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Claudio
D’Amico

Sen stał się rze czy wi sto ścią. Roz po czy na się
no wy roz dział w po nad stu let niej hi sto rii fir -
my, któ ry na pa wa du mą 300 ty się cy pra -

cow ni ków w każ dym za kąt ku Zie mi z fak tu, że
sta no wią część wiel kie go pro du cen ta sa mo cho -
dów, mo gą ce go sta wać w szran ki z naj lep szą
kon ku ren cją na świe cie. To i wie le wię cej kry je się
pod szyl dem Fiat Chry sler Au to mo bi les, na zwą
no wej Gru py po wsta łej z po łą cze nia dwóch wiel -
kich kon cer nów prze my sło wych: Fia ta i Chry sle ra.
Da ta god na od no to wa nia na kar tach hi sto rii to
29 stycz nia. To w tym wła śnie dniu za rząd Fia ta
S.p.A. za twier dził re or ga ni za cję spół ki. Na by cie,
1 stycz nia te go ro ku mniej szo ścio wych udzia łów
(41,5%) Chry sler Gro up LLC, któ ry mi dys po no wał
VE BA, fun dusz eme ry tal no -zdro wot ny ame ry kań -

skie go związ ku za wo do we go UAW, po zwo li ło 
fir mie Fiat na by ć 100% ty tu łu wła sno ści spół ki 
z Au burn Hills. Jest to stra te gicz ny wy nik ca łe go
ma na ge men tu Fia ta, bę dą cy owo cem dłu giej
i cięż kiej pra cy za ini cjo wa nej w 2009 ro ku. 
„Dro ga ta roz po czę ła się dzie sięć lat te mu, kie dy
Fiat za czął po szu ki wać roz wią zań, któ re za pew ni -
ły by mu miej sce na co raz bar dziej skom pli ko wa -
nym ryn ku, i za koń czy ła się – mó wił pre zes Fia ta
John El kann tuż po po sie dze niu za rzą du – po łą -
cze niem dwóch or ga ni za cji, każ dej ze wspa nia łą
hi sto rią w prze my śle mo to ry za cyj nym, ale róż nych,
choć wza jem nie się uzu peł nia ją cych pod wzglę -
dem cech i po ło że nia geo gra ficz ne go”.
No wa Gru pa ma no we lo go: FCA, któ re wid nie je
na okład ce na sze go cza so pi sma. Jest ono skró -

Powstaje grupa
o zasięgu

światowym

29 stycznia zarząd Fiat S.p.A. zatwierdził
reorganizację spółki, w wyniku której powstaje
jeden z największych producentów samochodów
na świecie, zatrudniający 300 tysięcy osób
pracujących w każdym zakątku świata.

FIRMA
GRUPA
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JOHN ELKANNSERGIO MARCHIONNE

„SPRAWILIŚMY, 
ŻE FIRMA JEST 
SILNIEJSZA”

„NA RYNEK
WRACA WŁOSKA
PERFEKCJA”

„Drużyna, która walczyła już tylko

o przetrwanie, awansowała na szczyt

«rankingu»”. Tak prezes Fiata John Elkann

w dzień po posiedzeniu Zarządu, na którym

ogłoszono powstanie grupy Fiat Chrysler

Automobiles, podsumował w wywiadzie dla

dziennika La Stampa kierunek ostatnich

przekształceń Grupy. „Dzisiaj Fiat Chrysler

Automobiles ma kompletną gamę

samochodów, obecną na wszystkich rynkach,

a to oznacza, że jesteśmy konkurencyjną

firmą, która może wygrać mecz. Jeśli rynek

nas nie zawiedzie, naszym celem będzie

powrót wszystkich naszych ludzi z czasowych

postojów do pracy w zakładach”. 

Spółka FCA, objaśnił prezes Fiata, „nie będzie

miała „jednej” siedziby, bowiem już teraz ma

ich cztery: Detroit w Ameryce Północnej, Belo

Horizonte w Ameryce Południowej, Szanghaj

w Azji i Turyn w Europie”. 

W przeszłości, przypomniał Elkann, „nasza

sytuacja była nadzwyczaj niepewna. W ciągu

ostatnich dwudziestu lat kilka razy groziła

nam upadłość. Ale minione dziesięć lat

upłynęło nam pod znakiem koncentrowania

się wyłącznie na dwóch rzeczach: robieniu

samochodów i rozwijaniu się na świecie”.

A dzięki sojuszowi z Chryslerem w 2009 roku

„mamy się teraz znacznie lepiej i czujemy się

pewniej. Przyszłość motoryzacji w naszym

kraju jest obecnie dużo bardziej trwała 

i ma perspektywy, których jeszcze kilka 

lat temu nie mogliśmy sobie wymarzyć”. 

Po czym John Elkann dodał: „Wystarczy

przypomnieć, w jaki sposób udało nam się

zmienić spółkę Maserati, która już zdołała

podwoić swą sprzedaż. 

Projekt „Premium”, mający na celu

postawienie przez nas na wyższe segmenty

światowego rynku, okazał się bardzo dobrym

wyborem i przywrócił Włochy do gry.

W ramach tej strategii nadszedł czas

wznowienia na rynkach obecności Alfy Romeo:

w tej kwestii widzimy mocne zaangażowanie,

projekt jest w zaawansowanym stadium,

a Włochy będą jego głównym bohaterem”.

„Można to nazywać szczęściem, instynktem lub,

jak kto woli, wizją. Faktem jest, że w momencie

kryzysu gospodarczego dojrzeliśmy możliwość

odbudowania na zgliszczach amerykańskiego

przemysłu motoryzacyjnego wielkiej firmy

w całkiem odmienionej formie. I Ameryka

uwierzyła w nasze idee i otworzyła nam drzwi”.

Tak dyrektor generalny Fiata, Sergio Marchionne,

opowiadał w wywiadzie dla dziennika La

Repubblica o zapoczątkowanej w 2009 roku

przygodzie z Chryslerem, która doprowadziła

w minionych tygodniach do powstania grupy Fiat

Chrysler Automobiles. „Z wielu historycznych

i kulturowych przyczyn – dodał Marchionne – nad

nami, Europejczykami, ciąży przeszłość, a wizja

zamknięcia jej, by stworzyć coś nowego, spędza

nam sen z powiek. U nich nie: tam istnieje niemal

naturalna gotowość do wprowadzania zmian”.

Według Marchionne „operacja ta uchroniła Fiata

i jego pracowników przed skutkami włoskiego

i europejskiego kryzysu, który wcale się nie

skończył. I nie tylko: umożliwiła także włoskiemu

przemysłowi samochodowemu przetrwanie na

zredukowanym o połowę rynku. I teraz będzie

mógł ruszyć ponownie, mając silniejsze podstawy,

rozmiary i sieć”. Marchionne podkreślił też, że

„włoska umiejętność do wymyślania

i wytwarzania funkcjonalnych i wysoko

jakościowych produktów jest znacznie bardziej

doceniana za granicą niż w kraju”. „Włoski

samochód ma swój charakter – dodał – i to jaki.

Ma atuty, na bazie których chcemy ponownie

odbudować swoją pozycję. Jesteśmy gotowi. Ale

jeśli nadal będziemy zadręczać się zamiast dążyć

do zmian na lepsze, również ta historia będzie

mieć swój koniec”. Oprócz wyników za pierwszy

kwartał firma ogłosi także nowy plan

przemysłowy. „Alfa Romeo – dodał Marchionne –

będzie w naszej strategii miała centralną pozycję.

Tak jak sprzedawany na całym świecie Jeep

kojarzony jest z amerykańskim samochodem, tak

DNA Alfy musi pozostać włoskie. Fiat wejdzie do

wyższego segmentu rynku masowego z linią

modeli Panda i 500. Lancia stanie się marką

obecną wyłącznie na rynku włoskim. Prawdziwym

wyzwaniem jest nowy rozwój marki Alfa Romeo”.



tem, któ ry bę dzie re pre zen to wał iden ty fi ka cję wi -
zu al ną hol din gu Fiat Chry sler Au to mo bi les. „Pięć
lat te mu – pod kre ślił Ser gio Mar chion ne, dy rek tor
ge ne ral ny Fia ta i pre zes oraz dy rek tor ge ne ral ny
Chry sle ra – za czę li śmy ma rzyć o prze my sło wej
współ pra cy na świa to wym szcze blu, ale rów nież
o in te gra cji kul tu ro wej. Pra co wa li śmy nad tym pro -
jek tem bez wy tchnie nia, aby prze kształ cić róż ni ce
w moc ne stro ny i oba lić wszel kie uprze dze nia”.
Dzia ła nia zwią za ne z po wsta niem no wej Gru py zo -
sta ną za koń czo ne do koń ca ro ku. Pro po zy cja za -
twier dzo na przez za rząd 29 stycz nia prze wi du je,
że ak cjo na riu sze Fia ta otrzy ma ją jed ną no wo wy -
emi to wa ną ak cję FCA za każ dą po sia da ną ak cję
Fia ta, i że ak cje zwy czaj ne FCA bę dą no to wa ne na
gieł dach w No wym Jor ku i w Me dio la nie. Aby
sprzy jać obec no ści gro na sta łych udzia łow ców,
FCA przyj mie sys tem, któ ry umoż li wi rów nież emi -
sję spe cjal nych ak cji z pra wem do gło so wa nia.
Ak tu al na or ga ni za cja opar ta na czte rech re gio nach
ope ra cyj nych na dal po zo sta nie cen tral ną osią
spół ki FCA, któ ra swą sie dzi bę praw ną bę dzie
mia ła w Ho lan dii, a sie dzi bę do ce lów po dat ko -
wych w Wiel kiej Bry ta nii. Nie mniej wy bór ten nie
bę dzie miał wpły wu na opo dat ko wa nie, któ re mu
pod le gać bę dą spół ki Gru py w po szcze gól nych
kra jach, w któ rych pro wa dzo na bę dzie ich dzia łal -
ność. Wszyst kie struk tu ry, któ re wej dą w skład
FCA, bę dą kon ty nu owa ły swo ją mi sję, w tym
oczy wi ście za kła dy pro duk cyj ne we Wło szech i na
świe cie, bez żad ne go wpły wu na po ziom za trud -
nie nia. Te raz oczy wszyst kich skie ro wa ne są na
naj bliż sze, klu czo we dla no wej Gru py, spo tka nie,
na któ rym zo sta nie omó wio ny dłu go okre so wy plan
stra te gicz ny. Zo sta nie on za pre zen to wa ny przed -
sta wi cie lom świa ta fi nan sów na po cząt ku ma ja
w USA i bę dzie sta no wił ba zę dla no wej ery spół ki
Fiat Chry sler Au to mo bi les na ca łym świe cie.

MASERATI
GHIBLI
BOHATEREM
SUPER BOWL

Produkcja
modelu Fiat 500

w Tychach.
Po lewej
reklama
Maserati

emitowana
podczas Super

Bowl

Po raz pierwszy zdarzyło się, aby samochód

zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech

był podziwiany jednocześnie przez 110 milionów

widzów. Miało to miejsce 2 lutego w Stanach

Zjednoczonych podczas finału „Super Bowl” na

MetLife Stadium w East Rutherfor, w stanie New

Jersey. W trwającym 90 sekund spocie

reklamowym, emitowanym podczas meczu

drużyn Denver Broncos i Seattle Seahawks,

amerykańskiej publiczności zaprezentowano

model Maserati Ghibli. Spot ten wyreżyserował

amerykański reżyser David Gordon Green,

a nakręcono go w Los Angeles. Pokazuje on

zalety Maserati, moc samochodu i jego silną

osobowość, będącą w stanie stawać w szranki

z prawdziwymi gigantami w branży

motoryzacyjnej. Spot przemawia prosto do serc

tych, którzy każdego dnia stawiają czoła

napotykanym problemom i przeszkodom. Każdy

walczy ze swym własnym „Goliatem”, a Maserati

uzmysławia, że praca z zaangażowaniem,

wytrwałością, pasją i poświęceniem sprawia, że

nie istnieją przeszkody nie do przejścia i że

każdy z nas może osiągnąć swoje cele. Obecność

na tamtejszym, najważniejszym wydarzeniu

sportowym roku, które przyciągnęło przed

telewizory rzesze Amerykanów, stanowiło bez

wątpienia powód do dumy dla włoskich

pracowników grupy Fiat Chrysler Automobiles,

zaangażowanych w tworzenie tego samochodu.
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Rok 2013 Fiat zamknął z 87 miliardami przychodów
i zyskiem z zarządzania zwyczajnego w kwocie 
3,4 miliarda. Na rok bieżący prognozy są ostrożne, 
choć przewiduje się dalszą poprawę.
Trud no ści jest jesz cze spo -

ro, ale dro ga ob ra na przez
Gru pę Fiat, by sta wić czo -

ła kry zy so wi świa to we go sek to -
ra mo to ry za cyj ne go, jest wła ści -
wa i wy ni ki fi nan so we osią gnię -
te w ubie głym ro ku są te go
świa dec twem. Ta kie sy gna ły do -
tar ły od za rzą du Fiat S.p.A., któ -
ry 29 stycz nia do ko nał ana li zy
ro ku ob ra chun ko we go 2013.
Rok ten za mknię to przy cho da mi
na po zio mie 87 mld eu ro, zy -
skiem z za rzą dza nia zwy czaj ne -
go w kwo cie 3,4 mld i za dłu że -
niem prze my sło wym net to wy -
no szą cym 6,6 mld, w po rów na -
niu z 8,3 mld ja kie od no to wa no
30 wrze śnia 2013 r. Ze wzglę du
na lep szy mix pro duk tów i efek -
tyw ność w za kre sie kosz tów
o 233 mi lio ny eu ro zdo ła no zre -
du ko wać zwłasz cza stra ty w re -
gio nie EMEA (obec nie wy no szą
one 470 mln). Praw dzi wy bo om
od no to wa ła mar ka Ma se ra ti,
któ ra dzię ki mo de lom Qu at tro -
por te i Ghi bli po tro iła zysk z za -
rzą dza nia zwy czaj ne go, do pro -
wa dza jąc go do 171 mln eu ro.
Ale w przy pad ku ma rek luk su -
so wych znacz ną po pra wę za re -
je stro wa no rów nież w Fer ra ri. 

Zysk net to wy niósł 1.951 mln
eu ro, z cze go 1,5 mld po cho dzi
z po zy tyw ne go wpły wu oce ny
od ro czo nych ak tyw nych po dat -
ków net to Chry sle ra, kom pen -
so wa nym przez zo bo wią za nia
nie ty po we na kwo tę 0,5 mld eu -
ro. Nie uwzględ nia jąc tych
dwóch ele men tów, zysk wy niósł
943 mi lio ny eu ro. Na dzień 31
grud nia do stęp na płyn ność fi -

świadczą 
o tym wyniki

Obrany kierunek jest właściwy:

  

(*) Wyniki za 2013 rok nie odzwierciedlają jeszcze efektu przyjęcia nowych zasad księgowych 
IFRS 10-11-12, jakie Grupa stosuje od 1 stycznia 2014 roku; dane dotyczące mienia na ten 
dzień będą odzwierciedlać wzrost zadłużenia przemysłowego netto z 31 grudnia 2013 roku, 
szacowanego na około 300 mln euro w związku z zastosowaniem IFRS 11 - Joint arrangement. 
Nie oczekuje się żadnego efektu spowodowanego przyjęciem innych zasad.
(**) Ze względu na przyjęcie poprawki do IAS 19, zysk z zarządzania zwyczajnego i EBIT za 
2012 rok spadły o 273 mlny euro (100 mln euro w IV kwartale), zysk przed opodatkowaniem 
zmalał w 2012 roku o 517 mln euro (166 mln euro w IV kwartale). Zysk w 2012 roku uległ 
spadkowi o 515 mln euro (164 mln w IV kwartale).
Dostawy w 2012 roku skorygowano tak, by obejmowały również marki luksusowe.
(1) Na dzień 31.12.2012.

GRUPA FIAT
    Okres obrachunkowy

(w milionach euro) 2013 (*) 2012 (**) Zmiana

Dostawy ogółem (/000) 4.352 4.223 129
Przychody netto 86.816 83.957 2.859
Zysk z zarządzania zwyczajnego 3.394 3.541 -147
Zysk 1.951 896 1.055
Zadłużenie przemysłowe netto  6.649 6.545 (1) 104
Dostępna płynność  22.729 20.848 (1) 1.881 

nan so wa ogó łem, włącz nie
z przy zna ny mi a nie wy ko rzy sta -
ny mi li nia mi kre dy to wy mi
w kwo cie 3 mld eu ro, wy no si ła
22,7 mld eu ro, czy li 2,6 mld eu -
ro wię cej niż w dniu 30 wrze śnia
2013 r. Je śli cho dzi o Fia ta, bez
Chry sle ra, do stęp ne środ ki fi -
nan so we ogó łem wy no si ły 12,1
mld eu ro; Chry sler miał ich 10,6
mld eu ro.
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Filippo Gallino

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak,
Satiz Poland

FIRMA
FIAT W POLSCE

SkutecznaodpowiedźSkutecznaodpowiedź

W 2013 ro ku spół ki gru -
py Fiat, któ ra w tym
roku zmie ni  na zwę na

Fiat Chry sler Au to mo bi les
(FCA), za fak tu ro wa ły w Pol sce
19,7 mld zło tych, z cze go 13,1
mld na eks port. Mi mo ko lej ne go
już ne ga tyw ne go dla eu ro pej -
skie go ryn ku mo to ry za cyj ne go
ro ku, dzia łal ność Fiat-Chrysler
w Pol sce od no to wu je spa dek
za le d wie o kil ka punk tów pro -
cen to wych w po rów na niu z ro -
kiem ubie głym. 
W tak trud nym okre sie nie da ło
się unik nąć „mi nu sów”, ale ogól -
nie rzecz bio rąc da ne za 2013
rok – w ocze ki wa niu na ma ją cy
się po ja wić w ma ju plan prze my -
sło wy Fiat-Chrysler – na le ży

z per spek ty wy przy szło ści in ter -
pre to wać ja ko sy gnał po zy tyw ny.
Re ak cje pol skich spół ek na spa -
dek po py tu na ryn ku eu ro pej -
skim oka za ły się sku tecz ne. Pol -
ska sta no wi więc bar dzo waż ną
dzia łal ność dla grupy Fiat-
Chrysler, któ ra mo że tu taj li czyć
na 15 spół ek, 9200 pra cow ni -
ków i 9 za kła dów pro duk cyj nych.
W do dat ku dwa z nich mo gą po -
szczy cić się „Zło tem” w World
Class Ma nu fac tu ring, co świad -
czy o wy so kiej ja ko ści pol skiej
pro duk cji. W ca łej gru pie Fiat-
Chrysler wy róż nie nie to zdo by ły
do tej po ry tyl ko cztery za kła dy,
z te go wła śnie dwa w Pol sce.
Po twier dze niem opi sa nej po wy -
żej sy tu acji jest Fiat Au to Po -

land, w któ rym w mi nio nym ro -
ku, pierw szym bez Pan dy, osią -
gnię to po ziom pro duk cji wy no -
szą cy 296 ty się cy sztuk (w 2012
ro ku by ło ich 350 ty się cy). Przy
uwzględ nie niu je dy nie mo de li
Fiat-Chrysler, któ re ak tu al nie
pro du ko wa ne są w ty skim za -
kła dzie, pro duk cja Fia tów 500,
Abar thów 500 i Lan cii Ypsilon
w 2013 ro ku wzro sła o po nad
22% i prze kro czy ła za ło żo ny
plan. Co wię cej, w pierw szych
mie sią cach 2014 ro ku po twier -
dzi ła się ta ten den cja wzro sto -
wa. Fa bry ka w Ty chach jest 
naj więk szym za kła dem pro duk -
cyj nym Fiata w Eu ro pie i naj -
więk szym za kła dem mo to ry za -
cyj nym w Pol sce.

Spadek produkcji jest nieunikniony w okresie kurczenia
się rynku. Jednak środki zaradcze podjęte przez polskie
spółki Grupy okazały się skuteczne. Dane za 2013 rok
potwierdzają, jak ważny jest ich biznes w Polsce.
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FIAT AU TO PO LAND
W 2013 ro ku spół ka FAP wy pro -
du ko wa ła 295 700 sa mo cho -
dów, w tym 174 183 Fia tów
500, 61 361 Lan cii Yp si lon
i 8 512 Abar thów 500. Przy
uwzględ nie niu je dy nie mo de li
FGA, któ re ak tu al nie pro du ko -
wa ne są w ty skim za kła dzie,
pro duk cja – w po rów na niu
z 2012 ro kiem – wzro sła o po -
nad 22% i prze kro czy ła prze wi -
dy wa nia z po cząt ku ro ku.
Fir ma Fiat Au to Po land, za trud -
nia ją ca prawie 3 400 osób, jest
bez wąt pie nia naj więk szym pro -
du cen tem sa mo cho dów w Pol -
sce i jed nym z głów nych pra co -
daw ców w re gio nie. Po nad to
Za kład Ty chy jest naj więk szą fa -
bry ką w Gru pie w Eu ro pie. Fiat
Au to Po land to spół ka o wiel kim
zna cze niu dla pol skiej go spo -
dar ki rów nież z punk tu wi dze nia
eks por tu: 99,5% sa mo cho dów
Fiat, Abarth i Lan cia pro du ko -
wa nych w Ty chach, sprze da wa -
nych jest bo wiem na 61 ryn -
kach za gra nicz nych. W 2012
ro ku spół ka wy pro du ko wa ła na
eks port 242 722 sa mo cho dów.
Naj więk si ich od bior cy to: Wło -
chy (91 027), An glia (42 130),
Fran cja (24 208) i Niem cy
(23315), ale wśród nich wy róż -
nia ją się rów nież: Ja po nia
(7 517) czy Au stra lia (3 259).
We dług dziennika Rzecz po spo -
li ta Fiat Au to Po land pla su je się
na trze cim miej scu w ran kin gu
naj więk szych pol skich firm eks -
por to wych.

FPT PO LAND
Spół ka Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies Po land sta wia na eko lo -
gię. Pod ko niec 2013 ro ku,
z po nad pół to ra rocz nym wy -
prze dze niem, wszyst kie wer sje
sil ni ka ben zy no we go Twi nA ir zo -
sta ły do sto so wa ne do su ro wych
norm emi sji Eu ro 6, któ re wej dą
w ży cie do pie ro w czerw cu
2015 ro ku. Biel ski za kład pro -
du ku je sil nik dwu cy lin dro wy
TwinAir o po jem no ści 0.9 li tra

o mo cy od 65 aż do 105 ko ni
me cha nicz nych w wer sjach wol -
nos są cych i do ła do wy wa nych.
Obec nie trwa ją pra ce zwią za ne
z do sto so wy wa niem do nor my
Eu ro 6 rów nież sil ni ków hy bry -
do wych CNG (ben zy na i me tan),
któ re są w Pol sce ma ło zna ne
ze wzglę du na ogra ni czo ną sieć
sta cji dys try bu cji te go ty pu ga -
zu, ale w wie lu kra jach eu ro pej -
skich cie szą się po pu lar no ścią.
Twi nA ir mon to wa ny jest za rów -
no w sa mo cho dach z seg men tu
A, jak Fiat 500 lub Pan da, oraz
tych nie co więk szych, czy li
w Fia tach Pun to i 500L, Lan -
ciach Yp si lon oraz Al fach Mi to.
W 2014 ro ku za kład za mie rza
sku pić swą dzia łal ność rów nież
na do sto so wa niu do norm Eu -
ro 6 sil ni ków tur bo die sel Mul ti jet

1.3, ge ne ru ją cych moc 75, 85
lub 95 KM. Obec nie sil nik ten
mon to wa ny jest w po nad 15
mo de lach Fia ta, a tak że
w Oplach, Che vro le tach i For -
dach. No wa wer sja sil ni ka Eu -
ro 6, któ ra po ja wi się na ryn ku
praw do po dob nie na po cząt -
ku 2015 ro ku, wy mu sza wpro -
wa dze nie wie lu istot nych zmian,
obej mu ją cych tak że pod sta wo -
we czę ści sil ni ka. 

Skuteczna fabryka
Czesław Świstak, członek Zarządu Fiat Auto Poland
„Pomimo zredukowania produkcji i w jej następstwie
konieczności rezygnacji z pracy trzyzmianowej, 
zakład w Tychach nadal zajmuje pierwsze miejsce
w Grupie zarówno z punktu widzenia jakości
produkcji, jak i jej wielkości. Fiat Auto Poland po raz
kolejny zdołał w skuteczny i szybki sposób
zareagować na zmiany zewnętrzne, podyktowane
przede wszystkim zmniejszeniem popytu na rynkach.
Złoto w WCM-ie, zdobyte w grudniu ubiegłego roku,
jest niczym innym jak potwierdzeniem tego, że firma
Fiat Auto Poland dysponuje „lean” i elastyczną
strukturą, zdolną do każdego wyzwania, do którego
zostanie powołana przez Grupę”. 

