
1 

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych  

w okresie lipiec 2014 – wrzesień 2014 

w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

w latach 2012-2015 

 

Niniejszy dokument jest ósmą 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 II kwartał 2014 roku. 

Szczegółowe zestawienie 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” określono harmonogram realizacji programu 

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

Wszystkie zadania zostały zrealizowane. 

Po ośmiu kwartałach realizacji programu racjonalizacji procesów zarządczych w SGH, 

co łączy się z półmetkiem kadencji obecnych władz rektorskich, w uzupełnieniu do opisu 

sytuacji finansowej Uczelni, w niniejszym materiale przedstawiono krótkie podsumowanie 

efektów uzyskanych w całym tym okresie w sferze kształcenia i badań naukowych, oraz 

informacje o realizowanych obecnie projektach w obszarze ICT, kluczowych dla osiągnięcia 

celów programu i przyszłości Uczelni.  
 

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 

 

Zgodnie z art. 100a. ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym „Uczelnia 

publiczna, w której suma strat netto w okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 

25% kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok 

budżetowy na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jest obowiązana do 

opracowania programu naprawczego”. 
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Tabela. Skumulowana strata netto w okresie pięciu lat (w tys. zł) 

 

 

 

Wspomniane wyżej rozporządzenie MNiSW wprowadza także, 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: 

 2,49 na koniec 2011 roku 

 2,51 na koniec 2012 roku 

 3,24 na koniec 2013 roku 

 2,99 na koniec II kwartału 2014 

Tabela. Szczegółowe dane finansowe do wskaźnika za II kwartał 2014 

zobowiązania krótkoterminowe                                20 557 628,39     

rozliczenia międzyokresowe przychodów                                46 450 399,77     

aktywa obrotowe                                21 940 255,80     

środki trwałe w budowie                                     475 685,94     

Wskaźnik                                                  2,99     

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. W III kwartale 2014 roku kredyt 

był intensywnie wykorzystywany. 

 

Tabela. Wykonanie kosztów roku 2013 w stosunku do wariantu optymistycznego programu 

naprawczego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Wariant optymistyczny 

2013 

Wykonanie 

2013 

Wykonanie 

minus Plan 

(w zł) 

Wykonanie / 

Plan (w %) 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)     

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 859 434 -2 180 070 76% 

usługi obce 21 599 149 16 076 402 -5 522 747 74% 

podatki i opłaty 207 725 108 221 -99 504 52% 

wynagrodzenia 111 334 301 108 930 891 -2 403 410 98% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

na rzecz pracowników 
22 656 530 23 833 225 1 176 695 105% 

Strata skumulowana  - 15.691.004,45     

Dotacja 2013    84.428.200,00     

Wskaźnik do programu naprawczego 18,6% 



3 

koszty delegacji 2 449 142 2 470 511 21 369 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 230 331 -752 175 92% 

Amortyzacja 3 277 845 2 627 981 -649 864 80% 

RAZEM 179 546 702 169 136 997 -10 409 705 94% 

 

Osiągnięto znaczącą redukcję kosztów w stosunku do wariantu optymistycznego we 

wszystkich pozycjach z wyjątkiem wynagrodzeń z pochodnymi oraz kosztów delegacji. 

 

B. Efekty realizacji strategii: kształcenie, badania, zarządzanie – horyzont dwuletni 

 

W sferze badań naukowych ciągu ostatnich 2 lat akademickich poprawiła się wyraźnie 

aktywność pracowników naukowych w zakresie starania się o zewnętrzne finansowanie dla 

projektów badawczych i dydaktycznych. W roku 2013 złożono 127 wniosków o finansowanie 

w konkursach zewnętrznych, tj. o 52 więcej niż w 2012 r.  

Jednocześnie zmalał wskaźnik sukcesu wyrażony jako iloraz sumy kwot przyznanych 

do finansowania do sumy kwot, o jakie występowali pracownicy Uczelni. Jest to wynik 

rosnącej konkurencji w konkursach o granty. W roku 2013 w konkursach Narodowego 

Centrum Nauki wskaźnik ten w skali kraju kształtował się w przedziale od 18% do 23%.  

