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Historia firmy rozpoczyna się z dniem 27 marca 1965 roku, kiedy
to Pełnomocnik Rządu Do Spraw Elektronicznej Techniki Oblicze
niowej wydał Zarządzenie Nr 10 o utworzeniu oddziału Zakładów
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, pod nazwą „Zakład Oblicze
niowy w Warszawie".
Do statutowych zadań Zakładu należało między innymi:
1. Wykonywanie prac usługowych z zakresu przetwarzania informa
cji, a w szczególności prowadzenie obliczeń naukowo-technicz
nych oraz przetwarzanie danych na zasadach odpłatności.
2. Opracowywanie na zlecenie projektów elektronicznego przetwa
rzania informacji i pomoc w ich wprowadzaniu w życie.
3. Udział w przygotowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej do
stosowania elektronicznej techniki obliczeniowej - na zasadach
odpłatności.
4. Świadczenie pomocy w zakresie przetwarzania informacji dla wy
ższych uczelni i instytutów naukowych.
5. Zapewnienie właściwej eksploatacji własnych maszyn i urządzeń,
służących do elektronicznego przetwarzania informacji.
6. Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi, prowadzący
mi prace z zakresu zastosowań elektronicznych maszyn cyfrowych.
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Zakład rozpoczął działalność jako jednostka budżetowa. Na stano
wisko Dyrektora Zakładu powołano mgr inż. Andrzeja Targowskiego.
Siedzibą Zakładu został lokal przydzielony w gmachu Głównego
Urzędu Statystycznego przy ul. Wawelskiej 1/3 o powierzchni 60 m2.
Lokal ten nie zabezpieczał potrzeb rozwojowych Zakładu i dlatego,
po wielu staraniach podpisano w dniu 17 maja 1965 r. protokół
z Ministerstwem Handlu Wewnętrznego o przekazaniu lokalu przy
ul. Polnej 18/20.
Dokonano odpowiedniej adaptacji pomieszczeń o powierzchni
207 m2 i w dniu 10 lipca 1966 r. umiejscowiono tam Dział Przetwa
rzania. Następnie, decyzją Pełnomocnika Rządu Do Spraw Elektro
nicznej Techniki Obliczeniowej, przydzielono Zakładowi dodatko
we pomieszczenia w budynku przy ul. Śniadeckich 8.
Kierownictwo Zakładu świadome tego, że szczupłość pomieszczeń
nie zapewni potrzeb rozwojowych firmy, opracowało założenia bu
dowy budynku przy Al. Niepodległości 190.
Zasiedlenie i zagospodarowanie nowego obiektu przy Al. Niepod
ległości 190 o powierzchni użytkowej 3246,50 m2 nastąpiło w latach
1971-1972.
Z dniem 16 września 1968 r. Zakład Obliczeniowy w Warszawie
został przekształcony z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.
28 lipca 1969 r. ZETO otrzymało status przedsiębiorstwa państwo
wego (Zarządzenie Nr 29/69 Pełnomocnika Rządu Do Spraw Elektro
nicznej Techniki Obliczeniowej).
Na podstawie Zarządzenia Nr 15 Naczelnego Dyrektora Zjedno
czenia Informatyki z dnia 13 maja 1977 r. wprowadzono ujednolice
nie znaku towarowego, obowiązującego we wszystkich jednostkach
organizacyjnych zjednoczenia. Znak ZETO-W ARSZAW A jest wpisa
ny do rejestru znaków towarowych w Urzędzie Patentowym i uzy
skał świadectwo ochronne Nr 232.
Zarządzeniem Nr 11 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki z dnia 14 marca 1979 r. utworzono na bazie dotychczasowego
przedsiębiorstwa Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
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w Warszawie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Informatyki
nowe przedsiębiorstwo pod nazwą „Centrum Projektowania i Zasto
sowań Informatyki" z siedzibą w Warszawie.
Z dniem 28 września 1982 r. na podstawie Zarządzenia Nr 31
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, CPiZI przejęło ma
jątek, pracowników i zadania Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlo
wego Informatyki.
Powyższym zarządzeniem określono na nowo przedmiot działa
nia Przedsiębiorstwa:
1) prowadzenie zadań marketingowych i akwizycji na zlecenie kon
trahentów krajowych i zagranicznych oraz organizowanie dzia
łalności promocyjnej,
2) prowadzenie usług w zakresie przetwarzania danych, projekto
wania i programowania,
3) organizowanie eksportu produktów i usług na zlecenie kontra
hentów krajowych i zagranicznych,
4) eksport własnych produktów i usług oraz pełnienie funkcji gene
ralnego dostawcy usług informatycznych,
5) projektowanie i oprogramowanie systemów informatycznych oraz
prowadzenie w pełnych cyklach badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych w zakresie programowych produktów infor
matycznych,
6) organizowanie uruchamiania ośrodków informatycznych,
7) prowadzenie obrotu używanym sprzętem komputerowym,
8) prowadzenie usług w zakresie serwisu technicznego,
9) prowadzenie doradztwa informatycznego,
10) prowadzenie innych usług informatycznych i związanych z in
formatyką w ramach zleceń urzędów, jednostek gospodarki uspo
łecznionej i nieuspołecznionej, oraz zleconych przez kontrahen
tów zagranicznych.
„Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-ZOW A R " z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 190 zostało wpi
sane do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym
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dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod Nr 327 księgi
rejestrowej w dniu 8 listopada 1982 r.
W 1992 r. CPiZI ZET O -ZO W A R wydzierżawia Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego 1921 m2 powierzchni biurowej i w ra
mach tej umowy KRUS przeprowadził generalną modernizację i re
mont całego budynku przy Al. Niepodległości 190.
W roku 1994 ZETO-ZOW AR otrzymuje po wielu staraniach decyzję
Nr 425/94 Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stwierdzającą naby
cie z mocy prawa przez Centrum Projektowania i Zastosowań Informa
tyki ZETO-ZOWAR Al. Niepodległości 190, prawa użytkowania wie
czystego działki nr 22 w obrębie 5-05-09 o powierzchni 4299 m2wraz
z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynku z urządzeniami.
W tym samym roku aktem notarialnym Repertorium A-Nr 16735/94
z dnia3.11.1994 r. ZETO-ZOWAR przeniosło na rzecz KRUS 59,19%
prawa użytkowania wieczystego działki i 59,19% prawa własności
budynku, w zamian za umorzenie długu zaciągniętego na moderni
zację i remont części budynku użytkowanego przez ZETO-ZOWAR.

