
 

 

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych  

w okresie lipiec 2015 – wrzesień 2015 

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

w latach 2012-2015. Plan naprawczy” 

 

Niniejszy dokument jest dwunastą 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. 

W dniu 2 października 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierował na 

ręce Rektora T. Szapiro pismo potwierdzające spełnienie przez SGH kryteriów zakończenia 

programu naprawczego: 

Na podstawie analizy sprawozdania finansowego za 2014 r. można stwierdzić, iż Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie spełniła kryteria zakończenia programu naprawczego. 

Dotychczasowe działania naprawcze wskazują, że ustalona zgodnie z art. 100a ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.) suma poniesionych przez Uczelnię strat netto za lata 2010-2014 stanowiła 7,61% kwoty 

dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tym samym uzyskała zalecany poziom 

poniżej 25%. 

Pozytywnym elementem wprowadzonego programu naprawczego jest uzyskanie dodatniego 

wyniku finansowego netto za lata 2012-2014 oraz osiągnięcie zysku na poziomie działalności 

podstawowej. Świadczy to, iż działania naprawcze doprowadziły do uzyskania równowagi 

finansowej poprzez zrównoważenie kosztów działalności z przychodami. 

Doceniając wysiłki włożone przez Pana Rektora i całą społeczność akademicką SGH  

w realizację działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych, które wpłynęły na poprawę 

sytuacji finansowej pragnę nadmienić, iż działania dotychczasowe nie doprowadziły jednak 

do realizacji w pełni planu redukcji zadłużenia Uczelni w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 5 rozporządzenia w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego 

prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publiczne (Dz. U. Nr 243, poz. 

1446). 

W związku z powyższym szczególnie istotnym wydaje się intensyfikacja działań, których celem 

jest osiągnięcie trwałej stabilizacji finansowej oraz zmniejszenie zadłużenia Uczelni. 

Jednocześnie informuję, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie monitorować 

sytuację finansową Uczelni oraz wnikliwie analizować sprawozdania finansowe 

przekazywane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 

W niniejszym materiale przedstawiono podstawowe wyniki finansowe (trendy), 

wybrane działania w zakresie odblokowania barier administracyjnych pozyskiwania 

przychodów, bezpośredniego zwiększenia przychodów oraz redukcji kosztów, które miały 

miejsce w trzecim kwartale 2015 r. 
 
 



 

 

A. Sytuacja finansowa SGH 

 

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. 
 

Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2015 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Q2 

Przychody 157 199 160 993 163 250 168 400 167 993 167 467 171 644 182 619 95 016 

w tym dotacja podst.   83 906 81 152 78 584 80 128 84 428 93 183 58 005 

Koszty 157 121 168 609 171 807 172 895 170 540 166 301 169 137 178 923 90 573 

Zysk brutto 79 -7 616 -8 557 -4 495 -2 547 1 165 1 265 3 696 4 443 

Zysk netto 1 -7 696 -8 601 -4 525 -2 564 1 152 1 257 3 674 4 441 

 

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 r.  

Precyzyjne wyliczenie wskaźnika za III kwartał br. do momentu sporządzania 

sprawozdania nie było możliwe, można jednak założyć na podstawie analizy danych 

wtórnych, iż mimo uzyskiwania dalszej poprawy płynności finansowej jego poziom nie 

uzyskał jeszcze wartości opisanej w rozporządzeniu MNiSW jako cel realizacji programu 

naprawczego. 

W III kwartale 2015 r. kredyt w rachunku bieżącym, wynoszący 15 mln złotych 

wykorzystywany był średnio na poziomie od 3 do 5 milionów złotych. 

 

 

B. Wybrane działania w zakresie odblokowania barier administracyjnych pozyskiwania 

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

 

 Zmieniono regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta SGH, dostosowując regulacje 

do wymagań nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 Zmieniono Regulamin Domu Studenta SGH, dostosowując regulacje do aktualnych 

wymagań. 