W staraniach SGH o granty NCN, wskaźnik sukcesu utrzymuje się na poziomie ok. 30%.  

Łączna kwota pozyskana dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w konkursach w 

2013 roku wyniosła 12,8 mln zł – wobec 25,8 mln zł w roku 2012. Wynik finansowy nie 

uwzględnia faktu, że blisko połowę tej kwoty (tj. 12,5 mln zł) uzyskano z NCBiR dla trzech 

wniosków – „Ekoinnowacje w mieście”, „System wspomagający diagnostykę stanowisk 

pracy”, „Od administrowania do efektywnego zarządzania SGH”. Jednocześnie, w 2013 roku 

Uczelnia otrzymała finansowanie dla projektów badawczych z NCN w kwocie 8,2 mln zł – 

wobec 3,1 mln zł w roku 2012. Zmiana polityki sponsorów (brak nowych konkursów) 

powoduje, że następuje wyraźne przeniesienie akcentu z projektów o charakterze 

dydaktycznym na granty finansujące projekty naukowe, co jest wynikiem starań całej 

społeczności Uczelni i efektem prowadzonych działań motywacyjnych.  

Wiek kierowników projektów realizowanych w Uczelni w okresie od 2012 roku do  

I półrocza 2014 r. kształtował się średnio na poziomie ok. 44 lata (mediana wyniosła 40 lat). 

W roku 2012 średni wiek kierowników był równy 42 lata (mediana wyniosła 36 lat), w roku 

2013 było to – odpowiednio – 47 i 42 lata, a w I połowie 2014 – 44 lata i 41 lat.  

Coraz liczniejsza grupa naukowców SGH angażuje się w projekty jako wykonawcy.  

W projektach rozpoczętych w 2013 r. bierze udział 199 osób (w 2012 r. – 154 osoby), a w  

I połowie 2014 roku – 31 osób. Mimo że część wykonawców jest liczona kilkakrotnie  

(z uwagi na udział w kilku projektach), należy to zaangażowanie uznać za duże, jeśli zważyć, 

że czas trwania projektów przekracza 1–2 lata, a skumulowane liczby wykonawców 

porównać z liczbą nauczycieli akademickich SGH (bez wykładowców i lektorów), która 

wynosi ok. 530 osób. Szacunkowo można przyjąć, że co drugi nauczyciel akademicki SGH 

jest zaangażowany w projekty. Oznacza to, że w nieodległej przyszłości pojawić się może 

problem swego rodzaju nasycenia skutkujący mniejszą aktywnością w składaniu nowych 

wniosków.  

Według rankingu ministerialnego kolegia SGH należą do najlepszych w Polsce pod 

względem jakości badań naukowych. Zgodnie z kategoryzacją ogłoszoną 30 września 2013 r. 

dwa kolegia SGH otrzymały najwyższą kategorię A+, a pozostałe trzy – kategorię A. Wśród 

dwunastu jednostek naukowych, którym przyznano kategorię A+ w naukach 
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humanistycznych i społecznych w Polsce, zostały wyróżnione – jako jedyne jednostki z SGH. 

Mimo zapowiedzi skutków finansowych korzystnych dla wyróżnionych (odsuwających na 

nieokreślony termin czas ich realizacji) Uczelnia nie zyskała z tego tytułu dodatkowego 

finansowania. Wśród 28 jednostek naukowych z kategorią A, w naukach ekonomicznych 

nasze trzy kolegia uplasowały się na pozycjach: 5, 9 i 14. W poprzedniej kategoryzacji 

jednostek wszystkie kolegia SGH otrzymały kategorię A. Reforma konsoliduje dwie pary 

jednostek kategorii A i kategorii A+.  

Publikacje nauczycieli akademickich z SGH są coraz lepiej rozpoznawalne w Polsce  

i na świecie. Rośnie liczba wydawanych monografii i książek, powstają liczne prace 

zbiorowe, są także pozycje książkowe wydawane za granicą w liczących się wydawnictwach 

światowych. Nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie byli:  

 autorami lub współautorami 391 monografii opublikowanych w roku 2012 oraz 460 

monografii opublikowanych w roku 2013,  

 redaktorami naukowymi 47 monografii opublikowanych w roku 2012 oraz 67 monografii 

opublikowanych w roku 2013.  

