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Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych  

w okresie październik 2014 – grudzień 2014 

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

w latach 2012-2015. Plan naprawczy” 

 

Niniejszy dokument jest dziewiątą 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). Szczegółowe zestawienie ośmiu wcześniejszych informacji o realizacji 

programu zmian w SGH 2012-2014 przedstawiono w materiale konsultacyjnym przekazanym 

do dyskusji społeczności akademickiej SGH w dniu 24 września 2014 r. 

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. Załącznik 

zawiera wybrane dane szczegółowe.  
 

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 
I-IX 

2014* 

Przychody 157 199 160 993 163 250 168 400 167 993 167 467 171 644 128 479 

w tym dotacja podst.   83 906 81 152 78 584 80 503 86 238 77 825 

Koszty 157 121 168 609 171 807 172 895 170 540 166 301 169 137 128 246 

Zysk brutto 79 -7 616 -8 557 -4 495 -2 547 1 165 1 265 233 

Zysk netto 1 -7 696 -8 601 -4 525 -2 564 1 152 1 257 212 

* dane za cały 2014 rok nie są jeszcze dostępne 

Rachunek zysków i strat za III kwartał 2014 roku znajduje się we wspomnianym 

załączniku do niniejszego sprawozdania. 

Rozporządzenie MNiSW wprowadza jako miernik efektywności realizacji planu 

naprawczego, następujący wskaźnik: 
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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: 

 2,49 na koniec 2011 roku 

 2,51 na koniec 2012 roku 

 3,24 na koniec 2013 roku 

 2,99 na koniec II kwartału 2014 

 2,67 na koniec III kwartału 2014 

Tabela. Szczegółowe dane finansowe do wskaźnika za III kwartał 2014 

zobowiązania krótkoterminowe 19 196 776,62 

rozliczenia międzyokresowe przychodów 51 170 868,49 

aktywa obrotowe 25 832 606,89 

środki trwałe w budowie       552 756,09 

Wskaźnik                                                  2,67     

W ciągu ostatnich miesięcy uzyskano poprawę wskaźnika płynności. 

Z końcem września 2014 r. zwiększono kredyt w rachunku bieżącym do wys. 15 mln zł, 

uzyskując większe bezpieczeństwo płynnościowe Uczelni. SGH korzystała z kredytu w IV 

kwartale 2014 roku, jednak na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyt nie był wykorzystany. 

 

 

B. Wybrane działania w zakresie odblokowania barier administracyjnych pozyskiwania 

przychodów podjęte w ramach realizacji strategii w IV kwartale 2014 r. 

 

 Dostosowano zarządzenie w sprawie odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie do 

wymogów nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; obecnie wzór umowy 

dla doktorantów uchwala Senat Uczelni, przed nowelizacją to uprawnienie należało do 

Rektora. 

 Umożliwiono pozyskanie finansowania bezpośredniego w postaci dotacji MNiSW dla 

działalności Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha poprzez 

zmianę jego statusu. Przygotowano nowy projekt porozumienia między uczelniami 

założycielskimi Instytutu, którego podpisanie, planowane na I kwartał 2015 roku, pozwoli 

obniżyć koszty jego funkcjonowania ponoszone przez SGH. 

 Obniżono bariery pozyskiwania przychodów z różnych źródeł poprzez wprowadzenie 

jednolitego rozwiązania w zakresie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych 

rodzajów działalności SGH i obowiązujących wzorów kosztorysów celem spójnego  

i generalnego uregulowania kwestii naliczania kosztów pośrednich. Jednocześnie 

uruchomiono mechanizm motywacyjny dla kolegiów, które partycypują we wszystkich 

grupach kosztów pośrednich. 

 Zmieniono zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu składania i obiegu 

wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w SGH, 
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regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień 

publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, podnosząc progi stosowania ustawy. 

 Usprawniono obsługę studiów podyplomowych dzięki wdrożeniu nowego systemu 

informatycznego. System posiada funkcjonalności dedykowane słuchaczom studiów, 

wykładowcom, kierownikom i sekretarzom studiów. Posiada moduł rekrutacyjny on-line, 

z pomocą którego kandydaci mogą rejestrować się, wprowadzając dane o sobie  

i jednocześnie tworząc wspólną bazę, która dotychczas była rozproszona w postaci plików 

na komputerach w jednostkach prowadzących studia. Za pomocą systemu mogą być 

dystrybuowane materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. System 

pozwala na tworzenie planów zajęć, raportowanie z ankiet wypełnianych przez słuchaczy 

i na komunikację z prowadzącymi. Trwa rekrutacja na 9 rodzajów studiów. W przypadku 

kilku edycji już trwających, wprowadzane są do systemu dane dotychczas pozyskiwane  

w wersji papierowej. 

