
Ocena przedśięwzięcia K-202' 

1. WPROW ADZENJE 

Przedsięwzięcie K-202 zGstało przerwaine W pierwszej 
połowie dziesięciolecia! 1971-1980. Wobiec upływu czasu 
istnieje poważna trudność dokonania obielttywnych ocen. 
Chcąc tę trudność poko'n;ać i p.rzedstawić najballdziej zbli
żony do rzeczy:wistości obraz tego fprzedsięwzięcia. - Ze
spól opracował -niniejszy raport głównie na. podstawie au
tentycznych dokumentów z okresu 1970-1974 oraz rozmo
wy z mgr. inż. Jaokiem Karpińsldm w dniu 22 maja 
1981 r. 

W rezultacie wielu analiz poda.nlO charakterystykę 

przedsięwzięcia orao: 'ustosunkowano się do problemów te
chnicznych, organfzacyjnych i ekonomiczno-handlowych 
K-202. Przedstawiony Raport jest syntezą dokumentów 
dośtlarczonych przlez inStytucje i osoby. Synteza ta u
względnia". realia pierwszej p,ołowy ubiegłego dziesięoiole

cia. Dokumenty cytowane i l~owoływar~e w RaJporci.'c ze
stawiono w zalączonym Spisie Dokumentów. Pozycje in
ne zestawiono od~ielnie [56]. Powolywan',e lub cytowane 
w niniejszym Ra~orcie dokumenty 'są opatrzolle cIatą i pod
pisane. 

2. CHARAKTERYS'l'YKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
K-202 

I . 
2.1. Okres początkowy - rok: 1970 

W dniu 26.03.1970 r. mgr inż. Jacek Kar1Pil'lski wystąpił 
z projektem współpracy z firmami an.gielskimi DATA
-LOOP LTD oraz MB METALS 1[1]. Przedmiotem' wspól
pralcy miała być maszyna cyfu:owa K-202 - mod.ułowy mi
;nj.kompurer 'U!l1iwersalny zbud'owa'ny na nowoczesnych u
kładach scalonych l). 

No.tatka zawierająca ,propozYiCjle została dos·tarczona do: 

• ministra prof. d.r. J. Jaskkiego - wiceprzewod,uiczące
go KNiT 

• mgr. inż. R. Farfała - pra.coW1l'ti.ka KC PZPR 

• mgr. inż. J. Huka - DyT'ektora Naczelnego Zjednocze
nia MERA. 

Współpraca firm angEelskkh dotyczyłaby sprzedaży i ser
wisu maszyny cyfrowej - modułowego minikomputera o 
roboczej na7JWie K-202. P.oda'Uo. krótką charakterystykę t€j 
maszyny, <>bszaty jej zastosowań, określono udział. ob~ 
stron w realizacji pr7Jedsięwzięda, termJnaiI'z reallzacJl 

,przedsięwzięcia oraz dystrybucję IProdukcji (40% - PolSIka 
na .wlasne potrileby w kooperacji bezdewizowej. 60%-fir
my a<ngielskie). WlSzystld:e powyższe problemy .omówione są 
w n<XtatJce w s.posób haJsłowy. W nota.tce podano, że kOJ:1-
.s.truJd<>rem je.st mgr inż. J. Karpiński oraz że maszyna !a 
mQże współdziałać z kom!puterami pr.odukowanymi wów
czas w PQlsce (ODRA 1304 OiI'az R-301· 

W dniu 5.04.1970 r. Dyrektor DATA LOOP LTD D. H. 
Lord wystos~ał list intencyjny do 'Dyrektora Zjednocze
nia MERA dotyczący propozy·cji wiSpMpracy między DATA 
LOOP LTD, M. B. METALS LTD a Zj'ednoczeniem MERA 
w produkcji nowoczesnych małych komputerów l2]. W 
liściJe tym stwierdz<>no, że mgr inż. J. Karpiński zawarł 
kQrutrakt z DATA LOOP jako ko.n:sultanlt projekltu nowego 
małego komputera, wraz z opro~ramowaniem, ze projekt 
ten będzie llIWażany za własn<>ść DAT A LOOP, że op.ralCo
wante .pierwszego modelu komputera i jego oprogramowa
nia jest częścioWQ zakończO'De, a ukol'lczenie planowane 
jest do końca październ1ka 1970 r. 

I) W dokum~ntach najczęściej używany j~Sl ~ermd.n: młnikomputer 

K-202. 
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D. H. Lord w liście tym s,bwiE!'rdza również, że Hr
{ma DATA LOOP ma !peł,ne zaufanie do m!!!'. inż. J. Kar
pińskiego i że musi <ln ,być szef>em tegQ "'pnedsięwzięcia 
w€ wszystkich aspektach technic:vnych od modelu do pro
dukcji, .testowania systemu i opracowania oprogramowa.nia 
oraz że układ organizacyjny ws.póŁpracy musi satysfak
cjonować mgT. inż. J. Karpińskiego. Następnie D. H. Lord 
sbwi'Crdza, że dalsze pra·ce nad modelem i produkcją 
dwóch ipI"otottyp6w ·powinny być ilorganizow.ane w 'Polsce 
z /pomocą produkJcyjną M. B. METALS. Zestawy elemen
tów do modeli, 'Prototypów i późniejszej produkcji będą 
dostarcz.am.e bezpośrednio prvez M. B. METALS do Pol
ski, w zamia<n za co MERA dostarczy do M . B. METALS 
kompletne i przetestowane systemy w proporcji: trzy ma
szyny na każde dostarczone cztery 'llestawy elementów 
(25% kraj, 75% firma, a[lJgiels.ka). 

W dniu 10.04.1970 r. podpisano porozuall'ierl'ie między 
Zjednoc.z.en.iem MERA a DATA LOOP LTD (M. B. ME
TALS LTD) IW sp.rawie Q-praCQwaiI'fia i uruchomie<nia pro
dukcji maszyn cyfrowych. PorozumieniJe określa przed
miot wspóą>racy (podjęcie prac nad opracowaniem mo
deJu, prototypów i przygo.towanie . produk'cji nowoczes
nych, małYiCh emc "dla potrzeb kompletacji" oraz ekspor
tu), .haI111lonogram reałizacj"i (inodeI - paździJernik 1970 r., 
dwa p'rototypy - luty 1971 r.) ora'z ilość produkcji (do 
1973 T. włącznie) - zobowiązanie obu stron, podział prac 
.nad oprogramowaniem (.strona a'Ugiels'ka dosta'rczy d<l koń
ca pażdl7Jieiil'1ika 1970 11' . \Wstępny sytS'tem operacyjny oz Itra:n.s
laJtorem języka symboH07Jn.egK> i 'b ~bliotekę funkcji pod
!Stawowych oraz do końca ik.wietnia 1971 II'. translator 
języka FORTRAN, str<>na polska dostarczy do końca kwie
/tnia 1971 r. translator języ.k.a ALGOL i bibliotekę podipro
gramów standardowych) - kierownictwo !1Jad zespołem 
realizującym - mgr inż. J. Karpiński. P<>Tozumie.nie to 
zll/Wiera klauz.ulę, m6wiąJCą o tym, że firma DATA LOOP 
zobowiązuje się otw,orzyć Ikr edyt na zakup nieztbędnego 
wYlpo.saże<nia i lljparatury, 1P0trzebnych do wykon.ania mo
delu i pr-ototypów. Kredyt ,ten. miał być sp}Jacony gotów
ką na warunkach do uzgoo'l1'ierria. Określono 'również na
stępny etap współpracy ~po pomyślnym zalkończeniu eta
pu pienv:szeg.o). 

W oniu 30.06.1970 1'. Dyrektor Naczelny Zjednoczenia 
MERA lTlI!?Jl' Iilnż . J. Hulk w)'ldał iPOleiCeni-e służbowe nr 16/ 
IPfn/70 w sprawiJe .uruchomienia produ1k.cji minikomputera 
w Zalldad!lłch "ERA" jako zadania priQrytetowego Zjedm<l

'C.ze.nia MERA. Polecenie to nakaz)'Iwalo Dy.rektorowi Za
kładów "ERA": 

• .utworzenie 'pionu -rDzwojowo-'produkcyjnego maszyn m a
tema tyczny{!h 

• prredsta,wienie (do 16 lipca 1970 I.) sz,czegółoweg-o har
m-onogramu Oipracowania i u-ruchomieni-a modelu, prototy
pu i przygotowa.nia prooukcji do II półrocza 1971 r. 

• uzgodnienie zalożeń 'konstrukcyjnych z firmą DATA 
LOOP (do 15.08.1970 r.) . 

. • żawarcie um<lwy handlowej z .firmą DATA LOOP po-
przez PHZ METRONEX . 

• powołanie mgr. inż. J. Kal'1pińskiego na szefa nowout
w-orzonego pionu. 

DOIk:umentem tym mgr inż. Jacek Ka·rpiński zostal miano
wany PeŁnomocnikiem Dyrektora Technic7Jnego Zjednocze
nia MERA Ids. uruchomienia prOdukcji minikomputerów w 
Zakładach "ERA" i u:powaź,nio,uo go do: bezpośredniego 
kontaktowania się z C'lłonltami DyrekJcji Zjednoczenia ME
RA oraz Ido występowania, w uzgodnieniu z Dyrektorem 
TechnicZlllym Ziednoczenia MERA, w spra,wach związanych 
z pTzygotowaniem i .uruchomieniem produ'kcji minikom
puterów .. 

J,edlnocześnie zobowIązano mgr. ·inż. J. Karpmskiego do 
opracQwania założeń na minikolTl(puteT do 15.07.1970 r. i 
pr.zedstawie<nia ty.ch założeń (po uzgodnieniu ;z. firmą DA
TA LOOP) do zatwierdzenia Dyrektorowi Technicz,nemu 
ijed'1"locz~nia oraz d-o osobistego sk:l~dania c?tygodniow.ych 
pisemnycł'1 meldunków Dyrektorowl Techmcznemu ZJed
noczenia-. Dyrekwrów Zjednoczenia MERA i podległe im 
piOlny zobowiązano do ma1ksymalJnej .p omQcy przy opraco-



waniu i uruchomieniu predUlkcji minikemputera. Na .pod
stawie tegO' pelecenia dY'l"ekter ZWPP "ERA" Z. Między
checki wydał w dniu 7.08.1970 x. (z mecą <ld 1.07.1970 r.) 
za'rządzenie DN 33170 w sprawie ut'werzenia w przedsię
bierstwie "ERA" Pienu Rez.wejewe-Predukcyjnege·, które
gO' celem byłe epracewanie ,i uruchemienie pr.odukcji ma
lej maszyny cyfrowej e uniwersalny,ch za<stesewaniach. 
KiereWlnictwe pienu z<lstałe pO'wierzene mg·r. jnż. J. Kar
pińskiemu, któregO' zatrudniene na tym ,gtanewisku z 
dniem 1.07,1970 r, 

Pewyi.sze oclziałania fermałne-erganiza,cyjne i dekumen
ty defin.iewały przed'sięwzięcie K-202 i nada wały mu fer-
mę oraz struktury OII'gmnizacyjne. . 

Re2'lwój esebewy pienu wyglądaI następującą: 
Upiec 1970 r. - trzy eseby, .grud'zień 1970 r. - 52, lbpiec 
1971 r. - 105, grud,zień 1971 r. - 128, marzec 1972 r. -
169 esób [65]. 

W dniu 9.07.1970 r. mgr inż. J, ~ar.piński etrzymał zge
dę dyrektera ZW,PP "ERA" na· kontynuewanie pra·cy w 
chąrakterze kensultanta ds. maSZ)'ln ma,tem;>tycznych w 
firmach angielskich DATA LOOp i M. B. METALS LTD 
de . dnia 30.09.1970 r, [6]. 

Na pedstawie CJoŚwiadcze.nia mgr T. P.ajkewskiej [21] 
meriJna stvlieooozić, i.e od 1969 r .. de czerWiCa 1970 r. (bezpo
średnie przed opisanymi faktami) zespół kierewany przez 
dr. JerzegO' LeszczyńskiegO' prewadził prace nad opregra
mewaniem maszyny K-202, ebejmujące: symulator rez
kazów K-202 na ODRZE 1204, S!trukturę jęz)'lka symbelicz
nege ASSK i zespół testów sprawdzających działan'ie roz
kazów. 

