
 

 

 

 

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych  

w okresie kwiecień 2014 – czerwiec 2014 

w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

w latach 2012-2015 

 

 

Niniejszy dokument jest siódmą informacją przeznaczoną dla Senatu SGH i stanowi 

wypełnienie obowiązku kwartalnego przedkładania sprawozdania, nałożonego na Rektora 

uczelni, która realizuje plan naprawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji 

programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej 

(§ 7.1 ust. 3). 

Ostatnio przedłożono Senatowi informację za I kwartał 2014 roku. 

Następna informacja przekazana zostanie Senatowi po zakończeniu III kwartału 2014 r. 

i stanowić będzie ostatnie sprawozdanie kwartalne w dwuletnim horyzoncie realizacji 

„Strategii zmian...” prezentowane w dotychczasowej postaci, w związku z faktem 

zrealizowania zaplanowanych działań w wyznaczonych w planie terminach. 

 

 

A. Sytuacja finansowa SGH 

 

 

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Przychody 157 199 160 993 163 250 168 400 167 993 167 467 171 644 

w tym dotacja podst.   83 906 81 152 78 584 80 503 86 238 

Koszty 157 121 168 609 171 807 172 895 170 540 166 301 169 137 

Zysk brutto 79 -7 616 -8 557 -4 495 -2 547 1 165 1 265 

Zysk netto 1 -7 696 -8 601 -4 525 -2 564 1 152 1 257 

 



 

 

Tabela. Rachunek zysków i strat na koniec II kwartału 2014 w porównaniu do II kwartału 2013 

Wyszczególnienie 30.06.2013 30.06.2014 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  78 171 214,68 84 976 116,29 

     – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 78 268 102,22 84 901 609,52 

     – dotacje z budżetu państwa na działalność statutową 45 687 665,68 48 716 503,95 

     – pozostałe dotacje mi. z UE 8 051 111,21 6 971 931,92 

  II. Zmiana stanu produktów -96 887,54 74 506,77 

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej  79 639 419,66 85 053 748,72 

  I. Amortyzacja, w tym: 1 324 527,15 1 336 164,80 

  II. Zużycie materiałów i energii  3 180 461,34 3 165 734,69 

  III. Usługi obce, w tym: 6 700 048,72 7 075 255,35 

  IV. Podatki i opłaty  46 970,69 42 480,08 

  V. Wynagrodzenia  51 467 448,89 54 718 672,39 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  13 636 491,23 14 132 509,62 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 3 283 471,64 4 582 931,79 

    – koszty podróży służbowych 968 797,61 1 028 175,14 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)  -1 468 204,98 -77 632,43 

D. Pozostałe przychody operacyjne  212 359,25 608 215,74 

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

  II. Dotacje  0,00 0,00 

  III. Inne przychody operacyjne  212 359,25 608 215,74 

E. Pozostałe koszty operacyjne  63 038,70 1 919,51 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 818,12 0,00 

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

  III. Pozostałe koszty operacyjne  60 220,58 1 919,51 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)  -1 318 884,43 528 663,80 

G. Przychody finansowe  5 285,21 2 339,64 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

    – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  II. Odsetki, w tym: 5 285,21 2 339,64 

    – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

  V. Inne  0,00 0,00 

    – z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe  202 360,63 189 923,59 

  I. Odsetki, w tym:  162 579,35 161 330,51 

    – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

  IV. Inne  39 781,28 28 593,08 

    – z tytułu różnic kursowych 39 781,28 28 593,08 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  -1 515 959,85 341 079,85 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  0,00 0,00 

  I. Zyski nadzwyczajne  0,00 0,00 

  II. Straty nadzwyczajne  0,00 0,00 

K. Zysk (strata) (I ± J)  -1 515 959,85 341 079,85 

L. Podatek dochodowy  3 185,00 17 392,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M)  -1 519 144,85 323 687,85 



 

 

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano znaczącą poprawę 

wyniku finansowego uzyskując zysk netto na poziomie 323.687,85 złotych 

 

B. Podjęte działania zmierzające do realizacji strategii 

 

W „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015” 

określono harmonogram realizacji programu naprawczego Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie w podziale na zdefiniowanych 21 działań wraz z terminami ich realizacji. 

Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę dokonanych prac wraz z przypomnieniem 

terminów założonych w „Strategii …”. 
 

1. Przegląd kierunków studiów z punktu widzenia celowości ich uruchamiania – do 31 

marca 2013 r. 

 

Zdefiniowano obszary analizy kierunków studiów z punktu widzenia strategicznego  

i organizacyjnego oraz w perspektywie finansowej i wskaźnikowej. Powstały dwa ważne 

opracowania (raporty Biura Rekrutacji) przedstawione do akceptacji władz Uczelni. Dowodzą 

one, że nawet jeśli struktura kierunków nie jest optymalna to zapewnia Uczelni przyrost 

liczby studentów. Zidentyfikowano bariery wewnętrzne utrudniające uruchamianie nowych 

kierunków studiów i odblokowano możliwość tworzenia nowych kierunków przez kolegia. 

Podjęto intensywne działania zmierzające do zaoferowania studentom w szerszym zakresie 

możliwości uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy partnerskiej z innymi 

uczelniami. Dzięki wykonanemu przeglądowi kierunków podjęto starania o uruchomienie 

nowego kierunku polityki publicznej w ramach rozwoju portfela strategicznego oferty 

studiów w SGH. 

Od 15 stycznia br. zintensyfikowano prace komisji rektorskich, poddając analizie 

standardy jakości i procesu kształcenia. Ukierunkowano działanie Senackiej Komisji 

Programowej, nadając priorytet analizie kierunków studiów. Komisja ds. Reformy 

wypracowała wizję Uczelni z uwzględnieniem charakteru przyszłych procesów kształcenia w 

SGH, w tym kształcenia ustawicznego oraz executive education. 

Przeprowadzona zostanie wkrótce szczegółowa analiza finansowa kierunków studiów, 

co będzie możliwe dzięki wdrażanemu właśnie systemowi controllingu zarządczego. System 

daje dostęp do danych analitycznych na poziomie szczegółowości dotychczas niedostępnym 

w SGH. 

Równolegle z działaniami o charakterze strategicznym i finansowym rozpoczęto proces 

poprawy jakości obsługi studiów od strony administracyjnej. 

Zweryfikowano w systemie POL-on dane dotyczące studentów poszczególnych 

kierunków i typów studiów.  

Przeprowadzono również ilościową analizę wyboru zajęć i wykładowców przez 

studentów oraz liczby dyplomów w podziale na kierunki i kolegia. Otrzymane wyniki posłużą 

jako informacja kierunkowa do wykorzystania w przyporządkowaniu kierunków kolegiom. 

Kontynuowano prace w zakresie doskonalenia systemów informatycznych obsługi 

dydaktyki i weryfikacji poprawności gromadzonych w nich danych, w celu uzyskania 

rzetelnego obrazu analitycznego dotyczącego kosztów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach oraz typach studiów. 

Dokonano podsumowania funkcjonowania programu ACCA wspólnie z firmą  

Ernst & Young. Uzgodniono zasady dalszej współpracy w ramach programu  

i uporządkowano kwestie wzajemnych rozliczeń. Powołano komitet sterujący programu w 

celu zapewnienia sprawnej jego realizacji i skutecznego systemu monitorowania. 

Dokonano kolejnego przeglądu oferty SGH pod kątem jej aktualności i możliwości 

rozbudowy oferty kierunkowej, która w ostatnim okresie nie była korygowana. Przygotowano 



 

 

pięć rekomendacji nowych atrakcyjnych kierunków studiów i zatwierdzono trzy nowe 

rekomendacje, które dotyczyły m.in. oferty dydaktycznej dla studentów kontynuujących studia  

w SGH, nowej specjalności międzykierunkowej (logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw)  

i nowych kierunków (w tym tzw. Big Data). Nowa oferta odpowiada na dobrze rozpoznany popyt 

i w części przewidziana jest w wersji komercyjnej i anglojęzycznej. 

SGH poddana została reakredytacji (PKA) dla kierunków metody ilościowe w ekonomii  

i systemy informacyjne oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze.  
Druga akredytacja dotyczyła polityki umiędzynarodowienia kształcenia i związana była  

z udziałem kierunku International Economics (IE) w pilotażowym projekcie Europejskiego 

Konsorcjum Akredytacyjnego (ECA). Jego efektem może być przyznanie certyfikatu jakości 

umiędzynarodowienia kierunku studiów lub całej uczelni. Certyfikat ten nosi nazwę CeQuInt 

(Certificate for Quality of Internationalisation) a jego przyznawanie w Europie i na świecie 

dopiero się rozpoczyna. 

Rozmowy z komisjami, kończące obie akredytacje, przyniosły Uczelni pożyteczne uwagi. 

Najistotniejsza uwaga wynikająca z obu procesów dotyczyła niewystarczająco precyzyjnego 

opisu procesu kształcenia i ochrony jego jakości. 

 

2. Opracowanie strategii promocji istniejących kierunków studiów – do 31 marca 2013 r. 

 

Poddano analizie dotychczasowe działania promocyjne. Zidentyfikowano jako 

kierunkowy obszar promocji program ACCA realizowany wspólnie z firmą Ernst & Young. 

Przyjęto, opartą na tym studium przypadku, analizę odpowiadającą generycznej usłudze 

dydaktycznej. Powołano zespół w celu identyfikacji barier i intensyfikacji promocji. 

Zdiagnozowano problem nadmiernej koncentracji na działaniach stricte promocyjnych i braku 

ich pełnego odniesienia do strategii Uczelni. Podjęto w związku z tym realizację dwóch 

strategicznych zamierzeń – silnego wyodrębnienia działalności marketingowej, pod 

kierunkiem kanclerza przy ścisłej współpracy z władzami rektorskimi Uczelni oraz 

precyzyjne rozdzielenie zakresu zadań i odpowiedzialności w tym obszarze wraz ze 

zdefiniowaniem procedur nadzorczych. Opracowywany jest system mierników efektywności 

działań promocyjnych i monitorowania ich postępu. W ramach pilotażu programu ACCA 

zdefiniowano grupy docelowe, zintensyfikowano kontakty z partnerami biznesowymi, 

podjęto współpracę w obszarze promocji. 

Wykorzystując doświadczenia z rekrutacji zimowej i letniej, zweryfikowano strategię 

promocji istniejących kierunków studiów. 

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. 