 Obniżono pracochłonność obsługi studiów doktoranckich dzięki dostosowaniu 

funkcjonalności systemu ALBS dla potrzeb tych studiów. Dane studentów III stopnia 

znalazły się w bazie danych, narzucając stopniowe ujednolicanie procesów we wszystkich 

kolegiach i wymuszając stopniową poprawę jakości i aktualności danych. Uruchomienie 

bazy doktorantów polepszyło możliwości raportowania do systemu POL-on i ustalania 

należności w obszarze studiów III stopnia koniecznych do otwarcia roku w systemie 

finansowo księgowym SGH. 

 Poprawiono jakość obsługi procesów dydaktycznych. W IV kwartale 2014 uruchomiono 

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

ważny krok na drodze do usprawnienia komunikacji z kandydatami oraz nadania 

właściwej jakości procesom komunikacji ze studentami. Przykładowo pracownicy 

dziekanatów oraz wykładowcy posiadają obecnie w systemie Wirtualnego Dziekanatu 

funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie powiadomień (sms i mail) do wybranych grup 

studenckich np. o odwołanych zajęciach.  

 W celu ułatwienia pracy stacjonarnej i zdalnej całej społeczności akademickiej oraz 

zapewnienia jednolitego i nowoczesnego standardu wsparcia za pomocą oprogramowania 

biurowego, w końcu 2014 roku uruchomiono usługę Office 365 Pro Plus umożliwiającą 

bezpłatny dostęp do najnowszej wersji pakietu Microsoft Office z możliwością instalacji 

na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach z systemem Windows lub tabletach iPad i na 5 

smartfonach. Ponadto dla pracowników została uruchomiona usługa OneDrive dająca 1Tb 

przestrzeni dyskowej każdemu użytkownikowi. Usługa umożliwia bezpieczne 

przechowywanie plików, udostępnianie ich współpracownikom. Standaryzacji tej 

towarzyszy proces ujednolicania stacji roboczych na Uczelni.  

 

 

C. Wybrane działania w zakresie bezpośredniego zwiększenia przychodów podjęte  

w ramach realizacji strategii w IV kwartale 2014 r. 

 

 Rozszerzono dotychczasową ofertę dydaktyczną, dokonując zmian w zakresie kierunku 

studiów turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego i przeprowadzono 

rekrutację na nowe kierunki. 

 Uzyskano dalszą poprawę wyników rekrutacji. Utrzymano wysoki poziom 

zainteresowania studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi I i II stopnia w sytuacji niżu 

demograficznego w Polsce i rosnącej konkurencji na rynku edukacji wyższej – 

odnotowano wzrost liczby osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II 

stopnia – 4027 osób – w porównaniu do lat poprzednich (w 2013 – 3264 osoby, w 2012 – 
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3249 osób). Miał również miejsce znaczący wzrost liczby osób przyjętych na studia 

niestacjonarne II stopnia: 2014 – 1119 osób; 2013 – 499 osób, oraz wzrost liczby 

przyjętych cudzoziemców w semestrze zimowym (179 osób w 2014, 172 osoby w 2013,  

a 135 w 2012). 

 Odnotowano wzrost aktywności w zakresie składania wniosków o dofinansowanie 

projektów. W ramach wspierania środowiska naukowego SGH w przygotowaniach do 

udziału w programie H2020 w listopadzie Uczelnia zorganizowała we współpracy z KPK 

spotkanie nt. programu Horyzont 2020 dotyczące w szczególności obszarów: „Nauka  

z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” oraz „Europa w zmieniającym się świecie 

– integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”. Na spotkaniu przedstawiono 

zasady uczestnictwa i zbliżające się konkursy. Odbyły się też konsultacje koncepcji 

przygotowywanych projektu. Dwa zespoły naukowe SGH zainteresowane 

koordynowaniem projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020 złożyły 

wnioski o dofinansowanie przygotowania projektów. Jeden z projektów uzyskał 

dofinansowanie z programu MNiSW „Granty na granty”, drugi jest nadal w ocenie. W IV 

kwartale 2014 r. złożono 37 wniosków o realizację projektów badawczych i rozpoczęto 

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

odnotowano wzrost zainteresowania pracowników naukowo-dydaktycznych SGH 

bezpośrednią współpracą z podmiotami gospodarczymi – w IV kwartale rozpoczęto 

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

 Uzyskano dodatkowy przychód dzięki podjęciu współpracy z nowymi partnerami SGH 

(Grupa Azoty). 

