
Jeśli uważasz, że warto:
zarządzać przyszłością zamiast mierzyć tylko przeszłość - poprzez sprawne planowanie i prognozowanie, 

właściwie oceniać sytuację - poprzez  lepszy monitoring planów i budżetów oraz wiarygodne analizy i raporty, 

szybko reagować na bieżącą sytuację  - dzięki sprawnej wymianie aktualnych i zrozumiałych informacji  
       pomiędzy controllingiem a managerami, 

podejmować lepsze decyzje rynkowe - dzięki narzędziom, które umożliwiają precyzyjną kalkulację i rozliczanie  
    kosztów i marż.

Sprawdź możliwości Platformy Controllingowej EURECA,
w tym najlepiej ocenianego oprogramowania controllingowego w Polsce.

Więcej Informacji: www.c-systems.pl

Zwiększamy 
efektywność f inansową

W UCZELNI WYŻSZEJ



Zakończyło się wdrożenie systemu EURECA w 
konsorcjum dwóch Uczelni Wyższych – Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 
oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa w Poznaniu.
Był to pionierski w skali całej Polski projekt wdroże-
nia narzędzia controllingowego w realiach Uczelni.  
Z uwagi na specyfikę samej instytucji oraz nieco inne 
niż w przedsiębiorstwach uwarunkowania prawno – 
organizacyjne, nauczyliśmy się bardzo wiele. 

Stan wyjściowy
W obu uczelniach SWPS i WSNHiD, wdrożony był 
wcześniej system SIMPLE.ERP. Wykorzystywano 
następujące moduły: 

• obrót towarowy,

• finanse,

• majątek trwały,

• personel.

SIMPLE.ERP został zintegrowany z systemem dzie-
kanatowym („UXP”) na poziomie dynamicznej 
wymiany danych w zakresie naliczeń czesnego 
(import z UXP) oraz rozrachunków ze studentami 
(eksport danych do UXP). W 2012 roku wprowa-
dzono nowy, wielowymiarowy, plan kont bilanso-
wych i budżetowych.
Budżetowanie było jednak realizowane przy pomocy 
zestawu arkuszy kalkulacyjnych. Wykonanie budżetu 

monitorowano przy pomocy eksportu danych z  
SIMPLE.ERP do arkuszy budżetowych – było to bar-
dzo pracochłonne i obarczone ryzykiem błędów.
Punktem startu był zatem:

• wysoki koszt pozyskania i analizy danych (każdy 
raport wymagał dużego nakładu pracy na czyn-
ności związane z definicją zakresu danych, eks-
portem danych z systemów, czyszczeniem i agre-
gowaniem danych),

• utrudniony dostęp do informacji o wykonaniu 
budżetu dla kierowników liniowych (dane w ar-
kuszach budżetowych pokazywały salda kont, 
uzyskanie informacji o obrotach wymagało spo-
rządzenia odrębnych raportów),

• długi czas składania budżetu oraz sporządzania 
reprognozy,

• łatwość powstania błędów w procesie składania 
arkuszy budżetowych w raporty.

W efekcie proces finansowy był kosztowny, zaś 
czas potrzebny na uzyskanie informacji - nieakcep-
towalnie długi. Dodatkowo ograniczenia kadrowe 
sprawiały, że liczba i jakość informacji dostarcza-
nych osobom podejmującym decyzje zarządcze 
była niewystarczająca dla potrzeb nowoczesnej 
organizacji.
Dlatego też podjęto decyzję o wdrożeniu narzędzia 
umożliwiającego zwiększenie efektywności zarzą-
dzania finansami. 

Wdrożenie Platformy EURECA w SWPS 



Celem głównym Projektu była poprawa jakości za-
rządzania finansami – przede wszystkim poprzez:

• usprawnienie procesu budżetowania w SWPS i 
WSNHiD, poprzez wdrożenie narzędzi do tworze-
nia, modyfikacji oraz analizy wykonania budżetu,

• wsparcie podejmowania decyzji finansowych 
dzięki stworzeniu zintegrowanego systemu pla-
nowania oraz monitorowania wykonania planów,

• zautomatyzowanie rachunkowości finansowej i 
zarządczej oraz zarządzanie zasobami finansowy-
mi i rozrachunkami, w oparciu o zdefiniowane i 
udostępnione raporty,

• wsparcie weryfikacji rentowności działalności 
uczelni w skali makro i mikro, a więc na poziomie 
całej uczelni jak i poszczególnych wydziałów, jed-
nostek, komórek organizacyjnych, czy elemen-
tów oferty edukacyjnej, 

• pozyskanie przez użytkowników wystarczającej 
wiedzy do samodzielnego korzystania z wdrożo-
nych rozwiązań.

