
 

 

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie  

kwiecień 2013 – czerwiec 2013 

w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

w latach 2012-2015 

 

Niniejszy dokument jest trzecią 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). 

Drugą z kwartalnych informacji przedłożono Senatowi w kwietniu 2013 roku. Następne 

informacje przekazywane będą Senatowi po zakończeniu kolejnych kwartałów kalendarzowych. 

 

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 I-VI 2013 

Przychody 157 199 160 993 163 250 168 400 167 993 167 467 78 389 

w tym dotacja podst.   83 906 81 152 78 584 80 503 45 688 

Koszty 157 121 168 609 171 807 172 895 170 540 166 301 79 905 

Zysk brutto 79 -7 616 -8 557 -4 495 -2 547 1 165 -1 516 

Zysk netto 1 -7 696 -8 601 -4 525 -2 564 1 152 -1 519 

 

Zaobserwowano dalszy spadek dotacji na działalność podstawową. 

Odnotowano planową stratę za I półrocze. Mimo zmniejszenia kwoty dotacji i konieczności 

realizacji przez Uczelnię zobowiązań historycznych - niższą od zakładanej w strategii zmian. 

Wystąpiono do MNiSW z wnioskami o zwiększenie poziomu finansowania Uczelni przez 

Ministerstwo w zakresie planowanego zwiększenia liczby studentów, działań remontowych, 

refundacji kosztów IPWC, uzyskując odpowiedź odmowną. 

 

 



 

 

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, ze 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 SGH. 

Od 15 stycznia b.r. zintensyfikowano prace komisji rektorskich, poddając analizie standardy 

jakości i procesu kształcenia. Ukierunkowano działanie Senackiej Komisji Programowej nadając 

priorytet analizie kierunków studiów. Komisja do spraw reformy wypracowała wizję Uczelni z 

uwzględnieniem charakteru przyszłych procesów kształcenia 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.  

   

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 CI 

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. 

 

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 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. 

 

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

2013. 

 

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 z Samorządem Studentów i Doktorantów, włączając w 

większym stopniu niż dotychczas Samorząd 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. 

 

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

grudnia 2013. 

 

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. 

 

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

2014/2015. 

Na razie nie dotyczy. 

 

6.  Rozpoczęcie uruchamiania nowych kierunków studiów – od roku akademickiego 

2014/2015. 

 

Na razie nie dotyczy.  

 

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, kopiarek. 

Kontynuowane są przeglądy jednostek w celu uporządkowania zaległości w zakresie 

identyfikacji miejsca użytkowania poszczególnych składników majątku, materiałów i 

wyposażenia. 

 

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 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.  

 

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 dokonuje przeglądu kadrowego wszystkich 

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

organizacyjnego podnoszącego efektywność obsługi procesu dydaktycznego i procesu 

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. 

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.  

 

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 nas 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 ochroną ich 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. 

 

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 poza 

dydaktyczne 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 i organizacjami studenckimi. 

 

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. 

 

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. 

 

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. System jest obecnie konsultowany przez organizacje związkowe aby mógł zostać 

skierowany na ścieżkę legislacyjną w Uczelni. 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. 

 

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 nadwykonanie 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. 

 

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 realizacja 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 postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

tzw. umów na dostawy sukcesywne, dające oszczędności Uczelni i większą elastyczność w 

dokonywaniu pojedynczych zakupów. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

  

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. 

  

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 prowadzenia 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, mającymi wpływ na decyzje dotyczące kształtu systemu edukacji: władz 

ministerialnych i samorządowych, konferencji rektorów, organizacji społecznych i biznesowych 

jest elementem świadomej polityki władz Uczelni. 

W drugim kwartale br. zwiększono ergonomię realizowanych procesów administracyjnych. 

Przygotowano założenia restrukturyzacji administracji centralnej Uczelni, konsolidacji jednostek 

i zdefiniowania precyzyjnego podziału kompetencji. Wprowadzono pełny nadzór nad 

zatrudnieniem. Stworzono tym samym stabilną bazę dla realizacji dalszych elementów strategii 

zmian. 

 