Uczelnia jest organizatorem oraz miejscem spotkań ok. 30 dużych 

konferencji/sympozjów naukowych, w tym – konferencji o formacie światowym, które 

odbywają się w stałym cyklu. W roku akademickim 2013/14 SGH była animatorem i 

organizatorem kilku takich konferencji:  

 The 7-th IRMC Conference (International Risk Management Conference, IRMC 2014) – 

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, 

organizatorzy: SGH, New York University – Stern School of Business, University of 

Florence, The Risk, Banking and Finance Society (23–24 czerwca 2014 r.); liczba 

uczestników 174, w tym 73 osoby z Polski,  

 The 46-th EUCEN Conference (European University Continuing Education Network) – 

przewodniczący komitetów: prof. Ewa Chmielecka i prof. Piotr Błędowski, 

organizatorzy: EUCEN i SGH (11–13 czerwca 2014 r.); liczba uczestników 79, w tym 28 

osób z Polski,  

 The 9-th ESSA Conference (European Social Simulation Association), przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego: prof. Bogumił Kamiński, organizatorzy: ESSA i SGH (16–20 

września 2013 r.); liczba uczestników 143, w tym 23 osoby z Polski,  

 The 12-th BIR Conference (Business Informatics Research), przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego: prof. Andrzej Kobyliński i prof. Andrzej Sobczak, organizatorzy: BIR i 

SGH (23–25 września 2013 r.); liczba uczestników 67, w tym 11 osób z Polski.  

Tego rodzaju naukowe wydarzenia nadają rangę miejscu konferencji – z tego względu, 

że ok. 80% uczestników takich konferencji stanowią światowej klasy naukowcy z zagranicy. 

Dowodzi to ponadlokalnego charakteru organizowanych przez SGH wydarzeń naukowych, a 

także pozycji i zdolności Uczelni do funkcjonowania w globalnym środowisku naukowym. 

Obecnie podejmowane są przygotowania do organizacji kilku następnych konferencji tego 

formatu, co dowodzi stabilności międzynarodowej pozycji SGH.  

W sferze kształcenia uporządkowano regulacje dotyczące procesu kształcenia  

i przeprowadzono – z pozytywnym skutkiem – dwa krajowe procesy re-akredytacyjne dla 

kierunków MIESI (z wyróżnieniem) i MSG oraz akredytację polityki umiędzynarodowienia 

studiów (CeQuInt) dla kierunku International Economics. Uruchomiono nowe kierunki  

(w tym – z renomowanymi partnerami zagranicznymi), na wysokim poziomie utrzymano 

rekrutację. Obok akademickich, Uczelnia uzyskała ważne dla studentów certyfikacje 
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profesjonalne: ACCA dla kierunku finanse i rachunkowość – oba stopnie oraz IPMA  

w obszarze zarządzania projektami. Zaproponowano rozwiązania oddające pod silniejszą 

kontrolę tworzenie kierunków (uchwała nr 217 Senatu SGH a dnia 28 maja 2014 r.), a kolejne 

rozwiązania zapowiadają wzmocnienie nadzoru jednostek podstawowych nad kształceniem  

w obszarze przedmiotów kierunkowych, co oznacza zwiększenie podmiotowości katedr  

i instytutów w zarządzaniu procesem dydaktycznym. Aby zapobiec obniżeniu jakości zajęć  

w efekcie dopuszczenia do studiów kandydatów o niższym poziomie przygotowania, 

opracowano regulacje umożliwiające prowadzenie w większej skali zajęcia wyrównawcze na 

zasadach komercyjnych.  

Przygotowano, zaakceptowany przez Senat, kierunek zmian struktury Uczelni  

i dobiegają końca prace nad rozwiązaniami prawnymi pozwalającymi przeprowadzić tę 

zmianę.  

