
C
za

so
pi

sm
o 

pr
ac

ow
ni

kó
w

 G
ru

py
 F

C
A

 w
 P

ol
sc

e 
• 

R
ok

 X
IX

/1
 •

 N
um

er
 1

14
 •

 M
ar

ze
c 

20
15

 

w piersiach
Zapiera dech

Test drive Fiata 500X
Wyniki FCA

Historyczny rok

C Z A S O P I S M O  P R A C O W N I K Ó W  G R U P Y  F C A  •  M A R Z E C  2 0 1 5

ALFA4C SPIDER



BĄDŹ SOBĄ

Znajdź nas na: NOWY JEEP® RENEGADE. W stronę wolności.

Je
ep

® j
es

t z
as

tr
ze

żo
ny

m
 z

na
ki

em
 h

an
dl

ow
ym

 fi 
rm

y 
Ch

ry
sl

er
 G

ro
up

 L
LC

. J
ee

p ® R
en

eg
ad

e
– 

em
is

ja
 C

O
2 o

d 
12

0 
do

 1
60

 g
/k

m
, z

uż
yc

ie
 p

al
iw

a 
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 o
d 

4,
6 

do
 6

,9
 l/

10
0 

km
.



P
3

Po fuzji z Chryslerem Grupa Fiat zmieniła nazwę na Fiat Chrysler
Automobiles (FCA). Oczywiście nazwa Fiata nie znika, ale wykorzystywana
będzie jedynie jako logo jednej z marek samochodowych, jak Chrysler,
Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Maserati, Ferrari, Dodge, Fiat Professional,
Ram Trucks, Abarth, SRT, Mopar.
Czasy się zmieniają, a wraz z nimi i nasze spółki. „Fiat” połączył się
z Chryslerem i teraz... „wokół nas” jest nowy świat, bardziej złożony,
bardziej zróżnicowany, bardziej globalny. Kto w odległym już 1996 roku
mógł sobie wyobrazić, że zakład w Tychach będzie produkować
kiedykolwiek Lancię Ypsilon? Albo że na stronach naszego czasopisma
zaprezentowany zostanie nowy Jeep Renegade? 
Poza zastąpieniem słowa Fiat skrótem FCA postanowiliśmy niczego nie
zmieniać w nazwie gazety. Pierwszy numer Fiata Wokół Nas wyszedł
w marcu 1996 roku, czyli 19 lat i 114 numerów temu. Nazwę tę wybrali
w drodze konkursu pracownicy Fiata Auto Poland, Teksidu Poland 
i Magneti Marelli Poland, trzech ówczesnych spółek Grupy. Obecna nazwa
jest więc dla nas niczym zobowiązanie. I to z każdego punktu widzenia.

Dlaczego 
„FCA Wokół Nas”?

NOWY TYTUŁ, ALE ZOSTAJE FWN



23. BIEG FIATA

23. BIEG FIATA
17.05.2015

www.biegfiata.pl

DLA PRACOWNIKÓW FIAT AUTO POLAND*:

BEZPŁATNE WPISOWE

DODATKOWA KLASYFIKACJA

ATRAKCYJNE NAGRODY ZA MIEJSCA 1-3

*nie dotyczy pracowników innych spółek Grupy



rok XIX/1
numer 114

marzec 2015

Wydawca
Fiat Polska  Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za edycję
w Grupie Fiat

Claudio D’Amico

Redaktor Naczelny
Filippo Gallino

Z-ca Redaktora Naczelnego
Francesco Novo

Redakcja Satiz Poland Sp. z o.o.
Mirosława Malich

ul. Sempołowskiej 19,
43-300 Bielsko-Biała

www.satiz.pl
e-mail: redakcja@satiz.pl

Studio graficzne
Irena Nycz-Imielska

Maciej Feodorów
Andrzej Jancza

Reklama
Gabriela Kolonko
tel.: 33 8132761
kolonko@satiz.pl

Opracowanie, łamanie
i przygotowanie do druku

Satiz Poland
Bielsko-Biała

Druk
Dimograf

Bielsko-Biała

Nakład
11.600 egz.

Oddano do druku: 
16 marca 2015 r.

