
 

 

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych  

w okresie kwiecień 2015 – czerwiec 2015 

w celu realizacji „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

w latach 2012-2015. Plan naprawczy” 

 
 

Niniejszy dokument jest jedenastą 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).  

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

Plan naprawczy” określono harmonogram realizacji programu naprawczego w podziale na 

zdefiniowanych 21 działań wraz z terminami ich realizacji. Wszystkie zadania zostały 

zrealizowane. Sytuacja finansowa odzwierciedla wyniki tych działań. 

W niniejszym materiale przedstawiono podstawowe wyniki finansowe (trendy), 

wybrane działania w zakresie odblokowania barier administracyjnych pozyskiwania 

przychodów, bezpośredniego zwiększenia przychodów oraz redukcji kosztów.  
 

A. Sytuacja finansowa SGH 

 

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. 
 

Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2014 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przychody 157 199 160 993 163 250 168 400 167 993 167 467 171 644 182 619 

w tym dotacja podst.   83 906 81 152 78 584 80 128 84 428 93 183 

Koszty 157 121 168 609 171 807 172 895 170 540 166 301 169 137 178 923 

Zysk brutto 79 -7 616 -8 557 -4 495 -2 547 1 165 1 265 3 696 

Zysk netto 1 -7 696 -8 601 -4 525 -2 564 1 152 1 257 3 674 

 

Rozporządzenie MNiSW wprowadza jako miernik efektywności realizacji planu 

naprawczego, następujący wskaźnik: 

zobowiązania krótkookresowe +  krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe

aktywa obrotowe +  środki trwałe w budowie
 1  

Według zaleceń ministerialnych powinien on kształtować się poniżej jedności. Poziom 

wskaźnika dla SGH wyniósł 2,53 na koniec 2014 roku.  



 

 

Precyzyjne wyliczenie wskaźnika za II kwartał br. do momentu zakończenia wdrożenia 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego nie jest możliwe, można jednak założyć na 

podstawie analizy danych wtórnych, iż mimo uzyskiwania dalszej poprawy płynności 

finansowej nadal nie osiągnął on wartości opisanej w rozporządzeniu MNiSW jako cel 

realizacji programu naprawczego. 

W II kwartale 2015 roku kredyt w rachunku bieżącym, wynoszący 15 mln złotych 

wykorzystywany był średnio na poziomie od 0 do 7 mln złotych. 

 

B. Wybrane działania w zakresie odblokowania barier administracyjnych pozyskiwania 

przychodów podjęte w ramach realizacji strategii w II kwartale 2015 r. 

 

 Podjęto uchwałę w sprawie programów i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązujących studentów rozpoczynających 

studia w roku akademickim 2015/2016 w celu rozszerzenia oferty i jej udostępnienia 

nowym grupom potencjalnych kandydatów. 

 Wprowadzono nowy regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Spośród szeregu zmian należy podkreślić potencjalny wymiar 

oszczędnościowy dla Uczelni – od roku akademickiego 2015/2016 możliwe będzie 

zgodnie z regulaminem roczne planowanie zajęć dydaktycznych, a co za tym idzie 

racjonalizacja obciążeń dydaktycznych w dłuższym okresie, a nie tak jak dotychczas, 

semestralnie. Decyzje w tym zakresie spoczywają w rękach dziekanów studiów. 

 Podjęto uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie w roku akademickim 2016/2017. 

 Wprowadzono nowy regulamin studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie. 

 Podjęto uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim oraz 

w języku obcym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 

2015/2016 umożliwiając dotarcie do nowych grup docelowych kandydatów. 

 Podjęto uchwałę zmieniającą wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia dla osób posiadających obywatelstwo polskie  

i cudzoziemców, upraszczając je. 

 Przyjęto regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie. 

 Zmieniono zarządzenie w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych 

rodzajów działalności SGH, uwzględniając wnioski z audytu działalności statutowej. 

 Wprowadzono regulacje w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na 

finansowanie działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 

zapewniając ich zgodność z regulacjami zewnętrznymi i czytelnie definiując procedury 

dla osób realizujących badania statutowe i badania młodych naukowców. 