 Kontynuowano intensywne działania w zakresie windykacji należności, uzyskując sumę 

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

procesem windykacji należności studenckich wprowadzono zmiany w systemach ALBS  

i Wirtualny Dziekanat. Wprowadzono możliwość wystawiania przez pracowników 

dziekanatów w systemie ALBS wystawiania wezwań windykacyjnych. Ponadto 

wprowadzono mechanizmy pozwalające na śledzenie windykacji i przygotowano szereg 

zestawień koniecznych do analizy windykacyjnej. Wirtualny Dziekanat został 

rozbudowany o dedykowaną funkcjonalność dla Działu Radców Prawnych, pozwalającą 

na bieżący podgląd sald na kontach studenckich i drukowanie wezwań do uregulowania 

przeterminowanych należności. Obydwa rozwiązania pozwoliły na uporządkowanie  

i przyspieszenie procesu windykacyjnego. 

 

 

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

w IV kwartale 2014 r. 

 

 Rozpoczęto, dzięki finansowaniu zewnętrznemu, wdrożenia oprogramowania w ramach 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) mającego na celu ujednolicenie  

i usprawnienie obsługi księgowej i finansowej, budżetowania, zarządzania zasobami 

ludzkimi i majątkiem, a także obsługi przychodów, zakupów i gospodarki materiałowej. 

ZSI jest realizowane ze środków POKL – kwota 5.976.333,60 zł. Podpisano umowy  

z dostawcami o wartości 3.965.300,00 zł brutto i 527.746,50 zł brutto. W grudniu 

zrealizowane zostały prace analityczne a następnie miał miejsce odbiór dokumentów 

Specyfikacji Funkcjonalnej oraz Planu Wdrożenia będących pierwszym etapem umowy. 

W związku z terminami wynikającymi z Harmonogramu Ramowego, z początkiem 

grudnia Komitet Sterujący wydał formalną zgodę na rozpoczęcie prac w Etapie II.  

W ramach tego etapu wykonana została instalacja i konfiguracja oprogramowania  

w wersji standardowej na środowisku tymczasowym. Uruchomiono produkcyjną część 
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dostarczonej funkcjonalności oraz przeszkolono z niej wiodących użytkowników modułu 

planowania. W ramach Etapu II wykonawca dostarczył także licencje na 

oprogramowanie. 

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

dzięki przeprowadzonym negocjacjom z dotychczasowym dostawcą. 

 W celu obniżenia kosztów eksploatacji kopiarek, drukarek i papieru oraz podniesienia 

wygody użytkowników, w ramach wdrożenia systemu centralnego wydruku, 

przeprowadzono analizę wymaganej funkcjonalności systemu oraz możliwości 

podłączenia do systemu maszyn wielofunkcyjnych będących w posiadaniu Uczelni  

i przeprowadzono pierwszą konfigurację systemu. 

 Obniżono koszty dydaktyki i nadgodzin dzięki zmianie uchwały Senatu SGH w sprawie 

zasad rozliczania z wykonania pensum dydaktycznego, usuwając zapisy dotyczące tzw. 

podwójnego finansowania. 

 W ramach projektu digitalizacji obiegu dokumentów na Uczelni, przeprowadzono 

szkolenia pracowników w zakresie wykorzystania systemu Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentami (EZD), który umożliwia kompleksowe załatwianie i rozstrzyganie spraw  

i eliminuje pisma papierowe oraz zapewnia integrację z e-PUAP. W II kwartale 

prowadzone były prace na instalacji testowej zaś w III kwartale przygotowano tzw. 

pilotażowe wdrożenie produkcyjne. W drugim półroczu 2014 usunięto przeszkody 

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

wyższych. SGH jest jedyną uczelnią w Polsce na tak zaawansowanym etapie 

wdrożeniowym EZD. SGH uzyskała nieodpłatnie licencję na korzystanie  

z oprogramowania. 

 Dzięki obniżeniu kosztów funkcjonowania i obsługi systemów informatycznych poprzez 

usprawnienie przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi Uczelni, które 

obejmują przede wszystkim systemy rekrutacyjne, system dziekanatowy ALBS, usługi 

katalogowe LDAP/AD oraz system biblioteczny Aleph, doprowadzono do integracji 

istniejących systemów a także do uporządkowania procesów bieżących, takich jak 

zakładanie kont, wydruk legitymacji czy prowadzenie mailingów. 

 W celu usprawnienia pracy zdalnej i obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury 

informatycznej uruchomiono platformę Office 365 dla studentów, absolwentów  

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

 Rozbudowano system CRU (Centralny Rejestr Umów) wykorzystywany do tej pory  

w sekretariatach Rektora i Kanclerza, o dwustopniowy mechanizm uprawnień, 

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

dostępności tej aplikacji dla innych jednostek organizacyjnych, obniżając koszty i czas 

dostępu do informacji. W systemie jest już 2670 umów. Z systemu korzysta około 50 

pracowników SGH. 