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 (m.in. kampanie reklamowe w Internecie 

zgodnie z profilem grupy docelowej, kampanie promocyjne w grupie serwisów studia, 

promocja na portalach krajowych i zagranicznych, mailing do maturzystów, informacje  

i artykuły sponsorowane w prasie, oferta SGH w informatorze dla branży zajmującej się 

zarządzaniem zasobami ludzkimi). 



 

 

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, m.in. 

komunikację za pomocą SMS z kandydatami na studia. Przygotowano założenia budżetu 

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

projektów. 

W kontakcie z MNiSW, SGH zgłosiło swoją ofertę do portalu Go-Poland. Promocja 

kierunków stała się istotnym elementem wypowiedzi medialnych władz Uczelni w kraju  

i zagranicą (także w polskiej telewizji POLVISION w Chicago w USA). Zintensyfikowano 

kontakty ze środowiskiem szkół średnich, organizując lub goszcząc konferencje powiązane  

z problematyką oświatową z udziałem przedstawicieli tego środowiska, a także objęto 

promocją kierunki anglojęzyczne, uczestnicząc w wirtualnych targach CEMS. 

Zaprezentowano Uczelnię na XXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy. 

Zgłoszono SGH do listy uczelni promowanych wśród stypendystów w USA. Wystawiono 

ofertę studiów II stopnia na Targach „Jobbing” w Warszawie. Promowano i zorganizowano 

Dzień Otwarty SGH. Dokonano przeglądu i akwizycji nowych agentów rekrutacyjnych 

(aktualnie 19 agentów przygotowanych do rekrutacji 2014/2015). Ustalono procedury 

przyjmowania studentów ze stypendium wyszehradzkim na pełne studia. 

Do akcji promocyjnych na stałe włączono studenckich ambasadorów SGH. Proces 

rekrutacji (nieznaczny przyrost liczby nowych studentów) i zainteresowanie dniami 

otwartymi dowodzi skuteczności tych działań. Niezależnie od nich podjęto prace nad 

strategicznymi kierunkami działań marketingowych SGH. Są one ukierunkowane na działania 

proprzychodowe i rozwój oferty kształcenia proinnowacyjnego. 

W rankingu tygodnika „Wprost” SGH zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni 

najbardziej cenionych przez pracodawców w kategorii kierunków ekonomia/finanse/ 

rachunkowość oraz zarządzanie/marketing. 

Zorganizowano wizytę ambasadora Stanów Zjednoczonych w SGH z aktywnym 

udziałem studentów. 

Opracowany został dokument, który ukierunkowuje procesy marketingowe i pozwala na 

spójne działania promocyjne (tj. spójny wizerunek wizualizacyjny i tzw. gadżety). 

Zdefiniowano projekty wdrożeniowe skupiające się wokół kluczowych dla Uczelni wartości 

(Szacunek, Profesjonalizm (doskonałość), Otwartość, Integralność, Współpraca, 

Odpowiedzialność) i definiujące 31 przedsięwzięć w obszarze nauki, kształcenia i 

funkcjonowania Uczelni. 

 

3. Opracowanie systemu udoskonalenia organizacji badań naukowych – do 30 września 

2013 r. 

 

Senacka Komisja Nauki dokonała diagnozy stanu organizacji badań naukowych. 

Uruchomiono system stałego monitorowania składania wniosków o finansowanie projektów 

naukowo-badawczych. Rozwijany jest system bieżącego informowania o projektach  

i możliwości ich finansowania. Rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania projektami na 



 

 

Uczelni, włączając w ten proces kluczowych uczestników i przygotowując pełny zakres 

niezbędnych regulacji wewnętrznych. Rozpoczęto prace nad systemem priorytetów 

specjalności naukowych Uczelni. Zintensyfikowano działania na poziomie rektorskim w celu 

pozyskania obiecujących obszarów współpracy naukowej z partnerami z zagranicy (m.in.  

z Kanady, Korei, Brazylii). Dokonano przeglądu i oceny dorobku naukowego w celu 

zidentyfikowania liderów, uruchomiono system pozytywnej motywacji dla najlepszych 

naukowców. Rozpoczęto proces konsolidacji zespołów kolegialnych, umożliwiając  

i promując współpracę poziomą między jednostkami Uczelni. Zaostrzono kryteria 

zatrudniania pracowników w SGH w obszarze dorobku naukowego. Podkreślono kryterium 

prowadzonych badań naukowych przy ocenie pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Podjęto decyzje o wzmocnieniu kadrowym jednostek administracji wspierających 

obsługę działalności naukowo-badawczej: Biura ds. Funduszy Europejskich i Działu Nauki. 

Rozpoczęto prace nad projektem nowego regulaminu organizacyjnego precyzyjnie 

definiującego zakresy zadań jednostek, w tym w obszarze organizacji badań naukowych, 

koordynacji działalności prowadzonej w kolegiach, integracji sprawozdawczości zewnętrznej. 

Przeprowadzono szkolenia dla pracowników i doktorantów w zakresie zastosowania metod 

statystycznych w badaniach naukowych. Szkoleniami objęto grupę ponad 150 osób. 

Rozpoczęto pracę nad rozszerzeniem systemu ocen nauczycieli akademickich o kryteria  

i instrumenty skutkujące wzrostem liczby i jakości prowadzonych badań naukowych  

i przygotowywanych publikacji. 

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. Powierzono Działowi Nauki zadania o charakterze analityczno-

sprawozdawczym w celu uzyskania pełnego, bieżącego obrazu stanu organizacji badań 

naukowych, monitorowania wymagań zewnętrznych i możliwości jego ciągłego 

doskonalenia. W Kwesturze utworzono Dział Księgowości Projektowej wspierający od strony 

finansowo-księgowej mechanizm rozliczania projektów naukowo-badawczych. 

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. 

Opracowano i wdrożono nowy system sprawozdań nauczycieli akademickich, 

rozbudowując obszar aktywności naukowo-badawczej i automatyzując proces wprowadzania 

większości danych. Aplikacja umożliwia integrację danych z systemami sprawozdawczości 

zewnętrznej. 

Kontynuowano wzmacnianie kadrowe, lokalowe i organizacyjne Działu Obsługi 

Projektów. W celu usprawnienia obsługi przygotowania projektów i ich rozliczeń zwiększono 

zatrudnienie w ww. jednostce, przesuwając wykwalifikowanych pracowników z innych 

komórek organizacyjnych. Zmieniono lokalizację jednostki na bardziej dostępną dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych i pozwalającą na lepszą komunikację z innymi 

jednostkami SGH, jednocześnie integrując jej funkcje i standaryzując proces obsługi. 

Przeprowadzono badanie tzw. dojrzałości projektowej organizacji, przygotowano ankiety 

badania potrzeb wsparcia ze strony pracowników Uczelni realizujących lub planujących 

realizację projektów naukowych. Kontynuowano prace nad regulaminem realizacji projektów 

w SGH. 

Równolegle prowadzony jest ogólnouczelniany proces doskonalenia umiejętności 

młodych pracowników naukowych w formie warsztatów. W trakcie organizowanych zajęć 

mogli oni zapoznać się z zasadami recenzowania w periodyku z listy filadelfijskiej od 



 

 

uczestnika tego procesu. W trakcie organizacji są dalsze spotkania mające na celu 

powiększenie wiedzy o pozyskiwaniu projektów.  

Wprowadzono nowe zasady rozliczania badań statutowych na 2014 rok, nowy 

kosztorys, nowe terminy realizacji i rozliczania środków. Uczelnia otrzymała sześć grantów  

w konkursie OPUS i dwa granty w konkursie SONATA. 

 

4A. Udoskonalenie organizacji niestacjonarnych studiów doktoranckich – do 31 grudnia 

2013 r.  

 

Powołano Rektorską Komisję ds. Studentów i Doktorantów, która dokonała 

identyfikacji obszarów analizy dydaktyki i przeprowadziła badania problemów m.in.  

w odniesieniu do organizacji studiów doktoranckich i podyplomowych. Podniesiono jakość 

systemu obsługi, decentralizując w pełni proces organizacji niestacjonarnych studiów 

doktoranckich. Włączono kolegia w system decyzji programowych i organizacyjnych, 

zapewniając większą elastyczność i dostosowanie do potrzeb doktorantów. Dzięki większemu 

upodmiotowieniu dziekanów i rad kolegiów uruchomiono proces weryfikacji dotychczasowej 

oferty niestacjonarnych studiów doktoranckich i przeglądu sposobu ich prowadzenia. 

Zwiększono wysokość funduszu doktorantów SGH, umożliwiając finansowanie większej 

liczby inicjatyw doktoranckich. Dzięki systemowi controllingu finansowego udostępniony 

zostanie kierownictwu studiów i władzom Uczelni pełny obraz kosztów i przychodów 

studiów doktoranckich z pełną analityką i raportowaniem, w trybie online co usprawni sposób 

podejmowania decyzji przez kierownictwo i podniesie jakość organizacji. 

Zintensyfikowano współpracę ze środowiskiem studentów i doktorantów, włączając je  

w większym stopniu niż dotychczas w procesy decyzyjne na Uczelni i kształtowanie 

rozwiązań dotyczących organizacji studiów doktoranckich. 

Wprowadzono do systemu controllingu finansowego budżety wszystkich studiów 

doktoranckich, jednoznacznie definiując dysponentów środków i osoby sprawujące nadzór 

nad poszczególnymi liniami budżetowymi. Zapewniono pełną zgodność danych finansowo-

księgowych dotyczących studiów doktoranckich i ich rozliczeń ze stanem faktycznym.  

Uruchomiono szkolenia z wdrażanych systemów usprawniających funkcjonowanie 

Uczelni, przede wszystkim systemu controllingu finansowego i obiegu wniosków 

elektronicznych Workflow również dla kierowników i sekretarzy studiów doktoranckich. 

Uruchomiono system obiegu wniosków elektronicznych Workflow umożliwiający 

wnioskowanie o dokonywanie wszelkich wydatków w ramach studiów doktoranckich bez 

konieczności sporządzania dokumentów papierowych i z funkcjonalnością zdalnego dostępu. 

Przygotowano projekt nowego regulaminu organizacyjnego, precyzyjnie definiujący 

podział zadań w zakresie obsługi spraw związanych z organizacją studiów doktoranckich, 

skupiający główne jej elementy w jednej komórce organizacyjnej – Dziale Organizacji  

i Rozliczania Dydaktyki. 

W uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów SGH uruchomiono na wzór studiów I i II 

stopnia Elektroniczną Księgę Albumów w celu uporządkowania bazy doktorantów. Biura 

kolegiów odpowiadają za utrzymywanie aktualności bazy i posiadają do niej bezpośredni 

dostęp lokalny, Dział Nauczania odpowiada za nadawanie numerów albumów oraz 

sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną. Wprowadzony podział kompetencyjny zapewnia 

wyższą ergonomię obsługi doktorantom, stanowi przykład tworzonego katalogu dobrych 

praktyk współpracy między Samorządem a administracją centralną i kolegialną Uczelni, 

decentralizacji i upodmiotowienia decyzji. 

Wyprzedzając reformę struktury, podjęto działania organizacyjne wiążące kolegia  

z procesem dydaktycznym w obszarze przedmiotów kierunkowych, co poprawi efektywność 

wykorzystania kadry dydaktycznej i zapewni ciągłość studiowania. Możliwe też będzie 

uruchamianie kierunków dzięki wykorzystaniu lepszych instrumentów analitycznych  



 

 

i przekazywaniu informacji zarządczej dotyczącej przypisywania nauczycieli akademickich 

do zajęć. 

Przekształcono Rektorską Komisję ds. Studentów i Doktorantów w Senacką Komisję 

Dydaktyczną ds. Studentów i Doktorantów oraz ustalono zakres jej zadań, w tym 

monitorowanie rozwoju i jakości procesu kształcenia. Ustalono zasady obsługi studiów 

doktoranckich w nowo powstałym Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki, ujednolicono 

standardy analityczne. Uzgodniono zasady ewidencji danych dotyczących studiów 

doktoranckich, ich weryfikacji w celu sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej, 

identyfikując i poprawiając dostrzeżone nieścisłości. Zintensyfikowano współpracę pomiędzy 

administracją Uczelni i Samorządem Doktorantów SGH oraz włączono budżet doktorantów 

do nurtu budżetowania zadaniowego całej Uczelni w roku 2014. 

Rozpoczęto proces integrowania baz danych doktorantów i rozszerzania 

funkcjonalności systemu ALBS o prowadzenie i dokumentowanie toku studiów 

doktoranckich. Zapewniono możliwość dostępu do oprogramowania w biurach kolegiów przy 

administrowaniu bazą danych doktorantów w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki. 

Zorganizowano pierwsze Forum Doktorantów SGH. 

Kontynuowano prace związane ze wzmocnieniem wsparcia administracji centralnej 

Uczelni dla doktorantów w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki. 

 

4B. Udoskonalenie organizacji studiów podyplomowych i kursów komercyjnych – do 31 

grudnia 2013 r. 

 

Zidentyfikowano kluczowe bariery w rozwoju studiów podyplomowych i kursów 

komercyjnych. Przygotowano zestaw podstawowych zasad organizacji i rozszerzania oferty 

studiów podyplomowych i kursów, które będą podstawą do decyzji strategicznych władz 

Uczelni. Testowany jest nowy system informatyczny do zarządzania studiami 

podyplomowymi całej Uczelni, który będzie sukcesywnie wdrażany w najbliższych 

miesiącach. Integralnym elementem systemu jest mechanizm oceny jakości studiów i ich 

organizacji. Wnioski z oceny jakości organizacji studiów będą upowszechniane wewnątrz 

Uczelni i powiązane z systemem motywacji kierowników i sekretarzy studiów. 

Opracowywany jest nowy wzór kosztorysu i zasad rozliczania studiów podyplomowych wraz 

z motywacyjnym systemem kształtowania narzutów i promocją działań rozwojowych  

i inwestycyjnych w obszarze studiów podyplomowych i kursów.  

Rozpoczęto wdrażanie systemu informatycznego do zarządzania studiami 

podyplomowymi całej Uczelni. 

Wprowadzono do systemu controllingu finansowego budżety wszystkich studiów 

podyplomowych i kursów, jednoznacznie definiując dysponentów środków i osoby 

sprawujące nadzór nad poszczególnymi liniami budżetowymi. Zapewniono pełną zgodność 

danych finansowo-księgowych dotyczących studiów podyplomowych i ich rozliczeń ze 

stanem faktycznym.  

Uruchomiono szkolenia z wdrażanych systemów usprawniających funkcjonowanie 

Uczelni, przede wszystkim systemu controllingu finansowego i obiegu wniosków 

elektronicznych Workflow również dla kierowników i sekretarzy studiów podyplomowych. 

Uruchomiono system obiegu wniosków elektronicznych Workflow umożliwiający 

wnioskowanie o dokonywanie wszelkich wydatków w ramach studiów podyplomowych bez 

konieczności sporządzania dokumentów papierowych i z funkcjonalnością zdalnego dostępu. 

Podjęto nowe kierunki studiów na szczeblu kolegialnym skutkujące poszerzeniem oferty 

Uczelni w tym zakresie i poszerzeniem bazy kandydatów dla prowadzonej rekrutacji. 

Uruchomiono w wersji testowej system informatyczny do zarządzania studiami 

podyplomowymi całej Uczelni, planując jego produkcyjne uruchomienie. 



 

 

Przygotowano nowe zasady naliczania kosztów pośrednich w przypadku studiów 

podyplomowych i kursów komercyjnych, przyjmując je jako podstawę do przygotowania 

prognozy budżetu na rok 2014 przez kolegia. 

Przeprowadzono ankietę wśród słuchaczy studiów podyplomowych identyfikując ich 

oczekiwania wobec standardów organizacji studiów podyplomowych oraz wymagania 

informacyjne prezentowania oferty SGH. Przygotowano założenia strategii promocji studiów 

podyplomowych i modyfikacji działań informacyjnych z wykorzystaniem strony 

internetowej. Rozpoczęto integrację tworzonego systemu informatycznego do zarządzania 

studiami podyplomowymi z portalem internetowym SGH. Przygotowano założenia nowych 

regulacji w zakresie studiów podyplomowych w związku z wprowadzanym systemem 

informatycznym. Rozpoczęto tworzenie instrukcji dla pracowników mających zamiar 

uruchamiać studia podyplomowe. 

Kontynuowano działania promocyjne w zakresie ujednoliconych stron internetowych 

studiów podyplomowych, poprawiając ich pozycjonowanie i indeksowanie w wyszukiwarkach 

internetowych. Rozpoczęto szeroki zakres szkoleń dla kierowników i sekretarzy studiów 

podyplomowych w ramach nowego systemu informatycznego do ich obsługi. 

 

5. Rozpoczęcie naboru studentów na kierunki studiów – od roku akademickiego 

2014/2015. 

 

W tym okresie nie była prowadzona rekrutacja na studia, natomiast podjęto już 

działania przygotowawcze związane z zgłaszaniem i przyjmowaniem kierunków studiów, co 

jest szczególnie ważne dla działań w obszarze promocji i realizacji zobowiązań w stosunku do 

studentów.  

Przygotowano nowe kierunki. Ich uruchomienie jest w pełni możliwe ze względów 

operacyjnych. Istnieją jednak bariery formalne wynikające z obowiązku informacyjnego 

zapisanego w Ustawie, które ograniczają możliwość otwarcia pełnej rekrutacji.  

Rozpoczęto nabór na dotychczasowe i nowe kierunki studiów. 

 

6. Rozpoczęcie uruchamiania nowych kierunków studiów – od roku akademickiego 

2014/2015. 

 

W tym okresie nie były uruchamiane nowe kierunki studiów. Efekty działań 

podejmowanych przez Uczelnię są opisane w punkcie 1 i 2 niniejszego sprawozdania. 

Rozpoczęto prace nad nowymi kierunkami studiów od wymagań stawianych przez Krajowe 

Ramy Kwalifikacji, ponieważ efekty kształcenia powinny być pierwotne w stosunku do 

dalszych podejmowanych kroków. 

Przygotowano ofertę nowych kierunków, przyjęto zasady ich uruchomienia oraz 

wprowadzenia ich do oferty informatora dydaktycznego SGH w roku akademickim 

2014/2015. System zbudowano, uwzględniając zabezpieczenia przed generowaniem 

dodatkowych kosztów wynikających ze względów organizacyjnych (nieliczne grupy, 

generowanie nadgodzin).  

Wprowadzono na pierwszym stopniu studiów kierunku Global Business, Finance and 

Governance (w języku angielskim) oraz określono efekty kształcenia dla tego kierunku. 

Wprowadzono na drugim stopniu studiów kierunku analiza danych – big data (w języku 

polskim) i Advanced Analytics – Big Data (w języku angielskim) oraz określono efekty 

kształcenia dla tego kierunku. 

Wprowadzono na drugim stopniu studiów kierunku badania i analizy społeczne oraz 

określono efekty kształcenia dla tego kierunku. 

Wprowadzono na drugim stopniu studiów kierunku e-biznes oraz określono efekty 

kształcenia dla tego kierunku. 



 

 

Wprowadzono na drugim stopniu studiów kierunku Global Business, Finance and 

Governance (w języku angielskim) oraz określono efekty kształcenia dla tego kierunku. 

Dokonano zmiany nazwy prowadzonego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i 

rekreacja na turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego oraz określono 

efekty kształcenia dla tego kierunku. 

Podjęto uchwałę w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla 

kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH. 

 

7. Inwentaryzacja majątku nieruchomego i ruchomego Uczelni – do 31 grudnia 2012 r. 

 

Przeprowadzono inwentaryzację zgodnie z planem. 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, rozpoczęto szczegółową 

inwentaryzację pomieszczeń i powierzchni wraz z określeniem potencjału dalszego ich 

użytkowania. Umożliwi to wkrótce precyzyjne określenie kosztów utrzymania nieruchomości 

oraz optymalizację ich wykorzystywania w przyszłości. 

Ukończono pomiary i inwentaryzację pomieszczeń i powierzchni. 

Przygotowano do wykorzystania w innych jednostkach i odsprzedaży wśród 

pracowników 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 i kopiarek. 

Kontynuowane są przeglądy jednostek w celu uporządkowania zaległości w zakresie 

identyfikacji miejsca użytkowania poszczególnych składników majątku, materiałów  

i wyposażenia. 

Przygotowano projekt nowego regulaminu organizacyjnego, zakładający utworzenie 

Działu Ewidencji i Kontroli Majątku odpowiedzialnego za poprawną ewidencję i nadzór nad 

wykorzystaniem majątku. Opracowano narzędzia umożliwiające optymalizację wykorzystania 

dotychczasowego majątku w istniejących i nowo tworzonych jednostkach. 