ZATRUDNIENIE
W pierwszym roku działalności, to jest w 1965 r., Zakład zatru
dniał około 30 pracowników i osiągał kolejno zatrudnienie:
rok
1970
1975
1980
1985
1990
1995

liczba pracowników
110
412
714
356
98
42

Burzliwy wzrost zatrudnienia w latach 1970-1980 spowodow any
był między innymi oddaniem do użytku w latach 19 71-72 nowocze
snego budynku, zlokalizow anego przy Al. Niepodległości 190,
zwiększeniem zapotrzebowania na usługi informatyczne, a także przy-
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łączeniem do ZETO Ośrodka Badawczego Informatyki i utworzeniem
Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-ZOWAR.
Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-ZOW AR
jest jedną z firm o największych - trzydziestoletnich tradycjach na
polskim rynku informatycznym.
Centrum posiadało i posiada aktualnie doświadczone kadry, znacz
ny potencjał software'owy i sprzęt umożliwiający podejmowanie kom
pleksowych przedsięwzięć informatycznych.
Wielu liczących się informatyków (projektantów, programistów),
pracujących obecnie w innych jednostkach organizacyjnych w kraju
i za granicą, pracowało przez wiele lat w CPiZI ZETO-ZOWAR. M oż
na powiedzieć, że ZETO-ZOWAR było kuźnią specjalistów dla wielu
znaczących firm informatycznych i to nie tylko w Polsce, ale również
w innych krajach.
W YPOSAŻENIE
W kwietniu ,1965 r. w ZETO zainstalowane zostały maszyny:
1. EMC CELLATRON SER 2b
Mała elektroniczna maszyna cyfrowa przystosowana do pracy biu
rowej. Obok zestawu głównego, posiadała dwa pięciokanałowe
czytniki taśmy papierowej, wymienną maszynę do pisania, będą
cą urządzeniem wyjścia oraz maszynę do pisania połączoną z per
foratorem taśmy dziurkowanej.
Parametry techniczne:
- pojemność pamięci 127 liczb i 381 pojedynczych rozkazów,
- pojemność bębna magnetycznego - 8 ścieżek do zapisywania
danych i 8 do rozkazów,
- czas dostępu do bębna 10-45 ms,
- czas dodawania i odejmowania 5-100 ms, mnożenia i dziele
nia 170-370 ms.

2. FLEXOWRITER SÖ EM TRO N 528
Dwa czytniki taśmy papierowej, maszyna do pisania, perforator
Wyjściowy oraz pulpit sterujący do układów elektronicznych.

W I kwartale 1972 r, zainstalowano komputer IBM-360/50, zaś
w latach następnych komputery O D R A 1305, O D R A 1325, RIAD 22.
W miarę postępu techniczno-technologicznego, dotychczasowe jed
nostki obliczeniowe zastępowano nowymi komputerami i tak, w la
tach osiemdziesiątych, zainstalowano R-32, a następnie IBM 370/148.
W 1991 r. wprowadzono do użytku komputer IBM 4361. Od roku
1993 r. na wyposażeniu przedsiębiorstwa znajdująsię dwa kompute
ry typu „mainframe" IBM 4381, dwa teleprocesory, 30 GB pamięci
dyskowej i zestaw rejestratora danych. Ponadto, w dwóch lokalnych
sieciach komputerowych Novell NetWare 3.11 pracuje ponad 30 stacji
roboczych.