   3  Dlaczego „FCA wokół nas”?

   6  Wyniki Grupy FCA w 2014 roku

   8  Wyniki spółek FCA w Polsce w 2014 roku

 12  Marki FCA w 2014 roku

 14  Debiut Alfy Romeo 4C Spider w Detroit 

 16  Fiat Doblò w Genewie

 18  Fiat 500X i Dynamo

 20   Nowy Fiat 500X – ma klasę i osobowość

 26  Ergonomiczna praca w Zakładzie Tychy

 30  Nagroda im. Giovanniego Agnelli za najlepszą 
pracę dyplomową

 34  Spotkanie z dostawcami FAP

 37  Fiat i Jeep dla Muzeum Auschwitz

 40  FCA Fleet Services – wynajem długoterminowy

 42  Checkstar Service Network – projekt Magneti Marelli

 44  Kolejny Safety Meeting pracowników e-Comau i FPT 

 46  Newsy

 48  Rozmowa ze Zbigniewem Preisnerem

 58  Książki

 60  Nowości

 62  Kuchnia

 64  Cennik samochodów

Danie specjalne
Transylwania
– tam diabeł mówi 
dobranoc

52

20

26
48

6

16

w numerze
MARZEC 2015



6

Bilans za 2014 rok zamknięto w FCA zgodnie
z oczekiwaniami: przychody wyniosły ponad 
96 miliardów euro, a na rynki całego świata
dostarczono 4,6 mln pojazdów. Marchionne mówi:
„Wciąż intensyfikujemy nasze marzenia i przyjmujemy
na siebie odpowiedzialność za osiąganie każdego celu,
jaki sobie wyznaczamy. Dzięki temu za rok będziemy
mogli spojrzeć wstecz i poczuć dumę z postępów, jakie
wspólnie poczyniliśmy”.

„Rok 2014 zapisze się w naszej pamięci
jako wyjątkowy. Był to rok utworzenia
FCA (obecnie siódmego co do wielkości

producenta samochodów na świecie), debiutu na-
szych akcji na NYSE, powrotu na rynek akcji w Sta-
nach Zjednoczonych, rekordowej sprzedaży marek
Jeep i Maserati oraz powrotu po dwudziestoletniej
nieobecności marki Alfa Romeo do Ameryki Pół-
nocnej. Zaprezentowaliśmy również ambitny plan
pięcioletni, zakładający rozwój naszej działalności
oraz dalszą budowę niezwykłego przedsięwzięcia,
które może przynieść wiele korzyści, zarówno
z punktu widzenia firmy, jak i naszych pracowni-

ków”. Tak pisał Sergio Marchionne, dyrektor peł-
nomocny FCA, w liście dołączonym do danych bi-
lansowych za 2014 rok, wysyłanym do pracowni-
ków na całym świecie.
Przychody wzrosły o 11 procent, do kwoty 96,1
mld euro (+12% przy uwzględnieniu jednakowych
kursów walut). EBIT uplasował się na poziomie 3,2
mld euro, więcej o 7 procent (+9 przy uwzględnie-
niu jednakowych kursów walut). Wyłączając pozy-
cje nietypowe, EBIT wyniósł 3,7 mld euro (+4 pro-
cent), m.in. za sprawą dużego wzrostu w regionie
APAC, Maserati i w regionie EMEA, gdzie w ostat-
nim kwartale odnotowano dobre wyniki na kwotę

Historyczny rok
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Rok 2014 zakończył się nowym rekordem
ustanowionym przez markę Jeep: ten
amerykański producent sprzedał bowiem
w ciągu minionego roku ponad milion
samochodów. Dokładnie na całym świecie
zostało zarejestrowanych 1 017 019
samochodów. W 2013 roku było ich 731 565, więc
wzrost, jaki odnotowano, wyniósł 39 procent.
Jeszcze bardziej znaczący jest jednak fakt, że
Jeep ustanawia rekord sprzedaży już trzeci rok
z rzędu. Od pięciu lat liczba ta ciągle rośnie. 
Boom na Jeepy to zjawisko globalne. W Stanach
Zjednoczonych, rodzimym rynku marki, sprzedaż
wzrosła o 41 procent, przede wszystkim dzięki
modelom Patriot, Compass i królowi off-roadu –
modelowi Wrangler. W regionie Azji i Pacyfiku
odnotowany wzrost wyniósł 42 procent,
w Chinach aż 49 procent. Jeśli chodzi o region
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, sprzedaż
w 2014 roku zwiększyła się o 40 procent, przy
czym na Starym Kontynencie aż o 70 procent.