Rozpoczęto tzw. inwentaryzację czteroletnią. Utworzono i wzmocniono Dział 

Ewidencji i Kontroli Majątku, powołano komisje inwentaryzacyjne i 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, rozszerzono zakres dostępu do systemu 

dla osób uprawnionych. Przeprowadzono tzw. inwentaryzację czteroletnią, uzgodniono zapisy 

ewidencyjne majątku z zapisami finansowo-księgowymi. 

Zadanie zrealizowano uzyskując pełną zgodność stanu inwentarzowego z dokumentacją 

finansowo-księgową. Umożliwiono bieżące naliczanie amortyzacji w księgach. 

8. Przegląd kadry naukowo-dydaktycznej z punktu widzenia realizacji zadań 

dydaktycznych SGH – do 31 marca 2013 r. 

 

W sierpniu 2012 r. Rektor-elekt zaproponował współpracę ciał kolegialnych w celu 

usprawnienia działalności naukowo-dydaktycznej. Przeprowadzono ocenę kadry naukowo-

dydaktycznej za 2012 r. i dodatkowo szczegółową ocenę w związku z parametryzacją 

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. 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 wdrożenia  

i poddawany obecnie testom końcowym. Ponadto uruchomiono system informatyczny 

umożliwiający symulację skutków decyzji kadrowych w obszarze realizacji zadań 

dydaktycznych. Na bieżąco dokonywany jest przegląd kadr w jednostkach. W procesie 

zatrudniania pracowników władze Uczelni uwzględniają kryteria realizacji pensum 

dydaktycznego. 

W ramach reformy Uczelni i przyjętej uchwały kierunkowej o jej kształcie opracowano 

założenia nadzoru nad strukturą kadry naukowo-dydaktycznej popartego analizą 

demograficzną w różnych przekrojach zatrudnienia. Stworzono materiał porównawczy 

pokazujący rozkład dorobku naukowego w różnych jednostkach (od zakładu do kolegium). 

Polityka kadrowa w sferze decyzji promocyjnych w bardzo wysokim stopniu uwzględnia 

kryteria umiędzynarodowienia dorobku naukowego oraz doświadczenia w projektach 

badawczych. Jako podstawę do przeglądu naukowej części oceny przyjęto wskaźniki 

bibliometryczne. Zakłada się zwiększenie roli upraktycznienia zajęć w procesie oceny autora 

tych zajęć.  

Przygotowano założenia nowego systemu oceny nauczycieli w odniesieniu do 

aktywności w trzech obszarach: dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym. 

Uruchomiono wersję testową nowego systemu sprawozdań rocznych pracowników 

naukowo-dydaktycznych uwzględniającą wymagania instytucji zewnętrznych w zakresie 

obowiązków gromadzenia określonych danych dotyczących aktywności kadry akademickiej 

przez Uczelnię, jej monitorowania i sprawozdawczości zewnętrznej. 

Po przeprowadzeniu testów, uruchomiono nowy system sprawozdań nauczycieli 

akademickich, rozbudowując obszar aktywności dydaktycznej i automatyzując proces 

wprowadzania większości danych. Aplikacja umożliwia integrację danych z systemami 

sprawozdawczości zewnętrznej. 

Przygotowano założenia systemu informatycznego umożliwiającego dokonywanie 

symulacji zmian podstawowych parametrów procesu dydaktycznego Uczelni. 

 

9. Przegląd kadry administracyjnej z punktu widzenia efektywności obsługi procesu 

dydaktycznego i procesu badawczego – do 31 marca 2013 r. 

 

Zbudowano zespoły składające się z osób pochodzących z różnych jednostek Uczelni  

w celu usprawnienia obsługi procesu dydaktycznego i badawczego. Przesunięto nadzór  

w ręce kierownictwa Uczelni, usprawniono relacje z Centrum Informatycznym i Kwesturą. 

Powierzono obowiązki kanclerza specjaliście w zakresie zarządzania znającemu specyfikę 

Uczelni oraz mocne i słabe strony jej administracji. Kanclerz dokonał przeglądu kadrowego 

wszystkich jednostek, które stanowić będą podstawę do przyjęcia przez Uczelnię nowego 

regulaminu organizacyjnego podnoszącego efektywność obsługi procesu dydaktycznego  

i badawczego. Przygotowano założenia systemu ocen okresowych pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, który zostanie wdrożony w najbliższych tygodniach. 

Zapoczątkowano rozwiązania wygaszania projektów przez jednostki, które będą 

restrukturyzowane, z zachowaniem ciągłości działania organizacji. 

Wprowadzono zarządzeniem Rektora system ocen okresowych pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi.  

Dokonano audytu zakresów czynności pracowników administracyjnych. 

Zmieniono sposób przygotowania administracyjnego egzaminów rekrutacyjnych na 

Uczelnię, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 



 

 

Przeprowadzono szkolenia z systemów wspierających obsługę procesu dydaktycznego  

i badawczego. 

Przygotowano projekt nowego regulaminu organizacyjnego, zakładający zmiany 

kadrowe w obszarze administracji zmierzające do zapewnienia wyższej efektywności obsługi 

procesu dydaktycznego i procesu badawczego, podejmując szerokie, wielostopniowe 

konsultacje w tym zakresie. 

Wprowadzono w życie nowy regulamin organizacyjny precyzyjnie definiujący 

odpowiedzialność pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługujących dydaktykę  

i badania. Wzmocniono kadrowo te jednostki. Dokonano oceny okresowej pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi, w tym w obszarze obsługi procesu dydaktycznego  

i badawczego. Zidentyfikowano deficyty kompetencji, potrzeby szkoleniowe i kierunki 

rozwoju pracowników. 

Kontynuowano proces relokacji pracowników administracji centralnej pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi, uwzględniając ich kompetencje i potrzeby jednostek. 

Wprowadzono niezbędne korekty regulaminu organizacyjnego po wdrożeniu regulacji  

w zakresie udzielania pełnomocnictw oraz używania pieczęci służbowych. 

Dokonywano bieżącego przeglądu kadry i kontynuowano szkolenia pracowników 

administracyjnych w zakresie wsparcia procesów podstawowych. 

 

10. Opracowanie korekty strategii pozyskiwania studentów z zagranicy – do 31 marca  

2013 r. 

 

Zmiany w obszarze działań promocyjnych Uczelni omówiono w punkcie 2.  

W odniesieniu do potencjalnych studentów z zagranicy władze rektorskie podjęły intensywne 

działania bezpośrednie realizowane zarówno podczas wizyt na zaproszenie uczelni 

zagranicznych (m.in. Kanada, Korea, Brazylia), jak i podczas spotkań z przedstawicielami 

uczelni zagranicznych w SGH. Zintensyfikowano współpracę z organizacjami biznesowymi, 

pozarządowymi i międzynarodowymi. Zaplanowano udział w zagranicznych tragach 

edukacyjnych, zwłaszcza w obszarze krajów Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, skąd 

może pochodzić najwięcej przyszłych studentów zagranicznych SGH. Trwa intensywna 

wymiana studentów w ramach programów europejskich. Dzięki projektowi „Młodzi 

projektują zarządzanie” wielu pracowników Uczelni gotowych jest do prowadzenia zajęć  

w języku angielskim i zna standardy funkcjonowania uczelni zagranicznych, które może 

skutecznie przenieść na grunt SGH. Przyjęto założenia dla Zespołu ds. Akredytacji, który 

podniesienie wiarygodność Uczelni w oczach partnerów i studentów międzynarodowych. 

Na przykładzie projektu ACCA zidentyfikowano bariery w pozyskiwaniu studentów  

z zagranicy oraz sformułowano dodatkowe postulaty w zakresie korekt strategii, głównie  

w postaci rozwoju kierunków promocji i kontaktów z krajami byłego bloku wschodniego. 

Przygotowano szczegółowy harmonogram wdrożenia nowego portalu internetowego 

Uczelni w oparciu o technologię SharePoint, który uwzględnia znaczne rozszerzenie 

informacji dostępnych w wersji anglojęzycznej. Zaplanowano i uruchomiono system bieżącej 

aktualizacji i nadzoru nad treściami obcojęzycznymi stron jednostek SGH. Trwa projekt 

wprowadzenia dwujęzycznych oznaczeń na terenie kampusu Uczelni. 

Wykorzystując doświadczenia z rekrutacji zimowej i letniej, zweryfikowano strategię 

pozyskiwania studentów z zagranicy, działań promocyjnych i współpracy z agentami. 

Uproszczono system opłat za studia, ujednolicono zakres umów. Więcej informacji 

przedstawiono w punkcie 2. Przyjęto wstępne zasady uczestnictwa w targach edukacyjnych. 

Uruchomiono wersję anglojęzyczną profilu kandydata na stronie internetowej SGH. 

Wzmocniono kadrowo nowo utworzony Dział Rekrutacji i Promocji, rozszerzając profil 

pracowników o osoby posługujące się językami obcymi wpisującymi się w strategię 

pozyskiwania studentów z zagranicy, w tym językiem chińskim. 



 

 

Rozpoczęto proces publikowania anglojęzycznych wersji stron internetowych portalu 

SGH. Wspólnie z partnerami zewnętrznymi (np. E&Y) przygotowano założenia promocji 

wspólnych produktów edukacyjnych, udziału w targach edukacyjnych i organizacji dnia 

otwartego w SGH. Inne działania opisano w punkcie dotyczącym promocji. 

W dniach 9 i 10 kwietnia 2014 r. grupa 65 słuchaczy studiów Executive Master of 

Business Administration NYU Stern School of Business odwiedziła SGH. Głównym 

wydarzeniem tego spotkania były zorganizowane dla nich wykłady oraz tzw. spotkanie 

networkingowe, którego organizacja była bardzo dobrze oceniona i przyczyniła się do 

nawiązania kontaktów pomiędzy wychowankami programów menedżerskich w SGH  

i studentami Stern School of Business. 

 

11. Przygotowanie ofert dotyczących ekspertyz dla biznesu oraz instytucji rządowych  

i samorządowych – do 31 marca 2013 r. 