GŁÓWNI KONTRAHENCI

W maju 1965 r. Zainstalowano' cztery dziurkarki i dwie sprawdzarki. W tym samym roku zawarto umowy na korzystanie z maszyn
ICT 1300, ELLIOTT 803 i Z A M 3.
W 1966 r. zakupiono i zainstalowano komputer IBM 1440 o na
stępujących danych technicznych:
-

czytnik kart 400 kart/min,
perforator kart 150 kart/mirt,
drukarka wierszowa 600 wierszy/min,
pamięć operacyjna T2K znaków 8-bitowych,
4 jednostki dysków magnetycznych 66Kc,
(pojemność jednego dysku 2 min znaków),
- moc obliczeniowa do 10 000 oper./sek.

W latach 1965-1990 usługi projektowo obliczeniowe ZETO-ZOW A R świadczyło między innymi: Fabryce Samochodów Osobowych
w Warszawie, Fabryce Samochodów Ciężarowych STAR, Zakładom
Mechanicznym im. Nowotki, W SK Okęcie, Centralom Handlu Zagra
nicznego, Zakładom Przemysłu Odzieżowego CORA, Zakładowi Ubez
pieczeń Społecznych, Polskiemu Radiu i Telewizji, Państwowemu Urzę
dowi Normalizacji, Bibliotece Sejmowej, Instytutowi Ekonomiki Prze
mysłu Chemicznego, Instytutowi Chemii Przemysłowej, PESEL'owi,
Wojskowej Akademii Technicznej, Miejskim Zakładom Komunikacyj
nym, Centralnemu Biuru Konstrukcji Obrabiarek, Instytutowi Farmacji,
Fabryce Kabli Ożarów i wielu innym firmom i instytucjom.
W miarę upowszechniania sprzętu komputerowego, wiele insty
tucji tworzyło własne ośrodki obliczeniowe, rezygnując w ten spo
sób z usług ZETO-ZOWAR.
Od roku 1992 głównym kontrahentem ZETO-ZOW AR pozostaje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z pięcioma Oddziała
mi Regionalnymi w Warszawie, Ciechanowie, Płocku, Siedlcach
i Żyrardowie.

... I CZASY TERAŹNIEJSZE
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Rok 1992 był dla CPiZI ZETO-ZOW AR bardzo trudnym i przeło
mowym okresem. Kryzys, który dotknął prawie wszystkie przedsię
biorstwa państwowe (nie ominął również ZETO-ZOW AR) oraz nie
zawsze dobrze przemyślane decyzje poprzednich kierownictw, spo
wodowały spadek zapotrzebowania na usługi ZETO-ZOW AR.
Niestabilność kierownictwa i kadry fachowców dodatkowo po
głębiły trudną sytuację Przedsiębiorstwa. Efektywność firmy z roku
na rok malała i na koniec 1991 roku zamknęła się stratą netto 263,5
min starych złotych.
W I kwartale 1992 roku Przedsiębiorstwo znalazło się na skraju ban
kructwa z nierozliczoną inwentaryzacją środków trwałych, a tym sa
mym niewłaściwie sporządzonym bilansem za rok 1991, niekorzystną
strukturą zatrudnienia oraz ogólnym niedowładem organizacyjnym.
Powołanie nowego dyrektora Przedsiębiorstwa (marzec 1992 r.)
i zmiana organu założycielskiego (kwiecień 1992 r.) spowodowały
korzystne ożywienie jego działalności, znaczny wzrost płac i popra
wę warunków pracy. Przedsiębiorstwo już za rok 1992 wypracowało
zysk netto w wysokości 363 min starych złotych.
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Ukształtowana została prawidłowa struktura przedsiębiorstwa w za
kresie) sprzętowym i kadrowym. Racjonalizacja zatrudnienia, zwięk
szenie ilości kadry w ysoko kw alifikow anych specjalistów
i rozwój zaplecza technicznego stawia przed Przedsiębiorstwem coraz
ambitniejsze wyzwania i pozwala na nawiązanie do okresu dawnej
świetności z lat 1970-1980 kiedy to ZETO-ZOW AR stanowiło rzeczy
wiste centrum informatyki w kraju.
Obecnie CPiZI ZETO-ZOW AR stać na podejmowanie nowych
zadań w zakresie komputeryzacji dużych instytucji, tworzenia i ob
sługi centralnych baz danych i stopniowe przechodzenie od świad
czenia usług wyłącznie eksploatacyjnych do projektowania komple
ksowych systemów informatycznych.
Niekwestionowany wpływ na poprawę sytuacji Przedsiębior
stwa miało nawiązanie ścisłej współpracy z Kasą Rolniczego Ubez
pieczenia Społecznego, dla której CPiZI ZETO -ZO W AR liczy eme
rytury i renty rolnicze (250 000 rolników w województwach: cie
chanowskim, płockim, siedleckim, skierniewickim i warszawskim),
projektuje i wdraża systemy informatyczne, instaluje sprzęt kom
puterowy i sieci lokalne w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpiecze
nia Społecznego, pięciu Oddziałach Regionalnych i Placówkach
Terenowych.
Z dniem 1 kwietnia 1992 r. Wojewoda Warszawski przekazał Pre
zesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprawnienia
i obowiązki organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstwa
państwowego Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETOZOW AR.
Podstawowa działalność ZETO-ZOW AR obejmuje całokształt za
dań informatycznych, poczynając od koncepcji systemu, poprzez pro
jekt szczegółowy, oprogramowanie, wdrożenie, eksploatację, a na
ciągłym i bezawaryjnym użytkowaniu kończąc.
ZETO-ZOW AR oferuje także sprzedaż własnego i obcego opro
gramowania, sprzedaż sprzętu komputerowego od mikrokomputerów
do mainframe'ów, projektowanie konfiguracji sprzętu i oprogramo