ZBLIŻENIA

Fiat-Chrysler
w Pol sce 2013
w licz bach
Przy cho dy – 19,7 mld PLN
Eks port – 13,1 mld PLN
15 spół ek + 2 jv fi nan so we
Za trud nie nie – 9 200 osób
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W 2013 ro ku Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies Po land wy pro du -
ko wał w su mie 450 ty s. sil ni ków,
któ re tra fi ły za rów no do za kła du
w Ty chach, jak i po za gra ni ce
na sze go kra ju. Z fi nan so we go
punk tu wi dze nia eks port spół ki
za pew nił 42% przy cho dów,
utrzy mu jąc się na po zio mie
z 2012 ro ku (1,5 mld PLN).
W ro ku bie żą cym fa bry ka za -
mie rza kon ty nu ować swo je dą -
że nia do osią gnię cia World
Class Le vel w pro gra mie WCM,
czy li ko lej ne go eta pu po „Zło -
cie”, któ ry spół ka, ja ko pierw sza
fa bry ka w ca łym kon cer nie, zdo -
by ła w 2012 ro ku. Dro gą tą FPT
bę dzie po dą żać wspól nie z trze -
ma in ny mi fa bry ka mi Gru py
(pro du ku ją cy mi sa mo cho dy) –
mię dzy in ny mi z Za kła dem Ty -
chy FAP, któ ry Gold Le vel zdo był
w 2013 ro ku. Wspól nie utwo rzą
one pod sta wy me to do lo gicz ne
World Class Le vel. Na le ży pod -
kre ślić, że za kład z Biel ska -Bia -
łej jest na dal je dy ną fa bry ką Gru -
py w ob sza rze pro duk cji sil ni -
ków, któ ra zdo by ła „Zło to”. 
W 2014 ro ku Fiat Po wer tra in

Tech no lo gies Po land li czy na
utrzy ma nie po zio mu pro duk cji
z ro ku ubie głe go, ale wszyst ko
za le żeć bę dzie od sy tu acji na
ryn ku sa mo cho do wym w Eu ro -
pie, w któ rym do pie ro te raz wi -
dać pierw sze po zy tyw ne sy gna -
ły po dłu gim okre sie kry zy su. 
Mi mo to jest jesz cze zbyt wcze -
śnie, by mó wić już o praw dzi -
wym zwro cie.

SPÓŁ KI MA GNE TI
MA REL LI W POL SCE
Przy cho dy spół ek Ma gne ti Ma -
rel li w Pol sce by ły wyż sze o
1,4%  niż w 2012 ro ku. Bio rąc
pod uwa gę za koń cze nie pro -
duk cji sa mo cho du Pan da, a tym
sa mym za koń cze nie sprze da ży
pod ze spo łów dla te go mo de lu
do Fia ta Au to Po land, spół ki
Ma gne ti Ma rel li po tra fi ły uzu peł -
nić ten spa dek po przez wzrost
sprze da ży swo ich wy ro bów do
in nych klien tów tak z Gru py Fiat-
Chrysler, jak i spo za niej. Zwięk -
sza jąc jed nak o 25%  war tość
sprze da ży do za kła dów Fia ta
w Ser bii, Wło szech i Tur cji oraz
do FPT, Gru pa Fiat-Chry sler po -
zo sta ła naj więk szym klien tem
spół ek Ma gne ti Ma rel li w Pol sce
z 35% udzia łem w sprze da ży.
Pi sząc o ro ku ubie głym nie moż -
na po mi nąć tak że fak tu do ty czą -

ce go wzro stu ob ro tów z klien ta -
mi spo za na szej Gru py – i to nie
tyl ko w przy pad ku za kła du Au to -
mo ti ve Li gh ting. W 2013 r. firma
od no to wała m. in. zwięk sze nie
ob ro tów z Gru pą Volks wa ge na
o 24%, BMW o 25%, PSA i Re -
nault o 24%. 
Pro cen to wy udział eks por tu
wzrósł z 38% w 2012 ro ku do
pra wie 46% w 2013 ro ku.

Magneti Marelli
jest liderem
w projektowaniu
i produkcji
systemów oraz
podzespołów
o wysokiej
technologii.
Comau Poland
oferuje
awangardowe
rozwiązania
w zakresie
automatyzacji
produkcji
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Z prze wi dy wań i po sia da ne go
port fe la za mó wień wy ni ka, że
rów nież 2014 rok spół ki Ma gne ti
Ma rel li w Pol sce po win ny za -
mknąć za ło żo nym w bu dże cie
10% wzro stem war to ści sprze -
da ży w sto sun ku do 2013 ro ku. 

CO MAU 
PO LAND
W 2013 ro ku Co mau Po land
osią gnę ła do bre wy ni ki eko no -
micz ne i ja ko ścio we. Ich wy pra -
co wa nie umoż li wi ły m. in. licz ne
oraz in no wa cyj ne pro jek ty, ja kie
spe cja li ści fir my, we współ pra cy
z ko le ga mi z in nych spół ek Co -
mau na świe cie, re ali zo wa li
w Pol sce, Sło we nii, we Wło -
szech oraz w Ro sji. Pra ca w ze -
spo łach mię dzy na ro do wych da -
ła im moż li wość wzbo ga ce nia
do świad cze nia za wo do we go
oraz mię dzy kul tu ro we go, co jest
pod sta wą dla glo bal nej fir my, ja -
ką jest Co mau. 
Dzię ki dzia ła niom han dlo wym
oraz mar ke tin go wym słu żą cym
pro mo wa niu pro duk tów oraz
po lep sze niu roz po zna wal no ści
mar ki, fir ma zwięk szy ła sprze daż
ro bo tów sto so wa nych po za
bran żą Au to mo ti ve. Ja kość oraz
in no wa cja roz wią zań zdo by ły
uzna nie klien tów i wzmoc ni ły
po zy cję fir my na przy szłość.
W 2013 roku Co mau Po land za -
war ła waż ne kon trak ty na do sta -
wę zro bo ty zo wa nych sta no wisk
do pa le ty za cji w bran ży spo żyw -
czej, che micz nej oraz bu dow la -
nej. Kwa li fi ka cje oraz uzna ne do -
świad cze nie per so ne lu w dzie -
dzi nie apli ka cji Ro bo ty za cji li nii
tło cze nia blach przy czy ni ły się
też do two rze nia no wych roz wią -
zań oraz pro jek tów dla klien tów
na ca łym świe cie. Z ko lei wpro -
wa dze nie in no wa cyj nych, eko lo -
gicz nych oraz wy daj nych roz wią -
zań na ma szy nach oraz urzą -
dze niach Fiat Group Auto mo-
 biles wpły nę ło na po pra wę do -
sko na ło ści par ku ma szy no we go
Co mau zgod nie z lo gi ką WCM
oraz na uzy ska nie oszczęd no ści

ener gii dla klien tów.
W 2013 ro ku Co mau Po land
kon ty nu owa ła wpro wa dza nie
Zin te gro wa ne go Sys te mu Za -
rzą dza nia Ja ko ścią, BHP
i Ochro ną Śro do wi ska, sta le po -
pra wia jąc wskaź ni ki oraz uzy -
sku jąc wy so ką oce nę ze stro ny
au dy to rów ze wnętrz nych jed -
nost ki cer ty fi ka cyj nej.
W tym ro ku, mi mo trud no ści na
ryn ku oraz nie ko rzyst nej sy tu acji
eko no micz nej w Eu ro pie, fir ma
z de ter mi na cją bę dzie kon ty nu -
owa ła no we ini cja ty wy tak, aby
opie ra jąc się na kom pe ten cjach
oraz pro fe sjo na li zmie swo ich
pra cow ni ków oraz przy wspar -
ciu pla nu glo ba li za cji biz ne su
Co mau, umac niać po zy cję na
kra jo wym ryn ku au to ma ty ki oraz
po za gra ni ca mi kra ju.

TEK SID IRON 
PO LAND
Rok 2013 spół ka za koń czy ła
sprze da żą 55 240 ton, co jest
wiel ko ścią nie znacz nie wyż szą
od wy ni ku ro ku po przed nie go.
Uda ło się więc za ha mo wać spa -
dek sprze da ży no to wa ny w la -
tach po przed nich, cho ciaż jej
war tość by ła niż sza o 2,8% niż
w 2012 roku. Eks port bez po -

śred ni wy niósł 57%, zaś sprze -
daż do spół ek gru py Fiat 76%.
Wy ko rzy sta nie zdol no ści pro -
duk cyj nych na dal oscy lu je wo kół
75%. W ubie głym ro ku wpro wa -
dzo no do pro duk cji tak że no wy
ga tu nek że li wa (tzw. ADI), któ re
po spe cjal nej ob rób ce ciepl nej
uzy sku je wy trzy ma łość zbli żo ną
do sta li. Dzię ki te mu uda je się
zmniej szyć cię żar de ta li.
Spół ka od no to wa ła po zy tyw ny
wy nik ope ra cyj ny (po kil ku po -
przed nich la tach strat); zło ży ły
się na to efek ty uzy ska ne dzię ki
no wym pie com to pią cym za in -
sta lo wa nym w 2012 ro ku, no -
wym de ta lom wpro wa dzo nym
do pro duk cji w ostat nim okre sie,
a tak że kil ku cie ka wym pro jek -
tom opra co wa nym w ra mach
pro gra mu WCM. Za trud nie nie
by ło sta bil ne. 
W 2014 ro ku prze wi dzia no wy -
mia nę dru giej ba te rii pie ca łu ko -
we go. Za da nie bę dzie re ali zo -
wa ne pod czas nor mal nej pra cy
za kła du, co do dat ko wo pod no si
trud ność przed się wzię cia. Po -
nad to prze wi du je się wpro wa -
dze nie ko lej nych, no wych dla
za kła du ga tun ków że liw, po sze -
rza jąc w ten spo sób ofer tę pro -
du ko wa nych de ta li.   

Teksid Iron
Poland
specjalizuje się
w produkcji
odlewów dla
przemysłu
motoryzacyjnego
z żeliwa
sferoidalnego
i szarego



12

łem w ryn ku na po zio mie
22,7%. Fiat Du ca to to już od 7
lat naj le piej sprze da ją cy się sa -
mo chód do staw czy w Pol sce.
W sta ty sty kach sprze da ży (sa -
mo cho dy oso bo we i do staw cze
ra zem) Du ca to za jął 9. miej sce
na li ście naj chęt niej ku po wa nych
sa mo cho dów w Pol sce (6 050
szt.). Klien ci w na szym kra ju
chęt nie na by wa li tak że Fio ri no
(1391 szt.) i Doblò (1224). Pod
ko niec 2014 ro ku prze wi dzia no
wpro wa dze nie na ry nek dwóch
no wych mo de li: no we go Du ca -
to i no we go Doblò. Ce lem mar ki
na obec ny rok jest utrzy ma nie
przy wódz twa na ryn ku po przez
sprze daż prze kra cza ją cą 10 ty -
się cy eg zem pla rzy.

Sprzedaż Fiat Auto Poland w ubiegłym roku
wyniosła ponad 22 tysiące samochodów.
W maju zostanie ogłoszony nowy plan
przemysłowy grupy Fiat-Chrysler. 

FIRMA
SPRZEDAŻ FAP

W 2013 ro ku sprze daż
na ryn ku pol skim upla -
so wa ła się na po zio mie

332 ty się cy sa mo cho dów,
z cze go 290 ty się cy to sa mo -
cho dy oso bo we, a 42 ty sią ce
do staw cze. W po rów na niu
z 2012 ro kiem ry nek od no to wał
wzrost o 6,6%. 
Bio rąc pod uwa gę licz bę miesz -
kań ców, pol ski ry nek sa mo cho -
do wy ma wciąż nie wy ko rzy sta -
ny po ten cjał i róż ni się od in nych
kra jów wy so kim śred nim wie -
kiem za rów no sa mo cho dów po -
ru sza ją cych się po dro gach (po -
nad 16 lat), jak i tych za re je stro -
wa nych po raz pierw szy (7,5
lat). W ta kim kon tek ście sprze -
daż Fiat Au to Po land wy nio sła
22 ty sią ce sztuk (zob. ta be la na

stronie obok).

W 2014 ro ku ry nek praw -
do po dob nie po zo sta -
nie na tym sa mym
po zio mie co w ro -
ku ubie głym. Fiat-
Chry sler bę dzie
wpro wa dzać do
sprze da ży no we
mo de le, co raz
bar dziej do strze gal -
na bę dzie jed nak
zmia na kie run ku, ja ki Gru -
pa ob ra ła w swej stra te gii han -
dlo wej, tj. prze su nię cie środ ka
cięż ko ści w sprze da ży z mo de li
ma so wych na sa mo cho dy ty pu
„pre mium”. Ma to nie ko rzyst ny
wpływ na wiel kość sprze da ży,
ale po zy tyw nie od bi je się na ren -
tow no ści. 
W 2014 ro ku, zwłasz cza w dru -
giej je go czę ści, prze wi dzia no
kil ka waż nych de biu tów ryn ko -
wych. Pierw sze efek ty sprze da -
ży bę dą więc wi docz ne w dru -
giej po ło wie ro ku.

FIAT PRO FES SIO NAL
W 2013 r. mar ka utrzy ma ła po -
zy cję zde cy do wa ne go li de ra
w sprze da ży sa mo cho dów do -
staw czych. W 2013 ro ku za re je -
stro wa ła 10 038 sa mo cho dów
(w tym 141 mi ni bu sów), z udzia -

Rynek w Polsce 
w 2013 roku

Filippo Gallino
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FIAT
W mi nio nym ro ku za re je stro wa -
no w Pol sce 9219 no wych sa -
mo cho dów oso bo wych mar ki
Fiat. Naj chęt niej klien ci wy bie ra li
mo de le Pun to (3008 szt.), Pan -
da (2500), 500 (811) oraz Fre e -
mont (491) i 500L (479). W Eu -
ro pie na to miast du żym za in te re -
so wa niem cie szy się Fiat 500.
Mo del ten, ze sprze da żą nie mal
160 ty s. w 2013 r., zaj mu je
pierw sze miej sce w Eu ro pie
w sprze da ży w swo im seg men -
cie (tuż za nim na po dium stoi
Fiat Pan da), jest tak że w pierw -
szej dzie siąt ce naj chęt niej ku po -
wa nych sa mo cho dów na na -
szym kon ty nen cie. W Pol sce,
z przy czyn zwią za nych z ewo lu -
cją ryn ku, Fiat 500 nie od no si
ta kie go suk ce su, cho ciaż je go
sprze daż z ro ku na rok jest co -
raz więk sza.
Na ra zie nie jest jesz cze zna ny
plan prze my sło wy na naj bliż sze
la ta, któ ry zo sta nie po da ny do
pu blicz nej wia do mo ści przez
wła dze Gru py w ma ju. Wia do mo
jed nak, że w 2014 r. Fiat po sta -
wi na ro dzi ny 500 i Pan da. Ga -
ma 500 w ro ku bie żą cym zo sta -
nie po sze rzo na, bo wiem do mo -
de li 500, 500L, 500L Trek king
i 500 L Li ving do łą czy pod ko -
niec ro ku lub na po cząt ku 2015
SUV z seg men tu B Pre mium
z na pę dem na czte ry ko ła. 
Na pierw szą po ło wę 2014 roku
prze wi dzia no tak że: no wy sil nik
do mo de li 500 (Twi nA ir 0.9 o mo -
cy 105 KM) i 500L (1.4 T -JET
16v 120 KM), no wą wer sję Fre -
emon ta – Black co de, 500 Mo del
Year i 500L Trek king By Be ats. 
W dru giej po ło wie br. po ja wią
się rów nież wer -
sje te re no -

we Fre emon ta
i Pan dy (Cross),
a w ostat nich mie sią cach ro ku
zo ba czy my tak że no we Doblò.

JE EP
W ubie głym ro ku za re je stro wa no
1 106 no wych Je epów – o po -
nad 10% wię cej niż w 2012 ro -
ku. Je ep Grand Che ro kee był
w ubie głym ro ku naj chęt niej wy -
bie ra nym du żym SUV -em na
pol skim ryn ku, ze sprze da żą
662 sztuk. W ran kin gu tym wy -
grał z SUV -ami BMW i Mer ce -
de sa. W 2014 r., mię dzy in ny mi
dzię ki po ja wie niu się mo de lu
Che ro kee, sprze daż po win na
wzro snąć o kil ka se tek eg zem -
pla rzy. Je sie nią na to miast po ja -
wi się mo del, któ re go mar ka
Jeep ni gdy w swej ga mie nie
mia ła – SUV z seg men tu B, czy li
naj mniej szy Je ep w hi sto rii mar -
ki. Za spra wą te go mo de lu Je ep
za go ści w seg men cie o wiel kim
po ten cja le roz wo ju w Pol sce
(+60% w 2013 r.), w któ rym bę -
dzie mógł zna leźć rze sze na -
byw ców. Ce lem mar ki jest po -
tro je nie sprze da ży w cią gu naj -
bliż szych dwóch, trzech lat,
a w okre sie tym po ja wi się do -
dat ko wo no wy Com pass
i mo del więk szy od Grand
Che ro kee. 

AL FA RO MEO 
I LAN CIA
Mar ka Al fa Ro meo w 2013 ro ku
sprze da ła 1 017 sa mo cho dów.
Więk szość klien tów zde cy do -
wa ła się na mo del Giu liet ta (849
szt.). Lan cia na to miast sprze da -
ła 738 szt., w tym 396 sztuk
mo de lu Yp si lon. W 2014 ro ku
Al fa Ro meo sta wia na wer sje
Mo del Year Giu liet ty i Mi to.
W ofer cie bę dą dwie wer sje
spe cjal ne z hi sto rycz ną na zwą:
Sprint. W Pol sce na ryn ku po ja -
wi się rów nież kil ka eg zem pla rzy
eks klu zyw nej Al fy 4C, od wrze -
śnia do stęp nej tak że w wer sji
bez twar de go da chu. 4C to mo -
del wy bra ny przez wła dze Gru -
py ja ko ten, któ ry ma być ozna -
ką od ro dze nia mar ki na ca łym
świe cie: szcze gó ły no wej stra te -
gii zo sta ną ujaw nio ne w cią gu
naj bliż szych kil ku mie się cy. Cel,
ja ki po sta wio no przed Al fą Ro -
meo, to sta nie się mar ką glo bal -
ną z seg men tu pre mium.  

Fiat Au to Po land 
– sprze daż w 2013 ro ku 
Fiat Pro fes sio nal* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 038 szt.
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 219 szt.
Al fa Ro meo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 017 szt.
Je ep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 106 szt.
Lan cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 szt.
Abarth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 szt.

* w tym 141 mi ni bu sów

Poniżej:
dyr. handlowy
FAP Marek Kisz
obok Alfy 4C
podczas
spotkania
z dealerami
w styczniu
2014 r.
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

AKTUALNOŚCI
NAGRODA

Złoty Inżynier

Wdo rocz nym ple bi scy cie „Zło ty in ży nier”
ho no ro wa ni są naj wy bit niej si przed sta wi -
cie le śro do wi ska tech nicz ne go w Pol sce;

lu dzie ak tyw ni, od no szą cy suk ce sy w go spo dar ce
i na uce. „Wy róż nia ją się w oto cze niu swo im świa -
to wym for ma tem. Nie bo ją się wy zwań i dzia ła ją
z pa sją” – pod kre śla Krzysz tof Ka zi mier czak, za -
stęp ca re dak to ra na czel ne go „Prze glą du Tech -
nicz ne go”, któ ry or ga ni zu je kon kurs wraz z Na -
czel ną Or ga ni za cją Tech nicz ną. 
W tym ro ku lau ry zo sta ły wrę czo ne po raz dwu -
dzie sty. Kon kurs miał szcze gól ną opra wę, gdyż
zbiegł się z ju bi le uszem 25-le cia Wol no ści. Lau re -
atów uho no ro wa no pod czas ga li w Pa ła cu Pre zy -
denc kim z udzia łem Bro ni sła wa Ko mo row skie go.

ME NE DŻER SKIE ZŁO TO
An to ni Greń otrzy mał wy róż nie nie w ka te go rii „me -
ne dżer”. Jak pod kre śla, jest to wspól ny suk ces je -
go i za ło gi, bez któ rej nie moż na wy wal czyć 
na gród w tej dzie dzi nie. O tym, jak do bry ze spół
pra cu je w Fia cie Au to Po land, świad czą ubie gło -
rocz ne suk ce sy. Z taśm fa bry ki zje cha ło po nad 30
tys. sa mo cho dów wię cej niż za kła dał plan, choć
po czą tek ro ku przy niósł zmniej sze nie za trud nie nia.
Fir ma osią gnę ła też zło ty po ziom World Class Ma -
nu fac tu ring. Zda niem dy rek to ra wszyst ko to jest
wy ni kiem fa cho wo ści za ło gi oraz de ter mi na cji
i kon se kwen cji sze fo stwa. „Gdy wdra ża li śmy ja kiś
te mat, sys tem czy pro jekt, to za wsze do pro wa -
dza li śmy go do koń ca, aż do peł ne go suk ce su.

Szef fabryki Fiata w Tychach Antoni Greń
otrzymał prestiżowy tytuł „Złotego Inżyniera”.
Nagroda wyraża uznanie za rolę i dokonania
polskich inżynierów w budowaniu innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki. 



Tak dzia łał w Ty chach także mój po przed nik, dy -
rek tor Zdzi sław Ar let, i metodę tę wciąż udo sko -
nala my” – mó wi An to ni Greń.

IN ŻY NIER Z PA SJĄ
Ja ki po wi nien być in ży nier, któ ry się ga po naj wyż -
sze lau ry? Zda niem dy rek to ra Gre nia głów nie mu si
od po wia dać na wy zwa nia współ cze sno ści. „Każ -
de go dnia po wi nien two rzyć coś no we go, być
pro ak tyw nym, a nie tyl ko re ak tyw nym, umieć po -
ma gać roz wią zy wać pro ble my, stwa rzać oka zje do
co dzien nej po pra wy, eli mi no wać ba rie ry ma te rial -
ne i nie ma te rial ne. Gdy w na szej fa bry ce po ja wia
się pro blem, nie bu du je my ze współ pra cow ni ka mi
mu rów mó wiąc, że cze goś nie da się zro bić, lecz
ge ne ru je my po my sły na „tak”, czy li zgła sza my
kon struk tyw ne pro po zy cje roz wią zań. To ka pi tal -
nie uprasz cza sy tu ację i wy twa rza do bry kli mat
wo kół za gad nie nia. Dzię ki te mu mo że my po wie -
dzieć: nam się uda je!” – pod kre śla dy rek tor. 
Że by być wy bit nym in ży nie rem pra ca mu si iść
w pa rze z pa sją. Bez niej osią gnię cie wy so kie go
po zio mu jest prak tycz nie nie moż li we. Pa sja speł -
nia ro lę przy pra wy w wy kwint nej po tra wie. An to ni
Greń przy zna je, że nie zro dzi ła się ona w szko le
czy na stu diach, lecz po ja wi ła się, gdy pod jął pra -
cę i za czął do strze gać efek ty swo je go dzia ła nia.
„Wspa nia le jest wi dzieć, gdy to, co czło wiek wy -
my ślił, uzgod nił lub wdro żył, za czy na dzia łać

Poniżej:
Antoni Greń
wraz
z Prezydentem
RP Bronisławem
Komorowskim.
Na poprzedniej
stronie: dyrektor
Antoni Greń
otrzymuje tytuł
i statuetkę
„Złotego
Inżyniera” z rąk
sekretarza stanu
w Kancelarii
Prezydenta RP
Olgierda
Dziekońskiego

NAJWIĘKSZA POLSKA
ORGANIZACJA INŻYNIERSKA
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej zrzesza
39 organizacji skupiających ok. 110 tys.
inżynierów i techników ze wszystkich dziedzin.
NOT działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska
technicznego, a także wspiera innowacyjność
polskiej gospodarki. Tradycją nawiązuje do
Politechnicznego Towarzystwa Polskiego, które
powstało w 1835 r. w Paryżu. Organem prasowym
Federacji jest „Przegląd Techniczny”.

Całe życie z Fiatem
Antoni Greń z motoryzacją związany jest niemal 

od zawsze. Ma za sobą technikum mechaniczno-
elektryczne, studia na wydziale samochodów

i ciągników w bielskiej filii Politechniki Łódzkiej,
40 lat pracy, które rozpoczynał w FSM, a następnie

kontynuował w firmie Fiat. Sukcesywnie awansował
na kolejne stanowiska kierownicze. Przez lata

związany był głównie ze służbą jakości. W 1997
roku powierzono mu funkcję w tym obszarze

w zakładzie Mirafiori Meccanica. Po powrocie
do Tychów został szefem służby jakości. Do

Włoch wyjechał ponownie w 2004 r. Pracował
w Centralnej Służbie Jakości w obszarze

Manufacturing Fiat Auto w Turynie, a potem
w zakładzie w Melfi. Od 2007 r. kierował

obszarem jakości w tyskiej fabryce, a dwa
lata temu został kierownikiem Produkcji

i Logistyki. Od września 2012 roku
jest dyrektorem zakładu i członkiem

zarządu Fiat Auto Poland. 

CURRICULUM VITAE

i przy no si po żą da ne efek ty. To wy ge ne ro wa ło we
mnie pa sję. Uwa żam, że czło wiek z nią się nie ro -
dzi, lecz ją na by wa” – mó wi.
Zda niem An to nie go Gre nia współ cze sny in ży nier
w do bie tak ogrom ne go i szyb kie go po stę pu tech -
no lo gicz ne go, z ja kim obec nie ma my do czy nie nia,
mu si być otwar ty na no we do świad cze nia i na ukę.
Cią głe do sko na le nie jest nie zbęd ne. W ty skim za -
kła dzie wy zwa niem dla wszyst kich pra cow ni ków
są ko lej ne uru cho mie nia, z któ ry mi idą w pa rze no -
we roz wią za nia tech no lo gicz ne, kon struk cyj ne
i sys te mo we. „Dzię ki te mu uczy my się, ale ma my
tak że moż li wość do ło że nia cze goś od sie bie, by
roz wi nąć tech no lo gię” – pod kre śla.