Dwa speśród 'WS!pemmianych ,dekumentów, tj. l[Jel'O'Zumie
nie wstę'pne Zjedneczenia MERA - DATĄ LOOP [3] 0'
raz pO'leoceruie służbowe ll1r 16/Pfln170 [4] ustailały terminy 
realizacji przedSięwzięcia K-202, a mianowicie: 

- O'pracowa.nie szczegółewege halrmoneg,ramu de 15 
lipca 1970 r. 

- 'Opracewan'ie załeżeń minikomputera - de 15 lipca 
1970 r. 

- uzgednienie załeżeń kenstrukcyjlnych z firmą DATA 
LOOP de 15.08.)970 r. 

Z destępnych dekume.ntów trudne ,wywnieskować, czy 
terminy te były de'trzymane; z drugiej strony - nie ma 
żadnydl śladów, Żleby ktokelwiek kwestien<lwał detrzy
manie tych termmów. 

, 
Pierwszy ekres pracy PiOl11.u w Za'kładach "ERA" pe

święceny był na przygetewanie opracewania medelu i 
spra,wy erganizacyj.ne, 'z .których najwa,żn'iejszą byle skem
pletewanie ebsady esebewej ,Pi'enu. 

2.2. Drugi rok realizacji przedsięwzięcia - 1971 
, 

W ,tym okresie [8] pejawiły się pierw.sze trudneści zwią
zane z reali2'lacją minikemputera K-202. Trurnneści te -
zdaniem mgr. inż. J. Karpii1.skiege - p'elegały na epóźnie
niach działań feI1ma'lny.ch (wysłanie lis'tu de H. D. Lorda 
o pewełaniu piOOlU w Zakładach "ERA"), na apóź,nieniach 
Z'amówień na k'1'ajewe urząoclzenia -peryferyjne, :na rriezrea
lizewaniu w ustal{)jJ1ym uprz,ednie 'terminie destawy OD
RA 1204 dla uruchomienia ep'rO'gramowania i na niereali
zewanju ustaleń z narady, która odbyła s'ię w .dniu 16.01. 
'197.1 r. z ,udziałem wicem'inistrów - Kuczmy (Kemisja 
Pla·newania), Kepcia o(MPM) , Jaskkiege (KNiT) eraz dy
rekborów - TwardO'nia (Zjedn.o<:zenie MERA), Mię.dzY'koc
kiegO' (ERA), Karp'ińskiege (ERA). Usta,leno wówcza·s: pe
wełalJ1ie OBR Maszyn Matematycznych przy Zakładach 
ERA i )JQ'zy'znanie mu 200 eta·tów, p~zY'Znanie 150 tys. de
la'rów USA na :rolkupy elementów, pedrespełĆ1W i urządzeń 
peryferyjny-ch eraz 650 tys. delarów USA na za-kup urzą
d'zeń technelegiczny,ch dla· produkcji w 1972 r. 

W dniu 7.04.1971 r. zostaje .przekaza.ny de Za,kładów 
.. ERA" dekument, datewany 12.10.1969 r., e na'Zwie Basic 
Desigm. 

Dnia 4.05.1971 r . zestały pedpisa'ne umewy międlzy: pHZ 
METRONEX a DATA LOOp, ,PHZ METRONEX a 1\.f. B. 
METALS eraz między DATA LOOP a M. B, METAL S 
~27, 28, 29]. Za'Wierały ene m.m. zebowiązania Sotron cO' 

de predukcji opregramewania. DATA LOOP zebowiązała 
się destarczyć de METRONEX-u: pregram "executive z 
assemblerem" i IIJiblie'teką programów funkcji eleme.ntar
nych, pakiet ,pregramów testOIWych, bj,blietekę pedprogra
mów (d.e 31.07.1971 r.) eraz com,pHer języ!ka FORTRAN (de 
30.10.1971 r.). METRONEX natemiast mial destarczyć de 
DATA LOOp: cornpiler języka ALGOL (de 31.03,1972 r.) 
i co.rnp·iler 1ęzyka BASIC (de 31.07.1972 t.). Umow.a między 
MERONEX-ern a M. B. METALS ekreśliła też termin do
sta'rczenioa przetestewanege i w pel!ni działają·cege urzą
dzenia K-202 ,wraz ,z dekumentacją technkzną de 31.07. 
1971 il'. '[28]. PretotylP ten wstał do:;.tarczeny 29.12.1971 r. 
Opóźnienie nie było rekJ.amowane prze'z M. B. METALS. 
Zespół nie detarl de dOKumentów .detyczących formalnegO' 
przekazywania .opregramewania wyszcze~ólnienege w u
mewie. 

Peleceniem .służbowym Nr 7 z dnia 31.07.1971 r. Na
czelny Dyrekter Zjedneczenia MERA pewełał Kemisję 
de !przeprewadzenia badań modelu K-202. Komisji zade
mQI1strewane działający medel K-202 [9]. PO' dwóch pe
siedzeniach Kemisja. p<lstanowiła przerwać d'ziahalneść, 
g,dyż. na ów.czesnym etapie prac nad K-202 ,brakewałe 
niezbędnych infermaoeji de IPrzeprewadzenia eceny sp;rzę
tu i opregramewan~a, 

W dni'u 12.10.1971 r. w rama.ch ul11lO'Wy :z dnia 4.05.71' r. 
pedpisa'nO' kentraikit ;n'ięd'zy METRONEX-em a M. B. ,WIE
TALS 1[34] na des'tawę 15 jednestek centraLnych CpU 4 
K,b, wY!pOsai.onych w telety,pe ASR, A,utematic Program 
Leader i oprogram'ewanie: ASSK, BASIC, FORTRAN eraz 
ALGOL i COBOL z uwa'gą, że dos.tawa pewinna być zre
ali'zewana w .1972 ·r. 'DeIrmin d'Oshaw jednestek centralnych 
CPU określeny jest w kentrakcie ,na 10-16 tygedni pO' 
destarczeniu elenrentów i podzespołów prze?; M. B. ME
TALS. Zwraca uwagę fakt, że w kentrak.cie występuje 
rów,ni.eż oprogramewanie nie przewidywane w ególe w 
umewi:e :(COBOL). K'Ontrakt !Został podpiJSany 'Przez prred
sbawicieli MBM j PHZ METRONEX i był paraf'Owany 
przez mgr. inż. J. KarpińskiegO'. 

Destawy w ramach kqntJra'ktu trwały ed marca 1972 r. 
Id<l l~pca 1972 '1'. Zes,pół miał des-Łę,p de dużej liJczby deku
mentów [56], z których wynIkałO', że w trakcie reaolizacji 
kentraktu jego wykenawcy (najpierw Pi:o,n w Zakładach 
"ERA", a następnie ZDM IMM) mieli duże kłopety z rea
lizacją w ogóle, bądź termineweścią realizacji zamówień, 
głównie importewych, na elementy i pediJespeły eraz z 
uzyskan'iem limi.tów Clewi!zOwyC'h na ten im'Pert. Mgr inż. 
J. Ka'npiński winą obarczył Zjednoczenie MERA (limity 
dewizewe) i pHZ METRONEX (zwłoka w wysybaniu za
mÓWień .bądź tez. ich niewysyłanie), natemiast Zjeooecze
nie MERA i .pHZ METRONEX z;arzu-cały m,gr, inż. J. Kar
pińskiemu składan'ie zamÓowień bezpeśrednie w DATA 
LOOP i M. B. METALS, .z peminięciem pHZ METRO
NEX, a więc ' z. naruszeniem istniejącegO' w Pols<:e perząd-
ku prawneg'e. -

W dniu 14.06.1972 r. fkma. M. B. METALS pr-zeslała de 
PHZ METRONEX telex zawier,ają,cy uwagi D badaniach 
trzech ,pretetypów ,pr.oceserów K-202 destarczenych de M. 
B. METALS w ramach ken.traktu z dnia 12.10.1971 r. [1'3] . 
Obek krytyc2'll1ych uwag e przekazanych egzemplarzach 
w telexie tym są ekreślen'C n()we warunki, które wycho
dzą peza. umewę i kentrakt - jalk np. żądan'ie destar
czenia wielepr<lg.ramewege !Systemu ,operacyjnego l ' innego 
epregram:ewanioa .[18]. Zespół nie detarł dQ dokumentu 
jStaJl1owią.cege reakcję na treść tegO' telexu, który zestał 
przekazany dle IMM. 

2.3. Trzeci rok - 1972 

W dniu 22.01.1972 r, Wiceminister A. Kopeć powełał 
K.emisję dla przreprewadzenia bada.ń i dokenania eceny 
minikemputera K-202. W wyniku działania Kemisja opra
cewała !pretekół Ikeńcewy, podpisany w dniu 1.12.1972 '[22]. 

W dniu 21.02.1972 r. mg·r inż. J. Karpiński skiel"ewał de 
Ministra p'rzemyslu MaszynoowegO' pismO', w którym presił 
e Wln~kliwe rezpatrzenie sprawy poprawienia warunków 
dla 'Predu-locji :rn)nikempu'tera K-202 1[61]. W 'Odpewiedzi 
na te, Zjedneczenie MERA zarządzeniem Nr 10 z dnia 
8.03.1972 r. 1[11] N.aczelnege Dyrektera 'Pewełałe z dniem 
5.03.1972 r. - ,na bazie piO'l1u RJezwejewege i Produkcyj
negO' Maszyn Matematyoeznych ZWPP "ERA" - Zakład 
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Doświad.czalny Minikomputerów IMM :[11]. Dyrektorem 
ZDM IMM mianowany zo.stał mgr inż. J. KaJr·pińskL Z do
stępnych dokumentów wynika, że decyzja ta - 'p<>prze
dz<ma przygotowaniami do Powołania sarn:odaiie1Jnego za
kładu produkcyjnego - nie do:prowadziła do un<>rmowa
nia sytuacji co do realizacji zamówień na 'podzespoły i 
elementy do produkcji ' K-202. W ,dalszym ciągu krążyły 
pisma ·urzędowe i -notabki d'otyczące limitów deWizowych 
i realizacji zamówień [56]. 

N.a m<>cy polecenia s~uilbowego Nr 12 Dyrektora Zjed
nocz.enia MERA 'Z dnia 8.07.72 - w dniach 13, 14 i 15 lip
ca 1972 :r. działała Komisja, .składająca się z przedstawicie
li IM,fVI, ZDM IMM o.raz· PHZ -hlETRONEX, 'której zada
ll1iem było dOikonanie oc:eny stanu J'ealiza·cji Z<l'bowiązań 
ekspoJ'towych do·tyczących minikomputera K-202. K'Omi
sja 'Sp<>rządiZliła 'Pl"O'iok6ł, 'W kitórym ;zrekapituLowall1o stan 
realizacji przedsięwzięcia K-202. Protokół kończy się wnio
skami, z kt6rych najważniejszym d~a 'l'ealiza'cji przedsię
wzięda jest - 'Zagwarant<>wanie waruIllk6w d1a wykona
nia Z'obciwiązań wynikający,ch z kont.Taktu d Jroniec'Zność 
{lodję.cia ·przez Zjedn<>cZe<Ilie MERA dec:)"Zji co do 'dal
szego finCllIlsowania produkcji K-202 i 'l'o~miarów tej pro
dukcji [12]. 

W dniu 1.12.1972 r. firma· M. B. METALS przesła1a do 
PHZ METRONEX reklamację na dostarczenie d.o nich 15 

.5:l,tuk IProce&orów K-202 1[38]. Reklamacja ta z<>stała w peł
ni przyję'ta przez mgr. inż. J. Karpińskiego 1[39]. Następ
stwem reklamacji byłio 'l'ozwią'lanie umowy między PHZ 
METRONEX a M. B: METALS !zawartej rw dniu 4.05.1971 
.r . .[28] .. Porozumienie w sprawie rozwią'zania umowy i wa
runk6w tego 'rozwiązania jest przedstawione w os<>bnym 
dokumencie [13] li zostało podpisane '22.02.1973 r. Było ono 
poprzed'rz:one ~ntensywną kores'P'Ondencją, w której firmy 
DATA LOOP i :M. B. METALS podają sygnały 'O dużym 
zainteres<>wan1u K-202 i szer<>kich mo·żliwośdach 'zbytu '0-

rraz o ItreudI1lOŚciaeh IPrzy w s:p'Ólpr ac y nap<>tkanyeh w cza:sie 
realizaeji przedSięwzięcia K-202 [u7]. . 

