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Od kilku lat nieodłącznym elementem krajobrazu uczelni stała się firma Simple.
Można odnieść wrażenie, że jest to fragment struktury organizacyjnej Akademii, tak
bowiem mocno wrosła w realia życia uczelnianego, i ma się dobrze czerpiąc
życiodajne soki z organizmu Akademii.
Zadaniem jej jest obsługa systemu informatycznego m. in. kadry – płace,
systemu którego funkcjonowanie oraz wydolność są od dawna przedmiotem
permanentnych krytycznych uwag i niezadowolenia za strony społeczności
uczelnianej. Nieustanne pomyłki wzbudzają uzasadniony brak zaufania ze strony
pracowników Akademii, zarówno co do wydolności systemu jak przede wszystkim od
rzetelności samej firmy Simple. Przecież przedmiotem działania firmy są nasze
ciężko zarobione pieniądze.
Niedoskonałości i błędy w początkowej fazie funkcjonowania systemu
tłumaczono potrzebą niezbędnego okresu adaptacyjnego dostosowania systemu do
specyfiki uczelni, określonymi możliwościami wynikającymi z relatywnie niskiej ceny
zakupu licencji. Wszystkie mankamenty firma Simple usuwa żmudnie i nieustannie,
oczywiście za „stosownymi” dodatkowymi gratyfikacjami. Tłumaczono nam, że
kupiliśmy w kategoriach technologicznych „Poloneza” a oczekujemy osiągów średniej
klasy „Mercedesa”.
Kwoty jakie dotychczas uczelnia utopiła w dodatkowych gratyfikacjach dla
Simple pozwoliłyby zapewne na zakup luksusowego „Maybacha”. Pomyślnych
efektów i końca poprawek ciągle nie widać. W całej tej sprawie dziwić musi beztroska
kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Komputeryzacji, którego postawa skłaniać musi
do refleksji i postawienie sobie pytania czy reprezentuje on interesy Akademii czy
raczej firmy Simple.

Jak zawsze w tle jawią się kanclerz i kwestor uczelni, w których kompetencjach
formalnych i merytorycznych leży nadzór nad tym segmentem działalności uczelni.
Inercja, niekompetencja i nieudolność prezentowana przez wymienionych to jeszcze
jeden, kolejny przykład przypadkowej obecności tych osób, na tak odpowiedzialnych
stanowiskach.
Trudno oprzeć się wrażeniu, czy bezczynność, także w tej sprawie, jest
wyłącznie skutkiem znanej powszechnie indolencji, czy też świadomego celowego
działania utrudnionego wglądu w funkcjonowaniu systemu.
W tym przypadku Pan Rektor powinien wykazać większe zainteresowanie
poczynaniami kanclerza aby z wyprzedzeniem unikać niebezpiecznych skutków
nieudolności owocujących niepotrzebnymi stresami i nerwami pracowników uczelni
oraz stratami materialnymi – przypominamy, że proponowaliśmy niejednokrotnie
przeprowadzenie ekspertyzy wspomnianego systemu obsługi informatycznej.
Apelujemy do Pana Rektora o stanowcze i pilne zbadanie tej bulwersującej
sprawy i spowodowanie działań zabezpieczających we właściwy sposób interes
Akademii i jej pracowników.
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