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Streszczenie 

W artykule przedstawiono metody doboru narzędzi informatycznych służących do zarządzania 

Uczelnią na poszczególnych etapach rozwoju Uczelni oraz pokazano jak zastosowane narzędzia 

umożliwiają sprawne zarządzanie różnorodną strukturą  Uczelni. Artykuł odpowiada również na pyta-

nie jakie czynniki miały wpływ na dobór przedstawionych w artykule narzędzi informatycznych.   

 

Condensation 

The article describes methods of selecting the data processing tools used in administrating the 

academy on particular stages of its development. It has been shown accordingly how the separate tools 

help to administrate the various structure of the academy. 

The article itself also explains what factors determine the choice of the given tools. 

 

 

I. Struktura organizacyjna Uczelni. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie została utworzona decyzją Rady Mini-

strów w dniu 1 lipca 1999 roku. Powołano następujące specjalności: 

- Elektrotechnika z informatyką techniczną, 

- Eksploatacja i diagnostyka maszyn, 

- Produkcja i zarządzanie w rolnictwie, 

- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 

- Edukacja zdrowotna, 

- Edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo – wychowawczą, 

- Edukacja muzyczna z muzyką estradową. 

Podstawową kwestią stało się rozwiązanie struktur organizacyjnych i metod zarządzania 

uczelnią. Do rozwiązania w/w zadań zastosowano technologię informatyczną tj. pakiet biu-

rowy MS-Office, który we wstępnej fazie tworzenia Uczelni był podstawowym narzędziem 

zarządzania i służył do generowania wszelakich dokumentów. Jednym z pierwszych doku-



mentów, który opracowano był przedstawiony poniżej schemat struktury organizacyjnej 

Uczelni. 
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Rys. 1 Główny schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. 
 

W roku 2000 powołano do życia dwie nowe specjalności: 

- Turystyka i rekreacja, 

- Pedagogika społeczna. 

W wyniku powołania w/w specjalności zaszła konieczność utworzenia: Instytutu Turysty-

ki oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych, co spowodowało naturalny rozrost struktury organi-

zacyjnej.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rys. 2 Główny schemat organizacyjny PWSZ  w Lesznie po reorganizacji. 
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Następnie opracowano strukturę organizacyjną administracji Uczelni, którą przedstawiono 
na schemacie poniżej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Płace            - aparatura           - obsługa tech 
- Księgowość           - inwentaryzacja         - portierzy 
- analiza kosztów        magazyny                - szatnie 

          - stan ds. BHP i poż.  - sprzątanie 
                                                                                             - rewident zakładowy 
 

Rys. 3. Schemat organizacyjny administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. 
 

Z przedstawionej struktury jednoznacznie wynika jak duże znaczenie do prawidłowego i 

sprawnego działania Uczelni ma zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych. 

Ponadto za wykorzystaniem komputera i internetu w zarządzaniu Uczelnią przemawiają 

następujące fakty: umożliwienie nie tylko szybszego, ale także lepszego rozwiązywania za-

dań, znaczne ułatwienie dostępu do potrzebnych informacji, częściowe lub całkowite wyeli-

minowanie konieczności wykonywania prostych, ale czasochłonnych i powtarzalnych czyn-
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ności, możliwość wykonywania analiz, łatwość szybkiego drukowania różnorodnych doku-

mentów, kontakt z innymi, bez potrzeby ruszania się z miejsca – sieć LAN, współpraca na 

odległość – sieć INTERNET, samokształcenie i doskonalenie kwalifikacji, prowadzenie ba-

dań naukowych. 

 

II.           Przegląd oprogramowania przydatnego w zarządzaniu Uczelnią. 

 Poniżej przedstawiono oprogramowanie, które było brane pod uwagę przy projektowaniu 

wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania Państwową Wyższą Szkołą Zawo-

dową w Lesznie: 

A/ Pakiet MS - Office – program, który pozwala generować dokumenty takie jak pisma, 

arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacje. 

B/ Prawo w oświacie – program, który pozwala znaleźć wyjaśnienie nawet najbardziej 

skomplikowanych problemów prawnych.  

C/ Arkusz organizacyjny 2000+   - usprawnia przygotowanie arkusza organizacyjnego 

szkoły. 

D/ Inwentarz szkolny 2000 – program służący do ewidencjonowania szkolnego majątku. 

E/ Magazyn 2000 – program do obsługi szkolnych magazynów różnych typów. 

F/ Plan lekcji 2000+  - redukuje do minimum wysiłek przy układaniu rozkładu zajęć. 

G/ Statystyka semestralna 2000 – pozwala tworzyć różnorodne analizy wyników. 

H/ Program Sokrates – służy do gromadzenia i weryfikacji informacji o pracownikach i  

studentach, umożliwia generowanie niezbędnych dokumentów, pozwala na  pełny nadzór 

nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni. Program pracuje w systemie Win-

dows 9x, 2000 i XP. 

I/ Program Ordo – służy do gromadzenia i weryfikacji informacji o pracownikach i  stu-

dentach, umożliwia generowanie niezbędnych dokumentów, pozwala na  pełny nadzór 

nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni. Program pracuje w systemie DOS. 