Po Tozwiązaniu umocwy z , M. B. METALS pojawiły się 
listy i wystC\iPienia osób i gro'!> do seklretarzy KC - S. Ko
wałczyka i J. Szydlaka 'Oraz do E. Gierka, postulUjące 
kontynuację produkcji K-202 na potrzeby użyltkownikG 
krajowego (56]. 

Finałem przedsięwzięcia K-202 było s,potkanie w dniu 
10.0'ł.1973 r. u Minist·ra Przemysłu Maszynowego r. Wrza
szc'lyka z ,udziałem P'I'zedsbawiciela KC PZPR, Dyrektora 
Naczeln'ego Zjednoczenia MERA i Dyrektorca Naukowego 
.or.az mgr. ilnż. J. Karp iń,sk iego. Decyzje, jakie podjął na 
tym s.potkaniu minister T. WrtlJa&1JC z)'lk , /były ll1a'Sltępujące: 

• opracowanie d'O 15 ezerwca 1973 r. ramowych założeń 
rodziny minikomputer6w uwzg,lędll1i1ają,cych potrzeby kra
jowe. ~ wykorzystaniem doświadczeń wynikających m.in. 
zOIpracowania K-202 . 

• w realizacji progr>amu rozwoj'u mini1kompute,r6w Z'Osta
nie wy.lrol'Żystany ,dotychczasowy d'orobek, potencjał labo-

, ratoryjny i doświadezenie zespołu K-202, przy czym za 
dotychczasowe prece i osiągnięcia zostanie wyra~one 'Ze-
społowi uzmanie . 

• w roku' 1973 z materiał6w z il'!lPortu' wyprodukuje się 
30-40 minikomputerów K-202, zostaną przYZJl1lane 1t'6wnież 
.odpowiednie środki na impo-r-t uzupełniający 

• inż. J. Ka'l'pińskiemu powierzone z.ostanie 5ta-n'Owisko 
Głównego Kons.truktora ZD MinikOOl1lpUterów. 

Na-stępnie odwołano mgr. ilnż. J. Karpińskiego ze sta-. 
nowiska Dyrektora ZD IMM -i podję'to pr6by It1Iakłonienia 
g'O do przyjęcia stanowiska Głównego Konstruktol'a ZD 
IMM. Mgr inż . J. Ka·rpiński nie .przY'jął tej pr.opozy·cji. 
Zespół uległ 'l'O'lbiciu, <część 'OdeSzła do innej PTacy, więk
szość zajęła się real'i~acją produkeji minikomputera ME
RA 400. Decyzje te praktyc;zn.ie i definitywnie zakończy
ły !pTace nad K-202, la prace rozwojowe w szczegó'Lności. 

Do 10.03.1973 r. wyprod\lJkowano 27 jeooosteik central
nych, i tego 15 sztuk z -pamięcią 'Po 4 K słów, a 12 s'z·tuk 
z pamięcią 12 K i 16 CK sł6łw. Wy;produlrowano rÓWIIl·iei 
cztery 'Sztuki moduł6w d<>da'tkowej pamięci opera'cyjnej 32 
K sł6w, dw.a kanały pamięciowe, 50 kOlIltroler6w do urzą
dzeń znak'Owy.ch oraz za<awans·owano produkcję trzech k·a
nał6w au.tomatyki. 
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3. OCENA TECHNICZNA URZĄDZENIA K-202 
ORAZ MOŻLIWOSCI JEGO ZASTOSOW AR 

3.1. Podstawa i zakl'es oceny 

Ocena techniczna mintkomputera K-202 była w latach 
1971-1973 przedmiotem prac szeregu \komisji powoływa
oIlyeh przez kie:rownktwo Zjednoczeni1a MERA oraz kie
rownictwo resortu P'I'zemysłu maszynowego. P'l'zedstawio
na w tym 'OpMc.owaniu charakterystyka . technkzna mi
nikomputera K-202 je,st syntezą wyni'kÓ/W IPrac wszystkich 
ba,dających tę sprawę komisji oraz orzeczeń indywidual
ny.ch specjalist6w. 

Podstawą opracowania są opinie: 

• Komi'sji ds. oceny prog.ramu i wyników badań modelu 
EMC K-202, powołanej porzez Dy'rektora Zjednoc:zenila ME
RA w Hpcu 1971 r. [11:ij 

• eklsperta p'owoła,nego przez tę Komisję '[l7] 

• firmy M. B. METALS na temat trzech ot~ymanych 'eg
zemplarzy K-202 (18] 

,. człOll1!ków zespołu ,realizująceg'o pra'ce nao miriikompu
terem K-202 ,[19, 20, 21] wydane w związku z dos.k'Onale
niem prod,ukcji K-202 

• Komisji dis. badania i oceny mmi:komputera K-202 [22] 

• Komisji ds. oceny możliw'ości przyjęcia do realizacji 
przez ZDM zamGwienia firemy DATA LOOP {23, 24, 25] . 

Ocena mini!k<lmputera K-202 obejmuje: 
w za.:uesie sprzętu -
• archj,tektu~ę i organizację logiczną 
• poziom technicZlIlY 
• Iron.firgurację 
w. zalkTesie <>programOJWania 
• ,skład .o,proga:a:mowania pod$tawowego 
• technologię realizacji 'Oprog'ramo-wania (podstaw.oweg'O 
w za.k'l'esie oceny zaitosowań -
• kierunki (potencjalnych zastosowań minikomputera 
K-202. 

3.2. Sprzęt 

3,2.1. Architektura. i orga.niza.cja. logiczna 

Lista rozlkaz6w (17, 221 

Lista rozkaz6w K-202 obejmowała 90 roz.kaz6w ;realizo
wanych 'sprzętowo ~w tym pięć II'O'lkaz6'w zmiennoprzecin
kowych) ()rcaz 128 rozkaz6iw eklstl'akodowych. 

Rozpatrująe proces'Or K-202 ja'kQ element dużego sy
stemu ,komputeroweg<l do prretwarzani~ da'nych, należy 
zwr6cić uwa·gę na brak rozkaz6w istotlllych 'Z punktu wi
dzenia takich zast05Q.wań, jak na przyk},ad: 
- mnożenia na licz9.ach całkowitych (stał<>przecinkowych) 
- dzielenia na liczbach całkowitych (staroprzecink'Owych) 
- kOlIlwersji dany-ch IZ układu dziesiętnego na bina'rny (i 
odwrobnie) 
- działań na imakach alfanumerycznych , 
TY'Powe podstaw.owe działania wymagały dw6ch do trzech 
komakt6w z P AO, co o;r.n;a·cza, że szybkość pracy K-202 
nie m'Ogła przek,roczyć 300 tysięcy operacji na sekundę 
przy zastosowaniu pamięci operacyjnej o cY'klu 1 4-ts . 

System a.dlresacjoi i przyd'ziału pamięci operacyjnej ,[17, 22] 

Jednosbką ipaanięd .opera"cyjnej K-202 było słowo o 16 bi
ta~h. p.rzyjęty system adresa,cji nie um'Ożliwiał dągłego 
,adre·sowania (pamięci p<>wyżej 64 K ·słów. OchTona pamię
ci byla realiz'OwCllIla w bl<>kach po 4 K sł6w. Orga.nizacja 
(pracy z ;pamięcią operacyjną powyżej 64 K słów nie 
byłia możliwa, Ad·resacja· ciągła obszar6w pamieci opera
cyjnej (powyżej 64 K sł6w wymagałaby rea·lizacji specjal
nych śr<>dlk6w prog.ra.rnowych. 

System wejścia-lwY'jścia, 1[17, 221 

~rzyjęte rozwiązanie l'Ogiczne k,anał6w pamięciowych 
zaipewniło autonomiczną 1Iransmisję danych. Kanały zna
ik.owe realizowały tralllS'lTIisję za ipośred.nictwem jednostki 
centralnej. W ,tej ,.sytuacji transmisja 'kaŻidego znaku po-



wodowała przerwmie pNicy bieżącego prog,ramu, Tak 
zorganizowana transmisja IPOwodowała wysoką zajętość 
jednostki centralnej. 

Do minilromputera K-202 można było dołączyć maksy
malnie osiem kanałów pamięciowych osiem kanałów Lna
kowych. 

3.2.2. Poziom technologiozny 

Baza elementQwa [22] 

Podstawę, konstrukcji stanowiły mikroukłady scalone 
małej i Ś're<lniej skali integraeji. W.szystkie elementy elek
troniczne oraz ·bloki pamięciowe pocholhiły oZ importu z 
drugiej strefy. 

Charakterystyka technologiczna [19, 22] 

• Minikomputer K-202 wykonany był :nowocześnie ' i cha
.rakteryzował się gęstością upakowania i lekką konstruk
cją nośną [22]. 
• Konstrukcja mechanic:ma nie . zapewniała 'Odpowiedniej 
wytrzymałości ani teehnol'Ogii prOdukcji i obsługi [19]. 
• ROLwiązanie elektryczne zasilania nie rzapewniało pew
ności pracy ani niezawodności [19]. 
• Zbyt niska jakość wykonania i montażu nie dalWała 
gwarancji popra'WiIlej pracy po transporcie iwystarzeniu 
[19]. 
• Uruchomienie produkcji seryjnej wY'magałoby wprowa~ 
dzenia niezbędnych poprawek konstrukcyjnych podnoszą
cych walo.ry technologiczne minikomputera K-202 i umo
żliwiających podniesienie >stopni,a mechaniz.acji i automa
tyzaeji prac montażowyeh i ·kootrolno.,pomiarowych {22]. 

3.2.3. Konfiguracja 

Minikomputer K-202 rostał zasprojektowany jako sy-
.stem modularny obejmu,jący następ.u,jące elementy (16]: 

• jednostkca centralna 
• kanały pamięciowe (do 8) 

• kanały znakowe ·(do 8) 

• bloki pamięci operacyjnej 
• ur.ządzenia pamięci zewnętrznej 

• urządzenia wejścia-wyjścia 

• kanały al,1tomatyki 
• urządzenia końcowe a'u.tomaltyki. 
!)Qłącze:nie utządzeń peryferyjnych wymagało opracowania 
odpowiednich jednostek sterujących [16]. 

W końcu 1972 r. przedstawiono do badań prototyp nr 8 
minikomputera K-202 w następującej konfiguracji. 122],: 

• jednostka centralna wraz z pamięcią 12 K słów 
• dwa bloki pamięci operacyjnej po 16 K słów 
• kanały oraz zestaw jednostek sterujących urządzeniami 
• konsola operatora (teletype ASR-390) 
• c.zytnik ·taśmy perforowanej (CT-1001) 
• drukarka wiers:z:owa (V-132 C) 
• dzi!urkarka taśmy papierowej (F ACIT 4070) 
• piSt3.k X-Y (UCC)!. 

W iI'oku 1973 przeprowadzono prace konstrukcyjne :nad roz· 
szetzeniem zestawu mini'kompu,tera K-202 o pamięć taś
mową T 7000 i jednostki dyskowe DRICO [23]. 

3.3. Opl'ogramowanie 
3.3.1. Skła.d oprogramowania podstawowego [22] 

bpr!'gramowanie 'podstawowe minikomputera K~202 obej· 
mowało następujące elementy: 

• system operaeY'jn)/ SOK-l 
• inter,pretator języlka BASIC 
• asembler ASSK-3 
• bibiIoteka programów. 

System operacyjny SOK-l był modularnym programem 
nadzorczym maz interpretatorem języka sterującego dla 
pracy jednoprogramowej. SOK-1 charakteryzował się no
woczes'ną konstrukcją, <a w jege skład wehodził uniwer
salny pakiet obsługi urządzeń peryferyjnych. 

Interpretator języka BASIC był pr~totypem interakcyj
nego systemu programowania. 

Asembler ASSK-3 był elementarnym językiem symbolicz· 
nym o stosu11.!k.owo słabo 'rozwiniętej -dlia~ostyce. Język 
ASSK nie zawierał aparatu tworzenia mak,rodefinicji. 

Biblioteka PlI'ogxam6w zawierała: 
• funkcje staty,cz.ne 
• rachunek różniczkowy i całkowy 
• algebl"ę 
• funkcje analityczne 
• programowanie liniowe 
• optymalizację. 

