MERA-ELWRO
MIĘDZY

VII a VIII ZJAZDEM PZPR
M E R F I- E L U U R D
Wydano nakładem
Zakładowego OJrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej
oraz działu KP Mera-EIwro.

Zdjęcia: M. K oprow ski (28), E. Ja ku b ia k (3).

Oddział we Wrocławiu
1979

KRONIKA WYDARZEŃ
1976-1979
1976
-

utworzenie Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Mera-EIwro

-

przyznanie nagród państwowych (zespołowych) l i II stopnia w dziedzinie elektronicz
nych maszyn cyfrowych oraz automatyki

-

dwa zespoły elwrowskie zostały laureatami konkursu „Stać nas na więcej i lepiej” .

-

uruchomienie produkcji kalkulatorów kieszonkowych Elwro 440

-

zakończenie dostaw dla linii produkcji stali w Hucie „Katowice"

-

po integracji zakładowa organizacja partyjna liczy 838 członków i kandydatów.

1977
uruchomienie produkcji kalkulatorów inżynierskich Elwro 180 i Elwro 480
utworzenie Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów
oddanie do użytku przedszkola przy ul. Fiołkowej
14 inżynierom wręczono pierwsze w Mera-EIwro nominacje Ministra Przemysłu Ma
szynowego na specjalistów I i II stopnia
oddział zamiejscowy w Bierutowie obchodził X-lecie istnienia
do organizacji partyjnej przyjęto 55 kandydatów.

1978
-

wyprodukowano 100-tysięczny kalkulator kieszonkowy „Bolek"

-

wyprodukowano 1000 maszynę cyfrową (R-32)

-

przekazano do eksploatacji Celulozownię ROSENTHAL automatyzowaną przez Me
ra-EIwro

-

uruchomiono produkcję monitorów jakości wody Aąuamer 52 oraz chromatografów
gazowych typ 504

-

uroczyście obchodzono 60-lecie KPP i 30-lecie Kongresu Zjednoczeniowego. Pod
czas uroczystości zasłużonym działaczom wręczono listy gratulacyjne i odznaki PZPR

-

KSR wystosowała do załogi apel o uczczenie 20-lecia Elwro i jubileuszu 35-lecia
PRL czynem produkcyjnym i społecznym

-

organizacja młodzieżowa zdobyła I miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów Gospodar
ności w woj. wrocławskim

-

do zakładowej organizacji partyjnej przyjęto 96 kandydatów.

1979
— Mera-EIwro zdobyło tytuł „Zakładu Przodującej Jakości" za rok 1978 w woj. wroc
ławskim
— Mera-EIwro zdobyło sztandar przechodni Ministra Przemysłu Maszynowego i Przewod
niczącego ZG ZZM za wyniki osiągnięte w 1978 r.
— odbyły się uroczyste obchody 20-lecia zakładu podczas których kilkudziesięciooso
bową grupę zasłużonych pracowników uhonorowano odznaczeniami państwowymi
— przekazano do użytku międzyzakładową przychodnię specjalistyczną
— otwarto zakładową Izbę Tradycji i Perspektyw
— Mera-EIwro zostało odznaczone orderem Sztandaru Pracy II kl.
— odbyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza zakładowej organizacji partyjnej, pod
czas której wybrano 80 grupowych i 120 członków egzekutyw O O P i POP. 30 proc.
z nich pełni te funkcje po raz pierwszy
— w dniu 15.10.79 organizacja partyjna w zakładzie liczyła 983 członków i kandydatów
— w grudniu odbędzie się VII Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR.
Po raz pierwszy będzie ona bezpośrednio wybierała delegata na Zjazd Partii.

Nasza genealogia
Niewiele jest chyba zakładów w Polsce mających tak skomplikowany rodowód jak Centrum
Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów M era-EIwro. Na jego dzisiejszy kształt
złożyło się aż 25 etapów różnych poczynań organizacyjnych - powoływanie nowych jed
nostek, dzielenie, łączenie itp.
Wyda się to bardzo dziwne, ale pierwszy etap nastąpił osiem lat przed powstaniem Elwro.
W 1951 roku utworzona została we W rocławiu Pracownia Przyrządów Fizycznych podległa
Ministerstwu Oświaty, której pracownicy drogą kolejnych modyfikacji swojego macierzyste
go zakładu pracy stali się pracownikami Centrum.
Tym samym w Mera—Elwro, którego dwudziestolecie obchodzimy tego roku, pracują osoby
posiadające staż w naszym przedsiębiorstwie dłuższy niż 20 lat. Paradoks ten jest najlepszą
ilustracją złożoności tworzenia się Centrum Mera—Elwro.
Dociekliwym a cierpliwym osobom polecamy prześledzenie drzewa genealogicznego, które
..wyrosło" przez ostatnie ćwierczwiecze i — jak sądzimy — nie zakończyło jeszcze swojego
r o / w o j u . gdyż korzenie ma mocne i rozgałęzione.

