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Wiem, że nic nie wiem 

Grudzień zmuszał mnie do częstego kontaktu z bankiem oraz niezliczonych wizyt w supermarketach. 

Zmęczony zakupami, przeglądam rachunki. 

Banku, bez którego nie dostałbym pensji, nie zatankowałbym samochodu, nie zrobił biłbym 

świątecznych zakupów, nie pojechałbym na wczasy – banku już nie oglądam. Trochę żal, lubiłem 

pogawędzić przy opłatach w okienku. Teraz bezosobowe okienko otwieram gdziekolwiek mój 

komputer wykryje sieć. Konto mam przed oczami: rachunek za hotel w Rumunii obok spóźnionego 

przelewu za przedszkole, w tle energia, telefon, pensja w comiesięcznym rytmie, jakieś honorarium... I 

ani jednego podpisu, zero papieru. Najbardziej cieszy mnie informacja, nawet gdy się dowiaduję, że 

jest kiepsko. 

W supermarkecie znajduje wszystko i zawsze. Jakim cudem zdołają na czas sprowadzić gdzieś ze 

wschodu bombki zimą, baranki wiosną, rowery latem? Pytam młodego eleganta kierującego pracą 

hali: logistyka – odpowiada. Kliknięcie kasy jest notowane, zapasy i przychody monitorowane co dnia, 

sumowane w tygodniach, miesiącach i halach, zamówienia z rocznym wyprzedzeniem realizowane wg 

dobowego grafiku. Obsługa milionów klientów, tysięcy towarów, setek marketów byłaby nierealna 

bez informatycznego systemu. Wiedza o naszych sezonowych zwyczajach zapisana w pamięci 

komputera jest bezcennym kapitałem tego biznesu. 

Wracam do pracy, z którą wiąże mnie historia dłuższa niż z bankiem, cieplejsza niż z byle sklepem. 

Zatroskany dyrektor żąda rocznych planów na zakupy: wypełnia tabele, dziekanat przygotowuje 

przetargi i zamówienia publiczne. Więc zmyślam, jak inni, lecz odruch buntu każe mi zapomnieć o 

papierze, choć zgłosiłem tonery.  

A na czym pan profesor będzie drukował? dobrotliwie upomina mnie zwierzchność. 

Kupię sobie myślę z irytacją. 

Wiem, że w marcu dostanę w sekretariacie ryzę papieru (jedną), bo im za jedno, czy zamówiłem czy 

nie. Ciekawe czy mądrala z hipermarketu poradziłby tu ze swoją logistyką. Chętnie oddałbym na ten 

cel swój komputer, byle uniknąć pytań o liczbę długopisów, rękawic jednorazowych itp.  

Idę do dyrektora, słyszę: Nowego komputera pan nie zaplanował! 

Przypominam sobie, że w gmachu głównym widuję komputerów więcej niż w instytucie, wszystkie 

najnowsze. Widziałem, jak kwestura zapisuje (w komputerze) każdy dokonany zakup. To znaczy, że 

gdzieś na dyskach tkwi wiedza ile ja (mój instytut) zużywam papieru. 

Zagaduję prodziekana: Po co pytają? 

Bo nikt nic nie wie brzmi kompetentna odpowiedź. 

W innym obszarze mamy sukces: wydział włączono do elektronicznego systemu rejestracji ocen (e-

SRO). Mogę wypełnić protokół zaliczeń w swoim komputerze, w którym znajdę nazwiska studentów 

swojej grupy. Jednak dokument z podpisem muszę także dostarczyć. Zagaduję kierowniczkę 

dziekanatu po co im papierowy duplikat.  

Tylko papier się liczy – odpowiada. (Czyżby nie miała banku?)  

A indeks? pytam podchwytliwie, licząc że pamięta dawne książeczki oszczędnościowe.  

Tylko protokół! – ogłasza – Bo jest u mnie pod kluczem. 

Patrzę: za jej plecami zwykła szafa (bez klucza) pełna segregatorów i w nagłym odruchu testuję 

system.  

Pomyliłem się w jednej ocenie, co mam zrobić?” 

Poprawić protokół. Którego szukamy? Proszę podpisać. 

Usłużność pani Basi wywołuje wspomnienia sprzed lat z górą 10-ciu. Pierwsze rozmowy o e-SRO, 

przy stole rektor, informatyczni zapaleńcy, nauczyciele, urzędnicy, studenci. Słuchamy, jak 

znakomicie komputer potrafiłby zarządzać wydziałem. Zadba o liczebność grup, przydzieli sale do 
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zajęć, zapewni pensum nauczycielom, przyjmie zapisy studentów, wyśle listy zapisanych, przyjmie 

protokoły, wyliczy średnią ocenę z semestru. A dodatkowo: skonfrontuje kompetencje prowadzących 

z ich uprawnieniami akademickimi, skontroluje uprawnienia studentów do zapisu na kolejne zajęcia, 

zarejestruje zwolnienie lub służbowy wyjazd nauczyciela…  

W ciszy po pokazie zawisa pytanie rektora: A co będzie miał dziekan do powiedzenia? 

Dla informatyków to proste: Do systemu wprogramujemy regulaminy, tak będzie, jak tam 

napisano. 

Dziekan może wszystko, mruczeli nieznający regulaminów nauczyciele. 

Urzędnicy taktownie milczeli, wiedząc najlepiej, że tracimy czas. A studenci rozprawiali wychodząc: 

Elektroniczne zapisy? Super. Informacja internetowa? Jasne. Ale z komputerem nic się nie 

załatwi... 

Zgaduję, że systemowa bezsilność służy studentom do dziś. Nie martwi też decydentów, jak 

zauważyłem w dyskusjach. 

Profesor: Wybierana władza musi być ponad komputerem. (A gdy ustawa tej władzy nie dała 

kompetencji? Nie szkodzi!)  

Kwestor: Mamy ciągłe kontrole, gdyby bazy danych nie można było ręcznie poprawiać, 

zginęlibyśmy. (W banku można, lecz pozostaje ślad - kto, kiedy i dlaczego.)  

Audytor: Nie da się skomputeryzować bałaganu. (Zbyt szczegółowych przepisów nie sposób 

przestrzegać ściśle tj. komputerowo.)  

Kanclerz: A kto odpowie za decyzje z komputera? (Pełna informacja nie ułatwia decyzji, 

niektóre posunięcia wyklucza, inne wymusza.) 

Stary Sokrates byłby rad, on pierwszy chlubił się swoją niewiedzą. 

PS  W gazetach czytam jak minister-marzyciel będzie wprowadzał powszechne usługi 

elektroniczne w administracji publicznej
2
. Gdyby spróbował sił w uczelniach (kształcących 

także urzędników), wiele by się nauczył. 

(Dni przedsylwestrowe, 2011) 

                                                             
2 Przemysław Poznański, Cyfrowa Polska w 2011? Gazeta Wyborcza 28.05.2009 