Ocena 'Oprogramowania zawarta w 1[22] bfł.a następująca: 
"Przedstawione -opro~amowanie K-202 badanej konfigu
racji jest niepełne nawet z punJktu widzenia za~tosowań 
K-202 j'alko rninikoanputera. Z P\.lInkbu widzenia traktowa
nia K-202 jako uniwersalnego systemu jest ono jedynie 
szczątkowe. W stos uniku do opT'Ogramowania innych mini· 
komputerów (np. VARIAN 620) przects.tawione oprogra· 
mowanie jest ubogie." 

3.3.2. Technologia realizacji op'rogramowania podstawowe· 
go 2) 

Wszyslikie elementy <>programowania podstawowego by
ły realizowane w technOlogii tradycyjnej. Nie wyllrorzy
stywano żadnych środJków wspomagający,ch tworzenie 0-
prog,ramowania, jak , na przykład - generator koropjla
torów XPL, kompilatory skrośne itp. Duże rozproszenie 
prac nad oprogramowaniem podstawowym wywierało ne
gatywny wpływ na czas· jeg'o realizaeji .o.ra:z lJ1'a poziom 
niezawodnowi. Nie opracowano :kompleksowego systemu 
testów oprogramowania, lIlie została też 20rganiz-owana od
powiednia kontrola ja'k;>ości reałizQwanego oprog,ramowa
nia. 

3.4. Kierunki potencjalnych zastosowaft 

Za preferowane kierunki zastosowań minikomputera 
Ę::-202 Komisja powołana w. dniu 22.01.72 r. uważała 1[22]: 
• a utom;ityzację sterowania procesami technologicznymi 
• obliczenia inżynierskie i naukowo-<Łeeooiczne 
• zbieranie, przygotowywanie i 'Wstępne przetwarzanie 
danych. 

Wa·runkiem wykorzystania min.ikomputera K-202 do rea· 
lizacji powyższych zastosowań 'było wyposażenie g<l w .od
powiednie 'Urządzenia peryferyjne oraz niezbęooe <>pro
g1\amowanie. Uważan<>, że minikomputer K-202 stanowi 
potr.zebne uzupełnienie produkowanyeh w naszym klraju 
komputerów ODRA 1300 i RIAD 32 [22]. 

4. ANALIZA EKONOMICZNO-HANDLOWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA K-202 

4.1. Rekapitulacja umów handlowo-kooperacyjnych 
zawaTtych przez Zjednoczenie MERA i PHZ ME
TRONĘX z firmami angielskimi: 

a) MERA - DATA LOOP z kwietnia 1970 'l". [ 31 
b) MTX - DATA LOOP z maja 1971 r. [27] 
c) MTX - MB METALS z maja 1971 r. [28] 
d) DATA LOOP - MB METALS z maja \ 1971 r. {29] 

4.1.1. W dniu 11.04.1970 r. 'Zosltaro pod'pisane porozumienie 
wstępne pomiędzy Zjednoczeniem MERA 'i firmą DATA 
LOOP <lotyczące wsp6bpracy .przy roz,woju i .prodlllkeji 
mmiJtompu'terów ,[3]. Porozumienie to ustanowiło następu
jący model wSiP6łpracy: 

A) strona angielska zapewni: 
- założenia projeiktowe m in ilrompu tel" a , autorstwa inż. 
J. Karpińskiego, konsultanta firmy DATA LOOP 
- nieodpłatnie /podzespoły i mateTiały do wartości 25000 Ł 
- oprogramowanie rz językiem ASSEMBLER i biblioteką 
programów funkcji elementarnych oraz kompilatorem ję

. zyka FORTRAN 
- zbyt w Anglii w ilościach 'minimum 300 szt. rocznie. . 

') Ocena Zespołu 
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B) St'rona .Dolska 'Zapewni: 
- skonstruowanie modelu prototypów w Polsce, w ze-
spole inż. J. Karpińskiego 
- testowanie prototypów 
- nadzór imż, J., Karpińsikiego nad projektem, od modelu 
do produkcji, testowaniem i 'rozwojem oprogramowania 
- produkcję seryjną po -zatwie·rdzeniu prototypów, prze
znaczoną na eksport. 
Dalej strony uzgodniły, że w najbliższej przyszłości pod
piszą szczegółowe poooz.umienie IZ IUdZliałem polskiego 
prz.edsiębiorstwa handlu zag,ranicznego, ·które będzie re
prezentować interesy Zjednoczenia MERA. 

4.1.2. W trybie realizacji porozumienia P] w dniu 4.05. 
1971 r. zostały podpisane tr.zy umowy handlowe: 

- PHZ METRONEX i DATA LOOP [27] 
- PHZ METRONEX i M. B. MET ALS (28] 
- DATA LOOP i M. B. METALS (29]. 

A) Umowa METRONEX - DAT A LOOP [27] 
Przedmiot umowy - minikomputer K-202 zdefiniowany następu

Jąco: "Oryginalny mały komputer o zaawansowanej konstrukcji, 
rozwinięty z założe'l projektowych będących własnością DATA 
LOOP, mający wszystkie lub niektóre z następujących urządzeń: 

procesor jednostki pamięci, kanały pamięci, Interfejs wejścialwyjś
cia i mUltlplexery". 

Zobowiązania firmy DATA LOOP: 

a) dostarczenie założeń projektowych K-zOa autorstwa Inż. J. 
Karpińskiego 

b) dostarczenie oprogramowania (oprócz ALGOL Compllcr i BA
SIC Compiler). 
c) wspólnie z PIIZ METRONEX opatcntowanie K-202 w Polsce 
i Anglii oraz wspólna ochrona tych patentów. 

Zobowiązania PliZ l\fETRONEX: 

al produkcja' K-202 pod nadzorem inż. J. Karphiskiego 
b) wypłacenlc firmie DATA LOOP S" "royalltles" od 
sprzedanej sztuki K-202 pO'za . Polską " 
c) wspólnie z firmą DATA LOOP opatentowanie w Polsce 
glii K-202 oraz wspólna ochrona tych patentów 
d) 'j udzielenie firmie DATA L OOP prawa wyłączności na 
dat oprogramowania poza Polską. 

B) Umowa METRONEX-- MB METALS 

każdej 

i An-

sprze-

Przedmiot umowy "Oryginalny komputer K-20Z będący kolejną 

pochodną rOdziny komputerów i mający wszystklc lub niektóre 
z nast!lpującycb urządze.i: pr?cesor, jednostki pamięci, kanały 

Ipamięci, Interfejs wejścia/wyjścia i lllultiplexery". 
Zobowiązania firmy MB METALS: 

a) zapcwnić nieodplatnie pOdzespoły i matcriały wartości Za 000 Ł 
dla opracowania modelu I prototypu 
h) przygotować literaturę handlową, instrukcję obsługi I serwisu 
c) zapewnić zbyt i serwis K-20Z poza Polską w następujących 

Ilościach: 

• pierwsza partia - min 10 sztuk 
• w drugim etapie - mln. 100-150 sztuk (1 rOk), min. 300-1000 
sztuk - (II rok) 
• dostawy w latacb następnych do ' uzgodnienia. 

Wejśc'ie w życie drugiego etapu uzależnione jest od akcepLacji 
przez firmę 1I1B METALS zgodności z warunkami teChnicznymi 
pierwszej partii handlowej wyrobu (minimum 10 sztuk) 
Zobowiązania PHZ METRONEX: 
a) opracowallle pNtOtypu K-202 
b) dostawa pierWSzej partii handlowej (minimum 10 sztuk) -
c) wykonanie zamówień firmy MB METALS na ilości urządze.i 

li-Z02 określone umową (na zasadach wylączności). 

e) Um'Owa DATA LOOP - MB METALS 
Przedmiot urnowy: kooperacja w dziedzinie sprzedaży K-20Z I 
związanych ze sprzedażą ' operacji. Założenia prOjektowe i doku
mentacja K-202 są własnością firmy DATA L OOP. Rysunki pro
dukcyjne i dokumentacja technologiczna są wspólną własnością 

DATA LOOP, MB METALS i innych. DATA LQOP dostarczy 
do IIIB METALS oprogramowanie li-20Z. IItB METALS zaplaci 
firmie DATA LOOP "royalty" sil od każdej sprzedanej sztuld 
K-202. 1118 METALS \.stanawia firmę DATA LOOP subdystrybu
torem l{-202 i oprogramowania w krajach RWPG oraz Finlandii, 
Chinach i Jugoslawli. 

P.odsumowując należy stwierdzić, że: 
a) w momencie podpisywania umów istniały jedynie -
model K-202 'Oraz założenia projektowe autorstwa inż. J , 
Karpińskiego, stanowiące własność firmy DATA LOOP, 
!Stąd 'też sformuło.wa,nia są nieprecyzyjne w określeniu 
przedmiotu technicznego umów, a w zakresie spraw eko
nomiczno-handl'Owych 'Określają tylko w sposób r'amowy 
prawa i zobowią7Jania stron, 
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b) Zawatte umowy mają charakter warunkowy, uzależnia
ją bowiem produkcję, .rozwój i ,sprzedaż K-202 od' reali
zacji ;zakładanego eklS'portu, uwarunkowanego z kolei Z)a

akceptowaniem przez firmę MB METALS prototypu i 
pierwszej partii handł-owej, 

4.2. Nakłady finansowe w złotych obiegowych i de
wizowych poniesione na produkcję R-202 - rachu
nek strat i zysków 

Wg oświad.czenia Zjednoczenia MERA '(zał. 'nr 1 do pis
ma) - "Na przedsięwzięcie «minikomputer K-202» wy
dano w Zjednoczeniu MERA w l,atach 1970-1973 (łącz
nie w ERZE i ZD IMM) sumę ok. 160 mil.n zł oraz 3292575 
zł dew. KK. Na uwagę z.asługuje falkt, że przedmiotem 
eksportu do firmy angielskiej MB . METALS .zgodnie z 
kontraktem mipl być 1ylko procesor o pqjemności pamięci 
4. K, a nje system minikomputerowy K-202. / 
Zgodnie z kontraktem od firany MB METALS mieliśmy 
otrzymywać za jeden procesor 6200 S USA przy wkładzie 
importowym ok, 2500 $ USA. Wartość w złotówkach jed
neg<l procesoI1Cł o pamięci 4 K słów wY'Ilosiła oJe 250 000 zł. 
Na uwagę z.a'sługuje fakt, że za peryferie zakupywane w 
KK do minikomputera .K-202 płaciliśmy w 'Owym czasie: 
• ,pamięć dyskowa DRI-:ń lub CDC 9425 - S 7000 
• moniior ekranowy WESTINGHOUSE 1600 - $ 5000 
• perforator taśmy FACIT 4070 - 8 1850 
• teletype DYNAMlOS 390 '- S 1850, 
Wi<:lać więc, że ceny w dewizach niektórych ,peryferii by
dy wyższe _'niż cena p,ro<:esora K-202, który miał być przed
miotem eksportu do firmy angielskiej MB METALS. 
P<lwyższe 3292575 zł. dew. było prze=aczone: 
- ok. 75% na zakup elementów, .podzespołów, urządzeń 
peryferyjnych dla K-202 
- 25% na zakup aparatury, urządzeń do produkcji K-202. 
Na'tomi:aost wpłY'w6w dewizowych nie 'było, z .wyjątkiem 
kwoty 93000 $ USA za 15 sztuk procesor6w o pojemności 
4 K każdy, rozliczonej z fiormą MB METALS drogą kom
Ipe.nsaty za dost.arczO!l1e do PRL jpOClzespoły dola K--202. 

Jak wynika jednocz.eśnie z opracowania Zjednoczenia 
MERA 1[31], ipTlZemysł IkiOmputerowy 'zabrudniał w lI'oku 1972 
łącznie 2692 osoby, podczas ~y ZD IMM, produkujący 
wyłąc1Jnie j.edn<lstki K-202, z,atrudniał w tym samym ro
ku 271 osób, tj. ok. 10% ogółu zatrudnionych w branży , 
Z ,opI1Cłcowania \[31] wynika również, że łą,cznte na'kłady 
finansowe w la'tach 1971, 1972, 1973 na 'Prace naukowo
-badawcze i wdr<lieniowe w zakresie środków technkz
ny-ch informatyki wyniosły 1510' mln zł, co oznacza, że 
wydatkowana - wg oświadczenia ,[30] - suma 160 mln 
zł stanowi ok. 10% nakładów łą-cznie.. 