REKORD SPRZEDAŻY

Milion Jeepów
28 milionów euro. W obszarze NAFTA nie zareje-
strowano znaczących zmian w porównaniu z 2013
rokiem, natomiast wynik regionu LATAM wyraźnie
odzwierciedla trudną sytuację na tych rynkach. 
Zysk netto wyniósł 632 miliony euro. Z wyłączeniem
pozycji nietypowych wynik netto był na poziomie
955 milionów euro, co oznacza niewielką poprawę
w stosunku do 2013 roku. Zadłużenie przemysłowe
netto pod koniec okresu obra-
chunkowego wyniosło 7,7 mld
euro po emisji pożyczki obliga-
cyjnej w kwocie 2,9 mld dola-
rów, ulokowaniu na giełdzie
100 milionów akcji zwykłych
i odkupieniu udziałów związa-
nych z tytułu skorzystania przez
akcjonariuszy Fiata z prawa od-
stąpienia z powodu fuzji spółki
Fiat S.p.A. z FCA NV. Ogólna
płynność finansowa, włącznie z niewykorzystanymi
liniami kredytowymi w kwocie 3,2 mld euro, wy-
niosła 26,2 mld euro.
Na całym świecie do sieci dostarczono w 2014
roku 4,6 mln samochodów, więcej o 6 procent.
Swój udział w tym sukcesie miały regiony NAFTA,
APAC i EMEA, a także marka Jeep, która ustano-
wiła rekord wszechczasów w rocznej sprzedaży
przekraczający ponad milion sztuk. 
Grupa wyznacza również cele na 2015 rok: sprze-
daż na poziomie globalnym w przedziale od 4,8 do
5,0 mln samochodów, przychody wynoszące około
108 miliardów euro, EBIT na poziomie od 4,1 do
4,5 mld euro, zysk netto między 1,0 a 1,2 mld euro.
„To dopiero początek nowego roku – podsumo-
wuje w swoim liście Marchionne – oferującego
nowe szanse na dalszy rozwój i pełnego wyzwań,
jakie stawia przed nami niezwykle konkurencyjne
otoczenie. Nie bójmy się odważnych marzeń i od-
powiedzialności za osiąganie naszych celów,
abyśmy za rok o tej porze, mogli, jako zespół,
z dumą spojrzeć wstecz na postępy poczynione
w tej niezwykłej, wspólnej podróży”.

Na całym świecie
w 2014 roku
dostarczono 
do sieci 4,6 mln
samochodów

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
IV kwartał rok obrachunkowy

2014 2013 Zmiana (w milionach euro) 2014 2013 Zmiana

1.215 1.171 44 Dostawy ogółem (n/100) 4.608 4.352 256

27.084 23.943 3.141 Przychody netto 96.090 86.624 9.466

1.066 460 606 EBIT 3.223 3.002 221

420 1.296 -876 Zysk netto 632 1.951 -1.319

0,329 0,707 - EPS baza (zysk przypadający na akcję) 0,465 0,744 -

7.654 11.372 -3.718 Zadłużenie przemysłowe netto 7.654 7.014 640

26.221 21.741 4.480 Dostępna płynność finansowa 26.221 22.745 3.476
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Filippo Gallino

zdjęcia
I. Kaźmierczak,

Satiz Poland

Sprzyjające 
wyniki w Polsce

W2014 ro ku przy cho dy
spół ek Gru py Fiat Chry -
sler Au to mo bi les (FCA)

w Pol sce wy nio sły 20,2 mld
PLN, z cze go 14,8 mld (+13%)
sta no wił eks port. Ozna cza to
więc, że wy ni ki FCA w Pol sce
ule gły nie znacz nej po pra wie
w po rów na niu z ro kiem wcze -
śniej szym, na co wpływ mia ła 
m. in. do bra sprze daż Fia ta 500
na ryn kach eu ro pej skich, któ ry
w ósmym ro ku swo jej pro duk cji
prze kro czył licz bę 198 tysięcy
eg zem pla rzy (Fiat i Abarth ra -
zem). Je dy nie w rok po debiu cie
(2008 r.) je go pro duk cja by ła  nie -
co wyższa, bowiem przekraczała
wielkość 201 tysięcy sztuk.
W ocze ki wa niu na bar dziej zde -
cy do wa ną po pra wę sprze da ży