wania, doradztwo w zakresie kompleksowej komputeryzacji przed
siębiorstw, serwis techniczny i instalacje sieci komputerowych.

Przez cały okres istnienia ZETO-ZOW AR świadczyło i świadczy
profesjonalne usługi szkoleniowe w zakresie informatyki.

Dyrektorzy ZETO-ZOWAR w latach 1965-1991
dr inż. Andrzej
mgr inż. Sławomir
mgr Waldemar
mgr inż. Zdzisław
dr hab. inż. Ryszard
mgr inż. Wojciech
mgr Zbigniew
mgr inż. Krzysztof
mgr inż. Wojciech

Targowski,
Trautman,
Wiśniewski,
Bogdanowicz,
Dąbrówka,
Kossakowski,
Substyk,
Dals,
Denkis.

Jubilaci z 30-letnim stażem w ZETO-ZOWAR
Zbigniew Koszewski
Krzysztof Mędrzycki
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Kierownictwo i Bada Pracownicza CPiZI ZETO-ZOWAR
w roku jubileuszowym

Od lewej:
mgr inż. Edward Leszczyński

Rada Pracownicza:
Krzysztof Mędrzycki - Przewodniczący
mgr Roman Kruszewski - Z-ca przewodniczącego
Andrzej Cichocki-Sekretarz
mgr Irena Karpińska-Członek
mgr Kazimierz Klepacki-Członek

mgr Krystyna Janik
Krzysztof Mędrzycki
mgr Irena Karpińska

O d lewej:
mgr Kazimierz Klepacki
Andrzej Cichocki
mgr Mieczysław Matejczyk

Kierownictwo:
mgr Mieczysław Matejczyk- Dyrektor (od 1.03.1992)
mgr inż. Edward Leszczyński - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
(od 15.02.1995)
mgr Krystyna Janik- Główny Księgowy (od 1.10.1995)
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Pracownicy CPiZI ZETO-ZOWAR
w grudniu roku jubileuszowego
Halina
Jolanta
Elżbieta
Genowefa
Jacek
Elżbieta
Andrzej
Tadeusz
Jadwiga
Elżbieta
Janusz
Wacław
Bożena
Janusz
Alfred
Grażyna
Krystyna
Andrzej
Wojciech
Irena
Kazimierz
Agnieszka
Zbigniew

15

Adamowicz
Bakuńska
Borkowska
Burdzy
Chorzewski
Chruściel
Cichocki
Dąbrowski
Dietrich
Drążkiewicz
Ejsmond
Fałdyga
Fijałkowska
Freudenheim
Gójski
Jagodzińska
Janik
Jurkowski
Kamiński
Karpińska
Klepacki
Kosmecka
Koszewski

Grażyna
Maria
Roman
Edward
Zygmunt
Juliusz
Bożena
Andrzej
Mieczysław
Krzysztof
Barbara
Wacław
Ewa
Stanisław
Barbara
Jolanta
Maria
Grażyna
Wojciech

Kośla
Kowalska
Kruszewski
Leszczyński
Łuczak
Łysoń
Machnowska
Marczak
Matejczyk
Mędrzycki
Pohl
Solnica
Stawikowska
Truszkowski
Uniszewska
Wiścicka
Zawiślak
Ziemkiewicz
Ziółkowski
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