LI DE RZY
Dzię ki wy so kim kwa li fi ka cjom, pa sji i roz wo jo wi in -
ży nie ro wie Fia ta są wy so ko oce nia ni, cze go do wo -
dem są ty tu ły w ple bi scy cie „Prze glą du Tech nicz -
ne go” przy zna ne tak że w prze szło ści. Naj wyż sze
wy róż nie nie – „Dia men to we go In ży nie ra” w 2009 r.
otrzy mał ów cze sny dy rek tor za kła du w Ty chach

Zdzi sław Ar let. Dwa la ta
póź niej An to ni Greń
zo stał „Srebr nym In -
ży nie rem” w dzie dzi -
nie „ja ko ści”. 



Anna Borsukiewicz

PRODUKT
FCA W GENEWIE

To, co najlepsze
– w Genewie

Salon Samochodowy w Genewie to jedna
z najważniejszych imprez motoryzacyjnych
na świecie. Tu prezentują się wszystkie
marki samochodów oferowanych w Europie.
Fiat-Chrysler na kilku stoiskach pokazał
swoje najnowsze modele.
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JE EP RE NE GA DE 
– NO WY STAN DARD 
W SEG MEN CIE SMALL SUV
Na ol brzy miej eks po zy cji mar ki Je ep, wy sty li zo wa -
nej tak, by łą czy ła kra jo braz te re no wy z miej skim,
cen tral ne miej sce zaj mo wa ły dwa no we Je epy Re -
ne ga de. To wła śnie w Ge ne wie od by ła się świa to -
wa pre mie ra te go ma łe go SUV -a za pro jek to wa ne -
go w Ame ry ce, pro du ko wa ne go we Wło szech
(w za kła dzie w Mel fi) i ofe ro wa ne go w po nad 100
kra jach świa ta.
Au to, któ re po ko na te re no we prze szko dy, a jed no -
cze śnie efek tow nie za pre zen tu je się na miej skim
bul wa rze – o zde cy do wa nych li niach i agre syw -
nych pro por cjach nad wo zia na wią zu ją cych do
Jeepa Wran gle ra oraz wnę trzu wy koń czo nym ele -
ganc ki mi ma te ria ła mi. Nie du ży, bo nie co po nad
4-me tro wy, miesz czą cy swo bod nie 5 osób, dy na -
micz ny na szo sie i dziel ny w te re nie. Ta ki jest Je ep
Re ne ga de.
To pierw szy po jazd mar ki Je ep, któ ry po wstał na
pod sta wie no wej plat for my „small -wi de 4x4”. Za
spra wą nie za leż ne go za wie sze nia kół, przo du ją cej
w kla sie spraw no ści te re no wej, dy na mi ki oraz bez -
pie czeń stwa pa sa że rów, Re ne ga de nie tyl ko wy -
zna cza no we stan dar dy, ale i wy raź nie pod no si
po przecz kę w seg men cie Small SUV. Jest to
pierw sze na świe cie au to z dzie wię cio stop nio wą
prze kład nią au to ma tycz ną, wy bo rem dwóch sys -
te mów na pę du 4x4, odłą cza nym na pę dem osi tyl -
nej oraz pa ne lem wskaź ni ków z 7-ca lo wym wy -
świe tla czem do ty ko wym. 
Za sto so wa na w au cie dzie wię cio stop nio wa skrzy -
nia bie gów w pa rze z dwu li tro wym tur bo die slem
Mul ti Jet II lub sil ni kiem ben zy no wym 1.4 Mul tiA ir2
ma w po rów na niu z au to ma tycz ną skrzy nią sze -
ścio stop nio wą sze reg za let – jak na przy kład lep -
sze przy spie sze nie ze star tu sto ją ce go oraz wyż -
szą ela stycz ność i płyn ność prze ka zu mo cy przy
pręd ko ściach na au to stra dzie. Ob ni ża tak że 
śred nie zu ży cie pa li wa. Sys tem elek tro nicz ne go
ste ro wa nia po zwa la zmie niać ma pę prze ło żeń
w trak cie jaz dy z moż li wo ścią ma nu al ne go (se -
kwen cyj ne go) wy bo ru bie gów Au to Stick, zgod nie
z pre fe ren cja mi kie row cy. 
Je ep Re ne ga de to rów nież pierw szy ma ły SUV
ma ją cy funk cję cał ko wi te go odłą cza nia na pę du osi
tyl nej (co po zwa la zmniej szyć zu ży cie pa li wa do
po zio mu 4x2) – z moż li wo ścią na tych mia sto we go
po wro tu do na pę du 4x4 w mia rę po trzeb trak cyj -
nych. Naj ko rzyst niej sze w kla sie ką ty na jaz du i zej -
ścia oraz dwa sys te my 4x4 do wy bo ru – „Je ep
Ac ti ve Dri ve” i „Je ep Ac ti ve Dri ve Low” – gwa ran -
tu ją naj wyż szą spraw ność au ta w wa run kach te -
re no wych. Oba sys te my zdol ne są prze no sić na -
wet 100% mo men tu ob ro to we go na to ko ło, któ -

re wciąż za cho wu je przy czep ność do pod ło ża. 
Wszyst kie wa rian ty na pę du 4x4 sko ja rzo ne są
z opty ma li zu ją cym jaz dę w róż nych wa run kach
sys te mem kon tro li trak cji Je ep Se lec -Ter ra in
o czte rech try bach pra cy: Au to, Snow (Śnieg),
Sport i Sand/Mud (Piach/Bło to). Pią ty tryb Rock
do stęp ny jest w wer sji mo de lo wej Tra il hawk (naj -
lep szej w kla sie pod wzglę dem spraw no ści off -ro -
ad). Do da jąc to te go skok za wie sze nia 205 mm
i prze świt 220 mm, Re ne ga de na praw dę wy zna -
cza no we stan dar dy w seg men cie Small SUV, ja -
ko li der spraw no ści na pę du 4x4. 
Kon stru ując Re ne ga de, prio ry te to we zna cze nie
nada no bez pie czeń stwu kie row cy i pa sa że rów.
Stąd obec ność na wet 70 stan dar do wych lub
opcjo nal nych ele men tów i sys te mów za bez pie -
czeń – m. in. 7 po du szek po wietrz nych w wy po -
sa że niu se ryj nym, ESC z sys te mem za po bie ga nia
da cho wa niu (ERM), ka me ry pod glą du co fa nia,
ostrze ga nia przed na je cha niem na po prze dza ją cy
po jazd (For ward Col li sion War ning -Plus) oraz zjeż -
dża niem z pa sa ru chu (La ne Sen se De par tu re
War ning -Plus).

Na stronie obok
i wyżej:
Jeep Renegade
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Ga ma jed no stek na pę do wych w Eu ro pie obej mu -
je 140-kon ny sil nik ben zy no wy 1.4 Mul tiA ir2 z sys -
te mem oszczęd no ścio wym Stop/Start w pa rze
z sze ścio stop nio wą skrzy nią ma nu al ną DDCT
(dwu sprzę gło wa ze sprzę głem su chym) i na pę -
dem 4x2; 170-kon ny sil nik ben zy no wy 1.4
MultiAir2 Tur bo z sys te mem Start/Stop, dzie wię -
cio stop nio wą prze kład nią au to ma tycz ną i na pę -
dem 4x4; 120-kon ny tur bo die sel 1.6 Mul ti -
Jet II z sys te mem Start/Stop, sze ścio stop nio wą
skrzy nią ma nu al ną i na pę dem 4x2; 140- lub 170-
kon ny tur bo die sel 2.0 Mul ti Jet II z sys te mem
Start/Stop, dzie wię cio stop nio wą prze kład nią au to -
ma tycz ną lub sze ścio stop nio wą ma nu al ną i na pę -
dem 4x4; i wresz cie 110-kon ny 1.6 E. to rQ z sys -
te mem Start/Stop, pię cio stop nio wą skrzy nią ma -
nu al ną i na pę dem 4x2.
Ga ma po zio mów wy po sa że nia Re ne ga de do sto -
so wa na zo sta ła do naj róż niej szych po trzeb na -
byw ców. Za czy na się od wer sji ba zo wej Sport,
po przez bar dziej kom for to wą i funk cjo nal ną Lon -
gi tu de – aż do to po wej pod wzglę dem tech no lo -
gicz nym i in dy wi du ali za cji wer sji Li mi ted. Do zde -
cy do wa nych ama to rów jaz dy te re no wej ad re so -
wa na jest wer sja Re ne ga de Tra il hawk o naj wyż szej
w seg men cie spraw no ści off -ro ado wej kla sy Tra il
Ra ted. Jest to efekt za sto so wa nia m. in. na pę -
du 4x4 „Je ep Ac ti ve Dri ve Low” (z prze ło że niem
peł za nia 20:1), sys te mu kon tro li trak cji Je ep Se lec -
-Ter ra in z try bem pra cy Rock, pod wyż szo ne go
o 20 mm (do 220 mm) za wie sze nia, płyt osło no -
wych pod wo zia oraz przed nich i tyl nych za cze pów
ho low ni czych. Osią gom te re no wym Re ne ga de
sprzy ja ją tak że ko rzyst ne ką ty na jaz du (30,50),
ram po wy (25,70) i zej ścia (34,30). 

CHE RO KEE
CZWAR TEJ GE NE RA CJI
Eu ro pej ską pre mie rę miał w Ge ne wie rów nież
Jeep Che ro kee. To już czwar ta ge ne ra cja te go
SUV -a. Do je go cech cha rak te ry stycz nych na le ży
ele ganc ki wy gląd ze wnętrz ny i kunsz tow ny wy strój
wnę trza oraz udo sko na lo ne wła sno ści jezd ne
i wyż sza dy na mi ka jaz dy szo so wej, a tak że le gen -
dar na spraw ność na pę du Je ep 4x4. 
By za pew nić mo de lo we wła sno ści trak cyj ne off -
-ro ad w do wol nych wa run kach jaz dy, Che ro kee
wy stę pu je za rów no w kon fi gu ra cji na pę du 4x2 jak
i 4x4, z ofer tą trzech no wych, za awan so wa nych
sys te mów na pę do wych 4WD. Jest to rów nież
pierw szy SUV kla sy śred niej z odłą cza nym na pę -
dem osi tyl nej. Prze łą cza nie na pę du po mię dzy 4x2
a 4x4 na stę pu je au to ma tycz nie bez in ge ren cji kie -
row cy, umoż li wia jąc nie prze rwa ne za rzą dza nie
prze ka zy wa nym na ko ła mo men tem ob ro to wym,
za leż nie od sy tu acji. 
No wy Je ep Che ro kee za cznie do cie rać do eu ro -
pej skich de ale rów Je epa od dru gie go kwar ta łu br.
Pod sta wo wą jed nost ką na pę do wą bę dzie eko no -
micz ny, 2-li tro wy tur bo die sel o mo cy 170 KM
w tan de mie z dzie wię cio stop nio wą au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów no wej kon struk cji. Wer sja 140-
kon na te go sil ni ka bę dzie ofe ro wa na z sze ścio -
stop nio wą prze kład nią ma nu al ną. W eu ro pej skiej
ga mie mo de lo wej Che ro kee znaj dzie się tak że sil -
nik ben zy no wy V -6 Pen ta star o po jem no ści 3,2 li -
tra wraz z au to ma tycz ną prze kład nią dzie wię cio -
stop nio wą.
W bo ga tej eks po zy cji sa mo cho dów mar ki Je ep
zwra cał uwa gę tak że Wran gler Ru bi con z li mi to -
wa nej edy cji X Pac ka ge. Po raz pierw szy au to to

Jeep Cherokee
przyciąga wzrok
nie tylko
miłośników
jazdy terenowej
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wy stą pi ło z hard -to pem (czy li sztyw ną nad bu do wą
ka ro se rii) la kie ro wa nym w ko lo rze nad wo zia. No -
wy mo del edy cji li mi to wa nej wej dzie na ryn ki Eu ro -
py w dru gim kwar ta le 2014 r.

CULT
– EKS KLU ZYW NA WER SJA FIA TA 500
Wśród licz nych sa mo cho dów, któ re na ge new -
skim sto isku za pre zen to wał Fiat, gwiaz dą był nie -
wąt pli wie Fiat 500 z ro ku mo de lo we go 2014 –
z no wy mi roz wią za nia mi sty li stycz ny mi i tech nicz -
ny mi. Fiat 500, pro du ko wa ny od 2007 r. w Pol sce,
a od 2010 r. tak że w To lu ca (Mek syk), jest ofe ro -
wa ny w po nad 100 kra jach świa ta. Mo de lem tym
mar ka Fiat po wró ci ła na ry nek USA, a w 2013 r.
po wtó rzy ła re kor do wy wy nik udzia łu w ryn ku eu -
ro pej skim (13,9%) z 2008 r., czy li pierw sze go peł -
ne go ro ku sprze da ży. W te go rocz nej wer sji „pięć -
set ki” otrzy ma ją 3 no we ko lo ry nad wo zia – zie lo -
ny, trój war stwo wy bia ły i wło ski błę kit, ko lej ne

wzo ry ob rę czy kół z lek kich sto pów i po kryć ta pi -
cer skich.
Naj ory gi nal niej szy z Fia tów 500 to ko lek cjo ner ska
wer sja Cult, wy po sa żo na w naj cie kaw sze roz wią -
za nia wpro wa dzo ne w 2014 r. Au to wy róż nia się
da chem, któ re go jed na część to za mon to wa ny na
sta łe szkla ny pa nel, a dru ga jest po kry ta błysz czą -
cym, czar nym la kie rem. Ele ganc kie chro mo wa ne
do dat ki, ta kie jak przed nie „wą sy” (przed nia apli -
ka cja lo go) i uchwyt kla py ba gaż ni ka kon tra stu ją
z błysz czą cy mi czar ny mi opra wa mi tyl nych świa -
teł oraz har mo ni zu ją z no wy mi, 16-ca lo wy mi ob rę -
cza mi kół z lek kich sto pów. 
Fiat 500 Cult bę dzie do stęp ny w róż nych ko lo rach

Cult –
najoryginalniejszy
z Fiatów 500



z tur bo do ła do wa niem, a w nie dłu gim cza sie po ja -
wi się „dwu pa li wo wa” jed nost ka na ben zy nę i LPG
– 1.4 Tur bo Pe trol LPG o mo cy 120 KM.
Fiat wy brał Sa lon Sa mo cho do wy w Ge ne wie 2014,
aby za pre zen to wać po raz pierw szy no wą Pan dę
Cross i Fre emon ta Cross. Pierw szy z tych mo de li
łą czy w so bie kom pak to we wy mia ry z za le ta mi
SUV -a, ele ganc kie wy koń cze nie z wa lo ra mi te re no -
wy mi. W eu ro pej skich sa lo nach sprze da ży po ja wi
się od je sie ni bie żą ce go ro ku. Fre emont w wer sji
Cross to sa mo chód „skro jo ny” z my ślą o po trze -
bach no wo cze snej, ak tyw nej ro dzi ny, szu ka ją cej
au ta z ob szer nym i prak tycz nym wnę trzem, choć
nie spra wi tak że za wo du oso bom ocze ku ją cym
wy ra zi ste go i atrak cyj ne go wy glą du. Na byw ców
po win ny usa tys fak cjo no wać 32 moż li we kon fi gu ra -
cje sie dzeń i ol brzy mia swo bo da aran ża cji wnę trza
oraz aż 20 skry tek i schow ków w ka bi nie pa sa żer -
skiej. Przy po dró żo wa niu w te re nie do ce nią zaś ak -
tyw ny na pęd na czte ry ko ła (AWD).
Fiat Pan da Cross bę dzie do stęp ny w dwóch wer -
sjach sil ni ko wych z sys te mem oszczęd no ścio wym
Start/Stop: no wą jed nost ką ben zy no wą 0.9 
TwinAir Tur bo o mo cy 90 KM oraz 80-kon nym tur -
bo die slem Mul ti Jet II. Na to miast Fre emont na pol -
skim ryn ku do stęp ny bę dzie z jed nost ką na pę do -
wą 2.0 Mul ti Jet II 170 KM z prze kład nią au to ma -
tycz ną i na pę dem AWD. 

Powyżej:
Fiat Freemont
Cross to idelny
samochód 
dla aktywnej
rodziny.
Poniżej:
Fiat Panda
Cross sprawdzi
się również
w terenie

nad wo zia, a w wer sji ca brio otrzy ma tak że no wy
trój war stwo wy bia ły la kier.
Au to ma bo ga te wy po sa że nie stan dar do we obej -
mu ją ce m. in.: ze staw wskaź ni ków z 7-ca lo wym
wy świe tla czem TFT, au to ma tycz ną kli ma ty za cję,
czuj ni ki par ko wa nia z ty łu, skó rza ne fo te le, kie row -
ni cę po kry tą skó rą z przy ci ska mi Blue&Me oraz
elek trycz ne wspo ma ga nie ukła du kie row ni cze go
Du al dri ve. Cult bę dzie ofe ro wa ny z sil ni ka mi: tur -
bo die slem 1.3 Mul ti Jet II 95 KM oraz jed nost ka mi
ben zy no wy mi 1.2 69 KM i 85 KM Twi nA ir Tur bo
(oby dwie do stęp ne tak że ze zauto ma ty zo wa ną
skrzy nią Du alo gic) i no wym 0.9 Twi nA ir Tur bo
o mo cy 105 KM, a tak że 1.2 69 KM w wer sji dwu -
pa li wo wej (ben zy na/LPG).
Zmia ny wpro wa dzo no też w te go rocz nej ga mie
„du żej pięć set ki”, czy li Fia tach 500L, obej mu ją cej
wer sje 500L, 500L Trek king i 500L Li ving. W ofer -
cie dla klien tów zna la zło się wie le no wych pro po -
zy cji, m. in. ko lor me ta li zo wa ny nad wo zia Ve ne zia
Blue w po łą cze niu z bia łym da chem czy ta pi cer ką
z sza ro -czar ne go ma te ria łu w kom bi na cji ze skó rą. 
W za leż no ści od ryn ku sprze da ży, ofer ta 500L
MY 2014 skła da się z trzech po zio mów wy po sa -
że nia (Pop, Pop Star i Lo un ge) oraz se rii spe cjal -
nej 500L Be ats Edi tion. Do stęp ne są też róż no rod -
ne pa kie ty opcji i ak ce so riów po zwa la ją cych
wzbo ga cić au to i zin dy wi du ali zo wać je go wy gląd.
Ga ma 500L otrzy ma ła no we jed nost ki na pę do we:
tur bo die sel 1.6 Mul ti Jet II o mo cy 120 KM oraz
ben zy no wy 1.4 T -Jet o mo cy 120 KM, rów nież
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AL FA RO MEO 
– SPI DER I „QU ADRI FO GLIO VER DE”
Pięk ny dwu miej sco wy ka brio let Al fa Ro meo 4C
Spi der nie przy pad ko wo kró lo wał na sto isku tej
mar ki. W Ge ne wie od był się przed pre mie ro wy po -
kaz sty li stycz ne go stu dium sa mo cho du, po prze -
dza ją cy wy bór roz wią zań do wdro że nia w pro duk -
cji se ryj nej, któ rej uru cho mie nie za pla no wa no na
po czą tek 2015 ro ku.
Na te go rocz nych tar gach mo to ry za cyj nych za de -
biu to wa ły tak że no we wer sje Qu adri fo glio Ver de
mo de li Giu liet ta i Mi To. Jak wia do mo, zna ny od
1923 r. sym bol czte ro list nej ko ni czy ny ko ja rzo ny
jest z sa mo cho da mi o naj lep szych osią gach. No -
wa wer sja Giu liet ty, po wsta ła w 60-le cie pierw sze -
go mo de lu o tej na zwie, wy róż nia się jesz cze bar -
dziej zde cy do wa ną syl wet ką i moc niej za zna czo -
nym in dy wi du al nym sty lem. Po za umiesz czo nym
na błot ni ku em ble ma tem Qu adri fo glio Ver de
i błysz czą cy mi ele men ta mi wy koń cze nia nad wo zia
zwra ca uwa gę du ża koń ców ka wy de -
chu oraz ob rę cze kół ze sto pów

lek kich, przez któ re wi dać ele men ty ukła du ha mul -
co we go Brem bo z czte ro tłocz ko wy mi czer wo ny -
mi za ci ska mi. 
Po dob nie wy róż nia się Mi To Qu adri fo glio Ver de.
Ten kom pak to wy sa mo chód z dy na mi ką au ta
spor to we go ła two roz po znać po ta kich ele men -
tach jak tyl ny spoj ler, spor to wy tyl ny zde rzak z dy -
fu zo rem, no we po le ro wa ne wy koń cze nie opraw
lu ste rek bocz nych, przed ni gril l, kla mki drzwi
i oprawy re flek to rów, a tak że 17-ca lo we ob rę cze
kół z lek kie go sto pu i czer wo ne za ci ski ha mul co -
we. Dla au ta prze zna czo no też no wy ma to wy la -
kier nad wo zia Ma gne sio Grey.
Wraz z Giu liet tą Qu adri fo glio Ver de za de biu to wał
alu mi nio wy sil nik ben zy no wy z bez po śred nim
wtry skiem 1750 Tur bo o mo cy 240 KM oraz naj -
no wo cze śniej sza 6-bie go wa prze kład nia Al fa TCT
z po dwój nym su chym sprzę głem. Au to ma rów -
nież no wy układ do lo to wy, pod kre śla ją cy cha rak -
te ry stycz ny, ra so wy od głos pra cy sil ni ka Al fa Ro -
meo. Na to miast w Mi To z czte ro list ną ko ni czyn ką
za sto so wa no no wy tur bo do ła do wa ny sil nik ben zy -
no wy 1.4 Mul tiA ir TCT 170 KM, roz wi ja ją cy
230 Nm mak sy mal ne go mo men tu ob ro to we go
przy 2500 obr./min.   

Alfy Mito
i Giulietta
w wersji
Quadrifoglio
Verde.
Poniżej:
Piękna 
4C Spider
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PRODUKT
TESTY TERENOWE

Tegoroczna zima miała zróżnicowany charakter także w Europie.
W niektórych regionach temperatura była raczej wiosenna, w innych mrozu
i śniegu nie brakowało. Na przykład w Alpach, gdzie obfite opady białego
puchu stały się okazją, by sprawdzić w tych warunkach zachowanie kilku
modeli, które najbardziej nadają się do jazdy po śniegu. Są to samochody
zaprojektowane z myślą o poruszaniu się po nawierzchniach o niskiej
przyczepności kół, wyposażone w specjalne opony i napęd 4×4. 
Tego ostatniego nie ma jedynie 500L Trekking, w której napędzane są
jedynie dwa koła, ale która ma w zamian elektroniczny system Traction+
działający jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. 
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Giancarlo Riolfo 
(wsp.: Stefania Castano i Francesca Rech)

Zdjęcia Alessandro Lercara

Królowe śniegu
Radzi sobie więc równie dobrze na nawierzchni pokrytej białym puchem.
Testowane samochody różnią się między sobą zarówno pod względem
zastosowanych rozwiązań technicznych, jak i przeznaczenia. 
Do dyspozycji mieliśmy bowiem, poza 500L Trekking, także małą
i zwinną Pandę 4×4 i dużo większego Freemonta AWD, idealnego na
długie podróże całą rodziną. Była też terenówka z prawdziwego
zdarzenia, czyli Jeep Wrangler i luksusowy SUV, jakim jest 
Grand Cherokee. By poznać je lepiej, wybraliśmy się do Val d’Aosta,
do miejscowości Courmayeur, leżącej u stóp masywu Mont Blanc.
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JEEP WRANGLER

Na naprawdę 
trudne warunki
Są sa mo cho dy 4×4 i jest Je ep Wran gler. Naj -
śwież szy na stęp ca le gen dar ne go Wil ly sa MB,
Jeepa z cza sów dru giej woj ny świa to wej, to te re -
nów ka z „krwi i ko ści”. Od te go cza su prze szła
wie le udo sko na leń, ten sam po zo stał je dy nie jej
cha rak ter. W na szym te ście dys po no wa li śmy wer -
sją Unli mi ted, tj. z dłu gim roz sta wem osi i czte re -
ma drzwia mi. Na pę dzał ją tur bo die sel o po jem no -
ści 2,8 li tra, mo cy 200 KM i gi gan tycz nym mo -
men cie ob ro to wym wy no szą cym 460 Nm. Mo del
miał au to ma tycz ną, pię cio stop nio wą skrzy nię bie -
gów, wy po sa żo ną w re duk tor i na pęd ty pu „part ti -
me”. Ozna cza to, że na zwy kłej dro dze na pę dza
on ko ła znaj du ją ce się z ty łu po jaz du, a w ra zie zje -
cha nia z na wierzch ni utwar dzo nej na bez dro ża
i na wierzch nie o ni skiej przy czep no ści kół, ręcz nie
do łą cza ny jest na pęd przed niej osi. Jest to pro ste,
a jed no cze śnie trwa łe i sku tecz ne roz wią za nie,
z któ re go moż na ko rzy stać w na wet naj trud niej -
szych wa run kach. Gdy te ren ro bi się na praw dę
trud ny, Wran gler jest nie do po wstrzy ma nia. Na -
wet w pół me tro wych za spach śnież nych.
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FIAT 500L TREK KING

Tyl ko 4×2, 
ale za to z ma ki ja żem
Na pierw szy rzut oka Trek king to nic in ne go jak
do syć oso bli wa wer sja mo de lu 500L: 1,5 cen ty -
me tra wyż szy, co po zwa la mu le piej po ru szać się
po nie rów nej na wierzch ni, bar dziej „za bu do wa ny”
z przo du i z ty łu, z cha rak te ry stycz ny mi zde rza ka -
mi i in ny mi de ta la mi es te tycz ny mi, jak sa ty no wa ne
wstaw ki na zde rza kach i na kład kach bocz nych
do pa so wa ne sty lem do kla mek drzwi. Naj więk szą
róż ni cę sta no wi jed nak nie wiel ki, ale jak że waż ny,
przy cisk „T” na tu ne lu środ ko wym. To on uak tyw -
nia Trac tion+, któ ry po zwa la wyjść z opre sji w sy -
tu acjach, gdy ko ła wpa da ją w po ślizg. Sys tem
dzia ła przy pręd ko ści mniej szej niż 30 ki lo me trów
na go dzi nę, a je go za da niem jest prze ka zy wa nie
mo men tu z koła tra cą cego przy czep ność na te,
któ re le piej „trzy ma ją się” pod ło ża, dzię ki cze mu
moż li we jest dal sze po ru sza nie się sa mo cho du.
Umoż li wia to spe cjal na cen tral ka sy mu lu ją ca za -
cho wa nie sa mo blo ku ją ce go me cha ni zmu róż ni co -
we go. I to wła śnie dzię ki elek tro ni ce ta od mia na
500L mo że bez pro ble mu wspi nać się po za śnie -

żo nych ścież kach Plan Gor ret. Jest to rów nież za -
słu ga wie lo se zo no wych opon, do brych na bło to
i śnieg, a jed no cze śnie za cho wu ją cych od po wied -
nią ja kość na as fal cie i w wyż szych tem pe ra tu -
rach. W tej wer sji 500L do ce nia się rów nież za
prze stron ność wnę trza, świet ną wi docz ność
z miej sca kie row cy i er go no micz ny de sign w środ -
ku. Trzy sie dze nia tyl ne moż na prze su wać na od -
cin ku 12 cen ty me trów, aby zwięk szyć prze strzeń
na no gi pa sa że rów lub wy ko rzy stać do mak si mum
ła dow ność ba gaż ni ka i wy god nie uło żyć w nim
tor by oraz bu ty nar ciar skie.