w Eu ro pie pol skie spół ki Gru py
wciąż po tra fią szu kać sku tecz -
nych roz wią zań, by utrwa lać
i w mia rę moż li wo ści wzmac -
niać swo je po zy cje. Pol ska jest
dla FCA stra te gicz nym ob sza -
rem biz ne su, w któ rym Gru pa
mo że li czyć na 15 spół ek, 9400
pra cow ni ków i 9 za kła dów pro -
duk cyj nych, spo śród któ rych
dwa mo gą po szczy cić się ty tu -
ła mi Gold Le vel w pro gra mie
World Class Ma nu fac tu ring. Na -
le ży pod kre ślić, że w ca łej Gru -
pie FCA tyl ko dwóm in nym za -
kła dom, po za pol ski mi, uda ło
się zdo być to niezwykle waż ne
wy róż nie nie.
Przed sta wio ną po wy żej sy tu -
ację po twier dza ją wy ni ki Fia ta
Au to Po land, któ ry w ro ku 2014

Dane za 2014 rok potwierdzają wagę biznesu
FCA w Polsce i mimo niezmienionej sytuacji
na rynku – kilkuprocentowy wzrost sprzedaży. 

wy pro du ko wał 314 ty się cy sa -
mo cho dów (w 2013 ro ku 296
ty się cy). Je śli wziąć pod uwa gę
tyl ko mo de le ak tu al nie pro du ko -
wa ne w Za kła dzie Ty chy, pro -
duk cja Fia ta 500, Abar tha 500
i Lan cii Yp si lon wzro sła w 2014
ro ku o 6,3%. Ty ska fa bry ka jest
naj więk szym cen trum pro duk -
cyj nym FCA w Eu ro pie i naj -
więk szym za kła dem sa mo cho -
do wym w Pol sce. Rów nież in ne
spół ki Gru py od no to wa ły po pra -
wę sprze da ży. Na le ży zwłasz -
cza wy mie nić tu taj pięć pro -
dukują cych kom po nen ty spół ek 
Ma gne ti Ma rel li, któ re za re je -
stro wa ły 14% wzrost przy cho -
dów dzię ki no wym uru cho-
mie niom i no wym waż nym zle -
ce niom. 
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FIAT AU TO PO LAND
W 2014 spół ka FAP wy pro du ko -
wa ła w za kła dzie w Ty chach
313933 sa mo cho dy, w tym: 
Fia  tów 500 – 189264, Lan cii 
Yp si lon – 61144 i Abar thów
500 – 9023. Łącz na licz ba wy -
pro du ko wa nych mo de li mar ki
Fiat, Abarth i Lan cia (259431
szt.) by ła więk sza o 6,3 proc.
w sto sun ku do 2013 ro ku. Wy ni -
ki te sta wia ją Fia ta Au to Po land
zde cy do wa nie na pierw szym
miej scu wśród pro du cen tów sa -
mo cho dów w Pol sce i w eu ro -
pej skiej czę ści kon cer nu FCA.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
licz ba wy pro du ko wa nych mo -
de li 500 – 198287 sztuk (Fiat
i Abarth ra zem): po raz dru gi
w hi sto rii swo jej pro duk cji mo del
ten za koń czył ubie gły rok na po -
zy cji li de ra seg men tu w Eu ro pie. 
W cią gu mi nio ne go ro ku w Fiat
Au to Po land miał miej sce dal szy
pro ces roz wo ju i do sko na le nia
or ga ni za cji pra cy. Prze pro wa -
dzo ny w grud niu 2014 ro ku au -
dyt po twier dził po now nie przy -
na leż ność ty skie go za kła du do
gru py naj lep szych fa bryk prze -
my słu mo to ry za cyj ne go, szczy -
cą cych się cer ty fi ka tem Gold Le -
vel wg „World Class Ma nu fac tu -
ring”. Osią gnię ty po ziom sta wia
fa bry kę w Ty chach na po zy cji,
któ ra po zwa la kon ku ro wać
z naj lep szy mi fir ma mi na świe cie.
Spół ka jest jed nym z naj więk -