Projekt przebiegł bardzo sprawnie,  w odróżnieniu 
od wielu innych wdrożeń systemów informatycz-
nych w uczelniach wyższych – jednym z głównych 
czynników sukcesu było samo zdefiniowanie jego 
zakresu przez Klienta. 

„Uniknięto bardzo często popełnianego błędu, 
jakim jest zbyt szerokie zdefiniowanie zakresu 
wdrożenia – wyjaśnia Witold Kilijański, Partner 
w CONTROLLING SYSTEMS – często tego typu 
projekty definiowane są „pod dyktando” Dzia-
łów Zamówień Publicznych i mają na celu tzw. 
„kompleksową informatyzację” Uczelni – czyli 
zawierają jednocześnie wdrożenie systemu ERP, 
systemów wspomagających prace dziekanatów, 
narzędzi BI, dostawę sprzętu itp. Zwykle takie 
przetargi wygrywają firmy integratorskie, które 
dokładają co najmniej kilkadziesiąt procent mar-
ży do cząstkowych ofert dostawców wyspecjali-
zowanych narzędzi, po czym … często zostawiają 
Klienta z problemem. Finał zwykle jest ten sam – 
pomimo wydania wielu milionów złotych, projekt 
ciągnie się przez lata, a system nie działa…”

W tym przypadku konsorcjum SWPS i WSNHiD 
postanowiło skupić się na wyborze i wdrożeniu 
narzędzia zaspokajającego sferę analiz, raporto-
wania, budżetowania i controllingu. W wyniku 
przetargu zdecydowano się na system EURECA 
– kryterium wyboru były możliwości samego 
oprogramowania, doświadczenie dostawcy oraz 
oczywiście cena. Projekt rozpoczął się pod koniec 
maja 2013, zakończył – w styczniu 2014. Projekt 
był dofinansowany w ramach EFS, a cały jego bu-
dżet wyniósł nieco ponad 300 000 PLN brutto.

Cel Projektu Przebieg Projektu Efekty Wdrożenia
System zasilany jest danymi z dwóch instancji opro-
gramowania SIMPLE, funkcjonujących w obu uczel-
niach, Hurtownia Danych zawiera informacje z ta-
kich obszarów, jak:

• TRANSAKCJE KSIĘGOWE

• NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA

• WYNAGRODZENIA

• DANE KADROWE

Ponadto system zasilany jest danymi ilościowymi, 
m.in. dotyczącymi liczby studentów na poszczegól-
nych kierunkach, latach studiów, lokalizacjach etc., 

Z systemem pracuje obecnie 6 Użytkowników w 
Dziale Controllingu oraz 30 właścicieli budżetów 
cząstkowych.

Budowa modelu controllingowego w realiach wyż-
szej uczelni nie jest prosta – trzeba uwzględnić 
między innymi:

• wiele różnych źródeł finansowania uczelni i ko-
nieczność rozliczenia każdego z nich osobno 
(wpływy z czesnego, granty, dotacje, projekty UE, 
projekty komercyjne itp.),

• wiele jednostek posiadających swoje budżety 
cząstkowe (instytuty, wydziały, działy operacyjne),

• zróżnicowaną ofertę wielu kierunków i stopni 
studiów oraz studiów podyplomowych,

• podział obszarów działalności uczelni na dydakty-
kę, badania, komercjalizację nauki, administrację.

 
 

Dzięki wdrożeniu Platformy EURECA udało się mie-
dzy innymi:
• na bieżąco monitorować rentowność każdego 

wydziału i kierunku z dokładnością do poszcze-
gólnych składowych – zarówno globalnie, jak też 
w przeliczeniu na 1 studenta,

• usprawnić zarządzanie budżetami w kontekście 
struktury organizacyjnej i geograficznej, Projek-
tów, Produktów, Źródeł Finansowania etc.,

• uzyskać możliwość analizy kosztów osobowych 
według poszczególnych typów zatrudnienia i 
składników płacowych, a także według rozlicze-
nia na poszczególne kierunki studiów,

• na bieżąco monitorować rachunki marż pokrycia 
poszczególnych jednostek, uwzględniające po-
szczególne rodzaje przychodów/źródeł finanso-
wania, koszty osobowe i nieosobowe dydaktyki, 
koszty osobowe i nieosobowe działalności na-
ukowej, oraz pozostałe składniki kosztów – dzię-
ki temu Uczelnia ma możliwość monitorowania 
efektywności ekonomicznej tych jednostek.