FIAT FRE EMONT AWD

Wszech stron ny, 
ro dzin ny sa mo chód
Skrót AWD ozna cza All Whe el Dri ve, czy li na pęd
na wszyst kie ko ła. Ten do dat ko wy atut spra wia, że
Fiat Fre emont, pierw szy mo del po wsta ły we
współ pra cy z Chry sle rem, jest jesz cze bar dziej
wszech stron ny i sta no wi ma riaż ame ry kań skie go
kom for tu z tech no lo gią mo to ry za cyj ną Ma de in Ita -
ly. Mo del na pę dza moc ny, dwu li tro wy tur bo die sel
o mo cy 170 ko ni, po łą czo ny z sze ścio stop nio wą,
au to ma tycz ną skrzy nią bie gów. W swym wnę trzu
zmie ści sied mio oso bo wą ro dzi nę i zo sta nie jesz -
cze miej sce na nar ty. Fre emon ta, ma ją ce go coś
z MPV i coś z SUV-a, pro wa dzi się świet nie. Jest
zwin ny i mi mo swych pię ciu me trów dłu go ści bez -
piecz nie prze wo ził nas przez śnieg. Moż li we by ło



to za spra wą sprzę gła ECC, któ re roz dzie la w spo -
sób au to ma tycz ny mo ment na pę do wy mię dzy
przed nią i tyl ną osią sa mo cho du. Oso by przy zwy -
cza jo ne do aut pro du ko wa nych w USA po czu ją
się w nim jak „u sie bie”, in ni szyb ko przy zwy cza ją
się do ta kich niu an sów jak fo te li ki dla dzie ci wbu -
do wa ne w sie dze nia czy „roz sia ne” po ca łym wnę -
trzu licz ne schow ki. Przy dat nym roz wią za niem jest
ka me ra tyl na, po zwa la ją ca na bez piecz ne wy ko -
ny wa nie ma new rów par kin go wych, dzię ki du że mu
wy świe tla czo wi na de sce roz dziel czej.

FIAT PAN DA 4×4

Ma ła, zwin na 
i wy ra fi no wa na
Pew ne go dnia, daw no, daw no te mu by ła so bie
Pan da 4×4 o kan cia tej li nii, ze sztyw nym mo stem
tyl nym i na pę dem na czte ry ko ła włą cza nym za
po mo cą spe cjal nej dźwi gni mię dzy sie dze nia mi.
Mia ła nie wie le ko ni me cha nicz nych, spar tań skie
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JE EP GRAND CHE RO KEE

Luk sus i pre stiż 
na wet w te re nie
To naj czę ściej na gra dza ny SUV na świe cie. Nie -
mniej na zwa ta chy ba nie do koń ca od da je je go
cha rak ter. Ter min SUV ozna cza bo wiem Sport
Uti li ty Ve hic le i nie jest jed no znacz ny. Za oce anem
ozna cza sa mo cho dy te re no we o nad wo ziu ty pu
kom bi, w Eu ro pie na to miast sa mo cho dy 4×4 bar -
dziej pa su ją ce jed nak na zwy czaj ne dro gi. Grand
Che ro kee to cał kiem od mien na ka te go ria. Nie tyl -
ko pod wzglę dem luk su su (pod grze wa ne i wen ty -
lo wa ne sie dze nia obi te skó rą ty pu Nap pa lub
elek trycz nie otwie ra na po kry wa ba gaż ni ka), ale
rów nież dla te go, że mo del ten mo że po szczy cić
się za cho wa niem na dro dze god nym sa mo cho -
dów spor to wych, a jed no cze śnie bu dzi po dziw je -
go ła twość po ru sza nia się w te re nie. Umoż li wia ją
to: za awan so wa ny sta ły na pęd in te gral ny, pneu -
ma tycz ne za wie sze nia Qu adra -Lift po zwa la ją ce
na zmia nę wy so ko ści po jaz du aż do 28 centy me -
trów nad pod ło żem, a tak że urzą dze nie Se lec -

-Ter ra in®, po zwa la ją ce na wy bór spo śród
pię ciu try bów dzia ła nia na pę du i sys te -

mów kon tro li elek tro nicz nej w za leż -
no ści od na wierzch ni dro go wej: as -

falt, pia sek, bło to, śnieg i ka mie nie.
Te sto wa ny przez nas sa mo chód
wy po sa żo no w sze ścio cy lin dro -
wy tur bo die sel o po jem no ści
trzech li trów i mo cy 250 ko ni,
szcze gól nie do ce nia ny przez
Eu ro pej czy ków. Do wy bo ru są
rów nież tur bo die sle 3.0 o mo cy
190 KM i trzy sil ni ki ben zy no -
we: 6V 3.6 Pen ta star (286
KM), 8V 5.7 (352 KM) i le gen -
dar ny 8V 6.4 He mi (468 KM). 

wy koń cze nia, ale w jeź dzie po śnie gu by ła nie do
po ko na nia. Pew nie dla te go we wło skich Al pach
moż na spo tkać ich jesz cze tak wie le. A kto ją ma,
nie za mie rza się jej po zby wać mi mo po de szłe go
już wie ku. No wa Pa nda 4×4, w od róż nie niu od tej
z 1980 ro ku, jest już cał kiem in nym sa mo cho dem.
Na pę dza ją Twi nA ir tur bo o mo cy 85 KM, jej moc
jest nie mal dwu krot nie więk sza, skrzy nia ma
sześć bie gów, a w wy po sa że niu se ryj nym zna la -
zły się ta kie ele men ty, któ rych nie po wsty dzi ły by
się au ta z seg men tu wyż sze go. A w miej scu pro -
ste go na pę du na tyl ną oś, włą cza ne go ręcz nie,
po ja wił się wy szu ka ny sys tem na pę du in te gral ne -
go „na żą da nie”. Prze ka zu je on au to ma tycz nie
mo ment na pę do wy na ko ła tyl ne, gdy za cho dzi
ta ka po trze ba. Nie zmie ni ła się na to miast ła twość
pro wa dze nia (jest wręcz znacz nie lep sza), jak
i umie jęt ność ra dze nia so bie w na wet wy so kim
śnie gu. Trze ba jed nak uwa żać, by nie dać się
zbyt nio zwieść i pa mię tać, że mi mo iż jest to sa -
mo chód 4×4, nie moż na czuć się w nim na śnie -
gu tak pew nie jak w ra tra ku.
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PRODUKT
RODZINA FIATA 500

Fiat 500, który niedługo po swoich „urodzinach”
świętował zwycięstwo w najbardziej prestiżowym
i najstarszym w Europie konkursie samochodowym –
Car of the Year, szybko przestał być jedynym modelem
Fiata z „500” w oznaczeniu. Rodzina Fiatów 500

już składa się z 5 modeli, a to nie koniec. Jeszcze
w tym roku zadebiutują kolejne.

Rodzinadla rodzinyMaciej Ziemek

zdjęcia Fiat
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Dru gie ży cie mo de lu z „500”
w na zwie za czę ło się
pod czas naj bar dziej

hucz nych uro dzin w dzie jach
mo to ry za cji, do kład nie 4 lip ca
2007 ro ku w Tu ry nie. Na wet uro -
czy stość otwar cia Igrzysk Olim -
pij skich to przy tym wy da rze niu
spek takl niż szej ran gi. Te roz gry -
wa ne są co 2 la ta, a na po now -
ne na ro dzi ny Fia ta 500 trze ba
by ło cze kać aż pół wie ku (!).
Na szczę ście, na ko lej ne od mia -
ny naj po pu lar niej sze go obec nie,
naj mniej sze go sa mo cho du
w Eu ro pie Fiat nie ka zał cze kać
aż tak dłu go. Już w 2009 ro ku
de biu to wał Fiat 500C, czy li
„500” z otwie ra nym mięk kim da -
chem. Sa mo chód o iden tycz -
nych wy mia rach jak Fiat 500
i przy naj mniej tak sa mo sty lo wy,
je śli nie bar dziej. Na ko niec
2013 ro ku Fiat 500 otwie rał sta -
ty sty ki sprze da ży naj mniej szych
sa mo cho dów w aż 10 kra jach
Eu ro py. Wy prze dził na wet swo -
je go naj więk sze go kon ku ren ta –
Mi ni – na je go wła snym po dwór -
ku, czy li w Wiel kiej Bry ta nii. Li -
cząc ra zem z Pan dą, aż co
czwar ty sa mo chód – za li cza ją cy
się do gro na naj mniej szych –
sprze da ny w ubie głym ro ku na
Sta rym Kon ty nen cie no sił lo go
Fia ta. W su mie, od chwi li de biu -
tu Fiat 500 zna lazł po nad 1,2
mi lio na klien tów w wię cej niż

500L Beats
Edition – mocne
brzmienie Fiata
dla koneserów

aut naj mniej szych, rów nież
Fiat 500L rzą dzi w swo jej kla sie
w Eu ro pie.
Rok po de biu cie „lar ge’a” Fiat
za pre zen to wał ko lej ne wer sje
z ozna cze niem „500L” w na -
zwie – Trek king i Li ving. Pierw -
sza z nich, ubra na w do dat ki
cha rak te ry stycz ne dla bar dzo
mod nych obec nie cros so ve rów,
przy po mi na ją cych du że SUV -y,
mru ga okiem do tych wszyst -
kich, któ rzy chcą lub mu szą do -
je chać au tem po piasz czy stej
pla ży na sam brzeg mo rza lub
za ła do wać do au ta gór skie ro -
we ry i do je chać z ni mi jak naj bli -
żej ro we ro we go szla ku. Do dłu -
go ści Fia ta 500L od mia na Trek -
king do kła da 10 cm i jest od
nie go de li kat nie szer sza, ale wy -
łącz nie za spra wą pla sti ko wych
„ochra nia czy” na nad ko lach.
Za wie sze nie o nie co więk szym
sko ku spra wia, że nad ko ła mi
i pod pod wo ziem jest wię cej
po wie trza.

100 kra jach na świe cie.
W 2012 ro ku ro dzi na Fia tów
500 po więk szy ła się o mo del,
któ ry w po rów na niu z dwo ma
pierw szy mi urósł zde cy do wa nie
i to w każ dym kie run ku. Fiat
500L, któ ry na dłu gość mie rzy
4,17 m, od „500” jest o pra wie

63 cm dłuż szy, o nie mal 16 cm
szer szy i o 17 cm wyż szy. Fiat
500 w wer sji „lar ge” roz staw osi
ma rów nież lar ge (więk szy niż
u „500” o nie co po nad 31 cm).
Na zwięk sze niu roz mia rów ze -
wnętrz nych au ta, oprócz ka bi ny
pa sa żer skiej, ogrom nie zy skał
tak że ba gaż nik. Je go po jem -
ność uro sła po nad dwu krot nie
(ze 185 l do 400 l). Za spra wą
pro por cji nad wo zia (bar dzo sze -
ro kie go i dość wy so kie go) oraz
dzię ki ogrom nym po wierzch -
niom prze szklo nym Fiat 500L
bar dziej pa su je do ka te go rii va -
nów niż kla sycz nych kom pak to -
wych hatch bac ków. Po dob nie
jak mniej sza „500” w seg men cie

Wśród Fiatów
500 każdy
znajdzie idealne
auto dla siebie 
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Roz miar XL Fiat za re zer wo wał
dla 7-oso bo wej od mia ny Li ving,
dłuż szej o bli sko 20 cm od wer -
sji 500L. Przy 5 oso bach na po -
kła dzie ba gaż nik Fia ta 500L
Living li czy aż 560 l po jem no ści,
czy li wię cej niż w znacz nie więk -
szych au tach.
Ma ły miej ski sa mo chód, ma łe
miej skie ka brio, kom pakt o wa lo -
rach bar dziej va na niż hatch bac -
ka, cros so ver i 7-miej sco wy van
– wśród Fia tów z „500” w na -
zwie już te raz pra wie każ dy znaj -
dzie au to ide al nie do pa so wa ne
do in dy wi du al nych po trzeb. Za
chwi lę ofer ta po sze rzy się o Fia -
ta 500L Be ats Edi tion, któ ry ba -
zu je na mo de lu Trek king. Dla fa -
nów mu zy ki wszyst ko jest ja sne.
Za na gło śnie nie tej od mia ny Fia -
ta 500L od po wia da du et pro du -
cen tów mu zycz nych – Dr. Dre
i Jim my Io vi ne. To oni stwo rzy li
mar kę Be at sAu dio, zna ną z pro -
duk cji zna ko mi tych słu cha wek
i gło śni ków. Te za sto so wa ne do
na gło śnie nia ka bi ny Fia ta 500L
Be ats Edi tion ma ją łącz ną moc
520W. Na kom plet na gło śnie nia
skła da ją się 2 gło śni ki śred nio to -
no we o mo cy 80 W każ dy
i śred ni cy 165 mm, umiesz czo ne

w dol nej czę ści po szy cia przed -
nich drzwi; 2 gło śni ki wy so ko to -
no we o mo cy 40W każ dy i śred -
ni cy 38 mm znaj du ją ce się
w gór nej czę ści ta pi cer ki drzwi;
2 gło śni ki peł no za kre so we 
o mo cy 60W każ dy i śred ni cy
165 mm, umiesz czo ne w tyl nych
drzwiach oraz sub wo ofer o mo -
cy 160 W i śred ni cy 165 mm,
znaj du ją cy się w miej scu ko ła
za pa so we go w ba gaż ni ku.
Mi mo że tę wer sję „500” zde cy -
do wa nie mo że być wcze śniej
sły chać niż wi dać, z ze wnątrz
sa mo chód rów nież ła two „zde -
ma sko wać”. Dwu ko lo ro we nad -

wo zie z ma to wym la kie -

Powyżej:
wnętrze Fiata
500L Beats
Edition.
Obok:
Maciej Ziemek,
członek jury 
Car of the Year
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rem w ko lo rze po pie la tym
i z czar nym błysz czą cym da -
chem oraz z de li kat ny mi czer wo -
ny mi do dat ka mi jest nie do po -
my le nia ani z in ną wer sją Fia -
ta 500L, ani z in nym au tem.
Wnę trze od mia ny dla au dio fi lów
jest utrzy ma ne w czar nym ko lo -
rze, z czer wo nym na pi sem 500
wy szy tym na fo te lach.
Fiat 500L Be ats Edi tion, oprócz
zna ko mi tej ja ko ści sprzę tu au dio
oraz cha rak te ry stycz nej ko lo ry -
sty ki na ze wnątrz i we wnątrz,
wy róż nia się bar dzo bo ga tym
wy po sa że niem stan dar do wym.
W je go skład wcho dzą m. in.
17-ca lo we ma to we ob rę cze kół

z lek kich sto pów w ko lo rze
czar nym z opo na mi ty pu M+S
(do brze przy sto so wa ny mi do
jaz dy po dro gach nie utwar dzo -
nych), świa tła prze ciw m giel ne,
au to ma tycz na kli ma ty za cja
dwu stre fo wa, sys tem Ucon nect
z 5-ca lo wym do ty ko wym wy -
świe tla czem, elek trycz nie ste ro -
wa ne szy by w tyl nych drzwiach
oraz au to ma tycz nie włą cza ne
świa tła i wy cie racz ki. Do wy po -
sa że nia se ryj ne go wer sji Be ats
Edi tion na le ży rów nież sys tem
Trac tion+, czu wa ją cy nad jak
naj bar dziej efek tyw nym wy ko -
rzy sta niem si ły na pę do wej
w cza sie jaz dy dro ga mi o luź nej
na wierzch ni.

W 2014 ro ku ro dzi na Fia tów
500, oprócz no wej wer sji Be ats
Edi tion, wzbo ga ci się o no we
jed nost ki na pę do we. Do wy bo ru
bę dą bar dzo no wo cze sne i nie -
zwy kle oszczęd ne 120-kon ne
sil ni ki – wy so ko pręż ny 1.6 Mul ti -
jet II ge ne ra cji oraz ben zy no -
wy 1.4 T -Jet. Ten dru gi bę dzie
do stęp ny rów nież w wer sji z fa -
brycz ną in sta la cją ga zo wą. Po
za tan ko wa niu oby dwu zbior ni -
ków do peł na Fiat 500L jest
w sta nie prze je chać na tra sie
aż 1400 km.
Wy po sa żo na w tur bo sprę żar kę
o zmien nej geo me trii kie row ni cy
wy so ko pręż na jed nost ka na pę -

do wa Mul ti jet II mak sy mal ną
moc osią ga przy 3750 obr/min
i dys po nu je mak sy mal nym mo -
men tem ob ro to wym, wy no szą -
cym aż 320 Nm już przy 1750
obr/min. Sil nik ten za pew nia Fia -
to wi 500L przy spie sze nie od
0 do 100 km/h w 10,7 s i pręd -
kość mak sy mal ną 189 km/h.
Śred nie zu ży cie ole ju na pę do we -
go wy no si je dy nie 4,6 l/100 km,
a emi sja dwu tlen ku wę gla 120
g/km. Sil nik Die sla zo stał za pro -
jek to wa ny z my ślą o speł nie niu
w przy szło ści naj now szej nor my
emi sji spa lin Eu ro 6.
Sil nik 1.4 T -Jet 120 ko ni me cha -
nicz nych mo cy osią ga przy 5000
obr./min, a mak sy mal ny mo ment

ob ro to wy o war to ści 215 Nm już
od 2500 obr/min. Fiat 500L
z ben zy no wą jed nost ką na pę do -
wą pod ma ską przy spie sza od 0
do 100 km/h o 0,5 s szyb ciej niż
od mia na na pę dza na sil ni kiem
wy so ko pręż nym i roz pę dza się
do iden tycz nej pręd ko ści mak sy -
mal nej. Śred nie zu ży cie ben zy ny
wy no si  6,9 l/100 km, co prze -
kła da się na emi sję CO2 na po -
zio mie 159 g/km. Sil nik 1.4 T -Jet
rów nież zo stał za pro jek to wa ny,
aby speł nić su ro we wy ma ga nia
nor my Eu ro 6.
Kry zys eko no micz ny, wciąż wi -
docz ny w wie lu eu ro pej skich
kra jach, nie wpły nął ne ga tyw nie

na sprze daż Fia tów w 2013 r.
Z sa lo nów sa mo cho do wych wy -
je cha ło łącz nie bli sko 600 ty się -
cy aut, dzię ki cze mu w po rów -
na niu z 2012 ro kiem udział Fia ta
w ryn ku zwięk szył się o 0,1%
i wy niósł 4,7%. Nie by ło by to
moż li we, gdy by nie spek ta ku lar -
ne – czę sto na wet dwu cy fro we –
wzro sty sprze da ży na naj waż -
niej szych eu ro pej skich ryn kach
(we Fran cji – o 9,5%, w Wiel kiej
Bry ta nii – o 20,2%, w Hisz pa nii –
o 28,8%). Spo ry udział w suk ce -
sie Fia ta na nie któ rych ryn kach
ma mo del 500L, któ ry w cią -
gu 1,5 ro ku od po ja wie nia się
w sprze da ży zna lazł po nad 80
tys. na byw ców.

Fiat 500L
Trekking –

większy
prześwit, opony

typu M+S 
oraz system

Traction+ czynią
z niego całkiem

sprawnego 
off-roadera
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FIRMA
FAP

Zbliżyć się
do ideału
Work pla ce In te gra tion to

no wa me to da do sko -
na le nia i pro jek to wa nia

pro ce su pro duk cyj ne go po -
przez za sto so wa nie ist nie ją cych
stan dar dów WCM oraz naj lep -
sze go know -how Fia ta. W Fiat
Au to Po land me to da wpro wa -
dza na jest od kil ku mie się cy
w Jed no st ce Pro duk cyj nej
Mon taż, czy li tam, gdzie udział
pra cy czło wie ka jest naj wyż szy,

Workplace Integration to metoda, która
umożliwia budowę stanowiska pracy bliskiego
ideałowi. Poprawia bezpieczeństwo,
ergonomię, jakość. Obniża koszty.

a za tem po trze ba opty ma li za cji
pro ce sów i stwo rze nia ide al -
nych sta no wisk pra cy naj więk -
sza. „To tu ma my do czy nie nia
ze sto sun ko wo naj więk szą ilo -
ścią strat zwią za nych z kosz tem
wy twa rza nia i pra co chłon no -
ścią. To oczy wi ste za tem, że to
tu ist nie je naj więk szy po ten cjał
ich zre du ko wa nia” – wy ja śnia
szef jed nost ki  Mon ta żu An drzej
To karz.



WPI/WCM
WPI jest w pew nym sen sie na -
rzę dziem, któ re uzu peł nia dzia -
łal ność WCM. „W mo de lu za -
rzą dza nia WCM każ dy z fi la rów
osob no pod cho dzi do kon kret -
ne go sta no wi ska pra cy; każ dy
jest bo wiem ina czej ukie run ko -
wa ny. Dzię ki ana li zie WPI
wszyst kie fi la ry w jed nym mo -
men cie współ pra cu ją ze so bą
bu du jąc no wy pro ces lub po -
pra wia jąc ist nie ją cy. Skra ca to
znacz nie czas we ry fi ka cji sta no -
wisk i po zwa la pra co wać efek -
tyw niej” – pod kre śla li der WPI
Ma rze na Siel ska. Li der mo de lu
Ford na Mon ta żu To masz Ja nik
do da je, że WPI po zwa la tak że
na szyb ką re ak cję. „Nor mal nym
to kiem, po stę pu jąc zgod nie
z me to do lo gią WCM, do szli by -
śmy do tych sa mych roz wią zań,
ale trwa ło by to znacz nie dłu żej”
– mó wi.

NA LI NII D
Wdra ża nie Work pla ce In te gra -
tion na Mon ta żu w Fiat Au to Po -
land roz po czę to od li nii D, gdzie
pro duk cja od by wa się w sze ściu
ko lej nych ze spo łach tech no lo -
gicz nych. Ana li zą WPI zaj mu je
się kil ku dzie się cio oso bo wy ze -
spół, któ ry spo ty ka się dwa ra zy
w ty go dniu i bie rze „pod lu pę”
ko lej no każ de sta no wi sko pra cy.
Gru pa ro bo cza łą czy li de rów po -
szcze gól nych fi la rów WCM,
spe cja li stów pla no wa nia i kon -
tro li pro duk cji, oso by od po wie -
dzial ne za BHP i er go no mię, ja -
kość, lo gi sty kę, a tak że spe cja -
li stów po pra wy pro ce su
i „me to dy stów”. Zda niem Ja ni ka
dzię ki tak sze ro kiej re pre zen ta cji,
a zwłasz cza współ pra cy dzie się -
ciu fi la rów tech nicz nych WCM,
wy eli mi no wa ne są po mył ki,
a tym sa mym każ dy pro ces
moż na spraw nie i grun tow nie
zop ty ma li zo wać. Człon ka mi ze -
spo łu są tak że oso by naj bli żej
zwią za ne z pro duk cją: kie row ni -
cy i li de rzy ze spo łów tech no lo -

gicz nych oraz pra cow ni cy bez -
po śred niej pro duk cji, któ rzy naj -
le piej wie dzą, co na le ży po pra -
wić. Szcze gól nie istot na jest tu
ro la li de rów ze spo łów tech no lo -
gicz nych, któ rzy są naj bli żej sta -
no wi ska pra cy, a za ra zem zna ją
każ dy pro ces od pod szew ki;
wszyst kie je go moc ne, jak i sła -
be stro ny.
Sta no wi ska ana li zo wa ne są jed -
no po dru gim, pro ces po pro ce -
sie. Cho dzi m. in. o po pra wę

bez pie czeń stwa, er go no mii, lo -
gi sty ki, or ga ni za cji miej sca pra -
cy w spo sób umoż li wia ją cy do -
star cza nie do li nii i po bie ra nie
de ta li ze stre fy Gol den Zo ne, co
po zwa la znacz nie zre du ko wać
stra ty. „Pod czas ana li zo wa nia
sta no wisk pra cy przed sta wi cie -
le po szcze gól nych fi la rów WCM
zbie ra ją in for ma cje ze swo je go
za kre su. Po tem spo ty ka my się
w peł nej gru pie i dys ku tu je my
we ry fi ku jąc spo strze że nia. Cza -
sem po mysł, któ ry z punk tu wi -
dze nia ja ko ści jest świet ny, mo -
że do pro wa dzić na ob ni że nia
bez pie czeń stwa. Wszyst ko to
mu si zo stać zwe ry fi ko wa ne” –
mó wi li der ZTM -14 Mi ro sław
No wak. Na bie żą co od no to wy -
wa ne są też po my sły pra cow ni -
ków. „Pod czas ta kich wi zyt ro -
dzi się bar dzo du żo po my słów.
Ko rzy sta my z nich w trak cie
spo tkań po świę co nych WPI” –
wy ja śnia li der ZTM -13 Pa weł
Ku bas.
Wszyst kie da ne ze bra ne pod -
czas wi zyt na sta no wi skach
pra cy ana li zo wa ne są w con -
trol -ro omach, czy li po miesz cze -
niach, któ re od po wia da ją ko lej -
nym ze spo łom tech no lo gicz -
nym. Każ dy z nich jest
od zwier cie dle niem jed ne go
z nich. „Pod czas ana liz dzię ki
spa ghet ti charts, czy li roz ry so -

Powyżej:
Marzena

Sielska, lider FI
odpowiedzialna

za WPI oraz 
Tomasz Janik 
lider modelu

Ford na
Montażu

odpowiedzialny
za EPM.