szych pra co daw ców w re gio nie
i za trud nia 3 335 pra cow ni ków,
jest to rów nież li czą cy się pra -
co daw ca w ska li ca łe go kra ju.
Fiat Au to Po land na le ży do jed -
ne go z naj więk szych eks por te -
rów pol skiej go spo dar ki i jest
zde cy do wa nym li de rem eks por -
tu w bran ży mo to ry za cyj nej.
99,4 proc. wy pro du ko wa nych
w 2014 ro ku sa mo cho dów ma -
rek Fiat, Abarth i Lan cia, tj.
257 984 szt., tra fi ło na ryn ki 63
kra jów świa ta, w tym do Włoch
(97 243 szt.), Wiel kiej Bry ta nii
(48 204), Fran cji (27 341), Nie -
miec (25445), a tak że do Ja po -
nii (5584) i Au stra lii (3538). Po -
nad to 54 502 sa mo cho dy wy -
pro du ko wa no dla spół ki FORD.

FPT PO LAND
W 2014 r. w spół ce Fiat Po wer -
tra in Tech no lo gies Po land od no -
to wa no po dob ne re zul ta ty jak
w ro ku po przed nim. Pro duk cja
sil ni ków by ła mniej sza o kil ka

punk tów pro cen to wych i wy nio -
sła oko ło 440 tys. jed no stek na -
pę do wych, w tym 80% sil ni ków
tur bo die sel Mul ti jet SDE 1.3
i 20% ben zy no wych Twi nA ir 0.9.
Eks port za pew nił biel skiej spół -
ce 42% przy cho dów, utrzy mu -
jąc się na po zio mie z po przed -
nich lat (1,5 mld PLN).
W 2014 ro ku FPT Po land za an -
ga żo wa ny był w do sto so wa nie
pro du ko wa nych w za kła dzie
wer sji sil ni ków do  Eu ro 6. Pra ce
w tym za kre sie są moc no za -
awan so wa ne; w ubie głym ro ku
za koń czo no wdra ża nie nor my
w sil ni kach Twi nA ir, a w Mul ti je -
tach i Twi nA irach CNG na stą pi
to w ro ku bie żą cym. Biel ski za -
kład pro du ku je sil ni ki dwu cy lin -
dro we  Twi nA ir 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 oraz sil ni ki tur bo die sel
Multijet 1.3, ge ne ru ją ce moc

Czesław Świstak, 
członek Zarządu Fiat Auto Poland

„W 2014 roku doskonałe wyniki sprzedaży
Fiata 500 na rynkach europejskich pozwoliły nam
o ponad 6% zwiększyć produkcję w Zakładzie
Tychy. Spółka zamknęła rok obrachunkowy
zyskiem. Ponadto potwierdziliśmy uzyskane rok
wcześniej Złoto w programie WCM, zdobywając
kolejne dwa punkty, dzięki czemu możemy się
obecnie pochwalić 73 punktami. Liczba ta jest
jedynie potwierdzeniem, że Fiat Auto Poland
dysponuje sprawną i zdolną strukturą
przedsiębiorstwa, gotową na wszelkie wyzwania”.

FCA
W POLSCE
ROK 2014 
W LICZBACH
Przychody – 20,2 mld PLN
Eksport – 14,8 mld PLN
15 spółek + 2 jv finansowe
Zatrudnienie – 9400 osób

Powyżej:
linia montażowa
Lancii Ypsilon,
a poniżej: 
linia produkcji
silników SDE
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75, 85 lub 95 KM. 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. SDE Mul ti jet
mon to wa ny jest na to miast
w po nad 15 mo de lach Fia ta,
a tak że w Oplach, Che vro le tach,
For dach i Su zu ki.
W tym ro ku Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies Po land za mie rza
kon ty nu ować swo je dą że nia do
World Class Le vel w pro gra mie
WCM, czy li do 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.
Pod czas ubie gło rocz ne go au -
dy tu dzia ła nia za kła du zo sta ły
po now nie po zy tyw nie oce nio ne
pod ką tem sto so wa nia naj lep -
szych me tod za rzą dza nia pro -
ce sem pro duk cyj nym, w wy ni ku
cze go spół ka otrzy ma ła do-
dat ko we trzy punk ty. Obec nie
fir ma ma ich na swo im kon cie
łącz nie 76.