 Wydano zarządzenie w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez mieszkańców i gości 

mieszkańców domów studenta SGH w okresie od 24 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., 

indeksując stawki za wynajem pokoi studenckich. 

 Wprowadzono procedury zarządzania profilami zaufanymi ePUAP oraz procedury 

nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili 

zaufanych ePUAP w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, otwierając możliwość 



 

 

korzystania przez studentów, doktorantów i pracowników SGH z elektronicznego 

załatwiania spraw z wykorzystaniem platformy ePUAP. 

 Kontynuowano prace w projekcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

(ZSI) Simple.ERP. W ramach wdrożenia modułu planowania ZSI, w III kwartale zostały 

zrealizowane prace zaplanowane na Etap IV. Odbiór prac został zgłoszony  

w zaplanowanym terminie, tj. do 31.07.2015 r. i odbył się bez zastrzeżeń. Etap IV był 

ostatnim etapem prac w ramach umowy, w związku z tym pozytywne odbiory wszystkich 

etapów pozwoliły formalnie zakończyć całość wdrożenia modułu planowania. W ramach 

wdrożenia ZSI zrealizowano prace wdrożeniowe III etapu modułów Płac, Składników 

Majątku, pozostałej części Sprzedaży, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(ZFSŚ), Portalu Pracowniczego oraz Portalu BI. W ramach tego etapu odbyły się 

szkolenia z modułów Płac, Składników Majątku, Sprzedaży, ZFSŚ; w sumie przeszkolono 

135 użytkowników systemu. W dniu 30.09.2015 r. wykonawca potwierdził wykonanie 

prac i zgłosił je do odbioru (m.in. zakończenie prac wdrożeniowych nad modułami ZSI, 

szkolenia z obsługi modułów ZSI, integracje, migracje). Odbiory odbędą się w IV 

kwartale.  

 Trwały prace techniczne przy wdrożeniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 

(USOS). Na serwerach SGH uruchomiono tymczasowe środowisko produkcyjne. 

Przeprowadzono weryfikację i ujednolicenie danych studentów pomiędzy systemami 

ALBS, USOS i LDAP/AD poprzez dodanie identyfikatora OS_ID do LDAP. 

Uruchomiono aplikacje USOS API i USOSweb. Produkcyjnie w USOS wdrożono moduł 

służący do obsługi wniosków o akademiki i stypendia. Zastąpił on oprogramowanie 

Akademik wytworzone doraźnie w poprzednich latach przez studentów. Odbyły się 

wspólne warsztaty DRO i SPM służące poznaniu a także dostosowaniu konfiguracji do 

potrzeb SGH. Zainstalowano oprogramowanie klienckie USOS na komputerach w DOS  

i DSON. W efekcie uruchomiono w USOS zbieranie wniosków o miejsce w akademikach 

od 17 sierpnia oraz wniosków o stypendia socjalne od 1 września. Trwały prace nad 

kolejnymi typami stypendiów. Testowano również procesy związane z płatnościami za 

domy studenckie i wypłatami stypendiów.   

 Internetowy System Studiów Podyplomowych ujednolicił organizacyjnie, formalnie  

i finansowo proces prowadzenia studiów podyplomowych i docelowo pozwoli na bieżące 

analizowanie jakości, opłacalności i planowanie kierunków rozwoju tego obszaru 

procesów dydaktycznych Uczelni. Od bieżącego roku akademickiego wszystkie nowe 

edycje zobowiązane są wykorzystywać ISSP do obsługi studiów. W III kwartale br. 

kontynuowano prace nad rozliczaniem należności, generowaniem umów dla słuchaczy, 

zmianami w części odpowiadającej za deklarowanie nieobecności i odrabianiem zajęć w 

innych terminach, a także nad obsługą wznowień na studiach podyplomowych. 

Dodatkowo zautomatyzowano zakładanie kont w systemach IT dla nowych słuchaczy 

studiów podyplomowych, dzięki czemu zlikwidowano problem niejednolitego pomiędzy 

edycjami studiów zakresu dostępu do zasobów SGH. 