W sferze zarządzania i administracji przeprowadzono m.in. radykalną zmianę systemu 

zarządzania finansami. Skutecznie przebiega wewnętrzna (wewnątrz kolegiów) konsolidacja 

jednostek Uczelni. Odnotować należy spadek liczby na ogół niewielkich katedr (z 56 wg 

stanu na dzień 1września 2012 do 34 wg stanu na dzień 25 czerwca 2014) i w konsekwencji – 

wzrost liczby instytutów (odpowiednio – z 11 do 19).  

Do czasu budowy instrumentów umożliwiających ocenę racjonalności wynagradzania 

przyjęto zasadę ochrony wynagrodzeń pracowników. W konsekwencji, polityka cięcia 

kosztów nie dotknęła wynagrodzeń pracowników, lecz koncentrowała się na nadzorze 

dokumentów finansowych (uruchomienie systemu obiegu wniosków elektronicznych 

Workflow, umożliwiającego wnioskowanie o dokonywanie wszelkich wydatków w ramach 

wyodrębnionych linii budżetowych, bez konieczności sporządzania dokumentów 

papierowych i z funkcjonalnością zdalnego dostępu) i przeglądzie umów. Władze rektorskie 

działały w zmniejszonym składzie, co pozwoliło na zmniejszenie stałych kosztów zarządzania 

Uczelnią o kwotę ok. 100 tys. zł rocznie. Realizowano tylko niezbędne zakupy, dokonując 

oszczędności zarówno w budżetach kolegiów, jak i władz rektorskich oraz administracji 

centralnej. Wprowadzono system controllingu, który stanowi początek budowy systemu 

efektywnego zarządzania finansami przez stworzenie możliwości monitorowania finansów 

projektu przez kierowników projektów, identyfikowania źródeł zatorów, ułatwienia 

dysponowania środkami zgodnie z przepisami, a zarazem jednoznaczne przyporządkowanie 

odpowiedzialności za wykonane czynności. Istnienie takiego systemu jest koniecznym 

warunkiem pozyskania projektów wysokobudżetowych. Po okresie trudnego wdrożenia  

i działań dostosowawczych do specyfiki projektów uczelnianych, dzięki zmniejszeniu 

obciążeń administracyjnych kierowników projektów i zwiększeniu ich budżetu czasu na 

działania merytoryczne, możliwe będzie szybsze pozyskiwanie przychodów.  

Przygotowano pakiet uchwał lub założeń kierunkowych – zgodnych z omawianymi 

wcześniej dokumentami strategicznymi – dotyczących pensum, obowiązków nauczycieli 

akademickich, zarządzania projektami i systemu oceny pracowników. Regulacje te będą od 

początku roku akademickiego 2014/15 przedstawiane do konsultacji. Opracowano 

instrumenty zarządcze i informatyczne pozwalające implementować te rozwiązania w sposób 

zdecentralizowany.  

Władze Uczelni prowadzą bardzo intensywną politykę komunikowania uzasadnień dla 

swoich działań. Obok relacji z ważnych wydarzeń, Gazeta SGH przedstawia regularnie, co 

miesiąc, plany ekipy rektorskiej, a także plany dziekanów studiów. Zagadnienia bardziej 

złożone prezentowane są w formie wywiadów lub na plenarnych spotkaniach Rektora  

i kanclerza z pracownikami, studentami i doktorantami. Obszerne informacje o bieżącej 

działalności Rektor przedstawia Senatowi. Te informacje są udostępniane po zatwierdzeniu 

protokołów w Biuletynie Informacji Publicznej. Rektor uczestniczy – na zaproszenie 
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dziekanów kolegiów – w niektórych debatach kolegialnych, a zwłaszcza dotyczących 

problematyki szkolnictwa wyższego i reformy SGH. W uczelnianych komisjach pracuje 

blisko 250 spośród niespełna 800 nauczycieli akademickich. Zabiegi te, podobnie jak dostęp 

do danych, obiektywizują debatę o kierunkach zmian.  

 

C. Status przedsięwzięć teleinformatycznych 

 

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. 