SPÓŁ KI MA GNE TI
MA REL LI W POL SCE
W 2014 r. w 6 za kła dach pro -
duk cyj nych dzia ła ją cych w 5
spół kach Ma gne ti Ma rel li w Pol -
sce wy pro du ko wa no i sprze da -
no wy ro by o war to ści wyż szej
o 14% niż w 2013 r. Wpływ na
to mia ły zwięk szo ne za po trze -
bo wa nie na wy ro by MM przez
Fiat Au to Po land jak rów nież in -

nych klien tów oraz re ali za cja do -
staw kom po nen tów do no wych
mo de li sa mo cho dów jak: Je ep
Re ne ga de, Ma se ra ti, Al fa 4C,
Pas sat Se dan i Avant, Peugeot
308 czy też od no wio na ga ma
sa mo cho dów To yo ta Ay go, 
Ci tro ën C1, Peu ge ot 107. To ro -
sną ce za po trze bo wa nie na pro -
duk ty spół ek MM przy czy ni ło się
do stwo rze nia po nad 260 no -
wych miejsc pra cy. Wzrósł rów -
nież pro cen to wy udział eks por tu
w sprze da ży z 46% w 2013 r.
do 50,6% w 2014 r. Do sta wy
re ali zo wa ne do Gru py FCA to
58% przy cho dów.
Uzy ska ny wzrost przy cho dów
nie był by moż li wy bez sto so wa -
nia naj now szych osią gnięć tech -
nicz nych, tech no lo gicz nych i or -
ga ni za cyj nych. Dla te go w pol -
skich spół kach Ma gne ti Ma rel li
ab so lut nym prio ry te tem jest sto -
so wa nie na rzę dzi me to do lo gii
WCM. Zwłasz cza że spół ki
Magneti Marelli cze ka jesz cze
w tym wzglę dzie wie le pra cy.

Rok 2014 był waż nym okre sem
dla roz wo ju dzia ła ją ce go w ra -
mach za kła du Au to mo ti ve Li gh -
ting dzia łu R&D. Dy rek cja MM
pod ję ła bo wiem w ub. r. stra te -
gicz ną de cy zję o bu do wie no -
we go la bo ra to rium i pro to ty -
pow ni oraz po wierzch ni biu ro -
wej na po trze by pla no wa ne go
wzro stu za trud nie nia. Re ali za cję
te go pro jek tu prze wi dzia no na
la ta 2015-2016.
Dzia łal ność Gru py Ma gne ti Ma -
rel li w Pol sce zo sta ła rów nież
do ce nio na przez nie za leż ne 
in sty tu cje ze wnętrz ne. Gru pa
otrzy ma ła tzw. „Zło tą Mo to Ideę”
w ka te go rii Top Sup plier, a biel -
ski za kład za wie szeń za jął 2
miej sce w ka te go rii fa bryk za -
trud nia ją cych po wy żej 250 pra -
cow ni ków w kon kur sie „Pra co -
daw ca – Or ga ni za tor Pra cy Bez -
piecz nej”.
2015 to dla wszyst kich spół ek
MM w Pol sce rok no wych wy -
zwań, uru cho mień no wych wy -
ro bów, po zy ski wa nia no wych
klien tów, wdra ża nia me to do lo gii
WCM i peł ne go za an ga żo wa nia
w dą że niu do osią gnię cia za ło -
żo nych ce lów. Jed nym z ich
jest 6% wzrost war to ści sprze -
da ży w sto sun ku do ro ku 2014.

TEKSID IRON
POLAND
W ro ku 2014 spół ka sprze da ła
57 127 ton (+3,4% w sto sun ku
do ro ku po przed nie go). Eks port
wy niósł 55% przy cho dów, a

Reflektory,
katalizatory

i elementy
zawieszeń

produkowane
w spółkach MM
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sprze daż do spół ek gru py FCA
sta no wi 80%. Przy ak tu al nym
asor ty men cie pro duk cji za kład
zbli ża się do peł ne go wy ko rzy -
sta nia zdol no ści pro duk cyj nych.
Wy nik ope ra cyj ny spółki był po -
zy tyw ny, nie znacz nie lep szy niż
w ro ku po przed nim. Nie za no to -
wa no więk szych zmian w wiel -