Z opracowani,a 131] wyn,ika także, że wartość importu 
kooperacyjnego z drugiej strefy łącznie w branży infor
matyki MERA wyniosła w loatach 1971, 1972 i 1973 ogÓłem 
24 280 000 zł dew., a więc Kwota 3 292 575 z,ł dew. wJl(iat
k<lwana 'w ,dewizach wymienialnych ,na pl"Z1e.dsięwzięcie 
K-202 stanowiła ok. 14% sumy wyd'atków dewizowych 
Zjednoczenia na import kO<lperacyjny w tym okresie cza
su. 

Produkcja K-202 wyńiosła wg [31] łącznie 28 sztuk, z 
tego 15 sztuk wyeksportowano do Anglii za łącznic 93000 
S zaś 13 smuk SlPfzedano w kraju za 'kwot~ ()Ik, 26 mln 
zł obieg. (.pr.zyjęto ,średn'io 2 mln rz.ł Iza jeden sy.stem, zgo
dnie z pismem [32]). 

Sz,acunikowy rachunek strat i .zysków ZD IMM (z,a okres 
1970-1973): 
iW zł obiegowych : 

nakłady 
wpływ 
zysk 
strata 

- 160 mln 
- 26 mTho 

- 134 mln 

w zł dewizowych: 
nakłady - 3,3 mln 
wpływ - 0,3 m[n 
zysk 
strn ta - 3,0 mln. 

Powyższy szacunkowy rachunek stra t i zysków daje 
tylko pogląd w skali mikiro, tzn. informuje, że ZDM IMM 
pr,zyltliósł stracty 'W wysokości 134 mln zł obieg, j 3,0 mln 
zł . dew., nie daje natomiast odp<Jwiedzi na 'Pytanie za-



sacLnicze postawione W skali ma.kro, w skali całej gos·po
darki narodowej, a mianowicie -..... czy należało tę pro
dukcję kont)"nuować. 

Przytoczony rachunek .strat i zysków mógł skłaniać do 
1P0djęcia decyzji o zaniechaniu ,prooukcji, s'k<Oro s.traty ";NY
niosły 134 miLn zł 'Obieg. ·i 3,0 mm zł idEm., a nakłady 
Jts7Jtałto.w.ały się na .poziomie 10% nakład0w bTa.nży ogółem, 
przy stosunk-ową wysokhn poziomie importu :koopeTlacyj
nego, wynoszącym już ok. 14% i:m;portu kooperacyjneg<l 
Zjednoczenia tej branży, ,ale nie up<>ważniał decydenta 
(d~ydentów) do podjęcia ~iej . decyzji bez uwzględnie
nia następujących elementów "decyzyjnych: 
- poziom techniczny 'Wya'obu 
- realne perspe~ywy e'kspor'tu 
- potrzeby krajowe i antyimportowy cha.rakter produkcji 
- ograniczenia tytułu wbasności i pa1entowe 
- importochłonność wyrobu i ogranic-zenia em'ba·rgowe. 

• reJclamacja MB METALS z d·ll'ia 1.12.1972 .r. została 
skierowana przez METRONEX w dniu 4.12.1972 r. do ZD 
IMM ,[38]; METRONEX w piśmie p.rzewodnim [38] stwier
dza: 
" ... prosiany o formalne ustosunkowanie się do zasadności 
reklamacji i realności załatwiania je'j ... H 

• w ruktach METlRONEX-u na kop.ii ww. lPisma :znajduje 
się odręczna nota'bkoa Dyre'k:tora J. Karpińskieg,o z dnita 
13.12.1972 r. [39] następującej treści: 
"Re!klaanację uwatŻJamy za słuszną. i przyjmujemy ją. Pkt. 
1 i 2 mo.ieany poprawić w ciągu cz'terech tygodn'i od otrzy
mania reklam-owanych procesorów i element6w potrzeb
nych do obudowania (ok. 30 i, za sztukę). Rkt. \3 możemy 
dostarczyć do sprawdz.enia w czasie komisyjnego odbioru, 
który proponuję zrobić w Warszaw,je". 
• p~-em z dnia 16.12. 1972 r. do PHZ METRONEX [36] 
Dyrektor J. Karpiński potwierdził uznanie reklamacji w 
całości i ponadto uchylił w odniesieniu do pkt. 3 żądanie 
komisj"jnego odbioru w Warszawie Dopiero 'analiza 'przebiegu realizacji umów zawartych z 

firmami angielskimi pozwa.la na całościowe ,ustosunkowa
nie się do .tych zagadnień. 

_ . PHZ METRONEX rekllllmacji nie uznał. 

4.3. P rzebieg realizacji umów ~awartych z firmami 
angielskimi 

4.3.1. Umowa MERONEX - MB MET ALS 

Zgodnie z umową METRONEX - MB MET ALŚ l28] zo
stał do.Sta.rCZOOlY prototyp jednostki ,centralnej K-202 wraz 
z dokumentacją i rysunkoami technIcznymi, niezbędnymi 
do pr.zygotow.a.nia Ut'ertaWTY handdowej, inst1"ukrcj:i obsł·u
gi i serwisu 1t-202. Prototyp Ilostał dostarczony w 'gTud
niu 1971 r., tj. z lkilkumiesięcZll1ym opóźnieniem, jednak 
w protokole odbioru i akceptacji prototYlpU firma MB 
METALS stwierdza, ŻI6 opóźnienie nastąpiło z 'jej wyłącz
nej winy, wskutclt nieterminowego dostarczenia .przez tę 
fil1mę niektórych podrespołów (S3]. 

Firma MB MET ALS złożyła 1Jamówienie na p1erwszą 
partię handlową - ' 15 sztuk jednostek centralnych K-202 
o pojemn<lści 4 K. Zgodnie z umową ~28] dostawa ta· mia
ła charakter 1l'000str,zygaj~y, decydowała bow 'em o powo
dzeniu całego proodsięwzięcia. 

SzczegÓłowy kontrakt z dnla 12.10.1971 r. 1[34] precyzo
wał dostawę 15 sztuk jednostek centrnlnych K-202 o po
jemności 4 K słów i cenie 6200 S USA za sztukę. Dosta
wa została wykO!l1ana w termin1e - }j . . w okresie 00 mar
ca do lipca 1972 r. W tym okresie fi.rma MB METALS 
przejawiła zainteresowanie zakupem jednego kompletnego 
systemu minikomputera K-202, ale uzaleiniała realizację 
zamówienia od jakości 15 sztU!k: jednostek ce;ntralny'ch, 
.zgodnie z umową ,[28]. W ·dniu 1.12.1972 r. MB METALS 
prz~słał do PHZ METRON EX reklamację (35), w której 
stwJ.erdza: u'" MB METALS jest zmuszony odrzucić 15 ' 
sttuk jednostek centralny.ch K-202 'l następująlcych powo-
dów: -
1) brak urządlzenia restartu p.r·zy znaku 21asila!I1ia sieciowe
go 
2) brak interfejsu - "Bus'u" 
3) n,jedostal"Czenie oprogramowania - systeomu operacyj
nego. 
MB METALS powiadamia jedn-ocześni~ . w .piśmie ,[35]: 
" ... fatkt, że nie otrzyunoaliśmy w pełni s·prawnych proces<l
rów unLemoiJliwił nam złożenie zamówień na systemy". 

Zakład Doświadczalny Minikomputerów pismem do PHZ 
METRONEX [36] w pełJni uznał 21akres ·reklamacji wyszcze
gÓlniooej w piśmie [35] MB METALS z dnia 1.12.72 r. 

Zespół zWtI'ócił sZC'1Jeg<Xlną 'uwagę 1'lIa warunki techniczne 
kontroktu z dnia 12.10.1971 r. na dostawę 15 sztuk proce
sorów K-202 Pl] i fakt ,uznania ww. decydującej rekla
m:tcji przez Dy.rekto.ra ZD IMM mgr. inż. J. Ka·rpińskiego. 

\ 

Zespół ustalił co następuje: 

• kontrakt ;z. dnia 12.10.1971 r. jest podpisany, zarówno w 
części handlowej, jak i technicznej, prz·ez przedstawicieli 
MERONEX-u ob. ob. J. Dzi-ew:ięckiego i H. Zlukowskiego 
oraz Dyrektora ZD IMM ob. J. K.a rp ińskieg o, a ze strony 
firmy MB METALS przez C. D. Hinchliffe 
• warunki techniczne kontraktu przewidują dostawę o
programowania: ASSK, BASIC, FORTRAN IV, ALGOL 
(w 1972 r.), COBOL (1972 '1' .) W cenie wyrObu 

Wobec ni.ezadowa1ającej jakości lPier,wszej partii K-202 
firma MB METALS podjęła decyzję ,wycofania się z dal
(Szych zakulP6.w. W <Jniu 22.02.1973 tI'. [13] umowa z dnia 
4.05.1971 r. została rozwiązana. 

W zaistniałej sytuacji METRONEX rozpoczął ak.cję ak
wiwcyjną celem znalezienia innych fkm zai.nteresowa
nych za1k.upem K-202.Rozeslano oferty, prowadzono bez
pośr,ed'l'lie 'rozmowy z iirmarn'i angie'lskim RACAL i cnc, 
lecz firmy te nie przejawiły zainteresowania. R6wnież roz
mowy .prowadzone z ,firmą DATA LOOP nie przyni-osły 
żaooego konkretnego rezultatu, ponieważ fi.rma ta, zaled~ 
dwie ktlJkuosobowa, nie Idyspoo<lwałoa ani si·ecią sprzedaży, 
ani Wip!y.wami na poważnych dystry-butorów, ani śr·odka
mi na ISfilllansowanie :z>akup6.w, którymi była !iaintereso
wana. 

4.3.2. Umowa METRONEX - DATA LOOP 
I 

• Założen)e projektowe mini:komputeroa K-202 ~ostały prze
!kazane prz·ez fi;l1ffię DATA LOOP do Zakładów "ERA" w 
dniu 7.04.1971 r. 
• Zobowią7.anie firmy d<l dostarczenia oprog.romowalIli'a 

. z,god!Iliie z !Pkt 1.a. ,ul11'owy 'zostało lWy1k.onane li potw!er.
dzone :pismem IDATA LOOP do PHZ METRONEX z dhia 
tl2.1l.1972 :r. 1[40] i tponoWlllie pismem DATA LOOP z 4.05. 
t973 r., również do PHZ METRONEX [41]. 
DATA LOOP powołała się przy tym na potwierdz.eńie pi
lS6ffine inż. J. KaIl'pińs,kiegl() IZ dIIlia 4.12.1972 r., ~óre sta,no
wiłl() między ~nnymi powód procesowy na r021praw.ie a·rbi
trażo'wej w Bazylei - Szwajcaria [54]. 
Należy zwrócić uwagę, że 1instytut Maszyn Matematycz

nych pi5ilTIe.m z dnia 15.05.1973 r. znak N/1393/3121.f75 pOd
pisanym p.rzez Dyrektora A. Janick~ego i DyrektOiNl J. 
Karpińskiego, a s'kierowanym do PHZ l\:lETRONEX, ne
guje ,pełne wykonanie z<>bowiązań dotyczących oprogra
mowania przez firmę DATA LOOP [43]. Ponadto- w ak
tach StPrawy znajduje się OśWiadczenie ob. im. Teresy 
PajkoQwskiej z dnioa 13.07.1972 r. {21], kt61'a stwierd'za, że 
oprogramowanie zostało faktycznie wy-kootalIle w kraju 
pnez Zespół tkietI'owany przez dr. J. Leszczyńskieg<l (Ośro
dek PKP) w okr·esie od 1969 ,:. do czerwca 1970 r., a na
stępnie od wrz.eśnia 1970 r. prżez Zespół w Zakładach 
"ERA" (DZiał Maszyn Matematycznych), a nie przez firmę 
DATA LOOP. Spra,wa ta ze ·względu na swą powagę wy
maga 'ododatk,owych i pełnYCh wy-jaśnień, do ustalenia e
w'entua1nych strat !Strony polskiej waącznie. 
• .z<lbowiązanie umOWll1.e firmy DATA LOOP do ·ws.pól
ll1ego opaten'towania K-202 ,w PolSce i Anglii nie zostało 
wy\kOOlane. Przeciwnie, firma DATA: LOOP wspólnie z inż. 
J. Karpińskim zgłosiła w dniu 6.04.1973 r. wnioski paten
towe do Vrzl}du Patentowego w Wie}kiej Bry'tanii! z pomi
nięciem IPHZ METRONEX. W t.oku ,procesu arbitrażowego 
w Bazylei - Szwajcaria firma DATA LOOP przedłożyła 
rw tej .sprawie pismo 'do DATA LOOP 'Z dnia 18.01.1975 r. 
podpis·ane przez J. Karpińskiego, ·któr·e upowaŻlnia tę fir
mę Ido jednostronnego zgłoszenia patentów z pomill1ię<:iem 
strony polskiej [45]. Poniżej podan~ treść pisana w orygi-
nale: . I . 

