Dr in . Zdzis aw Filipowski

Elwro to ju historia
Z du ym zdziwieniem przeczyta em na internetowej stronie Elwrowców
rozwa ania wielu by ych pracowników na temat przyczyn upadku Elwro.
Cho formalnie powsta o znowu. W Krajowym Rejestrze S dowym pod nr
0000338656 jest Elwro SA z prezesem Robertem Kowalem przy ul.
Horbaczewskiego 51/25. To jednak inne Elwro ni nasze. My la em, e po
20 latach od transformacji ustrojowej nie powinno by w tpliwo ci dlaczego
firmy ju nie ma. Elwro nie mia o absolutnie adnych szans na prze ycie.
o si na to wiele czynników.
Po pierwsze, by to kolos, z rozbudowan struktur systemu nakazoworozdzielczego, produkuj cy sam wszystko co potrzebowa i zarz dzany
lud mi, którzy nie byli w stanie podj
adnych dzia
nad restrukturyzacj .
aden decydent nie b dzie ryzykowa zmian, które w przypadku
niepowodzenia ( a to zawsze mo na „udowodni ”) wyeliminuj go z obiegu.
Ka dy decydent chce by dalej decydentem. Szczególnie, gdy by z nadania
partyjnego. I to dotyczy nie tylko takiego kolosa jak Elwro. W tym momencie
mo na by powiedzie to co Napoleon: Wystarczy!
Karol Marks pomyli si tylko w jednym. O post pie i rozwoju
gospodarczym nie decyduje POTRZEBA a jedynie KONIECZNO . Ta z
pozoru ma a ró nica determinuje wszystkie mechanizmy ekonomiczne.
Je eli w grze rynkowej zwyci y jaki producent to dobrze. Ale je eli
zostanie on z rynku wyeliminowany, to jeszcze lepiej. Rezultatem jest
zadowolenie klienta i ta szy, lepszy towar. To odbiorca decyduje co chce
kupi a nie zas ugi, m dro
i do wiadczenie konstruktorów oraz
decydentów, którym si wydaje, e wiedz lepiej. Nawet wtedy, gdy na
potrzeby wp ywa mijanie si z prawd w reklamach.
Ale w przypadku Elwro, jak ju powiedzieli my, by o jeszcze wiele
przyczyn. By a to elektronika, na nieszcz cie dodatkowe, inwestycyjna. To,
e w zjednoczeniu MERA pozosta jeden wyj tek, mam na my li Elzab,
potwierdza regu . Elzab by ma ym zak adem, szybko si przekszta ci ,
wymieni radykalnie kadr i podj produkcj kas fiskalnych wiedz c, e b
bardzo potrzebne.
Elektronika mia a i ma dalej w Europie ci
sytuacj . W nie dlatego,
e tak szybko si rozwija. Je eli zachodnio-europejskie firmy nie s na tyle
elastyczne by konkurowa z azjatyckimi tygrysami, to jakie my mieli my
wtedy szanse.
Dodatkowa trudno
to produkcja du ych komputerów, które w tym
okresie zosta y zast powane komputerami osobistymi. Najwi kszy
producent du ych komputerów, IBM, mocno odczu ten fakt. Móg nawet nie
prze
i d ugo leczy rany. Jeszcze gorzej by o z ICL.

