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1. Aspekty organizacji złożonej 
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.1. Konsorcjum 4U - geneza

 Cztery uczelnie:  Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej utworzyły konsorcjum do wspólnego ubiegania się o 
zakup Sytemu Zintegrowanego.

 Przygotowały wspólny opis merytoryczny (SIWZ) zawierający funkcjonalności, które powinien 
realizować System. Różnice jednak okazały się nie tak wielkie jak wydawało się na początku.

 Procesy poprzez które miałyby być realizowane te funkcjonalności każda z uczelni miała 
opisać indywidualnie podczas analizy przedwdrożeniowej (w ramach Umowy po przetargu).

 Wykonawca składa się z trzech podmiotów - 3F: Siemens Polska, SAP Polska, Asecco
Poland (dawniej Prokom).

 W umowie zdefiniowano, że realizacja wdrożenia i utrzymanie będzie przebiegało w każdej z 
uczelni niezależnie, a za efekt Konsorcjum firm odpowiada solidarnie. Podział zadań okazał
się następujący:

- SAP - licencje
- Siemens wdrożenie w PW i UJ
- Asecco wdrożenie na UŚ i UMCS
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.2. Uniwersytet Jagielloński – złożoność organizacji a złożoność struktury

 Uniwersytet Jagielloński składa się z dwóch podmiotów: UJ i UJ Collegium Medicum
- 01 stycznia 1950 wydzielenie z UJ części medycznej i utworzenie Akademii 
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
- 12 maja 1993 włączenie do UJ Akademii Medycznej jako Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 Funkcjonalność SYSTEMU oraz sposób jego wdrożenia w Uniwersytecie Jagiellońskim musi uwzględniać
specyfikę organizacyjną, jaka związana jest z funkcjonowaniem w obrębie Uniwersytetu Collegium Medium 
(CM UJ).

 Collegium Medicum UJ  ma wspólny z Uniwersytetem Jagiellońskim NIP dla celów podatku od towarów i 
usług oraz osób prawnych, w kontaktach z niektórymi instytucjami używa odrębnego REGON’u i NIP’u.

 Collegium Medicum UJ  ma wyodrębnioną administrację, która realizuje m.in. następujące 
funkcjonalności: 
- pełna obsługa finansowa, obsługa finansowa studentów (stypendia), ewidencja pracowników;
- zarządzanie środkami trwałymi, gospodarka magazynowa, zarządzanie składnikami majątku; 
- obsługa finansowo-administracyjna badań naukowych i grantów;
- zarządzanie kosztami, odrębna księgowość analityczna dla 6 wyodrębnionych obszarów działalności;
- prowadzenie polityki inwestycyjnej i remontowej, obsługa zamówień i zakupów.
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.2. Uniwersytet Jagielloński – złożoność organizacji a złożoność struktury

 Uniwersytet Jagielloński składa się z: 

- 15 Wydziałów i kilku jednostek międzywydziałowych o 
samodzielności finansowej, ale nie prawnej
- 44 instytutów, 262 zakładów, 209 katedr;
- liczba studentów – 46 545 (2008);
- liczba pracowników - (nauczyciele: 3 286; nienauczyciele 2 988);
- 130 budynków;
- 1200 jednostek organizacyjnych
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.2. Uniwersytet Jagielloński – złożoność organizacji a złożoność struktury
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.3. Sprawozdawczość – złożoność formalna i dekretacyjna

 Odrębność danych: dane operacyjne (kadrowe, finansowe i inne) Collegium Medicum UJ 
dostępne są tylko dla określonych grup pracowników Collegium Medicum.

 Konsolidacja danych na poziomie centralnym UJ: dane księgowe do sprawozdań
finansowych i deklaracji podatkowych oraz inne dane przekazywane są do jednostki 
macierzystej – Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie sprawozdań, a na zewnątrz jako 
jednorodne sprawozdanie UJ z włączonymi danymi UJ CM. 

 Sprawozdawczość kasowa: konieczność monitorowania dostępności środków budżetowych 
z podziałem na jednostki organizacyjne i kategorie wydatków.