TAK POWSTAŁO CENTRUM KSAiP MERA-ELWRO
Inicjatywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR, oparta na opinii śro
dowiska i wynikające ze strategii rozwoju przemysłu, wsparta twór
czo stanowiskiem Zjednoczenia MERA, doprowadziła do podjęcia
przez ministra przemysłu maszynowego decyzji o zintegrowaniu
WZE Mera-EIwro i WPPiA Mera-Elmat w nowy, duży organizm
gospodarczy -

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki

i Pomiarów Mera-EIwro.

NASZE WYROBY UNOWOCZEŚNIAJĄ
GOSPODARKĘ KRAJU
Celem działalności CKSAiP Mera-EIwro jest za
spokojenie potrzeb kraju na systemy kompute
rowe, urządzenia automatyki, aparaturę pomia
rową i kalkulatory elektroniczne. W ich opra
cowaniu i wdrożeniu do produkcji zakład ma
wiele osiągnięć
U góry: Systematycznie powiększa się rodzina produkowanych
w Centrum kalkulatorów
U d ołu : System IN TELEKTRAN S znajduje zastosowanie w a u 
tomatycznej re g u lacji param etrów bloków energetycznych.
Po p ra w e j: Prototypowe ruchome m ikrolaboratorium ochrony
wód wyróżnione złotym 'm edalem na targach technicznych
w Zagrzebiu
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WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY
SZKOŁĄ SOCJALISTYCZNEGO WYCHOWAN/A
Cennq i ciekawą specjalnością współzawodnictwa miedzybrygadowego w Mera-EIwro są rywalizacje okolicznościowe. W latach
1976-79 ubiegano się o tytuły: „Brygady VIII Kongresu ZZ” , „B ry
gady Wielkiej Rewolucji” , „Brygady 70-lecia ZZM” , „Brygady
35-lecia PRL i 20-lecia Elwro” . W ramach ostatniego wymienio
nego współzawodnictwa 226 brygad podjęło zobowiązanie pro
dukcyjne o łącznej pracochłonności 36 tys. godzin oraz zobowią
zania społeczne o łącznej pracochłonności 12 tys. godzin. W tur
niejach wiedzy „Elwro w 35-leciu PRL” i „Polska dziś i jutro”
brało udział 650 osób
U góry: Turnieje wiedzy sq nieodlqcznym elementem każdego współzawodnictwa oko
licznościowego
U do łu : Za I m iejsce we współzawodnictwie międzyzakładowym załoga zakładu zdobyła
w 1978 r. sztandar przechodni M inistra Przemysłu M aszynowego i Przewodniczqcego
Z G ZZM

MŁODZIEŻ WSPÓŁGOSPODARZEM ZAKŁADU
Interesy młodych pracowników zakładu reprezentuje zakładowa
organizacja ZSMP zrzeszająca 900 członków. Podejmuje ona
wiele ważnych przedsięwzięć o charakterze ideowo-wychowawczym, społeczno-gospodarczym i kulturalnym. Miarą efektywności
jej działania jest m. in. zdobycie medalu w Turnieju Młodych Mi
strzów Gospodarności, zajęcie czołowego miejsca w kraju wśród
Młodzieżowych Sztafet Jakości, zdobycie w 1978 r. tytułu „N a j
lepszej organizacji zakładowej” w dzielnicy Fabrycznej, uzyskanie
wysokich lokat w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.
U góry: Podpisanie umowy o objęciu przez młodzież patronatu nad produkcjg drukarki
do kalku lato ra Elwro 255 N
U dofu: W uznaniu działalno ści o rg an izacji młodzieżowej kierownictwo zakładu ufun
dowało je j sztandar

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA PARTYJNA
Okres między VII a VIII Zjazdem PZPR postawił przed zakładowq
organizacja partyjnq szczególnie trudne zadania.

Równolegle

z rozwiqzywaniem złożonych problemów integracji Centrum oraz
przeprowadzanym manewrem gospodarczym i nowq organizacjq
samorzqdu, doskonalono także pracę wewnqtrzpartyjnq oraz ideowo-wychowawczq. W tym okresie szeregi partyjne zwiększyły o 145
członków i kandydatów,

160 osób ukończyło zakladowq filię

WUML, kilkaset osób uczestniczyło w innych formach szolenia
U góry: Uroczyste wręczenie legitym acji partyjnych grupie aktywistów ZSM P
U dołu: Zakończenie roku szkoleniowego w zakładow ej lilii W U M L
Po prowej: Pracownicy M era-EIw ro w czasie czynu partyjnego

NIE TYLKO PRACA NAS ŁĄCZY
Wspólnie, często ze swoimi rodzinami, świętujemy, wypoczywamy,
bawimy się...
U góry: W pierwszomajowym pochodzie
U dołu: Podczas corocznych Dni Elwro w „dniu otwartych drzwi zakładu” można
zoboczyć gdzie pracuje tata lub mama
Po prawej: Telewizyjny „W ielo b ó j gw iazd" — niecodzienna okazja przeżycia wielkich
em ocji