Niżej: grupa 
robocza WPI.
Na sąsiedniej

stronie u dołu:
Andrzej Tokarz,

szef Montażu
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MROWIE
PROPOZYCJI
Szef Mon ta żu An drzej To karz
pod kre śla, że WPI zo sta ło już
wdro żo ne w dwóch pierw szych
ze spo łach tech no lo gicz nych,
a te raz roz po czę ły się pra ce
przy trze cim od cin ku. Grun tow -
na ana li za pro ce sów owo cu je
licz ny mi pro po zy cja mi ko rzyst -
nych roz wią zań tech nicz nych.
Ma rze na Siel ska do da je, że przy
pierw szym ze spo le tech no lo -
gicz nym ta kich su ge stii by ło po -
nad 370. „Fan ta zja nas po no si -
ła i pew ne rze czy się wy klu cza -
ły, dla te go nie któ re po my sły
zo sta ły od rzu co ne. Po mi mo te -
go zre ali zo wa li śmy oko ło 150
ka ize nów. Więk szość z nich to
od dol na ini cja ty wa pra cow ni -
ków. Pro ce sy zo sta ły znacz nie
zop ty ma li zo wa ne. Po pra wi ła się
ja kość. Rów no le gle uspraw ni li -
śmy moc no or ga ni za cję miej sca
pra cy. Wszy scy mo gą po twier -
dzić pew ną za sa dę: je śli jest
du żo po my słów od pra cow ni -
ków, któ re po pra wia ją śro do wi -
sko pra cy, i są one wdra ża ne
z ko rzy ścią dla wszyst kich, 
to póź niej ci sa mi pra cow ni cy
są jesz cze bar dziej zmo ty wo -
wa ni, by zgła szać ko lej ne su ge -
stie” – mó wi.
Wśród wie lu kon kret nych pro -
jek tów Ma rze na Siel ska zwró ci -
ła uwa gę na po pra wę er go no mii
li nii pro duk cyj nej Tap pa rel la,
któ ra usy tu owa na jest oko ło
30 cm nad pod ło gą. Aby zni we -
lo wać sto pień, któ rzy pra cow ni -
cy mu sie li po ko ny wać każ do ra -
zo wo przy po bie ra niu de ta lu,
zbu do wa ny zo stał po dest. Za -
sto so wa no też roz wią za nia, któ -
re eli mi nu ją moż li wość po mył ki
czło wie ka pod czas po bra nia
de ta lu. „Przy mon ta żu kor ka
pa li wa, a jest ich pięć ro dza jów,
za sto so wa li śmy roz wią za nia
Pick to light. Pra cow nik jest in -
for mo wa ny, z któ re go miej sca
ma po brać de tal; za pa la się
spe cjal na lamp ka. Je śli po bie -
rze do bry ko rek, świa tło zga -

Powyżej:
Dokument WPI.
Obok:
lider odcinka 
ZTM-14 
Mirosław Nowak
oraz
Paweł Kubas
lider ZTM-13  

wa nym swo istym ścież kom, ja -
kie po ko nu je pra cow nik pod -
czas wy ko ny wa nia pra cy oraz
ma try cy ope ra cji, wi dzi my gdzie
i ja kie ge ne ru je my stra ty. Wy ni -
ka ją one z róż nych przy czyn.
Jed ną z nich mo że być przy kła -
do wo ko niecz ność przej ścia kil -
ku kro ków przez pra cow ni ka,
któ ry mu si po brać de tal. Stan -
dar do wą pro ce du rą jest rów nież
wy peł nia nie check list, któ re
wska zu ją nam ob sza ry do po -
pra wy. Wy peł nia je gru pa ro bo -
cza. Dzię ki ana li zom Oc cur ren ce
&Re le ase do strze ga my miej sca,
gdzie ist nie ją moż li wo ści po peł -
nie nia przez pra cow ni ka błę du.
Tam mo że my wdro żyć roz wią za -
nie ty pu Po ka Yoke, któ re ta ką
ewen tu al ność wy eli mi nu je. Ana -
li za Er go UAS po zwa la oce nić
każ de sta no wi sko pod wzglę -
dem er go no mii, a Risk Pre dic -
tion wska że po ten cjal ne miej sce
wy stą pie nia za gro że nia. Ana li zu -
je my rów nież spo sób do star -
cza nia de ta li do li nii. Pil nu je my,
aby każ dy z nich był po bie ra ny
przez pra cow ni ka i mon to wa ny
w sa mo cho dzie w stre fie Gol -
den Zo ne. Dzię ki  tym na rzę -
dziom wie my, gdzie ist nie je naj -
więk szy po ten cjał do po pra wy”
– wy ja śnia Ma rze na Siel ska.

WPI 
umożliwia
optymalne
procesy i idealne
miejsca pracy



35

śnie, je śli zły – bę dzie się świe -
ci ło, a li nia się za trzy ma” – wy ja -
śnia Pa weł Ku bas. Ra dy kal nie
po pra wio na zo sta ła mię dzy in -
ny mi er go no mia przy po bie ra niu
po szy cia kla py tyl nej. „Są trzy
ro dza je po szyć, któ re znaj du ją
się na jed nym wóz ku trans por -
to wym. Do tych czas pra cow nik
po bie rał je z róż nych, sto ją cych
obok sie bie pa let. Mu siał się
przy tym schy lać. Te raz ro bi to
w po zy cji wy pro sto wa nej” –
pod kre śla Mi ro sław No wak.
Ma rze na Siel ska do da je, że
uda ło się tak że wpro wa dzić kit -
ting na Tap pa rel li li nii D, któ ry na
ko rzyść zmie nił spo sób do star -
cza nia de ta li do li nii. „Sto su jąc
kit ting po pra wi li śmy er go no mię.
Pra cow nik nie mu si się już
schy lać po de ta le czy od cho -
dzić po nie od li nii; te raz są one
mu do star cza ne na sta no wi sko.
Znaj du ją się do dat ko wo na wy -
so ko ści je go rąk. Po wsta ły  za -
tem stre fy Gol den Zo ne i Stri ke
Zo ne” – wy ja śnia.

NA BRĄ ZO WO 
I ZIE LO NO 
Me to dę WPI moż na za sto so wać
w dwóch przy pad kach. Ma rze -
na Siel ska tłu ma czy, że jed nym
z nich jest czas przy go to wań do
uru cho mie nia no we go mo de lu
sa mo cho du. Wów czas wszyst -
kie pro ce sy bu do wa ne są od
pod staw. „Oso by od po wie dzial -
ne za ten ele ment sta ra ją się
wszyst ko opty mal nie za pro jek -
to wać i zbu do wać, aby już od
pod staw two rzy ły się ide al ne
sta no wi ska. Mó wi my wte dy
o tzw. Gre en Field” – pod kre śla.
WPI moż na też użyć dla po pra -
wy ist nie ją cych już pro ce sów
i sta no wisk pra cy. Tak dzie je się
to w Fiat Au to Po land. Wte dy
ma my do czy nie nia z tzw.
Brown Field. „Brąz”, oprócz
uspraw nie nia pro ce sów, co wią -
że się z wy mier ny mi ko rzy ścia -
mi, jest tak że swo istym tre nin -
giem przed „zie le nią”. Nie ja ko
uczy bu do wać li nię ide al ną, co

mo że zo stać wy ko rzy sta ne
w przy pad ku ulo ko wa nia w Ty -
chach pro duk cji no we go mo de -
lu sa mo cho du. „To przede
wszyst kim zbie ra nie do świad -
czeń. Za an ga żo wa nie jak naj -
wię cej osób z za kła du do tej
współ pra cy, przede wszyst kim
te am li de rów i pra cow ni ków
pro duk cji, spra wia, że przy
wpro wa dze niu no we go mo de lu
bę dzie my dys po no wa li szcze -
gó ło wy mi in for ma cja mi na te mat
ist nie ją cych pro ble mów ja ko -
ścio wych, pro ble mów do ty czą -
cych er go no mii, aspek tów do ty -
czą cych bez pie czeń stwa pra cy.
Są to nie zbęd ne in for ma cje do
ewen tu al ne go two rze nia no -
wych sta no wisk pra cy, gdzie już
w trak cie ich pro jek to wa nia
moż na wy eli mi no wać po ten cjal -
ne pro ble my” – pod kre śla An -
drzej To karz.
Pod czas spo tkań gru py WPI
zbie ra ne są rów nież pro po zy cje
zwią za ne z po pra wą wy ro bu.
Wszyst kie one są za rzą dza ne
przez fi lar EPM, czy li Wcze sne
Za rzą dza nie Wy ro bem. Oprócz
oce ny WPI prze pro wa dza ne są
tak że ana li zy Te ar down, czy li
de mon taż sa mo cho du kon ku -
ren cji i po rów na nie go z na szym
wy ro bem. „Ze bra ne su ge stie

wy sy ła my do ba zy EPM In fo,
gdzie są one oce nia ne przez
dy rek cję tech nicz ną w Tu ry nie.
Je śli roz wią za nie jest do bre,
sta je się ono obo wią zu ją cym
stan dar dem i bę dzie za sto so -
wa ne przy uru cho mie niu no we -
go mo de lu. W mo men cie je go
wpro wa dze nia do pro duk cji na -
tych miast za cznie my zbie rać
pro po zy cje opty ma li za cji pod
ko lej ny mo del. Jest to za tem
pro ces cią gły” – wy ja śnia To -
masz Ja nik. 

ROZ WI JAĆ TO, 
CO DO BRE
W przy szło ści me to da WPI roz -
pro pa go wa na zo sta nie na ca ły
Mon taż, a póź niej tak że – wzo -
rem in nych fa bryk kon cer nu – na
in ne jed nost ki pro duk cyj ne. Już
te raz w za kła dzie w Mel fi, gdzie
trwa ją przy go to wa nia do pro -
duk cji no wych mo de li Jeep’a
i 500x, sto so wa na jest ona na
Spa wal ni. W Ty chach rów nież
o tym my ślą. Pra cow ni cy tu tej -
szej Spa wal ni przy glą da ją się
po stę pom w Mel fi, by prze nieść
póź niej do bre prak ty ki do swo je -
go za kła du. Po wie la nie ko rzyst -
nych roz wią zań to du ży krok
w kie run ku do sko na ło ści, do
któ rej FAP sta le dą ży.   

Tapparella 
ZTM 14
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FIRMA
MAGNETI MARELLI

Siła tkwi

Są po my sło wi, za an ga żo wa ni i od waż ni. Co -
dzien nie mu szą się zmie rzyć z no wy mi wy -
zwa nia mi zwią za ny mi z roz wią za nia mi tech -

no lo gicz ny mi wy ko rzy sty wa ny mi w fir mie, któ re
uspraw nia ją jej dzia łal ność biz ne so wą. Pra cą dzie -
wię cio oso bo we go ze spo łu IT Magneti Marelli kie -
ru je me ne dżer i kie row nik ds. in for ma ty ki, Gra ży na
Ka raś. „Je ste śmy in for ma tycz ną służ bą utrzy ma nia
ru chu. Dzię ki in fra struk tu rze oraz spraw no ści i wy -
daj no ści sys te mów IT nad zo ru je my, in ter we niu je my
i wspie ra my pro duk cję w spół kach Ma gne ti Ma rel -
li” – mó wi sze fo wa gru py.

Ze spół po dzie lo ny jest na dwa ob sza ry. Pierw szy
z nich, IT Au to mo ti ve Li gh ting, do któ re go na le żą
Mi ro sław Jaź wiń ski, Mi ro sław Ma larz, Bar tło miej
Żo łędz ki, Mar cin Osta szew ski i Da mian Ło dy ga,
od po wia da za spraw ne funk cjo no wa nie i bez pie -
czeń stwo ca łej sfe ry in for ma tycz nej we wszyst -
kich za kła dach Ma gne ti Ma rel li w Pol sce; od do -
stę pu do In ter ne tu i pocz ty elek tro nicz nej po dzia -
ła nie wy ra fi no wa nych sys te mów jak SAP, któ ry
da je do stęp do wszel kich ob sza rów dzia łal no ści
fir my, czy RAD do ty czą cy sa mej pro duk cji. 
Ze spół wspie ra ją fa chow cy za trud nie ni w po -

Dla informatyków pracujących w sosnowieckim
Automotive Lighting słowo „niemożliwe” nie istnieje.

w zespole
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szcze gól nych spół kach Ma gne ti Ma rel li: w MM Za -
kład Exhaust – Krzysz tof Krzy ża now ski, MM Su -
spen sion Sys tems Biel sko – Łu kasz Żo czek i Ro -
man Grycz, a w Pla stic Com po nents and Mo du -
les Po land – Prze my sław Mu siał. Są oni swo isty mi
łącz ni ka mi mię dzy swą fir mą a nad zo ru ją cym sfe -
rę in for ma tycz ną dzia łem IT z Au to mo ti ve Li gh ting.
To oso by pierw sze go kon tak tu. Od bie ra ją wszel -
kie in for ma cje do ty czą ce wpro wa dze nia no wych
pro ce dur i wdro żeń w sys te mach swo ich za kła -
dów. Do nich wpły wa ją też zgło sze nia o pro ble -
mach. Je że li nie są w sta nie im
za ra dzić, wów czas in ter we niu ją
spe cja li ści z So snow ca. W przy -
pad ku po waż niej szych uste rek
na po moc wzy wa ni są spe cja li -
ści z IBM lub Hew lett –Pac kard.
„Na sze kom pu te ry są le asin go -
wa ne z Hew lett -Pac kard, dzię ki
cze mu je ste śmy w ko rzyst niej -
szej sy tu acji: nie mu si my an ga -
żo wać się w na pra wy, jak jesz -
cze kil ka lat te mu, gdy sprzęt był
na szą wła sno ścią” – pod kre śla Gra ży na Ka raś.

OPROGRAMOWANIE SAP
SAP to kom plek so wy sys tem in for ma tycz ny, któ ry
sto su ją wszyst kie za kła dy Ma gne ti Ma rel li na świe -
cie. W So snow cu zo stał wpro wa dzo ny w 2009 ro -
ku. Zaj mu je się za rzą dza niem fi nan sa mi, za so ba -
mi ludz ki mi, lo gi sty ką czy su row ca mi. Kon tro lu je
pro ce sy biz ne so we w fir mie. Wszyst ko co się dzie -
je w za kła dzie, od mo men tu za mó wie nia ma te ria -
łu, przez je go do star cze nie, aż po wy rób go to wy,
je go zma ga zy no wa nie, przy ję cie za mó wie nia na
nie go i sprze daż, od by wa się za po śred nic twem
SAP. Obej mu je też sfe rę kon tro lin gu fi nan sów. „To
sys tem wie lo mo du ło wy, ale wszyst kie one są zin -
te gro wa ne. Ba zu je w jed nym cza sie za wsze na
tych sa mych da nych. Każ da ko mór ka za kła du ma
swo ją dział kę w SAP. Je dy nie przy pro duk cji sto -
su je my RAD, któ ry jed nak że też z nim współ pra -
cu je” – do da je Gra ży na Ka raś. Dziś bez ża lu
wspo mi na o schył ku lat 90., gdy do za rzą dza nia
uży wa ne by ły aż czte ry sys te my, na do da tek czę -
sto za wod ne. „Naj dłuż sza „ak cja ra tun ko wa” trwa -
ła wte dy 38 go dzin. „Po sy pa ły się” dys ki. Przy je -
cha li fa chow cy z IBM i je wy mie ni li, a my mu sie li -
śmy od two rzyć wszyst kie da ne sys te mów.
W ogó le wte dy nie spa li śmy” – wspo mi na.
Dziś pra ca wy glą da ina czej. Cen tral ny kom pu ter,
któ ry za rzą dza sys te mem SAP we wszyst kich za -
kła dach Ma gne ti Ma rel li w Pol sce, ale tak że we
Fran cji, Sło wa cji, Ser bii i Hisz pa nii, znaj du je się
w Niem czech. Po moc tech nicz na po dzie lo na zo -
sta ła na trzy po zio my wspar cia (help -desk): pierw -

szy, dru gi i trze ci. Eki pa IT z So snow ca na le ży do
pierw szej gru py, co ozna cza, że jej przed sta wi cie -
le są naj bli żej użyt kow ni ków SAP. Ich umie jęt no ści
i do świad cze nie po trzeb ne są przez ca łą do bę.
Roz wią zu ją po waż ne pro ble my or ga ni za cyj ne,
tech nicz ne, ale i drob niej sze, cza sem wy ni ka ją ce
z ludz kiej nie wie dzy. Wie le in ter wen cji pro wa dzo -
nych jest bez po śred nio na sta no wi skach pra cy.
Po nad 90 proc. ma szyn na li niach pro duk cyj nych
wy po sa żo nych jest w kom pu te ry. „Cza sa mi wy -
star czy tyl ko wpiąć ka bel w od po wied nie miej sce

po tym, jak ktoś go nie opatrz -
nie wy jął. By wa ją jed nak też
po waż ne uster ki, któ re wy ma -
ga ją wy mia ny ca łe go sta no wi -
ska” – pod kre śla czło nek so -
sno wiec kie go ze spo łu IT Mi ro -
sław Jaź wiń ski. W przy pad ku
bar dzo po waż nych awa rii ze -
spół z so sno wiec kie go Au to -
mo ti ve Li gh ting mo że li czyć na

Dziś f irmy 
nie mogą
funkcjonować 
bez nowoczesnych
systemów IT

Mirosław
Jaźwiński,
Grażyna Karaś
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po moc spe cja li stów z help -de sków na po zio mie
dru gim i trze cim. Po mo cą słu żą wów czas in for ma -
ty cy z Włoch, któ rzy w awa ryj nej sy tu acji mo gą
na wet zmie nić pa ra me try sys te mu.
Jaź wiń ski wraz ze współ pra cow ni ka mi wpro wa -
dza też do sys te mów od po wied nie mo dy fi ka cje.
„Re gu ła jest za wsze ta sa ma – wy ja śnia Gra ży na
Ka raś. – Wszel kie po praw ki te stu ją rów no cze śnie
ich au to rzy, czy li pra cow ni cy wspar cia z po zio mu
dru gie go. My re pre zen tu je my użyt kow ni ków. Aby
mo dy fi ka cja zo sta ła osta tecz nie wpro wa dzo na,
spraw dza my czy przy kła do wo nie wpły wa ona ne -
ga tyw nie na śro do wi sko in for ma tycz ne. Je śli zmia -
ny uzy ska ją ak cep ta cję, są wpro wa dza ne do sys -
te mu pro duk cyj ne go. Wów czas od by wa się po -
now ny test, któ ry po wi nien wy ka zać, czy pod czas
te go pro ce su nie do szło do ja kich kol wiek nie pra -
wi dło wo ści”. Pra cow ni cy po zio mu dru gie go de cy -
du ją też sa mi o nie któ rych zmia nach. Mo gą na
przy kład po dej mo wać de cy zje, gdzie zo sta ną wy -
dru ko wa ne nie któ re do ku men ty. W ich ge stii le ży
tak że blo ko wa nie lub od blo ko wa nie kon kret nych
użyt kow ni ków. Nie mo gą jed nak in ge ro wać
w SAP. „Ten przy wi lej ma wy łącz nie trze ci po ziom
help -desk we Wło szech, a tak że w In diach. To oni
spra wu ją bez po śred nią kon tro lę nad sys te mem.
Pi szą pro gra my i ma ją pra wo zmie niać pro ce du ry”
– wy ja śnia Mi ro sław Jaź wiń ski.

PRO DUK CYJ NY RAD
Dział IT nad zo ru je tak że apli ka cję RAD. Zo sta ła ona
stwo rzo na, by wspo ma gać nie zwy kle po tęż ny
i bar dzo dro gi SAP w śro do wi sku pro duk cji. „W je -
go przy pad ku ma my znacz nie wię cej upraw nień
niż przy SAP, bo ser we ry sto ją w na szym po ko ju”
– pod kre śla Gra ży na Ka raś. Od po wie dzial ność za
spraw ne funk cjo no wa nie RAD spo czy wa na bar -
kach Bar tło mie ja Żo łędz kie go. „Wła śnie wpro wa -
dza my naj now szą wer sję. Bar tek dba o to, aby
ser wer te go sys te mu dzia łał bez prze szkód. Nie tyl -
ko od stro ny tech nicz nej. Zaj mu je się rów nież stro -
na mi apli ka cyj ny mi RAD” – do da je Gra ży na Ka raś.

Powyżej, 
na pierwszym
planie:
Bartłomiej
Żołędzki 
i Marcin
Ostaszewski.
Poniżej:
praca na
stanowisku RAD
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Ze spół z So snow ca nad zo ru je rów nież prze strze -
ga nie pro ce dur, wy zna cza nych przez cen tra lę 
Ma gne ti Ma rel li. Pro wa dzą okre so we kon tro le
i we ry fi ku ją za war tość kom pu te rów. Dba ją o to,
aby na fir mo wym sprzę cie nie zna la zło się nie wła -
ści we opro gra mo wa nie. Co dzien ność dzia łu IT to
tak że szko le nia pra cow ni ków, tak że tych, któ rzy
po dej mu ją pra cę w fir mie. 

ZE SPÓŁ
Człon ko wie ze spo łu naj wię cej cza su po świę ca ją
ob sza rom, za któ re od po wia da ją. Nie ozna cza to
jed nak, że wy peł nia ją je dy nie przy pi sa ne im kon -
kret ne za da nia. „Teo re tycz nie Mi ro sław Ma larz i Bar -
tek Żo łędz ki zaj mu ją się SAP. Mi ro sław Jaź wiń ski
od po wie dzial ny jest za wła ści we ko rzy sta nie z sys -
te mu SAP, z za cho wa niem wszel kich obo wią zu ją -
cych pro ce dur, ale jest tak że oso bą pierw sze go po -
zio mu help -desk dla ca łej Pol ski. Mar cin Osta szew -
ski za rzą dza śro do wi skiem Win dows i zwią za ną
z nim in fra struk tu rą, a Da mian Ło dy ga od po wia da
za in sta la cję każ de go kom pu te ra, od po sta wie nia
go w biu rze, czy na li nii pro duk cyj nej, po wpro wa -
dze nie sys te mu ope ra cyj ne go. Kie dy jed nak po ja -
wia się pro blem, in wen cję i za an ga żo wa nie wy ka -
zu ją wszy scy człon ko wie mo je go ze spo łu, bez
wzglę du na to, czym aku rat się zaj mu ją” – kom ple -
men tu je swo ich pra cow ni ków Gra ży na Ka raś.

WIR TU AL NA PRZY SZŁOŚĆ 
Ja kie naj waż niej sze wy zwa nie stoi obec nie przez
dzia łem IT z So snow ca? W naj bliż szym cza sie ze -
spół prze pro wa dzi ope ra cje zwią za ne z wir tu ali za -
cją ser we rów. „Na ba zie ser we rów fi zycz nych
two rzy my śro do wi ska wir tu al ne. To no wo cze sne
roz wią za nie, któ re po zwa la na bar dziej ela stycz ne
za rzą dza nie” – wy ja śnia Gra ży na Ka raś. Jest
prze ko na na, że jej lu dzie do sko na le so bie z tym
po ra dzą.   