 Wprowadzono regulacje w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji 

archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

 Kontynuowane były prace przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

(ZSI) Simple.ERP, który ma za zadanie strategiczne ujednolicenie i usprawnienie obsługi 

księgowej i finansowej, budżetowania, zarządzania zasobami ludzkimi i majątkiem  

a także ma objąć procesy obsługi sprzedaży, zakupów i gospodarki materiałowej.  



 

 

W ramach wdrażanego Systemu ZSI z początkiem II kwartału odebrano bez zastrzeżeń  

i dopuszczono do użytkowania m.in. funkcjonalności z obszaru Magazynów, Kadr, 

elementów Sprzedaży dla Oficyny Wydawniczej. Rozpoczęte zostały prace nad realizacją 

III Etapu wdrożenia ZSI zawierającego w swoim zakresie m.in. wdrożenie Płac, 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pozostałych elementów Sprzedaży (m.in. 

obsługa drukarek fiskalnych), Portalu Pracowniczego, Portalu BI i uruchomienie całości 

Systemu. Równolegle prowadzono prace nad wdrożeniem Systemu planowania  

i zarządzania finansami uczelni „MTS” i jego integracji z ZSI. W okresie II kwartału 

został odebrany bez zastrzeżeń III Etap wdrożenia (zrealizowany w zakładanym terminie 

do 31.03.2015) oraz rozpoczęto prace w ramach IV (ostatniego) Etapu. 

 Z początkiem czerwca, po intensywnym okresie wdrożeniowym, formalnie uruchomiony 

został system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). System umożliwia 

sprawny obieg dokumentów w SGH. Dzięki lepszej widoczności przepływów możliwe 

jest poprawianie szeregu procesów i redukcja ich złożoności. EZD otwiera też drogę do 

usprawnień komunikacji zewnętrznej poprzez integrację z platformą ePUAP oraz 

Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej. W zakresie EZD prowadzone były szkolenia 

oraz rozwiązywanie bieżacych problemów zgłaszanych przez użytkowników.   

 Rozpoczęły się prace związane z wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 

Studiów (USOS), który stopniowo zastąpi obecnie używany system ALBS/Wirtualny 

Dziekanat. Celem jest osiągnięcie uporządkowania procesów obsługi studiów  

i zmniejszenie zagrożeń prawnych. USOS jest rozwijany w ramach ogólnopolskiego 

konsorcjum akademickiego MUCI dzięki czemu dysponuje szerokim potencjałem 

rozwojowym i możliwościami szybkiego reagowania na zmiany legislacyjne. W ramach 

prac założono konta pracownikom SGH w serwisach konsorcyjnych MUCI, uzyskując 

tym samym dostęp do dystrybucji, dokumentacji i repozytoriów kodu. SGH uczestniczyło 

po raz pierwszy w spotkaniu konsorcjum USOS. Prace techniczne objęły przygotowanie 

instalatora klienta USOS oraz infrastruktury serwerowej, w tym uruchomienie instancji 

demo i test na serwerach. Dowiązano się do baz danych SGH i wdrożono system 

Multicorn do wzajemnego korelowania danych ze względu na problemy z ich jakością.   

 Zrealizowano i udostępniono Centralny Rejestr Pełnomocnictw i Upoważnień (CRPiU - 

http://or.sgh.waw.pl/crpiu) służący do rejestrowania i udostępniania informacji  

o udzielonych pełnomocnictwach lub upoważnieniach. Wybrani pracownicy posiadają 

prawo pełnego odczytu informacji wraz z załącznikami, pozostali zaś jedynie do 

informacji o charakterze pełnomocnictwa. Działem odpowiedzialnym za prowadzenie 

CRPiU jest Dział Organizacji i Legislacji (ADOiL).  

 Kontynuowane były prace zmierzające do poprawy jakości informacji dostępnych  

w portalu SGH. Wdrożono serwis Dokumenty (http://www.sgh.waw.pl/dokumenty), który 

ułatwia pracownikom i studentom szereg czynności, zbierając w jednym miejscu 

potrzebne dokumenty i formularze udostępnione przez jednostki odpowiedzialne za dany 

obszar. Materiały są prezentowane w podziale na kategorie: regulaminy, instrukcje, 

formularze, wnioski, druki, podania, drogi ewakuacyjne, plany. 