Toczą się prace nad realizacją Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) który 

ma za zadanie ujednolicić i usprawnić obsługę księgową i finansową, budżetowanie, 

zarządzanie zasobami ludzkimi i majątkiem a także objąć procesy obsługi przychodów, 

zakupów i gospodarki materiałowej. Od początku roku 2014 roku trwają działania związane  

z wyborem dostawcy. Do pierwszego postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem 

zgłosiło się 6 wykonawców (w tym konsorcja firm) z czego do etapu składnia ofert 

wstępnych dopuszczono 4 oferty. W kwietniu i maju br. odbyły się spotkania negocjacyjne  

z trzema wykonawcami, na których omówione i wyjaśnione zostały zapisy umowy, opisu 

przedmiotu zamówienia oraz dokonane zostały prezentacje oferowanych przez wykonawców 

systemów (MS Axapta 2009/2012 oraz SAP). Ustalono ostateczną wersję SIWZ, która 

w czerwcu została przekazana wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia ofert 

ostatecznych. W pierwszych dniach lipca nastąpiło otwarcie ofert, jednak okazały się one być 

przynajmniej dwukrotnie wyższe od dostępnego budżetu. Oferty złożyły dwie firmy, Asseco 

Poland S.A. oraz konsorcjum Bonair S.A. oraz Syntea Business Solutions Sp. z o.o. Trzecia 

firma uczestnicząca w postępowaniu, S&T Services Polska Sp. z o.o., zdecydowała się nie 

składać oferty. Zakres prac, przebieg negocjacji oraz przeprowadzona ocena złożonych ofert 

wskazały, że zaproponowane przez oferentów ceny są nieuzasadnione i znacznie wyższe od 

szacunków oraz kontraktów zawieranych przez inne uczelnie na podobny zakres. W dniu 

03.07.2014 r. postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Bezzwłocznie przystąpiono do prac nad przygotowaniem nowego postępowania 

publicznego. W ramach prac został przygotowany nowy SIWZ, zmodyfikowany wzór umowy 

oraz opis przedmiotu zamówienia. W dniu 27.07.2014 r. opublikowano nowe ogłoszenie na 

wybór dostawcy ZSI w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 16.09.2014 nastąpiło 

otwarcie ofert. Złożono dwie oferty mieszczące się w zaplanowanym budżecie. Obecnie 

przeprowadzany jest proces uzupełniania dokumentów przez wykonawców i wyjaśnień  

w zakresie złożonych ofert. Ogłoszenie wyniku postępowania i wybór dostawcy nastąpi na 

początku IV kwartału br. Równolegle do ww. działań prowadzone jest drugie postępowanie 

związane z wyborem firmy, która dokona implementacji modułu planowania i zarządzania 

finansami uczelni. Termin składania ofert mija 30.10.2014 r. 

Innym ważnym obszarem prac w 2014r jest realizacja systemu centralnego wydruku. 

Przeprowadzono analizę 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 została przeprowadzona 

procedura dialogu technicznego, której celem 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 
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technicznymi proponowanych rozwiązań. W oparciu o informacje pozyskane podczas dialogu 

została przygotowana ostateczna dokumentacja przetargowa i w dniu 29.08.2014 został 

ogłoszony przetarg. Otwarcie nastąpiło w 15.09.2014. Zostały złożone 4 oferty. Wybór 

wykonawcy, ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentów przez część uczestników 

postępowania zostanie ogłoszony na początku IV kwartału. Zakończenie prac planowane jest 

do 30.11.2014. 

Z końcem sierpnia złożono wnioski inwestycyjne do MNiSW na dofinansowanie 

infrastruktury IT poprzez zakupów serwerów i urządzeń sieciowych oraz na inwestycje 

budowlane, na modernizację serwerowni. W związku z brakiem dofinansowań w ubiegłych 

latach wniosek o infrastrukturę informatyczną został w tym roku całkowicie 

przekonstruowany. Decyzje o ewentualnym dofinansowaniu spodziewane są w marcu 2015 r. 