 W obszarze pozyskiwania kandydatów w III kwartale po raz pierwszy w pełni 

wykorzystano możliwość internetowej rejestracji na studia doktoranckie (system 

rekrutacji związany z tzw. ALBS III) oraz na studia podyplomowe (w ISSP). Tym samym 

zlikwidowano nieefektywną, papierową formę rekrutacji która skutkowała 

nieuzasadnionymi uciążliwościami dla studentów zarówno na etapie rekrutacji, jak i już 

po przyjęciu na studia: zawiłe procedury, błędy w danych, utrudniony lub niemożliwy 

dostęp do zasobów IT i do biblioteki, utrudniony kontakt z Uczelnią. Dzięki wdrożeniom 

otworzyła się możliwość uporządkowania i ujednolicenia wielu procesów z tymi, które 

dotyczą studiów I i II stopnia. 

 Usprawniono proces immatrykulacji studentów (konto w sieci, w systemie 

dziekanatowym, wydruk legitymacji) dotyczące stopni I, II i III a także studiów 



 

 

podyplomowych. Uruchomiony w lipcu br. system Rejestrator pozwolił na automatyczne 

założenie ponad 4300 kont w systemach ALBS/WD oraz LDAP/AD. Wyeliminowano 

manualną obsługę zakładania kont w trzech działach a tym samym liczne błędy związane 

z wielokrotnym przepisywaniem danych. Plany na kolejne miesiące obejmą rozbudowę 

Rejestratora o możliwość udostępniania formularzy rejestracyjnych innym jednostkom do 

obsłużenia mało licznych rekrutacji i przystosowanie do rejestracji nowych pracowników 

w systemach SGH.   

 Zakończony został, prowadzony własnymi siłami, remont Rektoratu i sali Senatu 

połączony z wymianą systemów prezentacyjnych i AV.  

 Zakończył się ostatni etap remontu sal dydaktycznych. Do końca kwartału trwały złożone 

prace odbiorowe obejmujące testy aparatury. Odbiór końcowy inwestycji odbędzie się na 

początku IV kwartału. 

 Zrealizowana została przebudowa okablowania sieci strukturalnej i światłowodowej  

w budynku M związana z budową windy. Zlikwidowano dotychczas istniejącą 

serwerownię na rzecz rozbudowy istniejących punktów dystrybucyjnych okablowania na 

korytarzach a także przeniesiono cześć sprzętu sieciowego do pomieszczenia centrali 

telefonicznej. 

 Zakończył się remont pomieszczeń w budynku M przeznaczonych dla Instytutu Rozwoju 

Gospodarczego KAE. Przeprowadzka Instytutu do nowych pomieszczeń spodziewana jest 

na początku IV kwartału. 

 Zakończyły się rutynowe prace przygotowania 15 pracowni komputerowych do nowego 

semestru. Uaktualniono program SAS 9.3, nagrano nowe wersje programów PS Imago 3.0 

i Statistica 12 na 299 komputerach w pracowniach z czego wymieniono 46 komputerów 

na nowe.  

 Rozpoczęły się prace projektowe mające na celu kompleksową modernizację i rozbudowę 

systemu alarmowego w budynku G. Planowane jest znaczące zwiększenie liczby 

chronionych stref oraz uruchomienie centralnego nadzoru wszystkich systemów 

alarmowych w SGH ze zdalnym powiadamianiem i raportowaniem, co w połączeniu  

z trwającą rozbudową systemu monitoringu wizyjnego znacznie zwiększy poziom 

bezpieczeństwa w SGH. 

 

C. Wybrane działania w zakresie bezpośredniego zwiększenia przychodów podjęte  

w ramach realizacji strategii w III kwartale 2015 r. 

 

 Przeprowadzono tłumaczenie na język angielski kolejnych witryn portalu internetowego 

Uczelni, prezentując m.in. pełniejszą informację o ofercie SGH. 

 W związku ze wzrostem skuteczności działań rekrutacyjnych uzyskano wysokie wyniki 

przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia. 