 W celu poprawy komfortu prowadzenia zajęć przez wykładowców przeprowadzono 

wymianę dysków w komputerach sal dydaktycznych na szybkie dyski SSD. Wymiana 

przyspieszyła proces logowania i prezentacji danych. Jednocześnie toczyły się prace nad 

zmianami w konfiguracji tych komputerów, w tym automatyzacją aktualizacji 

oprogramowania. 

 W II kwartale 2015 zostały zakończone kolejne 2 etapy z zaplanowanych 5 etapów 

remontu sal dydaktycznych. Oddano do użytku sześć wyremontowanych sal. Rozpoczął 

się ostatni etap inwestycji, w którym prowadzony jest remont trzech sal. Cała inwestycja 

zakończy się w IV kwartale 2015.  



 

 

 Rozbudowano systemu elektronicznego dostępu do sal dydaktycznych o sale 207, 210 

oraz serwerownię w budynku G. W przypadku serwerowni dostęp jest ograniczony do 

grona administratorów Działu Infrastruktury Informatycznej. 

 Trwały prace związane z przygotowaniami do instalacji windy w budynku M. Celem 

inwestycji jest zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. 

Zakończono prace koncepcyjne i wyłoniono wykonawcę przebudowy okablowania sieci 

strukturalnej i światłowodowej w tym budynku.  

 W związku z planowanym remontem Rektoratu i sali Senatu rozpoczęły się prace 

projektowe modernizacji systemów prezentacyjnych i AV oraz uporządkowania instalacji.  

 W budynku M rozpoczął się remont pomieszczeń w związku z przeniesieniem IRG  

z budynku Rakowiecka 22. Zakończenie remontu nastąpi w III kwartale 2015.  

 

C. Wybrane działania w zakresie bezpośredniego zwiększenia przychodów podjęte  

w ramach realizacji strategii w II kwartale 2015 r. 

 

 Podjęto uchwałę zmieniającą Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami 

pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, dostosowując go do wymogów nowelizacji ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym. 

 W Kolegium Zarządzania i Finansów utworzono osiemnaście kursów komercyjnych. 

 W Kolegium Gospodarki Światowej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów utworzono nowe 

studia podyplomowe.  

 Utworzono w strukturze SGH Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka 

Dietricha, umożliwiając jego finansowanie w ramach dotacji MNiSW. 

 Określono limity przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich 

w roku akademickim 2015/2016. 

 Wprowadzono nowy cennik opłat za wynajem pokoi w domach studenta SGH w okresie 

od 1 lipca do 23 września 2015 r. 

 Kontynuowano działania w zakresie windykacji należności. 

 Przedstawiono senatorom SGH pogłębioną analizę sytuacji finansowej Uczelni w okresie 

jedenastoletnim. 

 Otrzymano z MNiSW decyzję o dofinansowaniu inwestycji informatycznych Uczelni  

w kwocie 250 tys. PLN ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie dużej 

infrastruktury badawczej służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

(tzw. dotacja LAN). Dofinansowanie z tego strumienia udało się pozyskać po raz 

pierwszy po kilkuletniej przerwie. Kwota ta uzupełni budżet realizowanych zmian  

w infrastrukturze IT Uczelni. 

 Kontynuowano prace nad istniejącymi systemami obsługi studiów, ze szczególnym 

naciskiem na usprawnianie procesów związanych z rozliczeniami naliczeń i wpłat. 

Przygotowano do uruchomienia nową wersję systemu ALBS pozwalającą na prowadzenie 

rozrachunków na kontach studenckich. w systemie wdrożono nowy sposób naliczania 

odsetek na kontach studenckich. 

 

D. Wybrane działania w zakresie redukcji kosztów podjęte w ramach realizacji strategii 

w II kwartale 2015 r. 