Od początku roku trwają prace nad jakością oraz drogami przepływu danych pomiędzy 

systemami informatycznymi Uczelni, co obejmuje przede wszystkim systemy rekrutacyjne, 

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

Jest to niezbędne do integracji 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 pracach uczestniczą DII, DRO, DRE i Biblioteka. 

Dział Rozwoju Oprogramowania (DRO) prowadzi prace programistyczne w ramach 

systemów informatycznych SGH. 

Wdrożono nowy system pozwalający na przeprowadzenie, w formie elektronicznej, 

procesu wystawienia oceny okresowej nauczycielom akademickim przez komisję ds. oceny. 

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na zgromadzenie rzetelnych danych na temat pracy 

naukowej i dydaktycznej pracowników SGH. W III kwartale br. kontynuowano prace 

programistyczne pozwalające na udostępnienie systemu doktorantom i ich opiekunom 

naukowym w celu przeprowadzenia rocznej oceny doktoranta.   

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 Organizacji  

i Rozliczeń Dydaktyki a Oficyną Wydawniczą w zakresie procesu wydruku dyplomów 

doktora i doktora habilitowanego. W ostatnich miesiącach realizowano prace związane  

z optymalizacją rozwiązań.   

W związku z wdrożeniem procesu windykacji należności studenckich wprowadzono 

zmiany w systemach ALBS i Wirtualny Dziekanat. Aktualnie pracownicy dziekanatów  

w systemie ALBS mają możliwość wystawiania wezwań windykacyjnych. Wprowadzono 

mechanizmy pozwalające na śledzenie windykacji i przygotowano szereg zestawień 

koniecznych do analizy windykacyjnej. Wirtualny Dziekanat został rozbudowany  

o dedykowaną funkcjonalność dla Działu Radców Prawnych, pozwalającą na bieżący podgląd 

sald na kontach studenckich i drukowanie wezwań do uregulowania przeterminowanych 

należności. Obydwa rozwiązania pozwoliły na uporządkowanie  i przyspieszenie procesu 

windykacyjnego.  

Prowadzone były i są kontynuowane prace nad budową i doskonaleniem serwisów 

rekrutacyjnych dla wszystkich poziomów i trybów studiów łącznie ze studiami 

doktoranckimi. Między innymi w omawianym okresie podłączono w serwisach mechanizmy 

SMS do powiadomień kandydatów. Zautomatyzowano szereg operacji związanych  

z procesem porekrutacyjnym, między innymi przygotowano nowe rozwiązanie na potrzeby 

wydawania legitymacji doktoranckich. 
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W ostatnich 3 miesiącach pracowano nad wersją systemu ALBS dla studiów 

doktoranckich. Udostępnienie systemu dla studiów III stopnia pozwoli na ujednolicenie 

procesów edukacyjnych w obszarze studiów doktoranckich i na stworzenie jednej bazy 

źródłowej o studentach III stopnia. 

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. Analiza dotyczyła roku akademickiego 

2012/2013. Obecnie trwają prace nad powtórzeniem procedury w odniesieniu do roku 

akademickiego 2013/2014. 

Kontynuowano prace nad systemem wspomagania zarzadzania studiami 

podyplomowymi. 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. Trzeci kwartał to okres związany z pracami 

legislacyjnymi dotyczącymi wdrożenia systemu.  

Od połowy września DRO przejęło od DPU proces aplikowania o konta studentów  

i doktorantów spoza głównej rekrutacji. Celem tej zmiany jest przygotowanie do wdrożenia 

jednolitego elektronicznego procesu immatrykulacji studentów I, II i III stopnia.  

Równolegle prowadzone są prace analityczne prowadzące do zmiany obiegu informacji 

o studencie. Zdecydowano się na wyeliminowanie pośredniej bazy albumów. Docelowo 

system ALBS ma przejąć rolę główniej bazy źródłowej o studentach SGH. Główne prace 

planowane są na IV kwartał 2014 r.  

Dział Infrastruktury Informatycznej (DII) działa w zakresie utrzymania  

i bezpieczeństwa infrastruktury IT.  