 Uruchomiono komercyjnie system Centralnego Wydruku dla studentów i doktorantów 

oraz osób trzecich w postaci usługi pre-paid. 

 Wprowadzono zarządzenia w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego  

i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 

2015/2016, w tym określenia zakresu tej rekrutacji oraz organizacji i harmonogramu 

postępowania rekrutacyjnego. 

 Na potrzeby szczegółowych analiz finansowych, 1 czerwca uruchomiono przygotowywany 

wcześniej moduł rozrachunki w systemie dziekanatowym ALBS. Moduł pozwala na 

bieżące śledzenie rozliczanie poszczególnych wpłat z należnościami. Jednocześnie 

uniemożliwia wprowadzanie danych w zamkniętych okresach rozliczeniowych 

Wprowadzenie modułu pozwoliło na zmianę naliczania odsetek i spłacania ich na bieżąco 



 

 

kolejnymi wpłatami. Docelowo zastosowane rozwiązanie pozwoli na zamykanie krótkich 

zdefiniowanych okresów i zbudowanie stałych raportów o stanie należności studentów. 

 

 

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

w III kwartale 2015 r. 

 

 Zmieniono regulacje w sprawie zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego, 

podnosząc nominalny wymiar pensum począwszy od roku akademickiego 2015/2016 oraz 

zmieniając przeliczniki na stymulujące prowadzenie zajęć o najwyższej rentowności dla 

Uczelni. 

 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 przedstawiają się następująco: 

1/ Sprzątanie Biblioteki SGH: 

Średni koszt usługi przez firmę zewnętrzną to 15 tys. 

Od sierpnia sprzątanie na umowę zlecenie: łączny koszt z materiałami to 9,5 tys. 

2/ Sprzątanie terenu i usługi transportowe:  

Średni koszt usługi wykonywanej przez REMONDIS to 18 tys. miesięcznie /w tym 2 

robotników/ 

Od 20 lipca usługa wykonywana na umowę zlecenie /4 osoby/ łącznie 12 tys. 

3/ Obsługa techniczna budynku C: 

Średni koszt usługi wykonywanej przez IMPEL to 42 tys. miesięcznie. 

Od sierpnia konserwacja wykonywana przez pracowników SGH: 

Koszt zatrudnienia 8 tys. + materiały 16 tys. razem 24 tys. 

4/ Obsługa techniczna pozostałych budynków: 

Średni koszt obsługi przez SODEXO to 120 tys. miesięcznie. 

Od marca sukcesywnie ograniczanie zakresu obsługi. W sumie oszczędność za 8 

miesięcy to 485 tys. zł. Koszt zatrudnienia pracowników 108 tys. Zakup materiałów 

40 tys. 

Wzrost zatrudnienia na skutek insourcingu w obszarze eksploatacji od stycznia br. to 8 

etatów. Średnia oszczędność miesięczna mimo zwiększenia etatów to ok. 110 tys. 

złotych. 

 Na czas prowadzenia postępowania administracyjnego w związku z roszczeniami byłych 

właścicieli zawarto ze Skarbem Państwa trzyletnią umowę dzierżawy gruntu, na którym 

posadowiony jest DS1 „Sabinki” z zastosowaniem opłaty symbolicznej w wysokości 

444,30 zł netto miesięcznie. 

 Zapoczątkowano realizację systemu do koordynowania wydarzeń odbywających się na 

terenie Uczelni. Centralny Rejestr Wydarzeń (CRW) pozwoli na prawidłową obsługę 

wszystkich wydarzeń takich jak konferencje, seminaria czy wykłady otwarte, realizowane 

zarówno przez jednostki Uczelni, jak i podmioty zewnętrzne. Celem jest skoordynowanie 

działań od etapu planowania po realizację aby możliwe było zrealizowanie 

uporządkowanej drogi zatwierdzeń, wyeliminowanie konfliktów terminowych  

i logistycznych, uzgodnienie spraw porządkowych, wizerunkowych i formalnych a także, 

docelowo, oszacowanie realnego bilansu tego obszaru. Przygotowany został wzorcowy 

formularz CRW, który jest przedmiotem prac merytorycznych pomiędzy 

zaangażowanymi działami CRZiTT, DIiK, DOiL i DRO. 