Damian Łodyga
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia 
Satiz Poland

FIRMA
FIAT SERVICES

Chrysler

Spra wa mi księ go wo ści
w Chry sle rze, któ ry na le ży
obec nie do Gru py Fiat,

zaj mo wa ła się do tych czas fir ma
ze wnętrz na. Pro du cent sa mo -
cho dów z Ame ry ki Pół noc nej
zde cy do wał się jed nak na zmia -
nę, któ ra przede wszyst kim mia -
ła na ce lu po pra wę ja ko ści
świad czo nych usług, ale tak że
za sto so wa nie stan dar dów Fia ta
i ich opty ma li za cję. Biel ska spół -
ka po sta no wi ła pod jąć się te go
wy zwa nia, choć jest ono ogrom -
ne i nie zwy kle skom pli ko wa ne.
Cho dzi ło bo wiem o prze ję cie za -
rzą dza nia w za kre sie głów nych
pro ce sów ad mi ni stra cyj nych
Chry sle ra za rów no cy klu pa syw -
ne go, jak i ak tyw ne go oraz księ -
go wo ści głów nej. Aby zdo być
kon trakt na ob słu gę ame ry kań -

po twier dził, że jest ona na wy so -
kim po zio mie” – pod kre śla wi ce -
pre zes Fiat Se rvi ces Pol ska Et to -
re Ac tis Go ret ta (trze ci od le wej
na zdję ciu obok). Po wy gra nym
w ubie głym ro ku prze tar gu
w Biel sku -Bia łej roz po czę ły się
przy go to wa nia do re ali za cji za -
da nia. „Na po cząt ku po wsta ła
bli sko dwu dzie sto oso bo wa gru -
pa, któ rą w wy sił kach wspie rał
Fiat Se rvi ces z Włoch. Sta no wi ła
ona rdzeń ze spo łu, two rzo ne go
z my ślą o ob słu dze księ go wej
Chry sle ra” – do da je Ac tis Go ret -
ta. Je sie nią do łą czy ło do nich
jesz cze sto osób. W ten spo sób
po wstał te am zło żo ny z do tych -
cza so wych pra cow ni ków Fiat
Se rvi ces Pol ska, któ rzy zo sta li
prze nie sie ni z in nych dzia łów,
oraz z no wo przy ję tych osób.

Fiat Services Polska przejęła prowadzenie
księgowości Chryslera. Dzięki temu w Bielsku-
Białej pracę znalazło kilkadziesiąt osób.

Chryslerw portfelu
skiej fir my, Fiat Se rvi ces Pol ska
mu siał w prze tar go wych szran -
kach udo wod nić swą wyż szość
nad kon ku ren cją. Tak się też sta -
ło. Ofer ta spół ki z Biel ska -Bia łej
oka za ła się naj lep sza. „Czyn ni -
kiem de cy du ją cym o wy bo rze
na szej fir my by ła przede wszyst -
kim ja kość świad czo nych przez
nas usług. Wy bór na szej ofer ty

Fiat Services
Polska obsługuje
100 firm
i zatrudnia
ponad 1 000
pracowników



REALIA PRACY„Oko ło 70 pro cent osób w ze s -
po le to zu peł nie no wi pra cow ni -
cy, któ rych spe cjal nie w tym ce -
lu za trud ni li śmy” – pod kre śla wi -
ce pre zes. W li sto pa dzie i grud niu
zo sta li oni prze szko le ni i przy go -
to wa ni do pra cy. Pierw sze go
stycz nia bie żą ce go ro ku Fiat
Ser vices Pol ska prze jął księ go -
wość głów ną ame ry kań skie go
pro du cen ta sa mo cho dów, a tak -
że cy kle pa syw ny (we ry fi ka cja
fak tur) i ak tyw ny (wy sta wia ne
fak tu ry). Po ło że nie za kła dów
Chry sle ra na za chod niej pół ku li
nio sło za so bą pew ne utrud nie -
nia. „Dzia ła my na in nym kon ty -
nen cie, a co się z tym wią że
w róż nych stre fach cza so wych.
Róż ni ca, w za leż no ści od te go,
gdzie znaj du ją się cen tra Chry -
sle ra, się ga sze ściu go dzin.
Oczy wi ście jest to pew nym
utrud nie niem, ale po ra dzi li śmy
so bie z tym” – mó wi Ac tis
Goretta. Ko niecz no ścią sta ło się
wpro wa dze nie w biel skiej fir mie
dwu  zmia no we go sys te mu pracy.
Pierw sza zmia na funk cjo nu je
w go dzi nach od 8.00 do 16.00.
Nie któ re czyn no ści wy ma ga ją
jed nak bez po śred nie go kon tak -
tu z przed sta wi cie la mi Chry sle ra
oraz sko rzy sta nie z sys te mów
in for ma tycz nych w cza sie ich
pra cy. Są one wy ko na ne na dru -
giej zmia nie, od 14.00 do 22.00.

Fiat Se rvi ces Pol ska po -

szu ki wał no wych pra cow ni ków
na bazie wła sne go sys te mu re -
kru ta cji. Przed sta wi cie le fir my
spo ty ka li się ze stu den ta mi wyż -
szych uczel ni. Opu bli ko wa ne
zo sta ły  tak że ogło sze nia w In -
ter ne cie i ga ze tach. Spół ka ko -
rzy sta ła  rów nież z po mo cy wy -
spe cja li zo wa nych agen cji po -
śred nic twa pra cy. „Z ze wnątrz
za trud nio ne zo sta ły oso by, któ re
– zin te gro wa ne z pracownikami
z in nych działów spół ki – by ły
w sta nie stwo rzyć zespół cha -
rak te ry zu ją cy się od po wied nim
ze sta wie niem kom pe ten cji i do -
świad cze nia” – pod kre śla Et to re
Ac tis Goretta. No wi pra cow ni cy
mu sie li wy ka zać się ce cha mi
i umie jęt no ścia mi przy dat ny mi
w dość spe cy ficz nej pra cy. Waż -
na by ła  wie dza i do świad cze nie
w za kre sie ob słu gi apli ka cji in for -
ma tycz nych oraz księ go wo ści.
Kan dy da ci mu sie li wy ka zać się
bar dzo do brą zna jo mo ścią ję zy -
ka an giel skie go. Istot ne zna cze -
nie mia ły tak że wa lo ry oso bo wo -
ści: sil na mo ty wa cja i umie jęt -
ność pra cy w ze spo le. Więk-
szość za trud nio nych po cho dzi
z oko lic Biel ska -Bia łej. To głów -
nie mło dzi lu dzie. Śred ni wiek
pra cow ni ków Fiat Se rvi ces Pol -
ska pra cu ją cych na rzecz Chry -
sle ra wy no si  obec nie 30 lat. Do -
świad czo na i mło da za ło ga jest
wiel kim atu tem biel skiej fir my.  

Wspieramy Amerykanów
Paweł Rączka jest specjalistą
w dziale cyklu pasywnego.
Swoje doświadczenie w tej
dziedzinie zbierał pracując
uprzednio w Polo Europa
spółki Fiat Services Polska.
Gdy firma zwyciężyła
w przetargu na obsługę
Chryslera, dołączył do
tworzonego zespołu.
Dziś dzieli się swymi umiejętnościami, koordynując 
pracę piętnastoosobowej grupy zajmującej się
weryfikacją faktur. „Najkrócej mówiąc, kontrolujemy
faktury wystawiane przez dostawców naszemu
klientowi. Otrzymujemy je w formie elektronicznej,
sprawdzamy ich zgodność z zamówieniem
i podejmujemy odpowiednie działania, aby zostały
zapłacone w terminie” – przybliżył krótko pracę
swojego działu Paweł Rączka. 
Świadczenie usług dla nowego klienta polega nie
tylko na wykonywaniu przez pracowników pracy
operacyjnej, ale również na dzieleniu się posiadaną
wiedzą i doświadczeniami. Dla kolegów z Ameryki
nowością jest przykładowo stosowanie programu
SAP, czyli kompleksowego systemu informatycznego
wprowadzonego w Grupie Fiat 10 lat temu. 
„Chrysler korzysta z niego od początku 2013 r.
Bazując na naszych sporych już doświadczeniach,
wspólnie z klientem staramy się jak najlepiej go
poznać i wykorzystywać wszystkie możliwości
programu” – dodaje Paweł Rączka.
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FIRMA

Rozstrzygnięto 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy,
organizowanego od 1972 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Gospodarki i Naczelną Organizację Techniczną. Celem inicjatywy,
skierowanej zarówno do dużych zakładów przemysłowych, jak i małych firm, jest
m. in. promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także organizacyjnych
pozwalających poprawić bezpieczeństwo pracy.
W tegorocznej edycji przyznano 11 nagród, 10 wyróżnień, 7 listów gratulacyjnych,
a także 3 statuetki specjalne. Wśród wyróżnionych w kategorii – rozwiązania
techniczne i organizacyjne – znalazła się praca z Fiat Auto Poland Zakładu Tychy
o aktywnych szkoleniach warsztatowych – MTS SAFETY, opracowana przez:
Katarzynę Knapczyk, Agnieszkę Michalik, Ewę Grudowską, Marię Matuszek,
Arkadiusza Jamrozego i Zdzisława Jankowskiego. Więcej na ten temat
w następnym Fiacie Wokół Nas. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
POPRAWY WARUNKÓW PRACY

W Bielsku-Białej otwarto w połowie marca kawiarnię-muzeum,
gdzie obejrzeć można historyczne już modele Fiata 126p.
Maluch Cafe, bo tak nazwano to jedyne w swoim rodzaju
miejsce, nawiązuje do powszechnie lubianego modelu,
produkowanego m.in. przez lata w stolicy Podbeskidzia.
Przypomnijmy, że w Bielsku-Białej Fiata 126p w latach
1973-2000 wyprodukowano w liczbie 1 152 325 sztuk,
a w Tychach (lata 1975-1991) 2 166 349 szt. Wystrój muzeum
uświetnią dwa eksponaty Fiata 126p udostępnione przez
prywatne muzeum Fiata 126p Antoniego Przychodzienia:
egzemplarz Fiata 126 Malubats z serii kabrioletów dla Hiszpanii
oraz jedyny na świecie pic-up wyprodukowany przez OBR FSM. 
Lokal został otwarty na bielskiej starówce 
przy ul.Cieszyńskiej 3. 

MALUCH CAFE

FAP DOBRODZIEJEM KULTURY 
W BIELSKU-BIAŁEJ
Ikary to przyznawane corocznie nagrody prezydenta miasta 
Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. W tym roku otrzymali je
wokalistka jazzowa Beata Przybytek (za osiągnięcia w roku 2013)
oraz Beata Borowska, dyrygentka Bielskiego Chóru Kameralnego,
działającego pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury (za
całokształt twórczości). Tytuł Dobrodzieja Kultury otrzymała firma
Fiat Auto Poland (sponsorująca m.in. festiwale i wydarzenia
organizowane przez Bielskie Centrum Kultury).
Na zdjęciu: Dyrektor Personalny FAP Andrzej Piętka i Prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywult



Samochody Grupy Fiat-Chrysler zdominowały 20. edycję Plebiscytu „Best Cars 2014” zorganizowanego przez miesięcznik
Auto Motor i Sport. Aż pięć pojazdów marek należących do włoskiego koncernu otrzymało najwyższe noty w swoich
kategoriach, a kolejne cztery również znalazły się na podiach. Głosowanie na „Najlepsze Samochody Roku 2014” odbyło się
równolegle w 12 krajach i wzięło w nim udział przeszło 170 tysięcy czytelników europejskich wydań Auto Motor i Sport.
W Polsce swoje głosy oddało ponad 5 tysięcy osób, wybierając faworytów w 10 kategoriach. Wszystkie trzy modele marki
Alfa Romeo zwyciężyły w swoich klasach: MiTo, Giulietta oraz najnowsza 4C. Czytelnicy Auto Motor i Sport docenili także
dwie włoskie „Pięćsetki”- Abartha 500 i Fiata 500 przyznając im aż
dwa miejsca na podium w kategorii „Samochody
Najmniejsze”. Również Jeep Grand Cherokee
zajął trzecie miejsce w kategorii „Samochody
Terenowe”. Wyróżnienia w Plebiscycie zdobyły
także auta topowych marek koncernu.
Maserati Ghibli zwyciężył w „Klasie 
Wyższej Średniej” przed Audi 7 Sportback
i Mercedesem E. Z kolei Maserati Quattroporte
zajęło trzecie miejsce w kategorii „Samochody
Luksusowe”. Zwycięskim „Kabrioletem” 
okazał się Ferrari 458 Spider (na zdjęciu), 
który pokonał 47 innych aut w swojej klasie. 
Dodatkowo, aż 55% głosujących czytelników polskiej edycji 
Auto Motor i Sport uznało markę Alfa Romeo za najbardziej stylową.
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ALFA ROMEO 4C OBSYPANA NAGRODAMI
Niedawno została wprowadzona na rynek, a na swoim koncie odnotowała już wiele nagród. Mowa o najnowszej Alfie
Romeo 4C, która zachwyciła zarówno europejskich, jak i polskich miłośników sportowych aut. W styczniu, w plebiscycie
„Auto Lider 2013” tygodnika Motor i magazynu Auto Moto włoskie coupé zwyciężyło w kategorii „Auto Sportowe i Kabriolet”.
Kilkanaście dni wcześniej model został okrzyknięty „Najpiękniejszym Samochodem Roku 2013” we Francji w internetowym
głosowaniu fanów motoryzacji z całego świata. Urok Alfy 4C doceniony został także w wielu branżowych czasopismach
europejskich. Czytelnicy niemieckiego Auto, Motor und Sport przyznali Alfie 4C tytuł „Best Cars 2014” w swojej kategorii,
we włoskim miesięczniku Quattroruote model zwyciężył w konkursie „Samochody,
które preferuję”, a czytelnicy portugalskiego pisma Autohoje wyróżnili
Alfę 4C tytułem „Najlepszy Samochód Sportowy 2014 Roku”.
Przy okazji konkursu prowadzonego przez 
„MQC”- program Grupy Mediaset Hiszpania
dotyczący silników – Alfa 4C zdobyła tytuł „Best
Sport Car”. W Polsce model został „Samochodem
Roku Playboya 2014”, a dziennikarze polskiej
edycji Top Gear przyznali Alfie Romeo 4C tytuł
„Najlepszego Samochodu Roku” w kategorii
„Coupé Roku”. Prestiżową kolekcję nagród dla 4C
uzupełnia wreszcie tytuł „Samochodu Roku 2013”
przyznany przez brytyjski magazyn FHM, w którym 4C
została uznana za najbardziej pożądany i podziwiany
samochód marzeń, i trofeum „Coup de coeur 2013” od francuskiego
Automobile Magazine, a także „Auto Trophy 2013” – nagrodę
niemieckiego magazynu Auto Zeitung.

PLEBISCYT „BEST CARS 2014”
MAGAZYNU AUTO MOTOR i SPORT
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AMERYKA
NAGRADZA 
WŁOSKIE
SILNIKI
Silnik 3.0 Eco Diesel V6
(produkowany przez fiatowską
firmę VM Cento) oraz
elektryczny system napędowy
Fiata 500 weszły do klasyfikacji
dziesięciu najlepszych
silników 2014 roku według
specjalistycznego portalu
amerykańskiego
www.wardsauto.com. 
Silnik wykorzystywany we
Fiacie 500 to zaawansowane
i cenione w Stanach
Zjednoczonych rozwiązanie
technologiczne, podczas 
gdy wyrafinowany 
Eco Diesel V6 to najbardziej
ekologiczny diesel w swojej
kategorii.

ALFA ROMEO 4C 
SAMOCHODEM BEZPIECZEŃSTWA
NA WYŚCIGACH

Prezentowana podczas Salonu w Genewie, w wersji spider, Alfa Romeo 4C została wybrana
przez Eurosport Events na samochód bezpieczeństwa cyklu FIA World Touring Car
Championship (WTCC) w sezonie 2014. Coupé pojawiać się będzie na torach Wyścigowych
Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych w specjalnej „szacie” już od pierwszego cyklu,
który odbywa się 12 i 13 kwietnia na torze Circuito Moulay El Hassan w marokańskim
Marakeszu. Wyróżnienie to jest konsekwencją zdobycia przez Alfę Romeo 4C prestiżowej
nagrody „Najpiękniejszego Samochodu Roku 2013” przy okazji 29. Międzynarodowego
Festiwalu Motoryzacyjnego w Paryżu; ten kompaktowy supersamochód okazał się zwycięzcą
sondażu przeprowadzonego we współpracy z International Automobile Festival (IAF)
w międzynarodowej sieci stron Eurosportu, spółki, która produkuje i organizuje FIA WTCC za
pośrednictwem swojego oddziału Eurosport Events.

NAJPIĘKNIEJSZY 
NA SALONIE W GENEWIE
Alfieri to koncepcyjny coupé wyposażony w produkowany w Maranello wolnossący silnik V8 o pojemności 4,7 litra oraz mocy 460 KM.
Sam model jest zapowiedzią designu przyszłych samochodów marki spod znaku Trójzębu, która w tym roku obchodzi setną rocznicę.
Maserati Alfieri został zaprojektowany przez Centrum Stylu Maserati w Turynie. Nazwę nadano mu na cześć najsłynniejszego z braci
Maserati, geniusza inżynierii mechanicznej, który 100 lat temu w Bolonii założył „Officine Alfieri Maserati”. Marka Maserati poprawiła
bardzo swoje wyniki. Ambitny plan podjęty w 2013 roku, wraz z zaprezentowaniem modeli Quattroporte i Ghibli, przekształca tego
włoskiego producenta w ważnego gracza w segmencie sportowych samochodów premium. Sprzedaż w ciągu roku wzrosła o 150%,
i o ile jeszcze w roku 2012 produkowano 6 200 egz., to w 2013 roku linie produkcyjne opuściło już 15 400 samochodów.



PLATFORMA WŁOSKA 
NA SALONIE W DETROIT
Wśród nowości na Salonie Samochodowym w Detroit uwagę mediów i publiczności przyciągał
Chrysler 200, ostatni model opracowany na platformie Alfy Romeo Giulietty. Platforma Compact US
Wide, zaprojektowana i wdrożona we Włoszech, wykorzystywana jest nie tylko w sportowym modelu
z Biscione, ale także w Dodge’u Darcie i nowym Jeepie Cherokee, sprzedawanym już na rynku
amerykańskim, a wkrótce także w Europie. Nowy Chrysler 200 to sedan średniej wielkości, limuzyna
niewielkich rozmiarów wyposażona w silnik V6 3.6 Pentastar o mocy 295 KM albo silnik 4L 2.4
Tigershark o mocy 184 koni. Ma automatyczną innowacyjną 9-biegową przekładnię, która pozwala
zmniejszyć zużycie paliwa. Nowy model występuje także z napędem na 4 koła. Nowy Chrysler pojawi
się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych z wyjściową ceną 21.700 dolarów. 

SAMOCHODY 
FIAT Z PEŁNYM
ODLICZENIEM VAT
Fiat Professional rozszerzył swoją ofertę o model 500L
PRO. Ten 4-osobowy samochód bez kraty oddzielającej
przedział bagażowy jest czwartym samochodem w gamie
Fiata Professional z fabryczną homologacją ciężarową N1,
uprawniającą do pełnego odliczenia podatku VAT od
zakupu auta oraz kosztów jego eksploatacji.
500L PRO jest dostępny w bogatej wersji wyposażenia
„POP” oraz w dwóch wariantach silnikowych. Klient może
wybierać między silnikiem benzynowym 1.4 16v FIRE,
generującym moc 95 KM i moment obrotowy 127 Nm,
a Dieslem 1.3 MultiJet o mocy 85 KM i momencie
obrotowym 200 Nm. Fiat Professional w swojej ofercie
posiada także inne modele samochodów z homologacją
ciężarową N1, uprawniającą przedsiębiorców do pełnego
odpisu podatku VAT. Należy do nich m. in. Fiat Fiorino
Kombi w wersji 4-osobowej, Fiat Doblò Kombi 5-osobowy
oraz Fiat Scudo Kombi 5- lub 6-osobowy.
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Jerzy Piekarczyk     zdjęcia: Jan Zych

LUDZIE
TWÓRCA I DZIEŁO

Na skrzydłach
Nike

Je sień 1979 ro ku. W kra kow skim ka ba re cie
Piw ni ca pod Ba ra na mi Piotr Skrzy nec ki wła -
śnie za po wie dział ko lej ny punkt pro gra mu.

Naj pierw sły chać prze krzy ku ją ce się gło sy:
– War szaw ska Ni ke, Le nin idą cy, po mnik Czy nu

Re wo lu cyj ne go w Rze szo wie, Skło dow ska -Cu rie
dla Lu bli na, Żoł nierz Wol no ści w Czę sto cho wie,
Krucz kow ski dla So snow ca, Za wadz ki, Grze gorz
z Sa no ka!
Ciąg dal szy to śpie wa ny dia log z chór kiem na dru -
gim pla nie.
– O ile wiem, rów no cze śnie koń czy pan po mnik
„Re pu bli ka Tar no brze ska”.
– Ten jest pra wie go to wy. Na szczę ście, bo za -
czy na mi na praw dę bra ko wać cza su.
– Od lat za po wia da pan stwo rze nie po -
mni ka Ma tej ki, bo jak że to, Kra ków bez
po mni ka au to ra „Grun wal du”.
– Mam dla nie go upa trzo ne na wet miej sce
obok Bar ba ka nu i Bra my Flo riań skiej, bli sko
Aka de mii. Ale ta kich upa trzo nych miejsc, gdzie za -
my kam oczy i wi dzę po mnik – jest wie le.

„Warszawska Nike” zajmuje miejsce szczególne
w dorobku Mariana Koniecznego – rzeźbiarza
o wyrazistej osobowości artystycznej, 
od lat wzbudzającego w Krakowie
kontrowersje nieobce twórcom,
którym się powiodło.
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Chó rek po wta rza:
– Ma wie le upa trzo nych miejsc, gdzie za my ka
oczy i wi dzi po mnik.
– Kre śląc te kon cep cje mó wi pan je dy nie o po mni -
ku po sta ci czy wy da rzeń z od le głej prze szło ści…
– Prze śla du ją mnie dwa po my sły: rzeź ba „Ma cie -
rzyń stwo” dla Cen trum Zdro wia Dziec ka i po mnik
ma jo ra Hu ba la. Mo że Hu bal na ko niu spa da ją cy
w prze paść? Sam do brze nie wiem, ale wiem, że
kie dyś mu szę po wró cić do te go te ma tu.
I re fre nik chór ku, se kret ny i ta jem ni czy:
– Ma wie le upa trzo nych miejsc, gdzie za my ka
oczy i wi dzi po mnik.
– Sza now ne pa nie, sza now ni pa no wie! – wo ła
Skrzy nec ki. – Słu cha li ście au ten tycz ne go wy wia -
du, ja kie go Echu Kra ko wa udzie lił Ma rian Ko -
niecz ny!
Dwa mie sią ce wcze śniej Spo łecz ny Ko mi tet
Bu do wy Po mni ka Wy spiań skie go ogło sił, że
au to rem po mni ka, nie zre ali zo wa ne go
w Kra ko wie mi mo upły wu pra wie 70 lat,
bę dzie pro fe sor kra kow skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych i ak tu al ny jej rek tor
Ma rian Ko niecz ny. Trzy dzie ści pięć lat
póź niej w je go pra cow ni przy uli cy
Ukry tej na kra kow skim Sal wa to rze, py -
tam pro fe so ra, czy czu je się speł nio ny ja -
ko ar ty sta.
– Do pew ne go stop nia tak, szcze gól nie je -
śli cho dzi o po mni ki. Zro bi łem ich do syć du -
żo – od po wia da pa trząc na ota cza ją ce nas
rzeź by. Z po mni ków zna ny jest też naj bar dziej od
sa me go po cząt ku.