"I hereby confirm that in contravent!on 01 the Agreement bet
ween Metrone:r and Data Loop whereln my posttłon as Dlrector 
and E:recutlve controUer ot the project was elearly stated, l was 
dlsmłssed trom my post at very short noUce wlthout any valld 
justtfieat!on belng g!ven. 
Stlbsequently it was offered the alternative posltlon as "Chief 
Constructor" whieh I refused to accept as not in keep\ng wlth 
the ortglnal conditlons accepted by aU parttes at the commence-
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ment ot the project . The posltton ot Chiet Constructor embraces 
the leadershlp ot des!gn on/y, without erecutive authority for 
policy whtch ts vested in the D irectors ot the Factory for Mtnl
computers ZDM. 
The Chief Constructor has no controt over the pr/?ductton actl
vit1es nor any dec!stve voice In tnvestment policy. 
At the t!me of my dtsmlssat I concurred with the opinion ot 
Data Loop Ltd. that the Ag1'eement relating to K-202 pro;ect 
had been eftectively broken by the Poltsh side and thereJore 
with Data IJoop's dectston not to add the nam e oj' Metroner to 
the finat subm!sston ot Patent appUcations in London unttl such 
ttme as the situatlon was recttfied". 

Sprawa ta ze względu na swą powagę wymaga, po
dobnie jak s pra·wa oprog.ramowan i!a, dodat:kowych wyj'aś 
nień, do ustaUenia strat strony polS1k:iej włącZl11ie i jedno
cz.eśnie - wyj<aśnienia okoliczności zgłoszenia paten<tu. Po
stanowieniem ,prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego 
dlJa m.st. Warsrewy (46] w sprawie .IMM przedw k-ol. J . 
Karpińskiemu o oddanie projektu 'Wniosku patentowego 
sporządzonego w 197.2 r. pr'Zez rzecznika patentowego Zyg
m'UlIlta Palkę, a zawierającego: . 
a) sposób kodowania instrukcji w emc 
b) równoległy "interfaoe" elektr<lnic'znej ,maszyny cyfr·owej 
c) ukł-ad elektrOlIliczneó maszyny cyfrowej, 
Jacek Karpmski zo&tał zobowiązany do wydania Instytu
towi Maszyn Matemłtycznych w Warszawie projektu 
WII1iosku. ·Ponadto Sąd\nakazał Jackowi KalWińskiemu wy
d-ani.e Instytutowi Maszy·n Matematycznych ' dokiumentacji 
o.pisanej w pkt. 1 {46] w <terminie 7 dni -od .upz,awO:moc
nienia się wyroku. 

Zespół ustalił, że firma DATA LOOP i J. Kartpiński 
złożYli zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii Nr 
16684/5/73 w 00. 6.0.4.1973, .pełny qpis technicLny wyna
aazku w dn. 3.0.7 .1974 r. (tj. już iPo wyroku Sąd'u Powtato
iW-egO .w Warszawie) i -uzyskaH rw 'Cliniu 20..0.7.1977 r. paten.ty 
Nr 1.480..20.9 [47] i 1.480..20.8 [48] . Zespół stwjerdza, że spora
wa ba wymaga dodatkowych badań i ,wyjaśnień. 

• W tra'kcie trwan!a umowy fi'I1lTla DATA LOOP nie 
sprzedała ani jednego minikomputera K-2D2, nie miała 
ani organizacji sprzedaży, ani środków iinansowych. K'a
pitał zakładowy firmy wynosił za;l-edwie 20.0.0. Ł. W dniu 
12.0.2.1973 r. firma ta złożyła w PHZ METRON EX zamó
wienie nie zabeLpieczone finansow-o ,(Nr .DL/Mtx/KTK/DD1/ 
/73 z Ictnia. 12.0.3.1973 r.) na trzy systemy K-202 ·wartości 
łącznej 23730. Ł z do.sta,wą w niezwyk·le krótkich termi
na<:h [49]: 
- system MDK 0.0.1 - koniec kwietnia 1973 
- system MDK 0.0.2 - 'Połowa maja 1973 
,- system MDK 0.0.3 - w kwietniu 1973. 
ZD IMM nie lPotwie.rdził ww. zamóWienia do realizacji. 
• Analiza IPrzebiegu -wspóJ.pracy z firmą DATA LOOP 
wska'Zu1e, że firma ta koncentrowała ·swoją aktywn-ość 
przede wszys1:kim na rynku polskim, zabiegając o zamó
wienia .polskie na podrespoły i urządzenia peryferyjne 
iPrzeznaczone dla K-2D2, przy czym .wiele zamÓWień było 
k!i.{!iI'owaJl'lye:h do fromy ,b~poś·redlruio ~ OYJl"ekittoll:a J. 
LKa.r:Pińskiego; a. ,pominięciem PHZ ME1'RONEX, co 'lllIliemo
żliwiało koIlltrolę płac.Qnych cen i ich negocjację {54]. 
Z k,woty 3,3 mln zł dew. wydatlk-owanych na import dla 
'realizacji ,przedsięwzięcia K-·2G2 firma DATA LOOP -o
trzymała 3260.0.0. Ł, Iti. ok. 2,3 mln zł dew., czyli ok. 70.% 
ww: wydatkowanej kwoty.-
W interesie firmy DATA LOOP leż,ał zatem nie tyle eks
pont K-2D2 z Polski, ile spnz;eciaż K-2D2 rN ,polsce, pOIll'ie
waż sens istnienba tej firmy stanowiła spr:z.edaż do Pol
ski podz-espołów i· unądzeń peryferyjnych do K-2D2. Trze
ba tu stwierd'zić, że umowa .METRONEX - DATA LOOP 
(27] nie dawała tej firmie żadnych praw w tym przed
miocie. 
DATA LOOP stała s'ię niemal monopolistycznym dostaw
cą ww. u.rząJdzeń d'o Polski w wyniku o'trzyma:nioa wyłącz
ności ·repr·ez.entowan-ia IProducentów, 'typowa.nych przez J. 
Karpińskiego. i w w}Viku bezpośred'niego lokowania za
m6.wiefr przez J . KarlPmskiego .w tej f i:rm ie. 

W IPlsmle !Z idJnJia 26.0.7.1972 dyrek>tQr R. Ku~esflJa ' pis!Ze 
do. dyrek1or-a J. Ka!l'lp.ifiskdego (50.]: 
"Pu&prowadwne w Waszym Zakładzie rewizje .wyJkaz-ały, 
że lIlie są przestrzega'ne postanowienia wynikające z wy
tytcznych ootyczący.ch imlP'ortu maszyn i urzą,dzeń wpro- . 
wadwnych 2lClrządzenjem Min. Handlu Zagranicznego. 
Sz.czeg6'l!nie uciążliwe stało ,się -bezpośrednie zamawioanie 
przez Was u dostaWców 'ZagralIlicznych urządzeń ·i materia
łów oraz ich odbiór bez wiedzy i zgody .PHZ METRONEX. 
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Naileży pr'Zy tyn;t podkreŚlić, 1.e taka pra'ktyka utrudnia 
kontrol~ sban~ faktycznego dos-taw 'i dokon)"wania dwu
stronnych r·ozliczeń. Wobec ujemnych skutków stosowa
nych przez Was praktyk w otym ~akresie Zjednoczenie ME
RA było zmusz-one wydać w tym zakoresie odpowiednie za
rządz.enia pokontrollIle". 

ZDM IMM pismem z dnia 22.0.5.1972 r. do Krajowego 
Biu.ra InfOjrmaltyki, 1P0rliPisam.ym Iprzez Dyrektora J. Kar
lPiń·skiego 1[51], a dOftyczącym iPrzekazania dewiz na Un.port 
.urząlda.eń zewnętrzny<:h i peryfe.ryjny.ch do systemów 
K-2D2, prosi o 'Zabezpieczenie dewiz 'w wysokOŚCi 4810.0.0. $ 
USA ~tj. ca. 50. 0.0.0. $ na Ika'Żdy system K-2D2) na import 
urządzeń _pr-odu'kowanych przez fiTffiY: DATA DYNAMICS, 
FACIT, WESTINGHAUSE, WANG, CENTRONICS, RACAL 
Q'HERMONIC i BASF. Firmy te 'w większości by>ły Ifepre
~entowa·ne w PRL przez firmę DATA LOOP. 

Podejmowane przez PHZ METRONEX, siłą rz.eczy cza
sochłoI1l11.e, próby zmiany tego stanu poprzez wyszukanie 
innych źródeł zakupu i negQcj-owanie cen w kierun:ku 
ich 'obniŻJenia były uniemożliwiane prze'Z stały nacisk i 
presję na p,rzyśpieszenie kontraktacji i 'Zarliuty opieszałoś
ci w kO!lJtra:lciowaniu urządzeń i podzespołów z Hrmy DA-
TA LOOP. . -

Wysoka mportochłoTl!I1ość kOITIiputera K-2D2 (ok 1930. $ 
na ka:żJdą jednostkę centralną z pamię'cia o rPOjemnCJ.Ści 4 
KISłów, wartości f-akturowej 620.0. $), plus prawie 10.0.% 
importochłonność w urząd'Zeniach peryferytjnych, ~uzależ
niała prod'ukcję .od polItyki embargowej Departamentu 
Handlu USA, szczegóLn-ie w zakresie matryc iPamięci typu 
MM-4-1 produkcji firmy DATA PRODUCTS. Władze ame

.rykańs.k'ie zażądały -szczegółowych informacji dotyczących 
wykorzystania tych matryc i charakterystyki użytkowni
ków [52] . 

Firma DATA LOOP usiłowała zatem stworzyć model 
współpracy, który' by zabezpiecza1 tej firmie pełną kQn
trolę nad kO'llsbrulkcją, produk.cją i zbytem .zarówno &przę
tu jak i op.ro,gramowania K-2D2 ~ tytułu: 
-' wła'sności założeń pr'Ojekto~ych opracowanych przez 
inż. J. Ka,rpiń&kiegQ . 
- własności pa-tentów przez ich jednostronne zgłoszeme 
do BrytyjSKiego Urzędu Patentowego za zgodą i przy 
wspó~udziałe inż. J. KarpińSkiego . . 
- własności oprogramowania, opracowaonego w kraJU na 
zlecenie mgr. inż. J, KJarpip,::fiego 
- zabezpieczenia ;sobie kont'I'oli nad importem podzespo
łów i urządzeń tPeryferyjnych do .produkcji K-2D2 !poprzez 

. uzyskanie proawa wyłączności na Polskę ze strony firm 
'producentów, usiłowanie stwarzania mechanizmu zama
wiania ww. elementów z 'Pommięciem PHZ METRONEX 
bez,pośrednio przez J. Karpińskiego. 
Powyższe stwierd'zenia po~wa'lają zrozumieć istotę i ge

nezę procesu arb'itraż,owego wytoczonego przez f~rmę DA
TA LOOP przeciwko PHZ METRONEX po zaniechan:iu 
przez pr'Zemysł prodIukcji komputer,a K-2D2. 