 

 

 Trwały prace nad aplikacją Elektroniczny System Rozliczania Pensum zapoczątkowane  

w II kwartale br. System posiada indywidualne konta do zliczania pensum nauczycieli 

akademickich i jest zasilany danymi pochodzącymi z innych systemów informatycznych 

SGH. Kontynuowano prace integracyjne z Informatycznym Systemem Studiów 

Podyplomowych (ISSP) oraz systemem Elektronicznego Składania Wniosków 

„Workflow”. 

 Podjęto działania w zakresie dalszej poprawy funkcjonowania systemów IT. Zakupiono 

usługę wsparcia dla platformy wirtualizacji VMWARE, na której znajdują się systemy 

informatyczne do obsługi Uczelni. Zakupiono kolejne obudowy do serwerów kasetowych 

o architekturze typu BLADE na potrzeby m.in. instalacji bazy Oracle, systemu 

bibliotecznego i dalszej rozbudowy zaplecza dydaktycznego. Przykładem tego ostatniego 

działania było rozbudowanie platformy do zająć z zakresu B-Data o dwa serwery 

klastrowe wyposażone w 64 GB RAM ponieważ poprzednia platforma bazująca na 

środowisku wirtualnym była zbyt mało wydajna wobec wzrastających potrzeb. Zostało 

zakupione oprogramowanie do ochrony antywirusowej i antyspamowej komputerów  

w SGH. Pozyskiwaniu zasobów towarzyszyły intensywne prace konfiguracyjne. 

 Opracowano bardzo złożone technicznie materiały do przetargu na nowe urządzenia 

sieciowe, serwery i macierze dyskowe. Mają one zastąpić kolejne kilkuletnie urządzenia, 

które nieustająco sprawiają problemy techniczne i mają zbyt małą wydajność. 

Finansowanie urządzeń pochodzi w części z dofinansowania ministerialnego, tzw. dotacji 

LAN. 

 Kontynuowano instalację nowych urządzeń Wi-Fi zakupionych w bieżącym roku. 

Wymieniono wszystkie punkty dostępowe w budynkach A i G, dodatkowo zagęszczając 

sieć o 25 sztuk co znacząco poprawiło dostępność sieci bezprzewodowej. Wymieniono 

także urządzenia w domu studenckim Sabinki. Trwają prace konfiguracyjne mające na 

celu udostępnienie pełnej funkcjonalności zakupionego sprzętu a także dostosowanie 

konfiguracji starego systemu Wi-Fi, który nadal funkcjonuje w części budynków do 

lepszego działania równolegle z nowym systemem. 

 Przeprowadzono reorganizację sprzętu w serwerowni w budynku G powiązaną  

z gruntownym porządkowaniem okablowania. Prace były związane z planowanym na 

październik montażem specjalistycznej podłogi teletechnicznej o wysokości 50cm. 

Podłoga ta pozwoli na swobodne poruszanie się personelu w serwerowni poprzez 

prowadzenie pod podłogą kabli zasilających i sieciowych łączących poszczególne szafy  

z serwerami. Rozpoczęto szczegółowe analizowanie dróg zasilania od rozdzielni głównej 

budynku głównego do serwerowni. Jest to część toczących się od szeregu miesięcy 

kompleksowych prac, które mają zakończyć się do końca tego roku. 

 Wykonano rekonfigurację centrali telefonicznej w DS3 „Grosik” w wyniku której 70 

cyfrowych aparatów telefonicznych zastąpiono kilkukrotnie tańszymi do serwisowania  

i wymiany aparatami analogowymi, całkowicie wystarczającymi funkcjonalnie do 

zastosowania w domach studenckich. Odzyskane w ten sposób aparaty cyfrowe zostaną 

wykorzystane w biurach jednostek SGH. 

 

  