Za wsze brał udział w kon kur sach. W 1949 ro ku,
bę dąc na pierw szym ro ku stu diów, wziął udział
w kon kur sie na po mnik Cho pi na w Kra ko wie.
Pierw szej na gro dy wów czas nie przy zna no, po -

mni ka do tej po ry nie ma rów nież. Je dy nym
efek tem by ło omó wie nie kon kur su w lip -

co wym nu me rze „Ru chu Mu -
zycz ne go”, gdzie wśród zdjęć
pre zen tu ją cych pra ce uczest -

ni ków kon kur su, zna la zła się jed na, Ko niecz ne go,
ty le że bez na zwi ska au to ra, po ka za na jed nak ja -
ko coś ory gi nal ne go. 
W 1954 ro ku Ma rian Ko niecz ny ukoń czył kra kow -

ską ASP ja ko dy plo mant Xa we re go Du ni kow -
skie go i wy je chał na czte ro let nie sty pen -

dium do Le nin gra du, skąd po wró cił

Po prawej:
Wiktor Zin.
Na dole:
Nike zajmuje
w mojej pamięci
miejsce
wyjątkowe



z żo ną Za grem mą, dok to ra tem i bo ga tym do -
świad cze niem zdo by tym w pre sti żo wej uczel ni ar -
ty stycz nej, ja ką był wów czas In sty tut Ma lar stwa,
Rzeź by i Ar chi tek tu ry imie nia Rie pi na. Kie dy w War -
sza wie ogło szo no kon kurs na po mnik Po wsta nia
War szaw skie go, Ko niecz ny był jesz cze w Związ ku
Ra dziec kim, ale wziął już udział w dru giej tu rze
kon kur su, któ ry osta tecz nie przy niósł zwy cię -
stwo 29-let nie mu rzeź bia rzo wi z Kra ko wa. Na re -
ali za cję mu siał jed nak cze kać kil ka lat, po nie waż
kon kurs na po mnik roz pi sa no w 1956 ro ku, kie dy
w Pol sce na stą pi ła po li tycz na od wilż, a od sło nię to
w 1964 ro ku, kie dy po od wil ży zo sta ło tyl ko wspo -
mnie nie. Peł na eks pre sji „Ni ke War szaw ska”, któ ra
na po cząt ku mia ła upa mięt niać tra gicz ne w skut -
kach po wsta nie z 1944 ro ku, te raz po świę co na by -
ła „Bo ha te rom War sza wy 1939-45”.
– „Ni ke”, mó wi dziś Ma rian Ko niecz ny, zaj mu je
w mo jej pa mię ci miej sce wy jąt ko we. By ła mo ją
pierw szą wiel ką rzeź bą, wpi sa ła się w ludz ką świa -
do mość, je stem z nią iden ty fi ko wa ny. W sztu ce
waż ne jest, aby ar ty sta miał przy naj mniej jed no
dzie ło, któ rym przej dzie do hi sto rii. Ta ki Lew Toł -
stoj, na przy kład, na pi sał dzie siąt ki opo wia dań
i pseu do fi lo zo ficz nych tek stów, a li czy się tyl ko
„Woj na i po kój”.
Dla prof. Alek san dra Kraw czu ka zna ko mi tość
„Nike” ja ko rzeź by jest po za wszel ką dys ku sją po -
dob nie jak „Le nin idą cy”, któ re go jed nak sprze da -
no ja ko złom szwedz kie mu ko lek cjo ne ro wi oso bli -
wo ści, pod czas gdy grec ka bo gi ni zwy cię stwa
sta ła się, obok ko lum ny Zyg mun ta, roz po zna wal -
nym sym bo lem War sza wy.
Rzeź by Ko niecz ne go roz po zna je się na tych miast,
przy cią ga ją swą si łą, za słu gu ją na uwa gę. – Mia rą
wszyst kie go jest czło wiek, o czło wie ku mó wić naj -
le piej po przez czło wie ka – twier dzi Ko niecz ny. Ob -
ser wu je zmie nia ją ce się mo dy. Dla nie go rzeź ba
abs trak cyj na po przez wie lo znacz ność tra ci swo je
prze sła nie po zo sta wia jąc czę sto bez od po wie dzi
py ta nie istot ne dla dzie ła sztu ki: co au tor miał na
my śli? W je go sztu ce nie ma uda wa nia. Si łą Ma -
ria na Ko niecz ne go jest umie jęt ność pro wa dze nia
dia lo gu z rzeź bia rza mi mi nio nych epok. Ce nił rzeź -
bę egip ską, wło ski re ne sans, fran cu skich mi strzów
jak Ro din czy Bo ur del le. Wresz cie swe go men to -
ra, Du ni kow skie go, ale za zna cza, że do ty czy to
pierw sze go, mło do pol skie go okre su twór czo ści
mi strza Xa we re go, nie te go, co ro bił po woj nie, bo
to by ło pu ste i bez du szy. Kie dy pra co wał nad po -
mni kiem Wy spiań skie go ko le dzy, ni by żar tem, mó -
wi li: „Ma rian, ty le zro bi łeś po mni ków, daj szan sę
ko muś in ne mu”. Mia ła to być su ge stia, że Ko -
niecz ny suk ce sy w kon kur sach i ko lej ne zle ce nia
po pro stu so bie „za ła twił”„. Dla te go py ta ny o prze -
szłość po wia da nie zmien nie, że je go zna jo mo ści

tak że wśród lu dzi spra wu ją cych wła dzę – wy kre -
owa ło to, co wy rzeź bił, nie od wrot nie.
Po pu lar ny dzię ki swo im rzeź bom stał się w pew -
nym mo men cie atrak cyj ną po sta cią w po li ty ce, ale
przy go da Ko niecz ne go z Sej mem nie trwa ła dłu -
go. Trzy mie sią ce po in au gu ra cji po sel skiej dzia łal -
no ści otrzy mał wia do mość z Al gie rii, że wy grał
kon kurs na po mnik Chwa ły i Mę czeń stwa, więc
wziął w Sej mie urlop i po je chał re ali zo wać to,
w czym za wsze czuł się naj le piej.
– Ro bię to, co lu bię, lu bię to, co zro bi łem, cho ciaż
w swo ich po mni kach do strze gam nie do cią gnię cia,
któ re chciał bym po pra wić, co jed nak jest nie wy ko -
nal ne. Ob ser wu ję swo ich hi sto rycz nych po przed -
ni ków i wi dzę, że naj lep szy okres przy pa da na
czas mło do ści – mó wi czło wiek, któ re mu ta lent,
pra co wi tość i upór nie po zwo li ły na mar no wa nie
cza su i ży cia.   

Marian Konieczny o sobie
Mieszkam w Krakowie od ponad pół wieku. 
Niech pomniki mówią same za siebie.
Nie dręczy mnie zmora niezrealizowanych pomysłów.
Miałem kilka takich w młodości, ale z perspektywy
czasu widzę, że raczej nie były warte realizacji.
Mój ojciec, wójt z Jasionowa, mówił mi:
„Tutaj, w Jasionowie, możesz najwyżej być wójtem,
a w Warszawie – możesz zostać premierem”. 
Wybrałem Kraków i nie żałuję.

WYBRAŁEM KRAKÓW



Emanuela
Chiappero,

Jolanta
Honkisz

DANIE SPECJALNE
LEKI

Niezdrowe pomysły
na zdrowie
Przyjmujemy zdecydowanie za dużo leków
i nie zawsze zgodnie z zaleceniami
medycznymi. Powinniśmy częściej korzystać
ze wskazań lekarzy, a leczenie na własną rękę

ograniczyć tylko do drobnych dolegliwości.
Bądźmy też ostrożni

w korzystaniu z medykamentów
kupowanych w Internecie bądź

polecanych przez znajomych
lub „doktora Google”.
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Za rów no ba da nia sta ty -
stycz ne, jak i co dzien na
prak ty ka po ka zu ją, że Po -

la cy są wśród na ro dów nad uży -
wa ją cych le ków. Ra port spo rzą -
dzo ny przez GUS w 2011 ro ku
wy ka zał, że sta ty stycz ny Po lak
wy da je w ap te ce po nad 50 zł
mie sięcz nie (a to aż 40% wię cej
niż w 2005 ro ku). Z ko lei Pol ski
Zwią zek Pro du cen tów Le ków
Bez Re cep ty PA SMI do no si, że
prze cięt na ro dzi na na za kup le -
ków OTC (czy li wy da wa nych
bez re cep ty), ar ty ku łów me dycz -
nych, ko sme ty ków ap tecz nych
i su ple men tów die ty wy da je
ok. 800 zł rocz nie. 
W ap te kach zo sta wia my cał -
kiem spo ro pie nię dzy. Roz rzut -
ność nie za wsze idzie jed nak
w pa rze z na szą wie dzą. Ba da -
nie In sty tu tu Gfk Po lo nia ujaw ni -
ło smut ne fak ty. Z 600 an kie to -
wa nych za py ta nych o dzia ła nie
po pu lar nych, zna nych le ków –
prze ciw bó lo wych, prze ciw go -
rącz ko wych i prze ciw za pal nych,
nikt nie udzie lił pra wi dło wej od -
po wie dzi. Co wię cej, po ło wa ba -

da nych twier dzi ła, że po da ła by
m. in. aspi ry nę cho ru ją ce mu
ma lu cho wi. Tym cza sem lek ten
nie mo że być apli ko wa ny dzie -
ciom ze wzglę du na dzia ła nia
ubocz ne.

NA PO PRA WĘ… 
SA MO PO CZU CIA
Jak wy glą da two ja ap tecz ka do -
mo wa? Czy wszyst kie środ ki
ma ją ak tu al ne da ty waż no ści?
Jest skrom na, czy mo że ra czej
pę ka w szwach? 
Więk szość z nas dba o bo ga te
wy po sa że nie swo je go ze sta wu
pierw szej po mo cy. Po la cy lu bią
być bo wiem przy go to wa ni na
wszel kie oko licz no ści, ku pu ją
więc za pa sy le ków prze ciw bó lo -
wych, ła go dzą cych ob ja wy
prze zię bie nia, nie straw no ści
i wie lu mniej czy bar dziej uciąż li -
wych do le gli wo ści.
Je den z naj now szych ra por tów
do ty czą cych przyj mo wa nia le -
ków OTC wy ka zał, że pra wie
20% Po la ków za ży wa wię cej
niż 52 ta blet ki prze ciw bó lo we
rocz nie. Nad uży wa nie te go ty pu

pi gu łek to nie ste ty świa to wy
„trend”, któ ry pro wa dzi do licz -
nych uza leż nień. Tak że z wie -
kiem wzra sta na sze przy wią za -
nie do me dy ka men tów. W Pol -
sce pa cjen ci po 65. ro ku ży cia
zwy kle za ży wa ją pięć le ków
dzien nie, a 10% se nio rów na wet
po dzie sięć spe cy fi ków.
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Ce chą cha rak te ry stycz ną na -
szych cza sów jest szyb kość
i efek tyw ność dzia ła nia. Po dob -
ne po dej ście ma my tak że
w przy pad ku za ży wa nia pi gu łek.
Gdy coś bo li, na tych miast się -
ga my po lek (naj le piej w ja kiejś
no wo cze snej for mie, na przy -
kład w po dwój nej daw ce al bo
z płyn ną za war to ścią itd.), li cząc,
że nie dy spo zy cja szyb ko nam
przej dzie, bo nie ma my cza su
na ból, a tym bar dziej na cho ro -
bo we! Ła mie nas w ko ściach,
ma my ka tar, ka szel? Z prze zię -
bie niem i gry pą po ra dzi so bie
od po wied nia „sa szet ka”. Spo re
za pa sy ta kich spe cy fi ków ma my
prze cież w swo ich ap tecz kach
do mo wych, do stęp do nich jest
więc ła twy i szyb ki.
Co raz mniej osób, przy nie wiel -
kich do le gli wo ściach, ko rzy sta
z na tu ral nych me tod. A prze cież
do bry miód, cy try na, czo snek,
a na wet drzem ka czy roz grze -
wa ją ca ką piel po tra fią na praw dę
zdzia łać cu da. Prze gry wa ją jed -
nak z pi guł ka mi, któ re szyb ko
po pra wią na sze sa mo po czu cie.
A stan zdro wia? To przy oka zji.

EU RO PEJ CZY CY 
LU BIĄ LE KAR STWA
Nie tyl ko Po la cy prze sa dza ją
z sa mo le cze niem. Tak że na si
eu ro pej scy są sie dzi rów nież
mie wa ją nie naj lep sze po my sły.
Eu ro pej skie stan dar dy bo wiem
mo de lu ją pew ne za cho wa nia,
m. in. to że nie ma my cza su na
cho ro wa nie (zwy kle le piej nie iść
na zwol nie nie), po szu ku je my
szyb kich i sku tecz nych roz wią -
zań i chęt nie ko rzy sta my z wie -
dzy zdo by tej w In ter ne cie. 
W ran kin gu eu ro pej skich na ro -
dów nad uży wa ją cych le ków
prze ciw bó lo wych (w prze li cze niu
na miesz kań ca) Po la ków, któ rzy
zaj mu ją wy so ką, dru gą po zy cję,
wy prze dza ją Fran cu zi. Tak że
Wło ska Agen cja Le ków do no si,
że aż 50% pa cjen tów na eme ry -
tu rze za ży wa oko ło dzie wię ciu
le ków dzien nie. Nie trud no się
do my ślić, że wie le z tych spe cy -
fi ków wcho dzi w in te rak cje i po -
wo du je efek ty nie po żą da ne, nie -
raz wy wo łu jąc jesz cze więk szą
dez orien ta cję pa cjen tów (a na -
wet le ka rzy, przed któ ry mi chęt -
nie za ta ja my, ile to „wi ta min” czy
„sy rop ków” zda rza nam się
przyj mo wać). 92% Wło chów,

we dług wło skie go Ob ser wa to -
rium Trze cie go Wie ku Age ing -
So cie ty, prze cho wu je tak że le ki
„na wszel ki wy pa dek”, a 9%
z nich ku pu je przy naj mniej 20
opa ko wań (!) ulu bio ne go le ku
na za pas.
Tym cza sem do brym, god nym
na śla do wa nia przy kła dem są
Niem cy, któ rzy spo ży wa ją dwa
ra zy mniej le ków od nas. Cóż,
na wet przy sło wio wy „nie miec ki
eme ryt” to prze cież nie scho ro -
wa ny sta ru szek, spę dza ją cy pół
dnia w ko lej ce do le ka rza, ale
ra czej spraw ny se nior, po dró żu -
ją cy po świe cie i cie szą cy się
do brym zdro wiem.

ZA LEW 
SU PLE MEN TÓW
DIE TY
Oprócz ku po wa nia le ków do -
stęp nych bez re cep ty, z ro ku na
rok wy da je my co raz wię cej pie -
nię dzy na tzw. su ple men ty die ty.
Środ ki te ma ją sta no wić uzu peł -
nie nie die ty w nie zbęd ne skład -
ni ki, np. wi ta mi ny, mi ne ra ły.
Zwłasz cza w ostat nich la tach
mod na sta ła się su ple men ta cja
(czy li za ży wa nie wi ta min itp.),
co raz mniej mó wi się na to miast
– nie ste ty – o do brze zbi lan so -
wa nej die cie, któ ra po win na do -
star czyć or ga ni zmo wi wszyst -
kich po trzeb nych mu skład ni -
ków od żyw czych i wi ta min. Bez
po trze by po ły ka nia pi gu łek.
Tym cza sem za le ży nam na do -
brym wy glą dzie, świet nej kon dy -
cji. Dba my o na sze cia ła, po pu -
lar ne są już nie tyl ko pły wal nie
czy si łow nie, ale też klu by fit -
ness, pry wat ni tre ne rzy itd. Do
te go wszyst kie go sta ra my się,
by i od środ ka roz piesz czać
swo je cia ła, stąd ta ka po pu lar -
ność su ple men tów. Bez umia ru
ku pu je my ze sta wy wi ta min,
środ ki z mi ne ra ła mi, a tak że spe -
cy fi ki zio ło we ma ją ce za pew nić
nam pięk ną skó rę, wło sy, pa -
znok cie. W ży ciu peł nym po śpie -
chu czę sto nie wy star cza cza su
na zdro we go to wa nie, wy da je

Prawie 20%
Polaków zażywa

więcej niż
52 tabletki

przeciwbólowe
rocznie
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się więc, że naj le piej za stą pić
die tę pi guł ko wy mi do dat ka mi.
Do naj chęt niej ku po wa nych ka -
te go rii su ple men tów die ty za li -
cza my pro bio ty ki, spe cy fi ki
wspo ma ga ją ce od chu dza nie,
mul ti wi ta mi ny oraz wspo mnia ne
ta blet ki ma ją ce na ce lu „upięk -
sza nie” – tu klien ta mi są głów nie
pa nie, męż czy znom mniej za le -
ży na wy glą dzie skó ry czy pa -
znok ci. A z wło sa mi, co tu kryć,
panowie zwy kle więk szych pro -
ble mów nie ma ją.
Czy tak bo ga ta su ple men ta cja
fak tycz nie wpły wa jed nak na
nasz wy gląd i kon dy cję? Nie od
dziś wia do mo, że na wet ły ka jąc
ma gicz ną pi guł kę, ale nie dba -
jąc o pra wi dło wą die tę i ruch,
z pew no ścią nie schud nie my.
Tak że wi ta mi ny z pre pa ra -
tów zde cy do wa nie go rzej
się wchła nia ją niż te na tu -
ral nie obec ne w po ży wie -
niu. Co wię cej, cza sa mi
na le ży przy jąć do dat ko we
pi guł ki uła twia ją ce wchła -
nia nie czy tra wie nie skład -
ni ków za war tych w ap tecz -
nych pre pa ra tach.
Spo ży wa nie zbyt
du żej ilo ści far -

ma ceu ty ków w osta tecz nym
roz ra chun ku z pew no ścią nie
wyj dzie nam na zdro wie, bo na -
sze or ga ni zmy ma ją ogra ni czo -
ne za po trze bo wa nie na da ne
skład ni ki. Przyj mo wa nie sztucz -
nych su ple men tów w nad mier -
nych ilo ściach mo że więc wy -
wie rać nie ko rzyst ny wpływ na
or ga nizm czło wie ka. Dla przy -
kła du – za ży wa nie do dat ko wych
por cji że la za (bez wska zań le -
kar skich) mo że pro wa dzić do
za parć, na to miast sto so wa nie
her ba tek po bu dza ją cych pra cę
je lit czę sto po wo du je uza leż nie -

nie od nich or ga ni zmu. Ich od -
sta wie nie (zwłasz cza przez star -
sze oso by) rów na się spo rym
pro ble mom z tra wie niem. I ro bi
się błęd ne ko ło…

PRZY CZY NY 
LE KO WE GO 
SZA LEŃ STWA
Usta le nie, że Po la cy przyj mu ją
zbyt du żo le ków nie jest trud -
nym za da niem dla firm ba da ją -
cych sta ty sty ki. Wi dzi my zresz tą
to na co dzień – al bo we wła -
snych do mach, al bo przy naj -
mniej wśród zna jo mych czy
krew nych. Za pew ne ma my
w swo im oto cze niu co naj mniej
kil ka osób, któ re wy żej ce nią sa -
mo le cze nie niż wi zy tę u le ka rza,

lub też mi ło śni ków su -
ple men tów, któ rzy
chcą wzmac niać
i oczysz czać or ga -
nizm, a czę sto bar -
dziej oczysz cza ją

port fe le.
Zna le zie nie źró deł pi guł ko -
wej ma nii Po la ków nie
jest ła twe. Z pew no ścią
jed ną z przy czyn opi -

sa ne go sta nu rze -
czy jest po pro -
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stu… do stęp ność le ków. Wie le
środ ków, któ re prze cież
przedaw ko wa ne lub po da ne
w nie wła ści wych oko licz no -
ściach mo gą mieć fa tal ne skut ki
ubocz ne, do stęp nych jest na
wy cią gnię cie rę ki nie tyl ko w ap -
te kach, ale też w skle pach,
zwłasz cza su per mar ke tach. Su -
ple men ty są sia du ją czę sto na
pół kach z pro duk ta mi spo żyw -
czy mi, tym bar dziej więc mo że
się wy da wać, że ich za ży wa nie
jest zu peł nie bez piecz ne i ba -
nal ne jak krom ka z se rem na
śnia da nie.
Do stęp ność po pu lar nych środ -
ków prze ciw bó lo wych czy prze -
ciw za pal nych ma też za le ty.
W koń cu cho dzi o to, by szyb ko
ku pić le kar stwo i móc uśmie rzyć
ból lub stan za pal ny. Nie mo że -
my jed nak za po mi nać, że sto so -
wa nie po pu lar nych skład ni ków
za war tych w ku po wa nych przez
nas środ kach po win no być
ogra ni czo ne – za rów no ilo ścio -
wo, jak i cza so wo. Gdy ob ja wy
nie ustę pu ją, na le ży udać się do
le ka rza. O tej pro stej praw dzie
jed nak za po mi na my chy ba tak
czę sto, jak o prze czy ta niu ulot ki
in for ma cyj nej przed za ży ciem ja -
kie go kol wiek le ku…

Kie dyś nie ist niał pro blem nad -
uży wa nia le ków, far ma ceu ty ki
by ły bo wiem trud no do stęp ne,
a przy tym nie bez piecz ne i sil nie
dzia ła ją ce. Ja ko środ ka na sen -
ne go uży wa no na przy kład bar bi -
tu ra nów – po za ży ciu dzie się ciu
ta ble tek pa cjen to wi gro zi ła czę -
sto śmierć. Dzi siaj nie bez pie -
czeń stwo przedaw ko wa nia le -
ków znacz nie się zmniej szy ło, ale
i wzrósł nie po mier nie ich wy bór. 
Cza sa mi przedaw ko wa niu le -
ków prze ciw bó lo wych moż na
by za po biec, gdy by zo sta ły
prze pi sa ne przez le ka rza. Zwy -
kły Ko wal ski bo wiem nie po wi -
nien na dłuż szą me tę de cy do -

wać, co brać na prze wle kłe mi -
gre ny (któ re są sta nem kwa li fi -
ku ją cym do le cze nia) czy bó le
mię śnio we, któ re mo gą być ob -
ja wem dzie sią tek cho rób. Za -
wsze więc po win ni śmy kie ro wać
się za sa dą, że bez re cep ty mo -
że my ku pić le ki do do raź ne go
sto so wa nia, ale dłuż sze sta ny
bó lo we al bo cho ro bo we mu si -
my skon sul to wać ze spe cja li stą.
Nie za wsze ko rzy sta my też z fa -
cho wej po mo cy far ma ceu tów,
któ rzy zwy kle są świet nie zo rien -
to wa ni w swo jej pra cy. By ło by
o wie le mniej po my łek w sto so -
wa niu le ków OTC czy na wet su -
ple men tów, gdy by śmy ze chcie li
za py tać przed za ku pem far ma -
ceu tę, czy w na szej kon kret nej
sy tu acji na le ży brać da ny pre pa -
rat. Oczy wi ście pod sta wo wym
źró dłem in for ma cji jest ulot ka
do łą czo na do le ku. Nie za wsze
jed nak ma my na wyk jej czy ta -
nia. Go rzej, gdy zu peł nie ją igno -
ru je my (a ro bi my tak na wet
w przy pad ku le ków na re cep tę).
Ko lej ną przy czy ną nad użyć w tej
dzie dzi nie jest na sze za mi ło wa -
nie do czer pa nia wie dzy z In ter -
ne tu. Chęt nie ko rzy sta my bo -
wiem z rad ty pu „mi po mo gło,
to i to bie po mo że”, py ta my
o zda nie „dok to ra Go ogle” lub
wręcz ku pu je my on -li ne róż ne
środ ki, choć zwe ry fi ko wa nie ich
au ten tycz no ści i skła du jest dla
nas nie moż li we. Sa mo le cze nie
Po la ków przy bra ło na si le
w ostat nim 10-le ciu, kie dy
w więk szo ści do mostw po ja wił
się do stęp do sie ci. I nie ste ty
zbyt czę sto szu ka my w In ter ne -
cie od po wie dzi na fra pu ją ce nas
py ta nia do ty czą ce zdro wia. By -
wa, że kon takt z in ny mi in ter -
nau ta mi przy no si ko rzy ści – bo
ktoś na pro wa dzi nas na wła ści -
wy trop, kto in ny po da na mia ry
na świet ne go spe cja li stę. Czę -
sto jed nak sa mi pró bu je my być
naj mą drzej si i in ter ne to we po ra -
dy przyj mu je my jak wy rocz nię
bez od po wied nie go prze fil tro -
wa nia ich źró dła.

Zapewne mamy
w swoim
otoczeniu co
najmniej kilka
osób, które 
chcą wzmacniać
i oczyszczać
organizm,
a często
bardziej
oczyszczają
portfele



55

ce do le gli wo ści mo gą przejść
tak że po re ha bi li ta cji lub ma sa -
żach. Bó le na pię cio we na to -
miast mo że roz wią zać zmia na
sy tu acji ży cio wej (co oczy wi ście
nie jest ła twe), np. in na, mniej
stre su ją ca pra ca; roz wią za nie
kon flik tów czy ze rwa nie tok -
sycz nych re la cji.
Ja ko lu dzie XXI wie ku po win ni -
śmy chy ba mniej się gać po
szyb kie roz wią za nia, a wię cej
sku piać się na so bie sa mych.
Oczy wi ście do stęp ność le ków
wy da wa nych bez re cep ty czy
bo ga ty wy bór su ple men tów die -
ty są zna kiem na szych cza sów
– i sa me w so bie ma ją spo ro
po zy ty wów. Ule ga nie jed nak na -

mo wom re klam lub źle poj mo -
wa na tro ska o sie bie wy ra ża ją ca
się w nad mier nym przyj mo wa -
niu środ ków wi ta mi no wych do
ni cze go do bre go nie do pro wa -
dzą. Umoc nią tyl ko ryn ko wą po -
zy cję du żych kon cer nów far ma -
ceu tycz nych, któ re za ra bia ją na
na szych sła bo ściach. Nie ste ty
cza sa mi wca le nie ofe ru ją środ -
ków po pra wia ją cych zdro wie
i kon dy cję, a ra czej swo iste pla -
ce bo, któ re mo że naj wy żej po -
lep szyć nam hu mor.
Bądź my więc świa do my mi kon -
su men ta mi tak że w dzie dzi nie
zdro wia. Do stęp ność le ków wy -
da wa nych bez re cep ty i in nych
ap tecz nych spe cy fi ków jest nie -
wąt pli wą za le tą wol ne go i no wo -
cze sne go ryn ku. Sa mo le cze nie
jed nak na dłuż szą me tę nie do -
pro wa dzi do ni cze go do bre go.
War to więc za cho wać umiar
i zna leźć zło ty śro dek mię dzy
swo bo dą przyj mo wa nia far ma -
ceu ty ków a wi zy tą u spe cja li sty
i sto so wa niem się do je go za le -
ceń. A po rad na bo lącz ki po win -
ni śmy szu kać u praw dzi we go le -
ka rza, a nie bo ga tej ofer ty „dok -
to ra Go ogle”.   