4.4. Rekapitulacja procesu arbitrażowego DATA 
LOOP :przeciwko PHZ METRONEX w Bazylei 
Szwajcaria [54] 

W dni!u 28.0.2.1977 r, firma DATA LOOP wytoczyła PHZ 
METRONEX wg możliwości ,opisany<:h w .pkt. ID umowy 
z dnia 4.D5.i971 !l'. ,[27], IProces w Są®ie A'l'bitr-ażowym w 
Szwajcarii, wnosząc o zasąd'Zenie tytułem odszkodowania 
następujących kwot: 

al 
Ł l:-

1) A1r feres, hotel, travelllng and 
!nclden-tal expenses (1nclu-
dlng. vlS'lts ot Pollsh person-
nel to U :K.) up Ito 31/12175 

D. H. uo.rd 6736 

J. Karpińsk·1 1254 

A. Jenkdns 558 

Mrs. L. Granleese 150 

L . C. Hawken 462 

A. B. Roberts 120 9280 

2) Dltto <S.Ince 1/1/76 

A . B. R<?berts 550 

D. H. Lo.rd 1000 1550 

3) OonsuLtancy fees 
J . Ka-r,plńskl 13500 

A. JenlciLrls 3000 16500 



4) Hardwar~, software 
Components 'and 
tools 
Software deveLopment 
,costa (<>ther than 
FORTRAN) 

5) Exhlbltlons and E . . Europe:m 
travelllng (ether t han Peland) 

6) FORTRAN ccmpiler , 

7) Components order~d by UNI
TRA as Agent for METRO
NEX for use Jn K-202 'by ZDM 

8) Legal c osts 

g) Proportlon of teleX. telep ho
ne and other d lrect admJ\nl
stratlon ooats on K-202 

3000 

1500 

2000 

7000 

5000 

5000 

2500 

b) General damage, belng doss -ot royalty on sales 
ot K-202 by mllJin d>tstrlbutor, less ot protit ,on sales 
ot K-202 and ~nlpheral eqUipmen.t by DATA LOOP 
and lass ot prolit on sales <of K-202 software by DA
T,A LOOP. 
1) L06S ot 'royalty on main cUst1r1butor's sales: 

Minimum unit sales envisaged in prel1minary ,pro
posals daied lith AprJl 1970 be1ng 1680 units ad
justed over 7 years; and m1ll1mum sales uru1ts 
envisaged in ag reement dated 4th May 1971 bet
ween METRONEX and M. B . MET ALS' belng 1600 
Ulliits 'adjusted over 7' years; average net IPrice 
ot K-202 unLts (as del1ned in 1971 agreements) be
dng L 8000; mln.lJmurn value lOt K-202 sales be'\ng 
iheretcre L 12800000 DATA LOOl' re y alt y at 
5' ~8 

2) Loss ot pro1it .on sales rof K-202 and perlphera1s 
by DATA LOOP: 
DATA LOOP belng lin lI'legotation for .buslness 
ot a gross vaiue ot approlCimately Ł 800000 at Fe
bruary 1973; and DATA LOOP ł1av1ng 'lihe re
asonable prospect ot gross sa1es ,totaUlllg oaddi
tionally L 2·000000 durtng the currency ot the 
agreements <ot 1971; and DATA LOOP obtalnlng 
&n avel'age net profit ,ot 51(, on such sales, 1ts to-
tal loss of profit would be • 

3) Lo&s on sa1es ot K-202 software ,by ,DATA LOOl': 
DATA LOOP haV'ing a ' reasOJl!3ble 'IProspect ot 
grass sales of '8 value not dess than L 100000 du
r ing ,the currency ot ,the agreements ol 1971; 
and DATA LOOP obtall1'1ng an average net pro
fit ol 20' on such sal~s lits ioss 'ot pr.ol1t wouls 
by 

4500 

2000 

7UOO 

5UOO 

~UOO 

Z500 

53330 

640000 

120000 

20000 

780000 

Total '833 000 L 

DATA LOOP wysunęła oost~pujące zasadnicze zar'Zu
ty przeciwk.o PHZ METRONEX: 

1. Spowodowanie ro2lWiązall1,ia umowy z firmą MB ME
TALS poprzez dostaw~ towaru złej jakości 

2. Od~e inż. J. Ka.rpińskliegp lze s.tanowiska Dyrekto
ra Z'akłaou 

3. Zaniechan.,ie pr.odulreji K-202. 

W toku długotrwałego procesu METRONEX dowodził, 
że nie ponosi żadnej od'powiedlzialrrości za rO'7JWiąz,anie u
mowy z mrmą MB METALS i wycofanie si~ tej firmy z 
dalszej 'wsp6łpracy. METRONEX nigdy nie uznał reklama
cji f.i:rmy MB METALS, dostarczył towar dobrej 1akości 
zgodny z kontraktem, a dokonanie przez pro.duc,enta {ZDM 
I MM) naprawy i uZl1!anie przez niego relclamacji nie u
niemożliwiło dalszej współpracy. -METRONEX dowodził, że 
sprawa ta nie może być przedmiotem sporu jI11ię~y firmą 
DATA LOOP a PHZ METRONEX. Rozwiązanie umowy 
MB METALS - METRONEX .na'stąpiło za zgodą firmy 
DATA LOOP ,j r05zczel1!ie fkmy DATA LOOP jest w tym 
przedmiocie be'Z'Zasadne. ,Skoro firma DATA LOOP ma 
pretensje do PHZ METRONEX o rozwią'Zan'ie przez stro
ny umowy, to dl!aczego nie jIlla tych lP'l'etensji do firmy 
MB METALS? 

METRONEX dowodził, że J. Karpiński wykorzystując 
swoje stanowisko słuiJbowe podjął cały szereg d'ziałań na 
korzyść :firmy DATA LOOP i nie sprawdził si~ jako dy
rektor zakladu, p pona'dto : 

- opracował załozenla projektowe k-202, stanowJą{:e wła
sność firmy DATA LOOP, zawier,ające zasadnicze bł~dy w 
budowie listy raz;kaz6w, co !Spowodowało bezwartośc iowość 
dostarczonegQ oprogramowania i konieczność prowadzen ia 
p'I'a,c przez '6tron~ ,polską od początku 

- zam6wił ';N firmie DATA LOOP urządzenia per yfe ryjne 
w asortymencie i jlościach znacznie wi~kszych niż było 

' potroebne do działam_ości <rolIwojowej 'i koo st r.u kc yjnej 

- 7Jam6wił w firmie DATA LOOP urządzenia , do kt6rych 
firma miała wyłączne prawa sprzedaży jako pośrednik, 

. mimo że urządzenia te nie były dopracowane konstruk
cyjnie 

- zamawiał UIl"zą&zenia nie'kompleksowo (bez wyposaże
nia d odatktowego) , prrzerz co nie mogły być 9Zybk.o i efek
tywnie wykorz)'1Stallle 

- Teklamował i 'pr<lwad'lił a.kwizycj~ na rzecz firmy 
DATA LOOP, Wy1kOTZystUjąc do tego celu pracownik6w 
prowcenta 

- działał na szkod~ ZDM IMM przez zatajenie rzeczywi-
, stych kosztów .opracoWania translatora ,j~zyka FORTRAN 

4 na zamowienie ~irmy DATA LOOP, wykazując jego 
koszt na poziomie 5% rzeczY'wistych koszt6w (w .efekcie 
powód za symboiicz.ną kw.ot~ 7000 Ł Il'labył translator j~
zy'ka FORTRAN 4 z porawami jego sprz,edaży) 

- zgłosił patenty J{-202 do opatentowania w Bry'tyjskim 
Urzędzie Patentowym z IllIaTuszeniem umowy z 4.05.1971 r . 
mięidzy PHZ METRONEX a DATA LOOP i wbrew pOSita
nowieniu wyroku Sądu PRL z maja 1974 r. 

Da'lej METRONEX stwierdził, ile pOWy>Ż5ze działania, w 
tym d'z'iałal1!ia na korzyść firmy DATA LOOP, ug,prawiedli
wiały odwołanie mgr. inż. J. Kla;r'pi:ńS'kjego ze st-anowi's'ka 
Dyrektora Naczelnego ZDM IMM, ,a zaoferowane mu sta
nowisko gł6'wnego konstruktora mieściło si~ w postano
wieniach umowy z dlllia 4.05.1971 r. Mgr mż. J . Kupiń
ski ofe'rowaneg,o s'tCllllow,isk'a n'ie przy'jął. 

METRONEX udowodnił, że !produkcja K-202 została 
podjęta jako pTzedsi~wzi~cie -elri;portowe wymagające ści
słej Iwsp6łpracy ttrz.ech zain.'teresowanych stron. Wycofanie 
si~ fkmy MB METALS ze ws,p6łpracy, ąrak rzeczowego 
aainteresowania 'innych Ji'I'm oraz ·brak n'loż)ilwości finan
sowych i org.a.ni'Zacyjno-ma'I'ketingowych firmy DATA 
LOOP po przej~da na dużą skalę dyiS'lrybucji K-202 ora'Z 
trudności embargowe do.prowadziły w kons ekwencji do 
:zaniechania tej ,produkcj'i, albowiem stawała si~ ona dla 
strony pol'skiiej nie źT6~łem dopływu dewiz, .a pOIlliPą wy
sy!Stającą dewizy z kraju i to gł6wnie na rzecz fi:rmy DA
TA LOOP, kt6ra w Sipos6b bez'Pra.wny o,patentowała ,pod
st'awowe rozw'iąlZania techniczne K-202, wyko.rzystując w 
tym celu zgod~ mgr. iinż. J. Ka,rpińsikiego , potwierd'Zoną 
jego 'pismem z dnia 18.01.1975 r . do DATA LOOP [45] , w 
ld6rym s,twierdził, że to strona polska ztaanała umow~ i 
dlatego upoważnił f,irm~ DATA . LOOP do zglOiS'Zenia pa
tent6w. W tej sytu,acji stTona polska została zmuszona 
do zan1iechania produkcji K-202, 

W ,d'niu 12.01.1979 r. Sąd Arbitrażowy w Bazylei -
S'zwajcaria wydal wyrok [54], w ki,t6rym oNekł: 

• w dn'iu 21.02.1973 r. zostala rozwiązana umowa MB 
METALS - METRONEX za zgodą stron 

• negocjacje pQll'Tli~dzy DATA LOOP a PHZ METRONEX 
dotyczą'Ce dalszej wS"p6bpracy trwały do końca 1973 r . 

• w dnlll 21.07.1974 r. firma -DATA LOOP uprz.ec!.ziła rHZ 
METRONEX, że Izamie!'l2la '\Wlieść lSp.ralw~ do tarbiltra,żu, -zgo
dnie z pkit. 10 umowy 

• w dniu 28.02.1977 r . firma DATA LOOP s'Precyzowała 
w !pozwie swoJe roszczenie na łą,czną Ikwot~ 833330 Ł, 
przedstawiając swoje zarzuty w stosunku do PHZ ME
TRON EX na podstawie umo.wy zawartej w dniu 4.05 .1971 
r. [~7) 

• za'Wa'r'te umowy z dnia 4.05.1971 r, n'ie upoważniają fi'r
my DATA LOOP do przedstawienia ro.sz,czeń zawartych 
w pO'lwie 

• PHZ METRONEX. 'Zabe-zpiec'zył !Swoje prawa i <wywią
zywał się ze swoich z<obowią'Zań wynikających z zawa !'
tych umów 

• DATA LOOP nie zabetpieczyła sobie w Umowie Iswoich 
praw Ido ewentualnego zwrotu ,przez METRONEX ponie-
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sionych ,koszt!-?J rzeczywistych, bylo to zatem ryzyko han
dlowe firmy DATA LOOP 

• roszczenie' firmy DATA LOOP doty<!zące strat · domnie
manych (lucrum cessans) jes-t tpdz.baw ione ja'kich'kolwiek 
podst.aw iprawnych, chociaż 'ili'rma ta ma ' moralne · p rawo 
do p ewnego wynagrodzenia Zła przekazane PHZ METRO
NEX zalożeruia projektowe K-202, know-how i op r o·gra
mowanie, chociailby w formie współud'ziału w kosztach 
procesu. 

, 
W konkluzji SąP eddalił r es'Zczehia firmy DATA LOOP, 

. a koszty procesu zas'tały pokryte solid arnie iprzez obie 
strony po połdwie. Wyrok jest prawomocny i nie podłeg·a 
odwołaniu. 

5. WNIOSKI 

Poniżej za'W.art.o WIOJoski wypływające jedno'znacznie z 
prze'dsł:awionej analizy .. KaildY' z ,nich znajdu je swoje uza
sadnienie w rozważaniach dekonanych w punlk.tach 1-4 
Raporbu, k:tóre p'owo~aho w nawiasach, lub 'Z przekonania 
Zespołu 'po anali'Zie dok,umentacjL Zespołowi nie ud ało 
się uzyskać odpowied'zi .na w.szystkie powstałe pytania. 
Mniej ważne porriinię,to, isto·tne zestawiono na końcu ni
niejszego. row'z~ału. 