 Sprawozdawczość realizacji grantów: badania własne, granty badawcze ministerstwa, 
granty inwestycyjne (aparatura badawcza), projekty unijne – bardzo sformalizowana 
sprawozdawczość, w szczególności finansowa.
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.4. Zintegrowany system zarządzania uczelnią – założenia projektowe

 Rysunek 1.
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.4. Zintegrowany system zarządzania uczelnią – założenia projektowe

 Rysunek 2.

IF

- system 
zastępowany

- interfejs 
do innego 
systemu
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1. Aspekty organizacji złożonej - Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

1.4. Zintegrowany system zarządzania uczelnią – założenia projektowe

 Podsumowanie

 Procesy główne: badania naukowe, obsługa toku studiów, gospodarka własna.
 Dwie wyraźne jednostki gospodarcze
 Rozseparowanie danych
 Decentralizacja finansów
 Wieloetatowość
 Dwutorowa podległość
 Jednokrone wprowadzanie danych i automatyzacja operacji
 Portal
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2. Projekt wdrożenia systemu zintegrowanego 
w Uniwersytecie Jagiellońskim
- wybrane przykłady funkcjonalne w zakresie 
implementacji w SAP ERP 6,0
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2.1.Złożone struktury organizacyjne UJ i CM w SAP ERP / HR / CO 

2.2.Zintegrowany model dekretacji w wymiarze memoriałowym i 
kasowym (FI, CO, FM)

2.3.Wielopoziomowe struktury kosztowe (WBS) w zarządzaniu 
projektami strukturalnymi (PS)

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ
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2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

2.1. Złożone struktury organizacyjne UJ i CM w SAP ERP / HR / CO / FM

 Struktura organizacyjna UJ w obszarze HR

 1 200 jednostek organizacyjnych

 8 623 stanowisk (etatowe + funkcyjne)

 16 467 ID pracowników (etaty + umowy)

 8 400 pracowników etatowych UJ i CM (pesel)

 1700 użytkowników SAP (w tym 885 aktywnych)
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2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

2.1. Złożone struktury organizacyjne UJ i CM w SAP ERP / HR / CO / FM

 Struktura organizacyjna UJ w obszarze HR  Problem przyporządkowania do dwóch stanowisk 
w pełnym wymiarze etatowym

 Problem zatrudnienia i przyporządkowania 
stanowiskowego pomiędzy UJ i CM

 Problem podwójnego podporządkowania: 
merytorycznego i organizacyjnego

?
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2.1. Złożone struktury organizacyjne UJ i CM w SAP ERP / HR / CO / FM

 Pulpit menedżera – kierownik jedn.

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

 Liczba pracowników – struktura organ. HR;

 Informacje o wynagrodzeniach (stawki);

 Czasie zatrudnienia;

 Dane osobowe o pracowniku;

 urlopy – w przygotowaniu;

 zatrudnienie – opcjonalnie;

 Zarządzanie wynagrodzeniami: MPK - przegląd kosztów 
wynagrodzeń, raport kwartalny; także planowanie, choć
niewykorzystywane;

 Podróże  - na razie niewykorzystywane, FI-TV w trakcie 
dopracowywania.
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2.1. Złożone struktury organizacyjne UJ i CM w SAP ERP / HR / CO / FM

 Struktura organizacyjna UJ w obszarze CO
 3500 MPK UJ i CM

 kod MPK nie tylko wyznacza przyporządkowanie 
organizacyjne ale również kosztowe (rodzaj 
działalności) niezależne od pierwotnych (KG) i 
grupy rodzajów kosztów (podróże służbowe).

 kod MPK: XXYYZZDD

- XX – kod jednostki nadrzędnej

- YY – kod jednostki podrzędnej (instytut, inne)

- ZZ – kod katedry w ramach np. instytutu

- DD – kod działalności

 kod DD: np.: 10 proces dydaktyczny

90 działalność statutowa .