 

Zidentyfikowano obszary dysfunkcji w tworzeniu i utrzymaniu trwałych relacji  

z instytucjami biznesu oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. Rozpoczęto prace nad 

nowym systemem pozyskiwania środków dla Uczelni z zaangażowaniem kluczowych 

interesariuszy wewnętrznych i partnerów Uczelni. Zidentyfikowano potrzeby podmiotów 

biznesowych i opracowano szczegółowe założenia oferty produktów Uczelni dla różnych 

grup instytucji, uwzględniając ich specyfikę i możliwości finansowe. Trwają prace nad 

uproszczeniem sposobów przygotowania i prowadzenia ekspertyz i doradztwa dla biznesu 

oraz instytucji rządowych i samorządowych, uproszczenia systemu narzutów i podniesienia 

jakości wsparcia administracyjnego. Dzięki podjętym działaniom zidentyfikowano bariery 

ograniczające działalność ekspercką i konsultingową Uczelni. Tworzony jest system bodźców 

motywacyjnych dla pracowników Uczelni wraz z identyfikacją profilu ich kompetencji  

i potencjału. Rozpoczęto prace nad opisem procedur wewnętrznych w zakresie prowadzenia 

działalności eksperckiej i instrukcji w tym zakresie. Zdecydowano o skupieniu wszystkich 

kontaktów z instytucjami zewnętrznymi w jednej komórce administracyjnej z jednoznacznym 

określeniem jej zadań, odpowiedzialności i uprawnień w tym zakresie. 

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. 

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. Podjęto 

decyzje kadrowe w celu wyłonienia nowego kierownictwa Działu. 

Wyłoniono nowe kierownictwo Działu Współpracy z Otoczeniem. Kontynuowano 

integrację zadań i funkcji nowej jednostki, doprecyzowano zakresy czynności pracowników. 

Opracowano nowy standard materiałów informacyjno-promocyjnych dla partnerów Uczelni. 

Zorganizowano spotkania ze studenckimi kołami naukowymi oraz pozostałymi 

uczelnianymi organizacjami studenckimi, połączone z prezentacją ich aktywności, m.in.  

w celu wypracowania zasad współpracy z jednostkami Uczelni oraz zidentyfikowania 

dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i utrzymywania relacji z partnerami zewnętrznymi. 



 

 

Opracowano projekty (bank tematów i bank ekspertów) w Centrum Transferu 

Technologii, których celem będzie dodatkowo stworzenie bodźca motywacyjnego dla 

pracowników do podejmowania działalności eksperckiej. 

Zorganizowano spotkanie z Jean Dunn ambasador Australii w Polsce, w trakcie 

którego podjęte zostały pierwsze rozmowy, których efektem może być rozpoczęcie stałej 

współpracy. Odbyły się również spotkania z kierownictwem Boston Consulting Group oraz 

firmy Procter and Gamble na temat możliwości organizacji na Uczelni wydarzeń, łączących 

warszawskie i mazowieckie środowisko biznesowe z akademickim. 

 

12. Opracowanie zasad gospodarowania powierzchniami użytkowymi Uczelni – do 30 

kwietnia 2013 r. 

 

Zinwentaryzowano wszystkie powierzchnie użytkowe Uczelni, dokonując precyzyjnych 

pomiarów i weryfikując ich stan techniczny oraz wyposażenie. Wprowadzono do systemu 

informatycznego zarządzania rezerwacjami sal CELKAT również pomieszczenia 

pozadydaktyczne nadające się do komercyjnego użytkowania i/lub udostępnienia dla 

podmiotów zewnętrznych. Programowane są nowe funkcjonalności systemu CELKAT 

zapewniające lepszą kontrolę nad systemem rezerwacji sal oraz automatyzujące przepływ 

informacji między użytkownikami innych systemów (m.in. system dziekanatowy). Trwa 

proces weryfikacji uprawnień użytkowników systemu w celu jednoznacznej identyfikacji 

odpowiedzialności za poszczególne rezerwacje i udostępnienia komercyjne. Rozpoczęto 

wdrażanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do sal. Dzięki programowalnym kartom 

pracowniczym możliwe będzie bieżące monitorowania wykorzystania sal i zakresu ich 

wykorzystania przez poszczególnych pracowników. Tworzona jest centralna baza danych 

pracowników niezbędna do systemu weryfikacji uprawnień dostępu. Aktualizowane są 

cenniki udostępniania powierzchni użytkowych Uczelni podmiotom trzecim,  

z dostosowaniem ich do aktualnych cen rynkowych. Uproszczono i ujednolicono zasady 

korzystania z pomieszczeń Uczelni przez organizacje studenckie. 

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. 

Dokonano przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną wszystkich pomieszczeń 

technicznych, magazynowych oraz zajmowanych przez SKN-y, CNJO, CWFiS oraz firmy 

zewnętrzne pod kątem optymalizacji ich wykorzystania oraz usunięcia zbędnych 

przedmiotów i materiałów. 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 (dotychczas 

zajmowaną powierzchnią klasy A/B/C). Metodyka ta będzie podstawą do podjęcia decyzji  

o realokacji jednostek. 

Wzmocniono nadzór i kontrolę nad poprawnym administrowaniem budynkami. 

Rozpoczęto proces wymiany zamków do drzwi w pomieszczeniach Uczelni na zamki  

z dostępem elektronicznym, co zapewni pełną kontrolę ich wykorzystania i umożliwi zdalne 

zarządzanie, ograniczając koszty osobowe obsługi. 

Uruchomiono elektroniczny system wnioskowania o realizację projektów studenckich  

z funkcją wstępnej rezerwacji pomieszczeń, aby nie blokować pomieszczeń na cały semestr. 

Rozbudowano system CELKAT o nowe funkcjonalności integrowania z systemem 

ALBS w celu pełniejszej integracji systemów w zakresie planowania zajęć i rezerwacji 

pomieszczeń dydaktycznych i komercyjnych. 



 

 

Przygotowano nowy cennik wynajmu powierzchni użytkowych Uczelni oraz zasady 

udzielania rabatów w przypadku wynajmowania powierzchni przez uczelniane organizacje 

studenckie. Zidentyfikowano oraz przypisano do poszczególnych grup rabatowych projekty 

studenckie realizowane w powtarzalnych cyklach rocznych. 

Kontynuowano digitalizację wszystkich powierzchni Uczelni z wyodrębnieniem 

powierzchni wspólnych i przypisaniem podstawowych parametrów technicznych i kosztowych. 

Określono katalog miejsc powstawania kosztów dla poszczególnych lokalizacji. 

 

13. Opracowanie korekt strategii informatyzacji w celu ukierunkowania jej na potrzeby 

systemu zarządzania – do 30 kwietnia 2013 r. 

 

Zweryfikowano zakres i celowość planowanych działań w ramach strategii 

informatyzacji. Uruchomiono projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 

dla Uczelni (ZSI). Zweryfikowano zakres funkcjonalności ZSI. Przygotowano założenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia do uruchomienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wyłonienia dostawcy systemu. Dokonano przeglądu 

dostawców i wstępnego wyboru technologii. Określono role w projekcie i harmonogram 

wdrożenia. Wdrożono w kwesturze SGH system controllingu finansowego, który dostarcza 

Uczelni szczegółowe dane analityczne, niezbędne do optymalizacji procesu zarządzania. 

Zdefiniowano linie budżetowe dla różnych dysponentów środków, na poszczególnych 

szczeblach zarządczych. Rozpoczęto wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 

Workflow, sklepu intranetowego ułatwiającego dokonywanie zakupów oraz aplikacji do 

obsługi studiów podyplomowych i doktoranckich. Uruchomiono Biuletyn Informacji 

Publicznej na platformie SharePoint umożliwiający dostęp do kluczowych informacji 

zarządczych. Zapewniono zdalny dostęp do zasobów informatycznych Uczelni wszystkim 

pracownikom poprzez usługę VPN. 

W ramach konsorcjum złożono wniosek do POIG 2.3 na kwotę ok. 14 mln PLN 

zawierający propozycję budowy nowoczesnych centrów przetwarzania danych, pracujących 

redundantnie. Przygotowano migracje pocztowych kont studenckich oraz doktoranckich do 

platformy Office 365. 

W ramach intensyfikacji działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej 

złożono nowe wnioski o dofinansowanie projektów. 

Zastąpiono komercyjny system antyspamowy i antywirusowy systemem Open Source, 

znacząco redukując koszty jego utrzymania. Przygotowano portal legislacja.sgh.waw.pl 

umożliwiający centralne przygotowywanie i zatwierdzanie wewnętrznych aktów prawnych 

Uczelni. Uruchomiono portal aukcyjny umożliwiający transparentną odsprzedaż 

zlikwidowanych środków trwałych oraz elementów wyposażenia pracownikom. Zakończono 

drugi etap wdrożenia systemu controllingu finansowego, na dzień 29.08.2013 wprowadzono 

1026 budżetów do systemu. 

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.  

Złożono wnioski o dofinansowanie na przebudowę serwerowni w budynkach C i G oraz 

na rozbudowę sieci Wi-Fi. Przygotowano i uzgodniono ogłoszenie procedury o udzielenie 

zamówienia publicznego na ZSI. Opracowano nową wersję systemu Workflow umożliwiającą 

wnioskowanie o wszystkie typy umów zleceń i o dzieło. 

Przeprowadzono migrację kont studentów studiów licencjackich i magisterskich do 

dostępnego poprzez Internet rozwiązania chmurowego Microsoft Office 365. Dało ono 

studentom dostęp nie tylko do nowoczesnej poczty elektronicznej, ale przede wszystkim do 

aplikacji użytkowych online. Rozwiązano tym samym problem zapewniania studentom 

niezbędnej bazy oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint). 



 

 

Wprowadzono nowy standard dostępu do sieci Wi-Fi na całej Uczelni. Wyodrębniono 

sieć o charakterze ogólnym oraz sieć dedykowaną dla pracowników. Uproszczono dostęp 

użytkowników poprzez zastosowanie transparentnego proxy, umożliwiono prawidłowe 

działanie urządzeń mobilnych a także zwiększono bezpieczeństwo poprzez wymóg 

zalogowania się w sieci. 

W październiku 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z NCBiR na 

realizację projektu „Od administrowania do efektywnego zarządzania Szkołą Główną 

Handlową w Warszawie – połączenie wiedzy i nowoczesnych technologii informatycznych”, 

w ramach którego będzie realizowane wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.  

W październiku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na „Zakup i wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym, finansowo-

majątkowym oraz zakupowo-sprzedażowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”.  

28 listopada 2013 r. nastąpiło otworzenie wniosków o dopuszczenie do przetargu w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem. Po analizie złożonych dokumentów wezwano potencjalnych 

wykonawców (6 firm) do uzupełnienia wniosków do dnia 08.01.2014. Po uzupełnieniu 

dokumentów nastąpi ponowna ocena wniosków celem wyłonienia max. 5 firm z największą 

ilością punktów, które zostaną zaproszone do dalszego etapu procedury przetargowej. 

Działania w zakresie informatyzacji obejmują bieżące projekty wdrożeniowe w ramach 

toczącej się modernizacji Uczelni oraz kontynuację procesu zwiększania zgodności IT z misją  

i celami uczelni. Wprowadzaniu zmian towarzyszy stałe weryfikowanie zakresu i celowości 

poszczególnych prac.  