 

 Kontynuowano proces insourcingu i dalszego ograniczania zakresu współpracy z firmami 

zewnętrznymi w obszarze eksploatacji i remontów oraz obsługi IT. Wprowadzono  

w Dziale Eksploatacji system równoważnego czasu pracy. Efekty finansowe podjętych 

działań za trzy kwartały br. zostaną zaprezentowane w kolejnym sprawozdaniu. 



 

 

 Rozszerzono funkcjonalność Internetowego Systemu Studiów Podyplomowych (ISSP)  

w obszarze rozliczeń słuchaczy w oparciu o indywidualne rachunki bankowe. ISSP został 

zintegrowany z nowo wdrożonym systemem budżetowania „MTS”, w zakresie numerów 

kontraktów (na potrzeby systemu finansowo-księgowego). Pracowano również nad 

zwiększeniem wydajności systemu. 

 Rozbudowano funkcjonalność systemu Sprawozdanie nauczyciela akademickiego. 

Umożliwiono opiniowanie online sprawozdań nauczycieli akademickich przez ich 

bezpośrednich przełożonych, a także ocenę przez komisje ds. oceny okresowej. 

Oprogramowano zbiorcze raporty ze sprawozdań dla władz Uczelni. Udostępniono moduł 

Plany, w którym przygotowano funkcjonalność akceptacji planu przez przełożonego. 

 W systemie Pensum, w oparciu o mechanizm indywidualnych kont „pensowych” 

nauczycieli akademickich, przygotowano raporty na temat realizacji Pensum dla władz 

uczelni.  

 Trwały prace nad modernizacją sieci WI-FI. Dostarczony został kontroler i 75 punktów 

dostępowych. Wymieniono punkty dostępowe w budynku G oraz zrealizowano pełne 

pokrycie budynku W, w którym wcześniej sieć bezprzewodowa była niedostępna. Na 

nowym systemie rozpropagowano szerzej akademicką sieć Eduroam. Przeprowadzono 

kolejne elementy prac remontowych w głównej serwerowni SGH w budynku G.  

W związku z wysokimi temperaturami zagrażającymi sprzętowi IT, a przez to ciągłości 

pracy i integralności danych Uczelni, zainstalowano nowe urządzenia klimatyzacyjne, 

które łącznie z dotychczasowymi podwoiły dostępną moc chłodniczą. Prace w kolejnych 

kwartałach obejmą instalację podłogi technicznej i reorganizację serwerowni.  

 Kontynuowano prace nad dostępnością i przepływem danych oraz integracją procesów 

pomiędzy systemami informatycznymi. Rozbudowano aplikację książki adresowej (KA)  

i strukturę OpenLDAP o możliwość dodawania danych na temat członkostwa w 

komisjach SGH. Wykonano także aplikację umożliwiającą bezzwłoczne samodzielne 

zablokowanie utraconej albo zniszczonej legitymacji przez studenta lub pracownika. 

Ustawienie blokady skutkuje zablokowaniem dostępów do Centralnego Wydruku (CW) 

oraz Kontroli Dostępu (KD). Trwały prace nad systemem Rejestrator, który pozwoli 

wykluczyć manualne zakładanie kont w systemach informatycznych SGH, które dotąd 

powodowało znaczące problemy ze spójnością danych. 

 W ramach prac nad podwyższeniem bezpieczeństwa sieci uruchomiono pilotażowe 

wdrożenie systemu wykrywania ataków (IDS) oparte o oprogramowanie open source 

Snort, zintegrowane z użytkowanym firewallem IPF.       

 Zainstalowano system CAS będący systemem jednorazowego logowania (single sign-on 

lub SSO). Dzięki SSO użytkownik może przechodzić pomiędzy różnymi systemami bez 

konieczności ponownego logowania się. Obecnie CAS działa wyłącznie w ramach 

systemu USOS jednak ma docelowo ujednolicić proces logowania do szeregu usług  

w ramach Uczelni. 

 Przetestowano i wdrożono oprogramowanie Windows Deployment Services 

umożliwiające budowanie wersji instalacyjnych systemów Windows i dystrybucji 

oprogramowania dla Działu Pomocy Użytkownikom. Pozwoliło to na skrócenie czasu 

dostarczenia gotowego komputera dla użytkownika końcowego.  