STAŁY ROZWÓJ ZAPLECZA SOCJALNO-BYTOWEGO
W latach 1976—79 w Mera-EIwro zrealizowano wiele przedsię
wzięć z zakresu opieki socjalnej i bytowej nad pracownikami.
W ramach rozwiązywania problemu mieszkaniowego wybudowano
dom rotacyjny o 120 mieszkaniach, wzniesiono i oddano do użytku
przedszkole przy ul. Fiołkowej, wybudowano i otwarto międzyza
kładową przychodnię specjalistyczną, poszerzono bazę wypoczyn
kową dla pracowników i ich rodzin.
U góry: Dom rotacyjny już wkrótce będzie zasiedlony
U dołu: Przedszkole (o 120 m iejscach) przy ul. Fiołkowej
Po prawej: Nowoczesna m iędzyzakładowa przychodnia specjalistyczna przy ul. Ostrow
skiego

WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY
SZKOŁĄ SOCJALISTYCZNEGO WYCHOWANIA
Większość załogi Mera-EIwro bierze udział we współzawodnictwie
pracy. W walce o tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej uczestniczy
ponad 230 brygad zrzeszających ok. 2000 pracowników. 35 dzia
łów i wydziałów ubiega się o tytuł Wydziału Pracy Socjalistycznej.
O miano Wzorowego Metalowca Roku rywalizuje ponad 3000
członków ZZM. Masowość wzbogacona wielorakimi kryteriami
społecznymi i ideowo-wychowawczymi pozwala nazwać elwrowski
ruch współzawodnictwa szkołą socjalistycznego wychowania
U góry: Zwycięzcy BPS-owskiej rywalizacji sq honorowani okazałymi pucharami.
U dołu: Udział w czynach społecznych to jedno z podstawowych kryteriów współ
zawodnictwa.
Po prawej: Przodująca w zakładzie brygada z wydz. PKI przy stanowiskach pracy

NASZE WYROBY UNOWOCZEŚNIAJĄ GOSPODARKĘ KRAJU
W ostatnich latach w CKSAiP Mera-EIwro zwrócono szczególną
uwagę na kompleksowe opracowanie i wdrażanie nowych użytko
wych systemów komputerowych. Przykładami mogą być systemy:
teleprzetwarzania R-32 - zapewniający lepsze wykorzystanie kom
putera, system do analiz chromatograficznych, sterowania proce
sami produkcyjnymi. Ważną pozycję stanowi też automatyzacja
procesów produkcyjnych w wielkich obiektach przemysłowych.
U góry: Ekspozycja systemu telem echaniki cyfrowej na MTP 1979
U dołu: W yprodukowany w 1978 r. tysięczny komputer ze znakiem M era-EIw ro trafił
do W arszaw skich Zakładów Telewizyjnych Unitra-Polkolor
Po prawej: Jedna z kilkuset szaf autom atyki dla linii
..K ato w ice "

produkcji

stali
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BATALIA O JAKOŚĆ
Doceniając wagę jakości w CKSAiP Mera-EIwro opracowano
wdrażany obecnie Kompleksowy System Sterowania Jakością Pra
cy, który przynosi liczne efekty ekonomiczne, techniczne i organi
zacyjne; m. in. obniżono o ok. 20 proc. straty spowodowane
brakami, zmniejszono poważnie ilość reklamacji krajowych i za
granicznych. Wyraźnie poprawiła się niezawodność sprzętu kom
puterowego oraz jakość usług świadczonych przez Mera-EIwro jako
generalnego dostawcę. Zwiększyła się także ilość wyrobów ozna
czonych znakami jakości (uzyskano jeden znak ,,Q ” , 3 znaki ,,1 ” ,
2 znaki ,,KW E” oraz przedłużenie zezwolenia na 5 znaków
U góry: K alku lator ELW RO 180 (inżynierski) oznaczony znakiem najwyższej jakości „Q"
U dołu: D e leg acja M era-EIw ro odbiera z rqk przewodniczącego W RZZ pismo g ra tu la
cyjne i nagrodę za zdobycie tytułu „Z akład u Przodującej Jako ści” w woj. wrocławskim
w 1978 r.

Z M IA N Y W S T R U K T U R Z E
S P R Z E D A Ż Y W LA T A CH 1975-79

ry n e k
eksp o rt
p o z o sta te cele

1975

1976

WIĘCEJ NA EKSPORT I NA RYNEK
Realizacja manewru gospodarczego wywarła w sposób wyraźny
wpływ na kształtowanie się podstawowych wielkości produkcyjnoekonomicznych Mera-EIwro w latach 1977-79. Zapewnienie roz
woju przedsiębiorstwa stało się możliwe jedynie przez zmianę
dotychczasowego profilu produkcji i zwiększenie w niej udziału
produkcji eksportowej i rynkowej. W roku 1979 eksport osiągnie
blisko 33 proc., a dostawy rynkowe blisko 15 proc. ogólnej w ar
tości produkcji.
U góry: Jedna z pierwszych elwrowskich propozycji rynkowych -

kalkulator kieszon

kowy „Bolek"
U dołu: Fragment oferty eksportowej na Międzynarodowych Targach Poznańskich 1979
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