W I kwartale 2014 roku kontynuowano prace związane z wyborem dostawcy ZSI  

w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Zakończono etap gromadzenia wniosków o dopuszczenie 

do postępowania, wybór podmiotów dopuszczonych oraz składanie ofert wstępnych. Do 

postępowania zgłosiło się 6 wykonawców (w tym konsorcja firm). Do etapu składnia ofert 

wstępnych dopuszczono 4 oferty, 2 wnioski o dopuszczenie zostały odrzucone na etapie oceny 

wniosków. W dniach 2 kwietnia – 9 maja 2014 r. odbyły się spotkania negocjacyjne z trzema 

wykonawcami, na których omówione i wyjaśnione zostały zapisy umowy, opis przedmiotu 

zamówienia oraz dokonane zostały prezentacje oferowanych przez wykonawców systemów 

(MS Axapta 2009/2012 oraz SAP). W wyniku prac i ustaleń komisji powstała ostateczna 

wersja SIWZ, która została przekazana wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia ofert 

ostatecznych. W dniu 17.06.2014 r. do firm uczestniczących w postępowaniu zostały 

skierowane pisma z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych. Wraz z pismem został 

przekazany ostateczny SIWZ (w tym wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia). 

Otwarcie ofert ostatecznych zostało ustalone na 03.07.2014. 

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem specyfikacji funkcjonalnej do systemu 

centralnego wydruku. Została przeprowadzona analiza wymaganej funkcjonalności systemu 

oraz możliwości podłączenia do systemu maszyn wielofunkcyjnych będących w posiadaniu 

Uczelni. Zapoznano się z rozwiązaniami dostępnymi na rynku. W maju i czerwcu 2014 r. 

została przeprowadzona procedura dialogu technicznego. Celem dialogu technicznego było 

pozyskanie przez Zamawiającego wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane przy 

zdefiniowaniu szczegółowego opisu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do 

dialogu technicznego zgłosiło się 7 potencjalnych wykonawców, z czego 4 złożyło formularze 

cenowe wraz z parametrami technicznymi proponowanych rozwiązań. W oparciu o informacje 

pozyskane podczas dialogu zostanie przygotowana ostateczna dokumentacja przetargowa  

i zostanie uruchomione postępowanie przetargowe na wybór dostawcy Systemu Centralnego 

Wydruku. 

W pierwszym półroczu kontynuowano prace nad jakością oraz drogami przepływu 

danych pomiędzy systemami informatycznymi Uczelni, także z uwzględnieniem systemu 

bibliotecznego Aleph. Jest to niezbędne do integracji i redukcji istniejących systemów a także 

do uporządkowania procesów bieżących takich jak zakładanie kont, wydruk legitymacji czy 



 

 

prowadzenie mailingów. Efektem ubocznym jest stopniowa identyfikacja procesów, które do 

tej pory realizowało IT, a które mogą być z powodzeniem przekazane do realizacji przez 

pracowników administracyjnych. 

W omawianym okresie Dział Rozwoju Oprogramowania (DRO) wdrożył nowy system 

pozwalający na przeprowadzenie, w formie elektronicznej, procesu wystawienia oceny 

okresowej dla nauczycieli akademickich przez komisję ds. oceny. System składa się z części 

pozwalającej na wypełnienie sprawozdania przez nauczyciela akademickiego, zaopiniowanie 

tego sprawozdania przez bezpośredniego przełożonego oraz wystawienie oceny okresowej 

przez komisję ds. oceny. Aplikacja pozwala również na wpisanie do systemu przez 

pracowników administracyjnych, informacji dotyczących prowadzonych w SGH badań  

i projektów, z których to danych korzystają nauczyciele akademiccy, wypełniając 

sprawozdanie, co eliminuje błędy oraz ułatwia pracę osób wypełniających sprawozdania. 

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na zgromadzenie rzetelnych danych na ten temat  

w jednym miejscu.  

DRO wprowadził również nowe rozwiązania do systemów już działających. Jednym  

z nich jest możliwość oceny zgłoszonych zajęć dydaktycznych (proces workflow) w systemie 

„Oferta Dydaktyczna dla Informatora”. Drugim wprowadzonym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie technologii SharePoint do komunikacji między Działem Nauki, a Oficyną 

Wydawniczą w zakresie procesu wydruku dyplomów doktora i doktora habilitowanego. Trwa 

budowa podobnego rozwiązania dla Działu Rozliczeń i Organizacji Dydaktyki, Oficyny 

Wydawniczej i dziekanatów w zakresie drukowania suplementów do dyplomów. Dokonano 

również modyfikacji systemu „Zgłoszenie projektu akademickiego”, polegającej na 

wprowadzeniu do ścieżki akceptacji Działu Współpracy z Otoczeniem.  

Obecnie przez DRO prowadzone są prace nad budową serwisów rekrutacyjnych dla  

I i II poziomu studiów i oddzielne rozwiązanie dla dedykowanych studiów w języku 

angielskim. W toku są także m.in.: automatyzacja pobierania danych z serwisów 

rekrutacyjnych do systemu ALBS, budowa systemu alertów o błędach w systemie 

dziekanatowym ALBS, budowa aplikacji do korekty planów zajęć przez prowadzących zajęcia 

w Wirtualnym Dziekanacie, budowa wersji ALBS dla studiów doktoranckich, budowa systemu 

do obsługi studiów podyplomowych, rozbudowa wdrożonego w ubiegłym roku systemu 

Pensum, modyfikacje systemu elektronicznego obiegu wniosków, modyfikacje sklepu 

intranetowego.  

W II kwartale w DRO przygotowana została analiza kosztów kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów. Ze względu na unikatowy sposób studiowania w SGH 

wykonanie analizy zostało poprzedzone zaprojektowaniem algorytmu wyliczania wynikowych 

kosztów na kierunku poprzez analizę zajęć realizowanych przez każdego studenta w podziale 

na poziomy i tryby studiów. 

W analizowanym okresie kontynuowano prace nad systemem wspomagania zarządzania 

studiami podyplomowymi. Wdrożenie systemu planowane jest na początek roku 

akademickiego 2014/2015. Ukończony system zapewni kompleksowe narzędzie do obsługi 

procesów związanych z prowadzeniem w SGH studiów podyplomowych, począwszy od 

elektronicznego sytemu rekrutacji, po bieżącą obsługę zajęć dydaktycznych, a skończywszy na 

wystawianiu zaświadczeń/dyplomów o ukończeniu studiów. 

W planach na najbliższy okres jest rozbudowa systemu dziekanatowego ALBS  

i Wirtualnego Dziekanatu o funkcje pozwalające na realizację procesu windykacji należności 

studenckich. 

Dział Infrastruktury Informatycznej (DII) prowadził prace rozwojowe w zakresie 

utrzymania i bezpieczeństwa infrastruktury. Zakończono zaplanowaną rozbudowę systemów 

do monitorowania sprzętu i usług IT, monitorowaniem objęto 183 sztuki urządzeń aktywnych 

oraz 236 usług.  



 

 

W zakresie sieci Wi-Fi wykonano aktualizację oprogramowania na kontrolerze  

i zakończono rekonfigurację całego środowiska urządzeń, osiągając maksymalną możliwą 

wydajność posiadanego sprzętu. Rozpoczęto analizy sprzętu dostępnego na rynku pod kątem 

planowanego zakupu. 

Zakończono prace na uruchomieniem platformy Office 365 dla studentów, absolwentów 

i doktorantów. Obecnie z platformy może korzystać ponad 30 tysięcy użytkowników. Dział 

Infrastruktury Informatycznej we współpracy z SKNI SGH (http://www.skni.org) uruchomił 

dla studentów koła pierwszą witrynę zespołową w środowisku Office 365.  

Wdrożono w wersji testowej System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 

(http://ezd.gov.pl/) w SGH, to efekt nawiązanej współpracy SGH z Podlaskim Urzędem 

Wojewódzkim w Białymstoku. Prace nad tym systemem będą kontynuowane w kolejnych 

kwartałach. 

W II kwartale 2014 roku zakończono projekt przenoszenia aktów prawnych SGH  

z wycofanego z eksploatacji poprzedniego systemu CMS Głównej strony SGH na nową 

platformę SharePoint. Aktualnie system jest zasilany metadanymi przez Dział Organizacji  

i Legislacji (DOIL), tj. dokumenty są przypisywane do zdefiniowanych w systemie kategorii. 

Planuje się jego udostępnienie na przełomie III i IV kwartału. 

W systemie SharePoint zrealizowano ankietę dotyczącą funkcjonowania gabinetu 

lekarskiego na terenie Uczelni, ma ona dać podstawę do podjęcia przez władze Uczelni 

decyzji w zakresie godzin pracy i usług świadczonych przez gabinet lekarski. 

System CRU (Centralny Rejestr Umów) wykorzystywany do tej pory w sekretariatach 

Kanclerza i Rektora, został rozbudowany o dwustopniowy mechanizmy uprawnień, 

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

dostępności tej aplikacji dla innych jednostek organizacyjnych. W systemie jest już 2670 

umów. Z systemu korzysta około 50 pracowników SGH. 

W II kwartale 2014 wdrożono istotne usprawnienia w zakresie obsługi użytkowników 

realizowanej przez Dział Pomocy Użytkownikom (DPU) poprzez udostępnienie nowego 

systemu do przetwarzania zgłoszeń użytkowników i wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

działami informatycznymi. System poprawił skuteczność w rozwiązywaniu problemów 

technicznych poprzez pełen wgląd w historię zgłoszeń. Udogodnieniem dla pracowników było 

przeniesienia DPU z satelitarnego budynku S przy ulicy Batorego do budynków G i A, co 

zwiększyło dostępność wsparcia dla użytkowników.  

Dział Instalacji Niskoprądowych (DIN) prowadził inwentaryzację istniejących 

instalacji audio-wideo sal, telefonii, okablowania komputerowego, instalacji 

przeciwpożarowych, nadzoru wideo, a także kontroli dostępu do pomieszczeń w kontekście 

stopniowego przechodzenia na nowoczesne systemy oparte o technologie IT. DIN zakończył 

także zdanie wydruku legitymacji do Oficyny Wydawniczej. W II kwartale we współpracy  

z Działem Inwestycji i Remontów zakończono przygotowanie projektów prac w budynku G: 

remontu sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem audio-video, a także realizacji Systemu 

Kontroli Dostępu. Został na nie ogłoszony przetarg, który zakończył się powodzeniem  

w obszarze kontroli dostępu. Trwają prace nad ponownym przeprowadzeniem przetargu  

w zakresie remontu i doposażenia sal. DIN brał intensywny udział w przygotowaniu założeń 

do okablowania do różnych systemów m.in. do Wi-Fi i do centralnego wydruku. 