PO CHWA ŁA
SKROM NO ŚCI
Że by zdać so bie spra wę z ilo ści
nie po trzeb nych le ków w na -
szych ap tecz kach do mo wych,
wy star czy spoj rzeć na li stę le -
ków sku tecz nych w le cze niu,
któ rą co ro ku spo rzą dza WHO
(Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia). Na li ście tej znaj du je się tyl -
ko 300 nie zbęd nych skład ni ków
ak tyw nych (ta kich, któ re le czą).
Na ryn ku zaś znaj dzie my oko ło
200 ty się cy róż nych le ków,
z któ rych więk szość do ni cze go
nie słu ży. Tym cza sem lu dzie naj -
czę ściej nie wy obra ża ją so bie
ży cia bez swo ich ulu bio nych pi -
gu łek. Jak po ra dzić so bie z ta -
kim uza leż nie niem? 
Pro blem w tym, że więk szość
z nas ocze ku je, że le ki zni we lu ją
do le gli wo ści fi zycz ne. Tym cza -
sem u ich źró deł czę sto le żą po -
bud ki psy cho lo gicz ne. Wie lu
z nas pro wa dzi nie zdro wy tryb
ży cia. Lu dzie, któ rym się po wio -
dło w ży ciu, czę sto bo ry ka ją się
z de pre sją. Ule czyć ją mo że nie
kon kret na ta blet ka, ale dia me -
tral na zmia na try bu ży cia. Że by
zga sić po trze bę cią głe go się ga -
nia po pi guł kę, wy star czy po -
świę cić so bie wię cej cza su.
Pójść na spa cer, po słu chać mu -
zy ki. Dać so bie chwi lę prze rwy,
któ ra po mo że w od tru ciu.
Cza sa mi ko niecz na sta ję się wi -
zy ta u spe cja li sty, któ ry le ku nam
nie wy pi sze – a więc u psy cho -
lo ga, te ra peu ty. Czę sto mę czą -
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Szczoteczki elektryczne powoli zastępują tradycyjne
manualne szczotki. Myją dokładniej, a do tego masują
dziąsła. Firma Oral-B wprowadziła na rynek model Oral-B
7000 BLACK i zapewnia, że ten model usuwa dwa razy
więcej płytki bakteryjnej niż zwykła szczoteczka. Dzięki
ruchom rotacyjnym, pulsacyjnym i oscylacyjnym, każdy
ząb jest czyszczony osobno. Poza standardowymi
trybami – codziennym, głęboko oczyszczającym,
delikatnym i wybielającym – szczoteczka jest
dodatkowo wyposażona w tryb oczyszczania języka.
Bezprzewodowy system Oral-B Smartguide pomaga
w dokładnym szorowaniu wszystkich partii jamy ustnej
przez przepisowe 2 minuty. Do szczoteczki dołączone
jest etui podróżne. Firma Philips również ma w swojej
ofercie doskonałą szczoteczkę elektryczną docenioną
przez konsumentów. Philips Sonicare Diamond Clean
posiada 5 trybów czyszczących i specjalne końcówki,
które są przystosowane do szorowania tylnych zębów.
Występują w wersji dla dorosłych i dla dzieci. Według
badań szczoteczka Diamond Clean już po dwóch
tygodniach stosowania zmniejsza widocznie
przebarwienia i poprawia stan dziąseł. Nowa szklana
ładowarka może zastąpić kubek do płukania.
Ładowarka ma też swoją plastikową wersję, która
świetnie sprawdza się w podróży.

CZYSZCZENIE
DOSKONAŁE

Ankieta Mobility Trends miała na celu wyłonienie najlepszych produktów
poprzedniego roku. Męskim gadżetem roku został kieszonkowy projektor
Philips PicoPix 3610. To pierwsze na świecie przenośne urządzenie
wyposażone w system Android oraz łączność bezprzewodową Wi-Fi.
Projektor mierzy 10,5 × 10,5 × 3,15 cm i waży zaledwie 284 g. Obraz
charakteryzuje się jasnością na poziomie 100 lumenów oraz kontrastem
1000:1. Rozdzielczość wynosi 854 × 480 pikseli. System Android
pozwala na dostęp do tysięcy aplikacji, a dzięki Wi-Fi urządzenie
bezprzewodowo łączy się z laptopem, smartfonem czy tabletem.
Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące. 

MĘSKI 
GADŻET ROKU
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Po szaleństwach karnawałowych przychodzi czas, kiedy
paradne stroje muszą zawisnąć na wieszakach. System Elfa
to sprawdzony i funkcjonalny sposób na przechowywanie
ubrań i dodatków. Garderoby powoli spychają tradycyjne
szafy w otchłań zapomnienia. Jeśli wnętrze jest pomysłowo
zaaranżowane, nasze ubrania i dodatki będą na wyciągnięcie
ręki, a przestrzeń zostanie pomyślana tak, iż wszystko zajmie
jak najmniej miejsca. Kosze, półki i wieszaki można ze sobą

dowolnie komponować, nawet krawaty, paski i apaszki znajdą
swoje miejsce na specjalnym wieszaku w kształcie grzebienia.
Bransolety i zegarki mogą wylądować w płytkich szufladach
z przegrodami. W komplecie do zestawu przewidziano także
drzwi przesuwne Elfa, które pozwolą wydzielić garderobę
w dowolnej części domu.

WYGODNA
GARDEROBA

ZABAWKI 
TRADYCYJNE
I NOWOCZESNE

DOMOWA 
SUSZARNIA
Dehydrator Sedona to zdrowy sposób na konserwowanie
żywności. Suszenie warzyw i owoców zapewnia na zimę
porcję witamin. Urządzenie równomiernie i dokładnie
rozprowadza ciepłe powietrze, dzięki zastosowaniu
najnowszej technologii cyfrowej. Suszenie w odpowiedniej
temperaturze sprawia, iż żywność zachowuje wszystkie
składniki odżywcze. Na wyposażeniu jest 9 tacek, które
można wykorzystać podczas przygotowywania posiłku.
Technologia Dual Fan sprawia, iż główna komora może być
podzielona na dwie mniejsze oraz umożliwia wyłączenie
jednej z nich, kiedy druga nie działa. Cyfrowy panel oraz
wyświetlacz LED sprawiają, iż urządzenie jest łatwe
w obsłudze. Dehydrator można także wykorzystać do
robienia chipsów, krakersów, ciastek, a nawet tortilli.

Nowa seria zabawek Friend on the Move to połączenie
tradycji i nowoczesności. W skład serii wchodzą: małpka
Bobo, hipopotam Mel i żyrafa Diana. Przyjaciele podróżują 
po różnych zakątkach świata, gdzie z radością odkrywają
nowe, odległe regiony i poznają nowych przyjaciół.
W zestawie są dostępne pojedyncze autka, ale też komplety
– takie jak zamek, policja, stacja benzynowa. Można
budować samodzielnie całe miasteczka! Duże elementy
i miękki materiał sprawiają, że zabawki są zupełnie
bezpieczne dla najmłodszych. Dzięki aplikacji na telefon
dzieciaki mogą oglądać swych przyjaciół w ruchu, a nawet
zmieniać kolor ich pojazdów. 



Niezawodne „Dwie Siostry” jak
zwykle dbają o rozwój wiedzy
naszych małych obywateli. Nawet
dorośli mogą się czegoś dowiedzieć
z tej pouczającej lektury. Któż
bowiem wie, iż to właśnie rodacy
wymyślili salony piękności,
zbudowali kolej w Andach, odkryli
witaminy, a także pierwsi
poszybowali w przestworza. Zamiast
kolejnej zabawki, warto
zainwestować z tę mądrą i ładnie
wydaną książkę. Ilustracje nawiązują
do techniki drzeworytu. Opowieści
o genialnych wynalazcach
i naukowcach utrzymane są
w żartobliwo-sensacyjnym tonie. 
Marta Dzienkiewicz, Joanna
Rzezak, Piotr Karski: Pionierzy.
Poczet niewiarygodnie
pracowitych Polaków.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2013.
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Któż z nas nie ma za sobą fascynacji
bandą uroczych i nadzwyczaj
dorosłych dzieciaków, którym
towarzyszy mały biały piesek
nastawiony filozoficznie do życia?
Krótkie komiksowe historyjki czyta
już (nie do wiary) kolejne pokolenie.
Za przetłumaczenie „dymków”
zabrał się Michał Rusinek, będzie
więc błyskotliwie, lekko i śmiesznie.
Tym razem pies Snoopy ujawnia, kto
był jego właścicielem przed
Charlie’m Brownem, przeistacza się
między innymi w asa lotnictwa
z czasów wojny i przybiera wiele
różnych masek, rozbawiając przy
tym do rozpuku. 
Charles M.Schulz: Fistaszki
zebrane 1967-1968. Nasza
Księgarnia. Warszawa 2013.

Kolejna propozycja „sióstr”. Tym
razem pomoże ona rodzicom
w szybkiej i dowcipnej nauce
abecadła. Dwustronne karty
z pięknymi ilustracjami zwierząt,
które można układać w dowolnym
porządku. Każdemu zwierzęciu
podporządkowano jedną literkę.
Można tworzyć proste słowa lub po
prostu świetnie się bawić,
wymyślając przypadkowe
konstrukcje literowe. Znakomity
prezent i doskonała zabawa podczas
długi zimowych wieczorów, kiedy
dzieci są znudzone, i za nic nie chcą
położyć się do łóżka. 
Agnieszka Bałdyga, Edyta
Marszałek: Bardzo proste
abecadło. Wydawnictwo Dwie
Siostry. Warszawa 2013.

Joanna Lasek

58

Książki do poduszki



Kuchnia z hukiem wkroczyła
na salony. Gotują celebryci,
a szefowie kuchni stali się
telewizyjnymi gwiazdami.
Rekordy popularności biją
blogi kulinarne, które powoli
wypierają książki
kucharskie. Na szczęście
ciągle jeszcze istnieją
kolekcjonerzy książek
z przepisami. Do nich
właśnie jest skierowana
„Kuchnia filmowa”. Paulina
Wnuk jest autorką „Bloga
Roku”. Trzeba przyznać, 
że pomysł jest bardzo
oryginalny. Każdy wpis
jest dedykowany jednemu
filmowi i potrawie, która jest z nim
związana. Można więc przy okazji „Milczenia owiec” skomponować
sałatkę z wieprzowymi sercami, oglądając „Casino Royal” przygotować
słynne Martini, a „mając na tapecie” „Dziewczyny do wzięcia”
przyrządzić smaczny krem sułtański. 
Paulina Wnuk: Kuchnia filmowa. Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.

Kolejna książka słynnego
konferansjerskiego duetu. Dwie
zupełnie różne osobowości,
które świetnie się rozumieją
i uzupełniają, zbudowały
przyjaźń, która trwa już dobrych
kilka lat i nic nie wskazuje na
rozpad tego układu. Kanwą
książki są pudełka
z przedmiotami z przeszłości,
które Hołownia z Prokopem
postanowili przejrzeć
i uporządkować, przy okazji
okraszając wszystko tysiącem
anegdot i wspomnień. Można
się setnie ubawić,
jednocześnie dowiadując się
czegoś o autorach (często jest to wiedza dość wstydliwa). Świetna,
optymistycznie nastrajająca lektura na zimowe wieczory. 
Marcin Prokop, Szymon Hołownia: Wszystko w porządku.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.

Kolejny powrót do
przeszłości, nietracący
nic na swym wieku.
Dzieciaki uwielbiają
historie z „Poczytaj mi
mamo”, mimo iż
niektóre z opowiadań
są już naprawdę
leciwe. Rodzice
z sentymentu sięgają
po tę pozycję, a dzieci
są zadowolone
z takiego obrotu
sprawy. Do tego seria

jest naprawdę ładnie
wydana, ma piękny papier i okładkę,
świetnie nadaje się więc na prezent.
W tym tomie zaprezentowano
historyjki m. in. Ryszarda Marka
Grońskiego, Marii Konopnickiej,
Joanny Papuzińskiej. Ilustracje są
stworzone przez klasyków,
przyjemnie się na nie patrzy.
Doskonała propozycja na długie
czytanie dziecku przed zaśnięciem. 
Poczytaj mi mamo. Księga
czwarta. Nasza Księgarnia.
Warszawa 2013.
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Hołownia i Prokop
w prywatnej odsłonie

Świat potraw
z ulubionych filmów

Jo Nesbø to prawdziwy klasyk kryminału. Seria o inspektorze
Harrym Hole ma miliony fanów na całym świecie. Tym razem
ofiarami brutalnych mordów padają oficerowie policji, którzy

mają na swoim koncie
nierozwiązane sprawy
z przeszłości. Krytycy są
zgodni, że jest to jedna
z najlepszych książek
Nesbø. Znowu mroczne
zakątki ludzkiej natury,
a także depresyjny urok
Skandynawii przyszpilą do
kanap i foteli całe rzesze
czytelników. Pozycja
obowiązkowa dla każdego
miłośnika północnych
historii kryminalnych. 
Jo Nesbø. Policja.
Wydawnictwo
Dolnośląskie. 
Wrocław 2013.

Dla miłośników
skandynawskich kryminałów
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
KUCHNIA

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

ul. Bohaterów Warszawy 22  
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Komu Italia nie kojarzy się z rybami! 
Do tej pory pamiętam targ rybny w Rimini, gdzie
mieszkałam kilkanaście lat. Bogactwo owoców
morza, wszelkiego rodzaju pesce, czyli ryby,
których nigdy wcześniej nie widziałam!!! A przede
wszystkim cudowni pescatori, czyli rybacy,
z którymi można było porozmawiać, jak przyrządzić
daną rybę i poprosić o oprawienie danej sztuki...
Nigdy nie zapomnę lekcji czyszczenia tzw.
canocchie, po polsku krewetek modliszkowych,
czy tzw. alici, czyli sardynek... To, co było w tym
najcudowniejsze, to fakt, iż produkty te były
świeże, jeszcze pachnące morzem... No cóż, my
musimy zadowolić się produktami mrożonymi,
aczkolwiek można już znaleźć sklepy
oferujące świeże owoce morza i ryby. 
A więc do dzieła!!! Podam kilka naprawdę
prostych przepisów na przyrządzenie
oryginalnych dań rybnych.
Przepisy przewidziane
są mniej więcej dla
4 osób.

 FRITTO MISTO 
(smażone owoce morza)
12 krewetek tygrysich,
400 g filetu z białej ryby pokrojonej na kawałki,
12 mątw,
3 kałamarnice pokrojone w krążki,
świeże i wyczyszczone sardynki, tzw. alici,
(jeżeli używamy ryb mrożonych, należy je
wcześniej rozmrozić w zimnej wodzie)
1 jajko,
poszatkowane drobno: zielona pietruszka, bazylia,
tymianek oraz sól, pieprz, mąka, najlepsza farina
di grano duro, oliwa do smażenia
Przygotowane ryby, umyte i osuszone, wkładamy
do miski, pieprzymy, solimy i mieszamy z ziołami.
Pozostawiamy na 30 minut. Następnie dodajemy
mąkę, jajko i mieszamy. Smażymy na głębokim
tłuszczu. Odsączamy. Podajemy z cytryną.

Piatti di pesce  dania z ryb



61

 ORATA AL CARTOCCIO 
(dorada pieczona)
4 dorady po ok. 350 g, czyli jedna na
osobę, 
1 cebula pokrojona w piórka,
2 pomidory,
świeży koperek,
czosnek,
białe wino,
sól, pieprz,
oliwa z oliwek
Patroszymy rybę, czyścimy z łuski, solimy
i pieprzymy w środku. Układamy na
kawałku folii aluminiowej skropionej oliwą,
obkładamy cebulą, koperkiem, czosnkiem,
solimy i pieprzymy. Na wierzchu układamy
pokrojonego w plastry pomidora,
skrapiamy oliwą i winem. Przykrywamy
rybę drugim kawałkiem folii i zawijamy.
Umieszczamy na blaszce i pieczemy
w piekarniku nagrzanym do 200 stopni
przez około 30 min. Podajemy od razu.
Jako tzw. contorno dobrze pasuje zielona
sałata i gotowane ziemniaki.

 SPAGHETTI ALLO SCOGLIO 
(spaghetti z sosem z owoców morza)
To klasyczne danie włoskie najlepiej
oczywiście przygotować ze świeżych
owoców morza. Można jednak użyć
mrożonej mieszanki. Jeżeli kupią Państwo
świeże małże, należy pamiętać
o wcześniejszym namoczeniu ich w zimnej wodzie z grubą solą morską na przynajmniej
30 minut. Proces ten służy pozbawieniu małż piasku, po włosku to tzw. spurgare le vongole.
Ja użyłam świeżych małż, krewetek i muli, czyli tzw. cozze. Reszta była mrożona. Należy
jeszcze dodać, że świeże małże, które się nie otworzyły w czasie przygotowywania
sosu, należy wyrzucić. Oprócz spaghetti, sos ten można podać z makaronem
tagliolini lub przygotować risotto.
400 g spaghetti, 
paczka mieszanki owoców morza,
kilka pomidorków koktajlowych, wg gustu,
peperoncino, sól, pieprz, ząbek czosnku, zielona pietruszka,
oliwa z oliwek, białe wino
Przygotowujemy sos. Podsmażamy na oliwie ząbek
czosnku i peperoncino. Dodajemy wcześniej rozmrożoną
mieszankę owoców morza. Podlewamy białym winem
i dusimy, ale krótko, tylko do odparowania wina,
albowiem im dłużej trzymamy frutti na patelni, tym
będą bardziej twarde. Dodajemy pomidorki pokrojone
na pół, zieloną pietruszkę i dusimy kilka minut. W razie
potrzeby podlewamy wodą z makaronu.
Tymczasem gotujemy makaron. Po jego ugotowaniu
dodajemy go do sosu, podrzucamy na patelni i posypujemy
zieloną pietruszką. Z makaronem tagliolini jest jeszcze
smaczniejsze.
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP EURO6 38.250 1242 69 160 5,1 4
1.2 POP + A/C EURO6 41.650 1242 69 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY EURO6 42.075 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE  EURO6 50.150 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE  EURO6 51.850 875 105 188 4,2 4
1.2 SPORT EURO6 45.900 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT  EURO6 52.700 875 105 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
343 LITRY500L seria 0

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR EURO5+ 66.300 1598 105 181 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking  seria 0

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v EURO6 59.492 1368 95 165 6,4 5
0.9 TwinAir EURO6 62.892 875 105 173 5,1 5
1.3 16v MULTIJET II EURO5+ 67.992 1248 85 160 4,3 5
1.6 16v MULTIJET II EURO5+ 73.092 1598 105 175 4,7 5

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 8v TwinAir POP STAR EURO6 58.650 875 105 180 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+ 68.850 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+ 70.550 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE  EURO6 64.600 875 105 180 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+ 74.800 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE  EURO5+ 76.500 1598 120 189 4,8 5/7

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY EURO6 32.810 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY+PACK EURO6 37.060 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 EASY Multijet 16v EURO5+ 41.310 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 EASY+PACK Multijet 16v EURO5+ 45.560 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE EURO6 37.060 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S DPF LOUNGE EURO6 43.860 875 85 177 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto 2013 Seria 7

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 3D EURO6 33.992 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.2 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus 37.137 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 3D EURO6 36.295 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus 39.440 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 3D EURO5+ 43.095 1248 75 165 4,2/4,1 5
1.4 EASY 3D EURO5+ 46.240 1368 77 165 5,7 5

1.2 EASY 5D EURO6 35.870 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.2 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus 39.015 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 5D EURO6 37.570 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus 40.715 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D EURO5+ 44.370 1248 75 165 4,2/4,1 5
1.4 EASY 5D EURO5+ 47.515 1368 77 165 5,7 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 EURO6 111775 3605 280 206 11,3 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+ 105825 1956 170 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 116025 1956 170 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+ 111775 1956 170 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT  EURO56 117725 3605 280 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 121975 1956 170 184 7,3 5/7
BLACK CODE 3.6 V6 24v 4x4 AUT  EURO6 121550 3605 280 206 11,3 5/7
BLACK CODE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 125800 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM EURO5+ 54.273 1248 75 155 4,5/4,1 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+ 55.973 1248 95 170 4,1 5
1.3 Multijet 16v TREKING 95KM EURO5+ 59.373 1248 95 170 4,1 5

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 EURO5+ 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 EURO5+ 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 EURO5+ 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v EASY EURO5+ 62.042 1598 120 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 95KM EURO6 50.992 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 95KM EURO6 54.613 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 59.288 1368 120 172 7,4 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5+ 65.068 1598 105 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 N.POWER CNG 73.313 1368 120 172 7,4 5
DYNAMIC1.6 MULTIJET 16V 90KMEURO5+ DUALLOGIC 68.468 1598 90 158 5,2 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM EURO6 64.218 1598 90 158 5,2 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 63.538 1368 120 172 7,4 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5 69.318 1598 105 164 5,2 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KMEURO5 73.568 1956 135 179 5,7 5
LWB DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 67.992 1598 105 164 5,2 5
LWB EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 72.242 1598 105 164 5,2 5

 – wersja ze Start&Stop

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013



RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v S&S ELEFANTINO EURO6 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v S&S MOMO EURO6 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 S&S MOMO EURO6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S GOLD EURO6 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S GOLD EURO5 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD S&S GOLD EURO5+ 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 S&S MTA GOLD EURO6 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S PLATINUM EURO6 47.184 1242 69 163 5,1 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY (cm)
452/179/150

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+ 71.987 1598 105 186 5,5 5
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+ 75.387 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v GOLD EURO5+ 80.487 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5+ 79.212 1598 120 194 5,6 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO6 193.970 3604 286 240 9,8 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER EURO5+ 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER EURO6 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD EURO5+ 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD EURO6 143.565 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 PLATINUM EURO5+ 169.915 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 PLATINUM EURO6 158.015 3604 283 209 10,8 7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Daily EURO5+  FURGON
RABAT 13% PLN poj. KM zawieszenie

35S11V 98.449 2289 106 6M-350 MECC 3000
35C11V 103.800 2289 106 6M-350 MECC 3000
50C15L V 118.781 2998 146 6M-400 MECC 3000

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Daily EURO5+  PODWOZIE
RABAT 13% PLN poj. KM zawieszenie

35S11 90.959 2289 106 6M-350 MECC 3000
35C11 97.379 2289 106 6M-350 MECC 3000
50C15L 111.290 2998 146 6M-400 MECC 3000
65C15L 119.851 2998 146 6M-400 MECC 3300
70C15L 121.991 2998 146 6M-400 MECC 3300

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Oferta dostępna u dealerów Iveco. Ceny z rabatem dla
pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są
aktualne w momencie zamknięcia numeru. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach
sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.



WYMIARY (cm)
482/194/178

BAGAŻNIK
457 LITRÓWGrand Cherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL 197.625 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL 232.475 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL 246.415 2987 250 202 7,5 5
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ. 287.725 6424 468 255 14,1 5
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE EURO5 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO5 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO5+ 63.665 1248 85 174 3,5 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo MY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE EURO6 70.125 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE EURO6 75.310 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE TCT EURO6 82.280 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO5+ 83.980 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO6 79.645 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE TCT EURO6 86.615 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO5+ 88.315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE TCT EURO6 95.285 1368 175 220 4,4 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.0L M5 4x2 73.865 1998 156 185 8,3 5
NORTH 2.0L M5 4x2 78.115 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 134.640 2777 200 169 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 147.305 2777 200 169 8,8 5
RUBICON 2.8 CRD A5 159.885 2777 200 169 8,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,

którą nazwaliśmy 
„Fiat to my”. To właśnie

w tej rubryce możecie
wyrazić swoje opinie,

podzielić się radościami,
opowiedzieć o swoich

problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Dzień Kobiet
W tym roku wspólnie z synem Wiktorem
składaliśmy paniom życzenia, wysyłając
kartki i wręczając kwiaty. Dla juniora to była
wielka frajda, móc podejść, wręczyć kwiatek
i na swój uroczy, dziecięcy sposób złożyć
życzenia. Panie mocno przytulały Wiktora
i obdarowywały tysiącami pocałunków, a ja
z nieskrywaną radością i nutką zazdrości
przyglądałem się całej sytuacji. Dzień Kobiet
to piękne święto, kobiety wydają się
wówczas emanować ciepłem i radością.
Zawsze staram się angażować swojego syna
do takich sympatycznych przedsięwzięć,
bo jak mówi przysłowie: „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Antoni Hendzel
Fiat-Powertrain Technologies

Rodzynki 
marcowe
8 marzec to dzień, na który wyczekuje każda
kobieta. W Fiat Services jest to dzień
szczególny, ponieważ to właśnie my, kobiety,

stanowimy w dziale księgowości
zdecydowaną większość. Mimo to, panowie
nie czują się przytłoczeni, co więcej, każdego
roku zawsze o nas pamiętają i obdarowują
małym upominkiem. Zdajemy sobie sprawę,
że jest to nie lada przedsięwzięcie, które
wymaga dobrej organizacji oraz pewnych
nakładów finansowych, które panowie
organizują z własnych kieszeni. Dlatego
chcemy, aby „nasze rodzynki” wiedziały,
że bardzo doceniamy to, co dla nas robią
i że my również o nich pamiętamy.
Dziękujemy!    

Pracownice Działu Fiat Services
– Intercompany Iveco

Święto 
seniorów

Pierwszymi osobami, którym rodzice są
gotowi powierzyć swoje pociechy są
dziadkowie. Ich rola w wychowaniu dziecka
jest nieoceniona. Maluchy mając możliwość
spędzania czasu ze swoimi dziadkami stają
się wewnętrznie bogatsze w wielu sferach
swojego życia. Dziecko zostaje obdarowane
specyficznym rodzajem miłości, poczuciem
bezpieczeństwa, wiedzą, doświadczeniem
i oczywiście mnóstwem smakołyków.
Dodatkowo dziadkowie są świetnymi
towarzyszami zabaw, cierpliwymi
słuchaczami, można powierzyć im swoje
tajemnice i zawsze służą radą. Dziadkowie
stanowią wzór do naśladowania i kształtują
poczucie trwałości rodziny. 

Lucyna Hendzel, Fiat Services Polska



ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352 
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036 
Prezes Zarządu: Luigi Galante

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Angelo Sallustio

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 15 marca 2014 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki koncernu Fiat

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Lucyna Bogusz

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Polska Sp. z o.o. 
      

   2. Fiat Auto Poland SA
        

   3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.
        

   4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
        

   5. Magneti Marelli Suspension 
        Systems Bielsko Sp. z o.o.

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

   8.  Plastic Components Fuel 
        Systems Poland Sp. z o.o.

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  Fiat Services Polska Sp. z o.o. 
        

11. Fiat Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
        

12.  Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.
      

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

 14.  Fiat Powertrain Technologies Poland 
        Sp. z o.o. 

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

   2.  FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

   1.  CNH Industrial Polska
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
        

        



Znajdź nas na:
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