Ust.alono osiel11 'poniższych wniosków: 

• Przedstawiona w roku 1970 charakterysty\ta. techniczna 
projektowanego minikGmputera K-202 była por ównywal
na. z produkowanymi już wówczas na świecie urządzenia
mi (pkt. 2.1, ,pkt. 3.2). . 

• Podpisane przez PHZ METRONIX umowy handlowe z 
przedsiębiorstwami DATA LOOP 'i MB METALS ,&twa
rzały podstawy do produkCji eksportowej, ale uzależniały ' 
kontynuację' przedsięwzięcia od oceny jakościowej pierw
szej partii przez firmę MB METALS: (pkt. 2.1, pkt. 4. l). 
Ocena ta była negatywna [351. 

• Wydane przez DyrekCję Zjednoczenia PiAP MERA i 
podległe jej jednostki zarządzenia stwarzały podstawy u 
r uchomienia produkCji K-202 (pkt. 2.1) zgodnie z założe 
niami dokumentu 1 opracowanego prz ez m gr. inż. J. 
Karpińskiego jako priorytetow ego zadania Zjednoczenia,. 

, . Przedstawione w roku 1970 założenia U1 dotyczące -K
-202 oraz terminarz produkcji były optymistyczne. Bada
nia wykonane w roku 1973 nie wykazały pełnej realiza
cji tych za.łożeń (pkt. 2.1.). 

• Egzemplarze K-202 produkowane były z części . pocho
dzących w ogromnej większości z importu. Urządzenia pe
ryferYjne, w które wyposażony był zestaw K-202, pocho
dziły również z importu (z wyjątkiem czytnika eT 1001). 
Pamięć wewnętrzna. K-202 zawierała impnrtowaną matry
cę MM-4-1 !produkcji DATA PRODUCTS (USA) objętą . 
embargiem [521. Licencja na import · tej części za.wierała 
ograniczenia ilościowe (pkt. 3.2.) oraz nakładała na stro
nę polsk.ą obowiązek infortnaeji o 9Pr~daży i iinstalacji 
każdegO; zestaiWu K.-202. 

Zdaniem Zespołu w ymiana, przy seryjnej produkCji K-202, 
podzespołów importowanych z drugiego obszaru, na pod
zespOłY wytwarzane w kraju, spowodowałaby - niezależ
nie od zalet modelu - ' obniżenie jego jakości. 

• Realizacja przedsięwzięcia w ramach umów handlowych 
z MB METAL S i !DATA LOOP przebiegała z 'opóżnie
niem, wywołując zniechęcenie i obawy obu stron, a mini
komputer K-202 nie osiągnął założonych parametrów te
chnicznych. 

• Dokonana przez firmę MB MET ALS negatywna ocena 
pierwszej partii 15 procesorów K-202 wyrażona w rekla
macji z dnia 1.12.1972 r. sPowodowa:ła rozwiązanie umo
wy z firmą METALS z jej inicjatywy [35, 38, 39]. Niwe
czyło to charakter eksportowy przedsięwzięcia. 

• Opatentowanie dwóch ważnych cech wyrobu K-202 w 
Wielkiej .Brytanii przez -rogr. inż. Jacka fKarp.ińskiego i 
firmę DATA ·LOOP mOże twor.zyć konsekwenCje prawne 
dla stron:y: pOlskiej w przypadku zastosowania opatento
wanego rozwiązania (pkt. 4.3.) w przyszłości. 

Zespół nie był w stanie wyjaśnić szczegółów dostar
czenia przez firmę DATA L OOP .p r od uikowanego w Pol
sce oprogramowania pod'sta1wdwego ~p'kt. 4.3.2.). 

16 

ss < 

Zespół nie może ustosunkować się do zagadnień pa ten
towych (pkt. 4.3.2.), które w świetle dokumentów [47, 49, 
54] wymagają dalszych wyjaśn'ień i badań . przez powo
łane do tego instytucje. 
~espół nie był w stanie ustesunkować .się de zaga,dnień 

prawnych dotyczących jednoczesnego zatrudnienia mgr. 
'inż. J. Karpińskiego w firmach: .an.giel~kiej i polskiej . 
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(20) - S zanse>r w.: Uwagi na temat oprogramowania pierwszej partll 
maszyn K-202. ·WaTszalWa 16.08.1972 r. 

(21) Pajkowska T.: Notatka dotycząca oprogramowania K-202. War
szawa 13.07.1972 r. 

(22) Protokół końcowy z prac Komisji .ds. badan1a i oceny mini
komputera K-202. <powołanej przez P odsekreta1l'Za Stanu MPM (n~. 
A. Kopcia w dniu 22.01 .72 r ., WarS7iawa '1.12.1972 r. . , 
(23) Ptrotokół Komisji ds . .oceny mo1l.lIwości przyjęcia do realizacji 
przei ZDM zamówienia fdTmy .D ATA WOP powołanej przez D y
rektora IJ\lIM 'W dIlliu 22.02.1973 r., . Warsza.wa, 24.02.1973 r. 
[24) Jarosławski K., Z,lemkiewicz A.: Uwagi do łlrotok6łu [Q3). 

Wa.rszawa, 2.03.1973 r. 

[25) . Protokół ze spotkania K omisji ds. oceny moillwości przyjęcia 
do reaHzacjl przez ZDM IMNl zamówienia firmy DATA LOOP 
dot. l;lwag K. JarOSławskiego i A. Zlemk·lewicz. Warszawa, 3.03. 
1973 

[27) Umowa METRONEX - DATA LOOP z dnia 4.05.1971 r. 
i 

[281 Umowa METRONEX - MB METALS z dnia 4.05.1971 r . 

[Z9) Umowa D ATA L OOP - MB . METALS z dnia 4.05.1971 1'. 

["30) Pism~ Zjednoczenia MERA do Komlłetu Informatyki z dnia 
21.04.1981 r. znak T C/36/81 

[311 Opracowanie Zj . MERA pt. .. przemysł komputerowy w la
tach '1971-1980" k~ecień 1981 - Warszawa 

[32] pismo ŻDM IM..JVl z d n . 16.12.1972 r. znak ES/I096172 do Zj. 
MERA 



(33J Protok6ł METRONEX - MB METALS z dn . 29.12.1971 r. 

[34J Kon trakt Nr 31-322/0-003711-GBAE z dn. 12.10.1971 r. 

(35J Pismo MB ~ETALS z dn. 1.12.1972 r. 

[36] Pismo ZDM IMM do PHZ METRONEX z dn. 16.12.1972 ;r. 

(38) Pismo PHZ METRONEX do ZDM IMM z dn. 4.12.1972 r., 
znak 322/0-0037/1-GB/E 

[39J Adnotacja odręczna J. Karpińskiego z dn. 13.12.1972 1'. 
. . 

(40) Rismo DATA LOOP do PHZ ME'r.RONEX z dn. 22.11.1972 L 

[U) Pismo DATA LOOP do PHZ ~TRONEX II: d n. 4.05.1973 r. 

(42J Oświadczende J . Karpińsltiego z dn. 4.12.1972 ;r., d()tyczące wy
konania oprog.ramowan la 

[43) Pismo IMM do PHZ METRONEX z dn . 15.05.1973 r., znak, NI 

/1393/3121/75 

(45) ~ismo J . Karpińsk'lego do DATA LOOP z dn . 18.01 .1975 ;r., 

dotyczące patent6w 

(461 Wyrok Sądu ~()wiatowego dla m. st. W.,(Wy II: dn. 7.05.1974 f ., 

Sygn. akt III C-916J74 

(47J Patent brytyjski Nr 1.480.209 z dn. 20 .07.1977 ;r . 

[ł8) 'Paten~ boytyjski Nr 1.480.208. z dn . 20.07.1977 r. 

(49) Zarn6w1en1e DATA LOOP z dn . 12.~3 .1973 r., znak DLn.tTXI 
KTK/OOl/73 . 
[50J Pismo Dyr. Nacz. IMM R . Kuleszy do J . KaJrplńs~lego, zn ak 
DN/2988/P Z z dn. 26.07.1972 f. 

[51J Pdsmo ZDM IMM z dn. 22.05.i972 f., 2lnak ES/263/72 do KBI 

( S%] p jsmo PHZ METRONEX do IMM z Qn. 17.05.1975 f., znak 
322/5-3001 ~ 

[54J Dokumentacja procesowa Sądu ATbitrażowego w Bazylei -
Szwajcaria. Zestaw Dokumentów IN AIIChlwUIll , PHZ METRONEX 

HONFERENC.lE .... , . 

INFRA'B2 

W cy'klu kUT5olwnferen<:j>i INFRA W 1982 r. pla
nowana jest prezentacja . -

ZASTOSOWAR INFORMATYKI W RACHUNKO
WOSCI 

Przewidywane są diwie formy prezentacji: 

• o,pis zastosowania w a:rtY'kule, który wydrukowa- . 
ny zostalnie w mateI'liala<:h konferencyjnych 

• przedstćllWlieni(! (Ql'a'z 'l\1dostępnienrie do wg.lądu) 'U

czestnikom konferencji dOlkumenta<:ji danego zasto
sowania. 

ZgłoSizenda należy pmesłać do 31 marca 1982 r. pod 
adr.esem: 

stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział Wojewódzki w Sz~eoin.ie 
Al. Jedności Narodowej 11 
tel. 398-32 

Przewidywany termin ku.rsokonferencji: p ierwsza 
dekada paźdz,iemika 1982 roku, Kołobneg . 

/ 

(56J Spis dokum~nt6w nie cytowanych w Raporcie, \naj 1981 r. 

(60) Telex MB METALS do J . Karpińskiego w sprawJe z,amówień 
części do pTototY'PU - podpisał Alan J enklns 

[61) Rlsmó J . Karpińskiego do Min : P.rzem. Masz. z dn. 21.02.72 r. 
- podp"isał J . Karpiński 

[6liJ Dokumen t Zj. MERA skierowany do Zespołu, kwiecień 1981 r. 
[67J Pismo MB METALS LTD (bez adl'esata) z dn. 2.08.1972 r., 
podp'isa1: M. J. Lanham 

(68J Pismo DATA -LOOP do prof. J . Kaczmarka z dn. 11.08.12 r., 
podp. D. H . Lord 

[69) Pisn~o MB METALS Ltd . do dyr . J. Huka z dn. 20.09.72 r. 
podpisał~ M. L anham 

(70) Pismo DATA LOOP do rogr. Inż. J. Karpińskiego z dn. 20.12. 
72 r :, podpisał D . H. Lord 

[71) ·Pdsmo DATA LOOP do dyr . J. KarpińskIego z dn. 12.02.73 r. 
podpisał: D. H. Lord 

[72) Memo do dyr. A. Zlaji z dn. 12.02.73 r., 'Podpisał ·D . H. Lord . 
[73] Plsmo Firony COPE do D . H. Lorda z dn . 15.03.73 er. podpi
sał: B. Blg-neH 

·(74J -K-202 Memorandum, 31.03.73 ·r., podpJ.sał D . H . . !Jard 

[75] Pismo DATA LOOP do dyr. A. Zlaji z 24.05.73 r. pOdpisał: 

D. H, Lord 

(76) Pi~mo DATA LOOP d'O J. Kar'pińskiego z dn. 22.05.73 r., p()d
pisał: D. H. Lor d 

(77) pismo MB METALS do PHZ METRONEX rz; dn. 21.08.72 r., pod
pisał: M. J. Lanham 

'(78) Pismo MB META'LS do D . H. L()rda z dn. 11.11.72 r., · podpiSał: 

M. J. Lanham 

[79] Pfsmo DATA LOOP do J. Karpif\sklego z dn. 5.03.73 r., podpi
sał : D. H. Lord. 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego 
w Rzeszowie 

zakupi 
urządzenia peryferyjne 

do minikomputera MERA 400: 

• monitor ekranowy, 
• czyblik taśmy papierowej, 

• perforator taśrriy papiero
wej, 

• pamięc na dyskach elas
tycznycp. 
jak również stacje do przy
gotowania danych na taś
mie papierowej z kodem 
1S0-7. 

Oferty prosimy 
pod adresem: 

kierować 

Biuro Projektów; 
Budownictwa Wiejskiego 
ul. M. Fornalskiej la 
35-064 Rzeszów 
telefon: 368-81 wewn. 75. 

EO /626/K/B1 
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