To, e mieli my liczn kadr konstruktorów, konkuruj cych mi dzy sob
o swoje tematy, a nie integruj cych si y, to te wada. Dobrymi ch ciami,
pomys ami i powiedzmy tu, konstrukcjami piek o jest wybrukowane. Liczy si
tylko wyprodukowany wyrób, który kto b dzie chcia kupi za cen daj
globalnie zysk. Zwykle trzeba jeszcze du o rodków na marketing i reklam .
Ale w pa stwowej firmie aden dyrektor si na to nie zgodzi. Mo e to zrobi
tylko prawdziwy w ciciel, bo to jego pieni dze.
Czy kto potrafi by mi wyt umaczy jak mogliby my przekona
wolnorynkowego klienta do kupna komputera, gdy sami nie potrafili my w
ca ej historii Elwro zastosowa ich do przetwarzania danych na produkcji?
Nawet cho by do samej gospodarki materia owej, nie mówi c o planowaniu
czy sterowaniu produkcj . Przecie w Elwro nigdy nie by o sieci
komputerowej. Dopiero Telect j wprowadzi w 2000 r. Mieli my tylu
programistów, a zwyk y arkusz kalkulacyjny do obliczenia narzutów
aktualizowany by raz w roku. To powinno dzia
cho quasi on-line, by
symulowa decyzje o op acalno ci i sposobach jej poprawy.
Obserwowa em decyzje, które w warunkach wolnej konkurencji szybko
by pogr
y firm . Tak si z
o, e b
c krótki czas na Politechnice
mia em zaj cia ze studentami z przedmiotu: chemia wody, wi c znam troch
temat. Tam tak e do pracy u ywa em czujników do pomiaru parametrów
wody; przewodnictwa i nasycenia tlenem. Ale mierniki by y bateryjne i
mie ci y si w walizeczce. Aby wykona terenowe badanie wody wystarczaj
jonoselektywne elektrody, konduktometr, pH-metr i miernik rozpuszczonego
tlenu. Wszystko mie ci si w walizce ( i to bez przys owiowych akumulatorów
w plecaku ). Do tego terenówka, ewentualnie z pontonem. Pomiaru BZT5 i
ChZT i tak w warunkach poligonowych si
nie robi. My jednak
produkowali my ca e mobilne laboratorium, Nysk z przyczep kempingow .
Ciekawi mnie jak d ugo by o wo one to ca e szk o laboratoryjne nim
przyczepa wróci a do pierwotnej funkcji oraz jak cz sto zwykle Nysk trzeba
by o wyci ga traktorem z b ota.
Produkowali my te komponenty RTV. Ale nieprawd
jest,
e
prze cznik kana ów z Elwro mia ka dy polski telewizor. Osobi cie kupi em
na pocz tku 1974 r. telewizor ju z klawiszowym prze cznikiem i zakresem
UHF. Ju wtedy produkowali my ca kiem przestarza y wyrób. Ale produkcja
daj ca chleb Elwrowcom by a zawsze traktowana marginalnie przez
dyrekcj . I dowodem na to jest nawet tematyczna zawarto internetowej
strony o Elwrowcach. Nad rozwojem innych elektronicznych wyrobów
wielkoseryjnych pracowa a tylko ma a sekcja konstrukcyjno-technologiczna
w Biurze Technologicznym. Nowe konstrukcje kalkulatorów i zmiany
wprowadzano tylko na wniosek racjonalizatorski, który sk ada y 3, zawsze te
same osoby. Z procesem technologicznym te by regres. Ta ma zosta a
wyeliminowana. Jak robi kalkulatory decydowa wydzia produkcyjny.
Technolog robi tylko materia ówk i wstawia czasy pod dyktando produkcji.
Wrócili my do manufaktury.

To szybko wysz o na wierzch. W 1990 roku nawi zano wspó prac
kooperacyjn
z firm
Cherry, producenta miedzy innymi klawiatur
komputerowych. W Elwro wykonano formy i rozpocz to produkcj obudów
klawiatur. W za eniu mia by tak e monta . Ale na zmontowanie p ytki
nasz zak ad potrzebowa 0,5 godziny. A u producenta operacja monta u
trwa a a 1,5 minuty, bo jednocze nie dla 4 p yt. Wi c nasz poziom
technologiczny monta u elektronicznego by kompromitacj . Równolegle z
Elwro taka sam propozycj kooperacji dosta jeden z zak adów TESLA w
Czechach. I oni sprostali wyzwaniu. Uruchomili monta klawiatur i rozwijali t
kooperacj .
My zostali my na d ugie lata przy produkcji elementów z tworzyw
sztucznych. Kooperacja uk ada a si wzorowo. Formy wykonywali my sami
a jako
obudów szybko zosta a doceniona. Wprowadzanie w roku 1991
systemu ISO 9000 dla produkcji z tworzyw sztucznych firma Cherry
rozpocz a od nas i to z wdro eniem Statystycznego Sterowania Procesem
SPC, i to z powodzeniem. Ca y zak ad certyfikat zdoby chyba 7 lat pó niej.
Produkcja si powi ksza a i przy pracy na 3 zmiany (7 dni w tygodniu) z
Elwro wyje
o ka dego tygodnia 5 tirów z przyczepami. Jako
by a
bezkonkurencyjna. Aby zosta zaliczonym do najwy szej klasy dostawców
nale o nie przekroczy 300 ppm ( cz ci na milion) braków. My cz sto, w
kwartale, na dostarczone oko o pó miliona elementów nie mieli my adnego
odrzuconego na monta u. Osobi cie jestem tak e z tego powodu dumny z
ca ej za ogi Wydzia u Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, konstruktorów
form i wykonawców tych narz dzi tzn. Dzia u Gospodarki Narz dziowej,
cznie z komórk regeneracji. Ci ludzie zas yli sobie na uznanie i
szacunek za naprawd ci
prac i po wi cenie.
Ta praca pozwoli a na przetrwanie tak e ca ej reszcie ówczesnego
Elwro. Jednak jak d ugo by o to mo liwe, przy drako skich narzutach
zwi zanych z utrzymaniem tak du ego maj tku, si i rodków? Co roku
wzrasta y koszty transportu do Auerbach a kooperant co roku liczy na
obni enie ceny. To przecie prawid owo w gospodarce rynkowej. Gdyby
wydzieli wy ej wymienione jednostki, pewnie dalej nasze przetwórstwo
tworzyw sztucznych by istnia o na tym terenie. I dlatego jak jest dzisiaj,
ka dy widzi.
P.S.
Je eli kto chcia by si bli ej zapozna , szczególnie z SPC dla wtryskowego
formowania tworzyw sztucznych, zapraszam na swoj stron :
http://zdzichu-filipowski.pl ( zmiana 2011.07.08 Z.F.)
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