 

14. Stworzenie i sukcesywne wprowadzenie korekt systemu motywacyjnego dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych do zwiększenia udziału w projektach 

badawczych – do 30 czerwca 2013 r. 

 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w punkcie 3. Uruchomiono system 

preferencyjnych narzutów kosztów ogólnych Uczelni dla projektów przygotowywanych przez 

pracowników naukowo-dydaktycznych. Jako priorytetowe instrumenty motywacyjne 



 

 

zidentyfikowano: szkolenia młodych pracowników i doktorantów przez pracowników  

z dużym doświadczeniem w pozyskiwaniu przychodów z działalności naukowo-badawczej, 

promowanie pracy zespołowej, łączącej pokolenia badaczy (m.in. zespoły doktorantów  

i studentów), nagradzanie najbardziej aktywnych na polu badawczym pracowników  

i preferencje w finansowaniu kolejnych projektów. Uwzględniono kryterium udziału  

w projektach badawczych oraz występowania z wnioskami o finansowanie projektów 

badawczych w systemie ocen pracowników naukowo-dydaktycznych. Podjęto prace nad 

wartościowaniem pozostałych aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych w związku 

z realizacją projektów. Rozpoczęto wdrażanie kompleksowych rozwiązań proceduralnych  

i instytucjonalnych w zakresie zgłaszania inicjatyw i późniejszej realizacji projektów. 

Przeprowadzono analizy i przygotowano sposób kalkulacji stawek wynagrodzeń  

w projektach. Uzgodniono z organizacjami związkowymi działającymi na Uczelni zasady 

podziału środków uzyskanych z MNiSW na podwyżki, uwzględniając elementy 

motywacyjne. 

Przyznano i publicznie wręczono indywidualne i zespołowe nagrody za działalność 

naukową. 

Po przeprowadzeniu testów, uruchomiono nowy system sprawozdań nauczycieli 

akademickich, rozbudowując obszar aktywności naukowo-badawczej i automatyzując proces 

wprowadzania większości danych. Aplikacja umożliwia integrację danych z systemami 

sprawozdawczości zewnętrznej. Dzięki możliwości wprowadzania danych o aktywności 

pracowników na bieżąco, w trybie online stanie się narzędziem monitorowania postępów  

w rozwijaniu działalności B+R. Rozszerzono zakres wsparcia pracowników ze strony Działu 

Obsługi Projektów. 

Zorganizowano spotkanie z dyrektorem NCN prof. Andrzejem Jajszczykiem, kolejne  

z cyklu Warsztaty dla Nauczycieli Akademickich, podczas którego omówiono zasady 

finansowania projektów wykonywanych przez najmłodszych pracowników nauki. 

Do kończących się w czerwcu br. konkursów Narodowego Centrum Nauki pracownicy 

naukowi SGH zgłosili łącznie 30 wniosków projektowych. 

Przedstawiono do konsultacji środowiskowych pierwszy projekt regulaminu 

zarządzania projektami w SGH. 

 

15. Stworzenie i sukcesywne wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego dla 

pracowników administracyjnych – do 30 czerwca 2013 r. 

 

Zrealizowano pierwszy etap nowego systemu motywacyjnego, czyli przygotowano 

system oceny okresowej pracowników administracyjnych. Przyjęto założenia jednolitego 

systemu ocen pracowników dla całej Uczelni z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 

grup zatrudnionych. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi opracowano 

system ocen okresowych, którego rozwiązania zostały wypracowane wspólnie  

z pracownikami Uczelni, którzy zostaną nim objęci, realizując postulat partycypacyjności, 

która jest warunkiem skutecznej motywacji. Kluczowym elementem opracowanego systemu 

jest powiązanie z wynikiem oceny pracownika odpowiednich mechanizmów motywacyjnych.  

Wdrożono system ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 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. 

Kontynuowano cotygodniowy system odpraw z kierownikami jednostek 

administracyjnych oraz zapoczątkowano regularne odprawy z pracownikami sekretariatów 

jednostek i biur kolegiów w celu usprawnienia komunikacji, uspołecznienia procesów 

decyzyjnych i zwiększenia motywacji załogi. 



 

 

Przyznano do końca 2013 roku dodatki ze środków pozadotacyjnych, wiążąc ich 

wysokość z oceną pracy pracownika przez przełożonych. 

Przeprowadzono pierwszą w SGH ocenę okresową pracowników administracyjnych, 

identyfikując potencjał kadry, potrzeby szkoleniowe i rozwoju pracowników oraz tworząc 

założenia nowego regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników. 

Kontynuowano proces relokacji pracowników administracji centralnej pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi. Przyznano do końca I półrocza 2014 roku dodatki ze środków 

pozadotacyjnych, wiążąc ich wysokość z oceną pracy pracownika przez przełożonych. 

Przyznano do końca II półrocza 2014 roku dodatki ze środków pozadotacyjnych, wiążąc 

ich wysokość z oceną pracy pracownika przez przełożonych. Przygotowano założenia nowego 

regulaminu wynagradzania. 

 

16. Analiza celowości podwyższenia poziomu pensum dydaktycznego dla różnych grup 

pracowników – do 30 czerwca 2013 r. 

 

Dokonano przeglądu instrumentów stosowanych w wynagradzaniu pracowników 

naukowo-dydaktycznych, dopisywania godzin i mnożników przy rozliczaniu pensum. 

Dostosowano te instrumenty do regulacji zewnętrznych. Stworzono system rezerw na 

nieoczekiwane potrzeby w zakresie dydaktyki. Przyjęto założenia systemu informatycznego 

umożliwiającego symulację skutków zmiany poziomu pensum. Zweryfikowano wysokość 

stawek za godziny zrealizowanych zajęć ponad pensum w poszczególnych grupach 

pracowniczych oraz przeprowadzono symulację kosztów Uczelni w przypadku zmiany 

wysokości obowiązujących stawek. Przy podejmowaniu decyzji kadrowych brane są pod 

uwagę kryteria wykonania pensum przez jednostki. 

Dokonano szczegółowej analizy wykonania pensum w różnych przekrojach. 

Opublikowano dane dotyczące realizacji pensum przez poszczególne jednostki Uczelni. 

Przeprowadzono analizę porównawczą rozwiązań w zakresie rozliczania pensum na innych 

uczelniach oraz obowiązujących limitów pensum dla poszczególnych grup pracowników. 

Zweryfikowano zasady przydziału tzw. godzin funkcyjnych. 

Uruchomiono system informatyczny, pozwalający na automatyzację procesu składania 

sprawozdań z wykonania pensum dydaktycznego przez nauczycieli akademickich na 

podstawie informacji zawartych w bazach danych dziekanatów, uzupełniając luki  

w dotychczasowych systemach i bazach danych. Przygotowano analizę porównawczą zasad 

ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego w uczelniach publicznych w Polsce  

i sformułowano wstępne wnioski dla SGH. 

Zaktualizowano informacje o wysokości pensum dydaktycznego obowiązującego  

w SGH na tle innych uczelni publicznych w Polsce. Przekazano dziekanom kolegiów 

informacje o wykonaniu pensum dydaktycznego w roku akademickim 2012/2013.  

Kontynuowano prace zmierzające do wyeliminowania dotychczasowych błędów 

zapisów danych oraz systemów informatycznych (ODDI, ALBS, CELKAT) w odniesieniu do 

dydaktyki – osób prowadzących poszczególne zajęcia, typu i zakresu godzinowego zajęć. 

Przyjęto założenia rozwoju systemu informatycznego sprawozdawania pensum. 

 

17. Przegląd i ocena umów SGH z podmiotami zewnętrznymi – do 30 czerwca 2013 r. 

 

Przygotowano i uruchomiono dedykowane oprogramowanie do prowadzenia 

centralnego rejestru umów w celu zapewnienia pełnej kontroli nad realizacją umów  

i udostępnienia aktualnych informacji zarządczych. Rozpoczęto proces wprowadzania do 

centralnego rejestru umów z ostatnich lat w celu weryfikacji ich treści, zakresu oraz 

faktycznego wykonania. Poszczególne jednostki administracji centralnej rozpoczęły proces 

weryfikacji umów i zostały zobligowane do przedstawienia wniosków z analizy. W obszarze 



 

 

inwestycji i remontów oraz logistyki zrealizowano przez Dział Audytu Wewnętrznego 

zadania audytowe. Wnioski z audytu są wdrażane. W obszarze obsługi informatycznej 

Uczelni podjęto decyzję o rezygnacji z części dostawców usług zewnętrznych na rzecz 

samodzielnej ich realizacji za pomocą własnych służb. Poddano analizie efektywność opieki 

prawnej świadczonej przez Zespół Radców Prawnych w zakresie przygotowania i zawierania 

przez Uczelnię umów i wdrażane są rozwiązania optymalizujące. 

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, zarządzania nieruchomościami, obsługi 

prawnej, obsługi bankowej, logistyki zakupowej. 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. 

Rozszerzono zakres funkcjonowania centralnego rejestru umów o umowy zawierane  

w kolegiach, obejmując tym samym wszystkie jednostki odpowiedzialne za rejestrację 

zobowiązań zaciąganych przez SGH. 

Poddano weryfikacji kolejne umowy w ramach stosowanej dotychczas przez Uczelnię 

polityki outsourcingu. W zakresie umów eksploatacyjnych z podmiotami zewnętrznymi 

skrócono czas usuwania awarii i wprowadzono pełną ewidencję zgłoszeń i kosztów zleceń do 

firm zewnętrznych. Wprowadzono pełną analitykę kosztów oraz zidentyfikowano miejsca 

powstawania kosztów (MPK) w obszarze eksploatacji budynków. 

Zweryfikowano zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie serwisu 

komputerów i urządzeń teleinformatycznych oraz eksploatacji urządzeń kopiujących  

i drukujących. 