• stworzyć warunki do  usprawnienia rozliczania 
projektów UE,

• stworzyć warunki do  usprawnienia rozliczania 
grantów na badania i dotacje, z podziałem na in-
stytucje finansujące i rodzaje projektów.

Wszystkie te informacje są teraz dostępne na bie-
żąco, w trybie „samoobsługowym” dla poszczegól-
nych zainteresowanych, dla każdego projektu wia-
domo:  jaki jest budżet, jakie jest jego wykorzystanie  

Konfiguracja systemu i specyfika projektu

Uniknięto błędu, jakim jest zbyt 
szerokie zdefiniowanie zakresu 
wdrożenia.
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Konfiguracja systemu i specyfika projektu

Uniknięto błędu, jakim jest zbyt 
szerokie zdefiniowanie zakresu 
wdrożenia.



(i co się na nie złożyło), ile środków pozostało do 
wykorzystania i w jakim czasie. To niesłychanie 
usprawnia zarządzanie finansami Uczelni.

Rzecz jasna, wszystkie te informacje poparte są 
automatycznie generowanymi raportami, doty-
czącymi standardowej analizy przedsiębiorstwa 
(takimi, jak m.in. Bilans, RZiS, wiekowanie należ-
ności, analiza wskaźnikowa, czy wyliczenie kapitału 
pracującego).

Cały proces weryfikacji danych i  raportowania 
udało się zautomatyzować, dzięki czemu pra-
cochłonność tych zadań spadła o 80%, zaś odzy-
skany czas przeznaczyć na dodatkowe raporty i 
pogłębione analizy.

Najważniejszym efektem wdrożenia, podkreśla-
nym przez Użytkowników jest łatwy i bezpośredni 
dostęp do danych kadrowo-płacowych oraz da-
nych o wykonaniach budżetów.

„Najważniejszym efektem wdrożenia jest dla nas 
bezpośredni i efektywny dostęp do informacji 
zarządczej na różnych poziomach operacyjnych 
Uczelni”  – mówi Marcin Gędziorowski, Dyrektor 

Finansowy SWPS - Bardzo doceniamy Contro-
ling Systems za wsparcie udzielone nam podczas 
wdrożenia oraz terminową 
współpracę”.

„To był bardzo ciekawy 
projekt – podsumowuje 
Małgorzata Lech, szefo-
wa Projektu po stronie  
CONTROLLING SYSTEMS 
– controlling w realiach 
uczelni wyższej ma bar-
dzo wiele specyfiki, ale też 
zdumiewająco dużo podo-
bieństw z controllingiem 
prowadzonym w przedsię-
biorstwach usługowych. 
Pracowaliśmy z bardzo 
kompetentnym i inspirują-
cym nas zespołem po stro-
nie Klienta – co również jest dużą wartością takiego 
przedsięwzięcia. Jako Project Manager doceniam 
bardzo profesjonalne podejście i prowadzenie pro-
jektu po stronie Klienta”.

„EURECA dała nam efektywny dostęp do informacji zarządczej  
na różnych poziomach operacyjnych Uczelni”.



Jeśli uważasz, że warto:
zarządzać przyszłością zamiast mierzyć tylko przeszłość - poprzez sprawne planowanie i prognozowanie, 

właściwie oceniać sytuację - poprzez  lepszy monitoring planów i budżetów oraz wiarygodne analizy i raporty, 

szybko reagować na bieżącą sytuację  - dzięki sprawnej wymianie aktualnych i zrozumiałych informacji  
       pomiędzy controllingiem a managerami, 

podejmować lepsze decyzje rynkowe - dzięki narzędziom, które umożliwiają precyzyjną kalkulację i rozliczanie  
    kosztów i marż.

Sprawdź możliwości Platformy Controllingowej EURECA,
w tym najlepiej ocenianego oprogramowania controllingowego w Polsce.

Więcej Informacji: www.c-systems.pl
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