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ
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2.2. Zintegrowany proces dekretacji w wymiarze memoriałowym i kasowym w SAP 
ERP (CO, FM, FI)

 Model zarządzania finansami uczelni wyższej w ujęciu kasowym i memoriałowym:

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

 Każde zdarzenie gospodarcze (księgowe) 
podlega potrójnej dekretacji:

- konto KG (konto analityczne)

- MPK / CZ (kategoria kosztów)

- stanowisko finansowe / pozycja 
finansowa (budżet)
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2.2. Zintegrowany proces dekretacji w wymiarze memoriałowym i kasowym w SAP 
ERP (CO, FM, FI)

 Przypisania FM:
 Rodzajów projektów do MPK
 Pozycji finansowych do rodzajów projektów
 Kont kosztowych do pozycji finansowych

MPK
odpowiedzialny

Rodzaj 
projektu

Pozycja
finansowa

konta
kosztowe

*80
GM(tzw.granty ministra)

są to programy
lub przedsięwzięcia

określane przez Ministra

brak standardu

SUB  subsydia 999  koszty bezpośrednie ogółem
SBW  subwencja 999  koszty bezpośrednie ogółem
NOV(novum) 999  koszty bezpośrednie ogółem
KDU komercyjna dzia ł.umowna 999  koszty bezpośrednie ogółem
STP stypendia 999 koszty bezpośrednie ogółem
INN  inne 999  koszty bezpośrednie ogółem
ZDS   zadania DS. 999 koszty bezpośrednie ogółem
DSS  sieci naukowe 999  koszty bezpośrednie ogółem

*91 DWB  zadania DWB 999 koszty bezpośrednie ogółem
*92 ZBW  zadania BW 999  koszty bezpośrednie ogółem

*89

*90

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

Pozycja
finansowa

konta
kosztowe

brak standardu
101 wynagrodzenia - osobowy fundusz płac
102 wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac i honoraria
103 "trzynastka"
104 narzuty
401 usługi wewnętrzne
402 usługi obce
450 media
601 stypendia doktoranckie
801 środki trwałe
901 materiały
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2.2. Zintegrowany proces dekretacji w wymiarze memoriałowym i kasowym w SAP 
ERP (CO, FM, FI)

 Sprawozdawczość CO:

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

 Sprawozdawczość w zakresie kosztowym 
zakłada pełną integracją z FI i z FM
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2.2. Zintegrowany proces dekretacji w wymiarze memoriałowym i kasowym w SAP 
ERP (CO, FM, FI)

 Sprawozdawczość FM:

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

 Sprawozdawczość w zakresie FM obejmuje 
możliwość pozyskania informacji nt. dostępności 
środków (gotówka) jak też monitorowania całego 
procesu przepływu gotówki z podziałem na pozycje 
finansowe (pozycja budżetowa)
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2.2. Zintegrowany proces dekretacji w wymiarze memoriałowym i kasowym w SAP 
ERP (CO, FM, FI)

 Sprawozdawczość FI dla UJ i CM:

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

 Sprawozdawczość w zakresie FI obejmuje 
wszystkie obligatoryjne sprawozdania finansowe z 
podziałem na UJ i CM jak też bieżące 
monitorowanie poprawności dekretacyjnej.
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2.3. Wielopoziomowe struktury kosztowe (WBS) w zarządzaniu projektami 
strukturalnymi (PS)

 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

2. Aspekty organizacji złożonej 
- wybrane przykłady funkcjonalne w UJ

 Zastosowanie hierarchicznej struktury 
kosztowej (WBS) dla projektów strukturalnych 
umożliwia elastyczne raportowanie i pełną
kontrolę finansową i projektową.
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3. Zamiast podsumowania

Wnioski

 Wzrost złożoności otoczenia biznesowego, prawnego czy też administracyjnego 
implikuje większą złożoność organizacji a tym samym wzrost zapotrzebowania na 
bardziej kompleksowe (zintegrowane) rozwiązania informatyczne. 

 Oprogramowanie firmy SAP umożliwia w dużym zakresie wsparcie informatyczne w 
realizacji projektów złożonych, o skomplikowanych strukturach organizacyjnych, 
prawnych i kosztowych jak też o wielowymiarowych wymaganiach funkcjonalnych.

 Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego ma charakter uniwersalny. Projekt wdrożenia 
ZSI (SAP) w UJ jest dowodem na to, że nawet najbardziej złożone organizacje i 
procesy mogą być wsparte przez nowoczesne rozwiązania IT.

 Złożone wymagania klienta dotyczą nie tylko możliwości funkcjonalno-technicznych 
systemu informatycznego ale również przygotowania merytorycznego partnera 
wdrożeniowego.
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Thank you!

dr Marian Krupa: mkr@adm.uj.edu.pl
dr Maciej Pękala: pekala@adm.uj.edu.pl
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