Rozpoczęto realizację projektu optymalizacji polityki zakupowej SGH poprzez 

szczegółowe badanie wysokości oraz struktury poszczególnych grup wydatków z ostatnich 3 

lat. Dzięki przeprowadzonym analizom zastosowano nowe podejście do wyłaniania 

dostawców Uczelni, m.in. poprzez zastosowanie procedury dialogu technicznego. Dokonano 

benchmarkingu podstawowych parametrów funkcjonowania SGH w odniesieniu do innych 

uczelni ekonomicznych. Konsekwentnie zmniejszany jest zakres outsourcingu, głównie  

w zakresie ochrony i utrzymania czystości w budynkach oraz eksploatacji. Podjęto decyzję o 

realizacji w 2014 roku drobnych prac remontowych w oparciu o własne zasoby kadrowe a nie  

z wykorzystaniem wykonawców zewnętrznych. 

Kontynuowano racjonalizację rozwiązań organizacyjnych w zakresie outsourcingu  

i insourcingu. Zmieniono wymagania w zakresie dostawców usług zewnętrznych  

w odniesieniu do usług ochrony, utrzymania nieruchomości i sprzątania. W ramach 

rozpoczętej kontroli MNiSW przygotowano zestawienia i analizy dotyczące wszystkich umów  

z podmiotami zewnętrznymi zawartych przez SGH. 

 

18. Podjęcie decyzji w sprawie budynku F – do 30 czerwca 2013 r. 

 

Rozpoczęto tworzenie wieloletniego planu inwestycji i remontów w celu racjonalizacji 

procesu inwestycyjnego i wyboru jego wariantów. Zabezpieczono w planie rzeczowo-

finansowym środki na opracowanie dokumentacji wstępnej ewentualnej rozbiórki lub 

remontu budynku F. Przygotowano założenia do podjęcia negocjacji umożliwiających 

rozpoznanie wariantów rozbiórki lub remontu budynku F i określono horyzont podejmowania 

decyzji w tym zakresie. 

Podjęto decyzję o rozpoczęciu rozbiórki budynku F. Oszacowano koszty tego 

przedsięwzięcia. 



 

 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki, niezbędnej do wydania 

pozwolenia na rozbiórkę i jej przeprowadzenia w przyszłym roku. 

Kontynuowano opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku F przez wyłonionego  

w procesie udzielania zamówień publicznych wykonawcę, uzyskując cenę pięciokrotnie 

niższą w stosunku do pierwszej oferty. 

Uzgodniono z właścicielami sąsiednich nieruchomości sposób prowadzenia rozbiórki 

budynku F. Za zgodą Senatu SGH złożono do MNiSW wniosek inwestycyjny na rozbudowę 

budynku G, którego pierwszym etapem będzie rozbiórka budynku F. 

Kontynuowano prace w zakresie rozbiórki budynku F, oczekując decyzji MNiSW  

w zakresie finansowania tych prac. 

 

19. Udoskonalenie wykorzystania informatycznego systemu gospodarowania 

pomieszczeniami, w tym salami dydaktycznymi – do 30 czerwca 2013 r. 

 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w punkcie 12. Trwa modernizacja 

systemu informatycznego, uzupełnianie luk w oprogramowaniu i tworzenie nowych 

funkcjonalności. W połączeniu z systemem kart elektronicznych pracowników, zastępujących 

tradycyjne klucze i obniżających koszty utrzymania służb portierni i ochrony, który jest w tej 

chwili wdrażany zapewniona zostanie pełna kontrola nad dostępem i wykorzystaniem sal. 

Wymieniono system operacyjny komputerów głównych użytkowników 

oprogramowania CELKAT w Dziale Nauczania, zapewniając większą stabilność i szybkość 

pracy systemu. Zapewniono większą integrację systemu CELKAT z systemem LDAP. 

Udostępniono systemy wielu grupom użytkowników. 

Rozpoczęto proces wymiany zamków do drzwi w salach dydaktycznych Uczelni na 

zamki z dostępem elektronicznym, co zapewni pełną kontrolę ich wykorzystania i umożliwi 

zdalne zarządzanie, ograniczając koszty osobowe obsługi. 

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 z pełną 

identyfikacją osób oraz parametrów wejścia i wyjścia. 

Usprawniano działanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do sal dydaktycznych, 

uzyskując szczegółowe informacje na temat faktycznego obciążenia pomieszczeń w budynku 

C. Kontynuowano starania o uzyskanie zgody konserwatora zabytków na instalację systemu  

w salach dydaktycznych budynku G i A. 

Uzyskano zgodę konserwatora zabytków na instalację systemu elektronicznego dostępu 

do sal dydaktycznych w budynku G i A. Przygotowano założenia i dokumentację w celu 

wyłonienia wykonawcy prac. 

 

20. Opracowanie strategii współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz rządowymi  

i samorządowymi – do 30 września 2013 r. 

 

Założenia strategii omówiono w punkcie 11. W ramach wdrażanej przez Uczelnię 

strategii współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz rządowymi i samorządowymi 

stworzono listę projektów obejmujących cały przekrój działalności Uczelni od przedsięwzięć 

dydaktycznych i naukowych aż po inwestycyjne i związane ze wsparciem ruchu studentów  

i doktorantów, które w różnym zakresie i formie mogą zainteresować instytucje zewnętrzne 

oraz przynieść im korzyści, będąc jednocześnie atrakcyjnymi dla Uczelni. Biuro Współpracy 

z Biznesem opracowało program zmiany zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 



 

 

Redefiniowana jest relacja pomiędzy SGH a Klubem Partnerów SGH i Radą Konsultacyjną 

Partnerów Korporacyjnych SGH. 

Powołano Zespół Akredytacji i Rankingów odpowiedzialny za analizę możliwości  

i celowości podejmowania działań przez Uczelnię w celu spełnienia wymagań instytucji 

zewnętrznych. Przygotowano szczegółowe analizy w tym obszarze. Zalecenia tego Zespołu 

przekazano dziekanom jako benchmark dla strategii rozwoju ich jednostek. 

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. Podjęto 

decyzje kadrowe w celu wyłonienia nowego kierownictwa Działu. 

Zorganizowano spotkania ze studenckimi kołami naukowymi oraz pozostałymi 

uczelnianymi organizacjami studenckimi, połączone z prezentacją ich aktywności, m.in.  

w celu wypracowania zasad współpracy z jednostkami Uczelni oraz zidentyfikowania 

dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i utrzymywania relacji z partnerami zewnętrznymi. 

Kontynuowano spotkania z przedstawicielami partnerów SGH. Dokonano segmentacji 

potencjalnych partnerów i rozpoczęto proces budowy sprofilowanych ofert. 

 

21. Wdrożenie nowego systemu motywacyjnego dla pracowników administracyjnych – 

do 31 grudnia 2013 r. 

 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w punkcie 15. Kolejne kroki 

zostaną wykonane po przyjęciu przez Uczelnię systemu ocen okresowych pracowników 

niebędących nauczycielami. 

Wdrożono system ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. Rozpoczęto prace nad zmianą regulaminu wynagradzania i premiowania tej 

grupy pracowników. 

Przygotowano harmonogram szkoleń dla kierowników jednostek administracyjnych  

w zakresie przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej w październiku 2013 r. 

Przeprowadzono pierwszą w SGH ocenę okresową pracowników administracyjnych, 

będącą podstawą nowego regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników, który po 

konsultacjach z organizacjami związkowymi stanie się podstawą do uruchomienia 

przygotowanego rozwiązania, w którym część wynagrodzenia pracowników administracji 

uzależniona jest od efektów ich pracy i od oceny bezpośredniego przełożonego. 

Przyznano do końca I półrocza 2014 roku dodatki ze środków pozadotacyjnych, wiążąc 

ich wysokość z oceną pracy pracownika przez przełożonych. 

Przyznano do końca II półrocza 2014 roku dodatki ze środków pozadotacyjnych, wiążąc 

ich wysokość z oceną pracy pracownika przez przełożonych. Przygotowano założenia nowego 

regulaminu wynagradzania. 

 

C. Uwagi końcowe. 

 

W pierwszej informacji kwartalnej prezentowanej na posiedzeniu Senatu SGH  

w grudniu 2012 r. podkreślono, że strategia reformy przewiduje trzy równolegle prowadzone 

procesy – proces usprawnienia funkcjonującego systemu, tak by skutecznie sprostał 

zadaniom bieżącego funkcjonowania oraz zrealizowania reformy, proces ciągłego 

dostosowywania się do wymogów zmieniających się regulacji krajowych oraz do kryteriów 

procesów akredytacyjnych, wreszcie – proces zmian strukturalnych. Powyżej przedstawione 

działania uwzględniają te trzy perspektywy jednocześnie. Proporcje pomiędzy nimi wynikają 

z wyważenia zasad jakimi chcemy się kierować: 1/ wykorzystywania wyników przeglądów  

i wymiernych ocen stanu Uczelni, umożliwiających prowadzenie 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 kolejnego kwartału władz 

akademickich Uczelni, których realizację zaprezentowano w niniejszym dokumencie. Dobra 

współpraca z wszystkimi instytucjami, które mają wpływ na decyzje dotyczące kształtu 

systemu edukacji: władz ministerialnych i samorządowych, konferencji rektorów, organizacji 

społecznych i biznesowych, jest elementem świadomej polityki władz Uczelni. 

W pierwszym kwartale br. zacieśniono współpracę z podmiotami zewnętrznymi, m.in. 

poprzez działanie 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. Wskazały one dalsze obszary usprawnień działań 

podstawowych i administracyjnych oraz kierunki doskonalenia procesów zarządczych. 

„Strategia…” wymagała m.in. sprawozdania z realizacji 21 zadań, które rozłożono  

w okresie od 14 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Pomimo że okres ten upłynął,  

w sprawozdaniu wymieniane są dalsze poczynania stanowiące kontynuację podjętych 

wcześniej działań. Ponadto, opracowany został kompleksowy materiał informacyjny za ten 

okres, który przekazano do konsultacji społeczności akademickiej SGH i który będzie szeroko 

rozpowszechniony pod koniec 2014 r. 

W drugim kwartale br. podjęto wiele działań o charakterze windykacyjnym. Przede 

wszystkim identyfikując te miejsca, w których należy windykować należności, tzn. obszar 

funkcjonowania dziekanatów, domów studenckich i biblioteki. Podjęto już kilkaset działań  

o charakterze windykacyjnym, w postępowaniu przedsądowym oraz kilka w postępowaniu 

sądowym. 

Efekty powyższych działań przekładają się na konsekwentną poprawę jakości 

funkcjonowania Uczelni, zwiększenie racjonalności ponoszonych wydatków i zgodności zasad 

ich ponoszenia z regulacjami obowiązującymi jednostkę sektora finansów publicznych oraz 

wygodę obsługi studentów, doktorantów i pracowników SGH. 

 