 W IV kwartale 2014 uruchomiono obszary robocze dla pracowników oparte o posiadany 

system SharePoint 2010. Jak dotąd powstały witryny do wspólnej pracy nad dokumentami 

m.in. dla tematów wdrożeń EZD i Centralnego Wydruku a także deweloperskie dla ZSI.  

 Zwiększono łączną przepustowość łącza internetowego z 300Mbit/s do poziomu 1GB/s 

przy jednoczesnym znaczącym spadku ceny. W ramach tej samej kwoty umowy na usługi 

łączności z początkiem 2015 r. uruchomione będzie drugie łącze, także o przepustowości 

1GB/s, dedykowane dla domów studenckich. Dzięki zmianie możliwe jest udostępnianie 

środowiska usług sieciowych w chmurze. 

 Zakończono II etap wdrożenia systemu elektronicznego dostępu do sal dydaktycznych – 

w budynkach A i G, zapewniając wyższe bezpieczeństwo majątku Uczelni, obniżając 

docelowo koszty ochrony budynków. W III kwartale w drodze przetargu wyłoniono 



 

6 

 

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

i odebrane. Przeniesiono system kontroli dostępu budynku C na nowy serwer, który 

obsługuje budynki G, A i C łącznie. 

 Przygotowano aktualizację Regulaminu organizacyjnego SGH w celu usprawnienia zadań 

administracji i wykorzystania doświadczeń po pierwszym roku funkcjonowania 

Regulaminu organizacyjnego, dostosowania struktury administracji do aktualnie 

obowiązujących przepisów i zaleceń instytucji zewnętrznych, usprawnienia wdrożenia 

systemów informatycznych, optymalizacji zatrudnienia w administracji, uproszczenia 

schematu organizacyjnego administracji centralnej, zaakceptowanej przez Senat SGH. 

 Obniżono koszty jednostkowe, jednocześnie rozszerzając zakres działalności  

i zapewniając zgodną z przepisami zewnętrznymi dostępność punktu medycznego w SGH 

studentom, doktorantom i pracownikom. 

 

Dane finansowe przedstawione w punkcie A potwierdzają efektywność działań 

scharakteryzowanych w punktach B, C i D. Osiągnięto znaczącą redukcję kosztów  

w stosunku do wariantu optymistycznego przyjętego w planie naprawczym we wszystkich 

pozycjach z wyjątkiem wynagrodzeń z pochodnymi oraz kosztów delegacji. Wymienione 

pozycje są efektem radykalnego zwiększenia skali zadań związanych z likwidacją deficytu  

i racjonalizacją działań Uczelni. 
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Załącznik. Rachunek zysków i strat za III kwartał 2014 roku 

 

Wyszczególnienie 30.09.2013 30.09.2014 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  120 778 969,79 127 780 562,26 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 120 725 530,31 127 476 876,54 

     - dotacje z budżetu państwa na działalność statutową 70 134 628,91 77 825 503,67 

     - pozostałe dotacje mi. z UE 13 142 061,76 12 935 670,90 

  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 53 439,48 303 511,89 

      zmniejszenie - wartość ujemna)      

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

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00 173,83 

B. Koszty działalności operacyjnej  120 258 411,28 127 957 233,08 

  I. Amortyzacja 2 009 564,61 1 887 112,48 

  II. Zużycie materiałów i energii  4 672 531,14 4 419 086,56 

  III. Usługi obce 11 342 122,16 10 935 135,02 

  IV. Podatki i opłaty  74 507,84 71 633,81 

  V. Wynagrodzenia  77 385 316,84 82 931 555,11 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  18 128 970,44 20 247 800,27 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 6 645 398,25 7 464 613,06 

    - koszty podróży służbowych 1 628 862,36 1 784 297,19 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 296,77 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)  520 558,51 -176 670,82 

D. Pozostałe przychody operacyjne  401 550,33 694 326,24 

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

  II. Dotacje  0,00 0,00 

  III. Inne przychody operacyjne  401 550,33 694 326,24 

E. Pozostałe koszty operacyjne  93 335,54 38 370,92 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 818,12 152,50 

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

  III. Pozostałe koszty operacyjne  90 517,42 38 218,42 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)  828 773,30 479 284,50 

G. Przychody finansowe  6 300,01 4 397,74 

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

    - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  II. Odsetki, w tym: 6 300,01 4 397,74 

    - 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 
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H. Koszty finansowe  237 704,35 250 923,37 

  I. Odsetki, w tym:  216 197,48 204 072,24 

    - 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  21 506,87 46 851,13 

    - z tytułu różnic kursowych 21 506,87 46 851,13 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  597 368,96 232 758,87 

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)  597 368,96 232 758,87 

L. Podatek dochodowy  3 185,00 20 878,00 

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

     (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych      

N. Zysk (strata) netto (K - L - M)  594 183,96 211 880,87 

 

 