Zakończono zaplanowaną rozbudowę systemów do monitorowania sprzętu i usług IT, 

monitorowaniem objęto 183 sztuki urządzeń aktywnych oraz 236 usług.  

W zakresie sieci WiFi wykonano aktualizację oprogramowania na kontrolerze  

i zakończono rekonfigurację całego środowiska urządzeń osiągając maksymalną możliwą 

wydajność na posiadanym sprzęcie. Rozpoczęto analizy sprzętu dostępnego na rynku pod 

kątem planowanego zakupu. W III kwartale br. na bazie pomiarów i testów sprzętu 

prowadzonych przez DII przygotowane zostały materiały umożliwiające rozpoczęcie 

postępowania przetargowego na nowe urządzenia. Celem jest przebudowanie sieci WiFi  

w taki sposób, aby mało wydajne urządzenia, które pracują obecnie przesunąć na mniej 

wymagające obszary Uczelni zaś nowe urządzenia zainstalować w krytycznych miejscach 

Uczelni. Celem jest osiągnięcie wydajności i niezawodności.  

Zakończono prace nad 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.  

Trwają prace nad wdrożeniem Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami  

(w skrócie EZD, http://ezd.gov.pl/ ) w SGH. Jest to efekt współpracy SGH z Podlaskim 

Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, która w III kwartale br. została sformalizowana  

w formie umowy. Nad wdrożeniem pracuje zespół składający się z DII oraz działów 

administracyjnych, w tym DOIL, Działu Radców Prawnych, Kancelarii Głównej oraz 

Archiwum. W II kwartale prowadzone były prace na instalacji testowej zaś w III kwartale 

przygotowano platformę pod pilotowe wdrożenie produkcyjne.  
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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. 

Trwają korekty interfejsu użytkownika i mechanizmów przeszukiwania. Udostępnienie 

systemu planuje się na przełomie października i listopada.  

W systemie SharePoint zrealizowano ankietę dotyczącą funkcjonowania gabinetu 

lekarskiego na terenie Uczelni, dającą podstawę do podjęcia decyzji o 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 III kwartale 2014 r. zakupiono zestaw dodatkowych poleasingowych serwerów 

typu blade firmy Dell w celu odciążenia obecnie użytkowanych serwerów. Zakres migracji 

systemów uwzględnia posiadaną platformę wirtualną, jak i fizyczne serwery. W oparciu  

o zakupione serwery zbudowano platformę Proxy-HA w celu zapewnienia redundancji usługi 

dostępu do Internetu, obecnie trwają wewnętrzne testy systemu. 

Dział Instalacji Niskoprądowych (DIN) od początku bieżącego roku sukcesywnie 

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. W I kwartale 2014 r. DIN zakończył zdanie wydruku legitymacji do 

Oficyny Wydawniczej. W II i III kwartale br. DIN wspierał merytorycznie Dział Inwestycji i 

Remontów w pracach nad projektem Systemu Kontroli Dostępu dla budynków A i G, 

projektem remontu sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem audio-video w budynku G, a 

także  

w opracowywaniu założeń do okablowania elektrycznego i logicznego do szeregu systemów 

m.in. do WIFI i do centralnego wydruku. W III kwartale 2014 r. w wyniku przetargu 

wyłoniono wykonawcę kontroli dostępu i pod koniec września toczące się pod nadzorem DIN 

i DIiR prace były już znacznie zaawansowane. Przeniesiono system kontroli dostępu budynku 

C na nowy serwer, który będzie obsługiwał budynki G, A i C łącznie. W sierpniu DIN 

przygotował specyfikację techniczną modernizacji systemu CCTV dla Domu Studenckiego nr 

1 oraz brał udział w negocjowaniu warunków dostawy sprzętu.    

W I 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. Do końca III kwartału br. w systemie 

obsłużono ponad 1500 zgłoszeń technicznych. 

 

 

Przedstawione okoliczności i efekty działań realizowanych zgodnie z planem 

przekładają się na konsekwentną i stabilną poprawę jakości funkcjonowania oraz kondycji 

finansowej Uczelni. 