J/ Księgowość 2000+ - program księgowy dla placówek oświatowych, umożliwiający 

ewidencję środków trwałych, wyposażenia, przygotowywania płac dla pracowników 

dydaktycznych i administracyjnych. 

K/ MOL 2000+ - program do obsługi biblioteki pozwala prowadzić księgi inwentarzowe, 

tworzyć opisy do katalogów, rejestrować czytelników, udostępniać książki, prowadzić sta-

tystykę czytelnictwa, kontrolować terminy zwrotu książek i drukować ponagleń, możli-

wość wybudowania ponad 200 000 opisów bibliograficznych  z bazy Biblioteki Narodo-

wej, listy haseł przedmiotowych, listy autorów, listy wydawców. 



L/ Program Sowa – program do zarządzania biblioteką, umożliwia prowadzenie księgi 

inwentarzowej, tworzyć opisy do katalogów, rejestrować czytelników, udostępniać książ-

ki, prowadzić statystykę czytelnictwa, kontrolować terminy zwrotu książek i drukować 

ponaglenia. Poprzez internet umożliwia pełny dostęp do katalogu biblioteki, gdzie czytel-

nik ma możliwość zajrzenia na swoje konto wypożyczeń.  

M/ Program Lex – zbiór norm prawnych, ustawy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu właściwego programu były brane następu-

jące czynniki: przydatność oprogramowania, rodzaj systemu  operacyjnego w jakim pra-

cuje, kompatybilność z istniejącym sprzętem komputerowym oraz cena oprogramowania. 

Po wnikliwej analizie w PWSZ Leszno zastosowano następujące oprogramowanie: 

Pakiet MS – Office, Program Sokrates, Program Lex, Księgowość 2000+.  

 

III. Wybór sieci.  

Bardzo istotną rolę odgrywa właściwe transferowanie i przekazywanie informacji, tak aby  

zachować maksimum bezpieczeństwa danych, dlatego w PWSZ Leszno zastosowano dwa 

różne rozwiązania:  

A/ sieć LAN z serwerem WINDOWS NT, która znajduje się w kwesturze uczelni. Ze 

względu na bezpieczeństwo danych sieć oddzielono od   pozostałej struktury sieci stoso-

wanej w Uczelni, sieć ma własne wyjście do internetu, 

B/ sieć LAN wykorzystującą proxyserwer (system LINUX), zastosowano modem szero-  

ko pasmowy (2 MB/s), umożliwiający dostęp wszystkim stacjom do internetu. 

 Komputery pracują w systemie Windows98 oraz Windows 2000.  

Zastosowano topologię drzewiastą, co umożliwia w miarę przybywania komputerów na 

łatwy rozwój sieci i nie przysparza dodatkowych trudności technicznych.  

 W procesie zarządzania Uczelnią bardzo ważną rolę odgrywa internet, który znajduje za-

stosowanie w następujących obszarach: przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicz-

nej, prezentacja uczelni na stronie internetowej www.pwsz.edu.pl, korespondencja z uczel-

niami patronackimi, informacja o krajowych i zagranicznych praktykach studenckich, kontakt 

z opiekunem zagranicznej praktyki studenckiej, kontakt studentów z nauczycielami akade-

mickimi. 

 

IV. Wnioski 

Komputer jest narzędziem, ale jak wynika z przedstawionego opisu zastosowanie tego 

urządzenia daje ogromne możliwości, które przydają się w sprawnym zarządzaniu uczelnią.  

http://www.pwsz.edu.pl


Czynniki przemawiające za zastosowaniem komputera w zarządzaniu uczelnią to: 

- Zautomatyzowanie rutynowych czynności związanych z gromadzeniem i przetwa-

rzaniem informacji o studentach i pracownikach uczelni. 

- Dostarczenie rektorowi wiarygodnych informacji pozwalających na świadome po-

dejmowanie decyzji, co stanowi o jakości zarządzania uczelnią. 

- Podniesienie poziomu szeroko rozumianego standardu pracy. 

- Obniżenie kosztów osobowych. 

Automatyzacja jako efekt komputeryzacji pozwala na: 

- prowadzenie elektronicznej dokumentacji uczelni, 

- gromadzenie informacji o pracownikach uczelni w zestawieniach kadrowych, nali-

czanie płac w pionie kwestorskim, 

- zbieranie informacji o stanie majątkowym uczelni, 

- gromadzenie i przetwarzanie informacji finansowo-księgowych uczelni. 

Stosowanie programów komputerowych pozwoli rektorowi na: 

- analizę kosztów związanych z budżetem uczelni, 

- nadzór pedagogiczny nad prawidłowością toku dydaktycznego, 

- wykonanie statystyki zadań dla organu prowadzącego, 

- bieżącą i okresową kontrolę pracy poszczególnych pionów uczelni. 

Zastosowanie internetu umożliwi rektorowi: 

- szybki dostęp do poszukiwanych informacji, 

- wymianę informacji z rektorami innych uczelni, 

- promocję uczelni w kraju i zagranicą. 
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