ko ści i struk tu rze za trud nie nia. 
Bar dzo istot nym wy da rze niem
by ła na to miast wy mia na dru giej
ba te rii pie ca łu ko we go i za stą -
pie nie go pie ca mi in duk cyj ny mi
śred niej czę sto tli wo ści. Za da nie,
re ali zo wa ne pod czas nor mal nej
pra cy za kła du, oka za ło się nie
la da przed się wzię ciem. Po
pierw sze w związ ku z ogra ni -
czo ną, przez okres 4 mie się cy,
zdol no ścią pro duk cyj ną na le ża -
ło przy go to wać za pas od le wów.
Po nad to, o ile pierw sza te go ty -
pu in we sty cja pro wa dzo na by ła
dwa la ta wcze śniej w bocz nej
czę ści wy dzia łu, o ty le tym ra -
zem piec był mon to wa ny po -
mię dzy pra cu ją cy mi urzą dze nia -
mi. Aby za pew nić więc bez pie -
czeń stwo za trud nio nym przy
in we sty cji i za pew nić nie za kłó -
co ną pro duk cję, pod czas nie -
któ rych ope ra cji np. prze wo że -
nia cie kłe go me ta lu po mię dzy
pie ca mi, trze ba by ło za trzy my -
wać pra ce mon ta żo we. Wy dłu -
ży ło to o ty dzień czas re ali za cji

za da nia, ale oby ło się bez wy -
pad ków, a sam roz ruch prze -
biegł w mia rę pla no wo. Dzię ki tej
in we sty cji wy dział to pial ni po -
więk szył swo ją zdol ność pro -
duk cyj ną o oko ło 15%, po pra wi -
ły się wa run ki pra cy i ob ni żył się
znacz nie po ziom ha ła su emi to -
wa ne go do śro do wi ska. 

CO MAU PO LAND
Rok 2014 przy niósł fir mie
Comau Po land, za trud nia ją -
cej 201 pra cow ni ków, wie le wy -
zwań. Utwo rze nie w Pol sce
Cen trum Ro bo ty za cji Pras, sze -
reg dzia łań mar ke tin go wych
oraz pro fe sjo na lizm pra cow ni -
ków po zwo li ły jej na osią gnię cie
do brych wy ni ków eko no micz -
nych oraz ja ko ścio wych.
No we za mó wie nia na ro bo ty za -
cję pras, m. in. mon taż li nii

w Bra zy lii, USA oraz we Wło -
szech, wpły nę ły na eks port
tech no lo gii i umie jęt no ści spół ki.
Du że za do wo le nie klien ta spo za
Pol ski przy nio sła, pro wa dzo na
po raz pierw szy na ryn ku nie -
miec kim, in sta la cja zro bo ty zo -
wa ne go gniaz da do spa wa -
nia/zgrze wa nia.
Dzia ła nia mar ke tin go we i no we
in no wa cyj ne pro duk ty Co mau
zo sta ły do ce nio ne po nad to na
ryn ku pol skim. W mar cu 2014
no wy ro bot Ra cer otrzy mał I na -
gro dę w kon kur sie Con trol En gi -
ne ering Pol ska, uzy sku jąc ty tuł
„Pro dukt Ro ku 2014” oraz Zło ty
Me dal Tar gów Au to ma ti con.
Wy róż nie nia, a tak że wzrost za -
ufa nia kon tra hen tów przy czy ni ły
się do po więk sze nia w ub. r.
port fe la klien tów Co mau Po land
na po zio mie glo bal nym.
W ro ku bie żą cym fir ma sta wia
so bie am bit ny cel ob ję cia po zy -
cji li de ra ryn ku ro bo ty ki, kon ty -
nu ację po li ty ki glo ba li za cji i roz -
wo ju umie jęt no ści za so bów.

Po lewej
i poniżej:
stanowiska
robotów firmy
Comau.
Na dole:
wóz załadowczy
nowych pieców
indukcyjnych
w Teksid Iron



12

Filippo
Gallino

zdjęcia
Satiz Poland

Marki FCAw 2014 roku
Ja ki był 2014 i ja kie są prze -

wi dy wa nia na rok bie żą cy?
O ocze ki wa niach w tym

wzglę dzie, a tak że o no wo ściach
Gru py FCA na 2015 mó wi dy -
rek tor han dlo wy Ma rek Kisz.
Jak wy padł 2014, pierw szy
rok po fu zji Fia ta i Chry sle ra?
Do brze, a na wet bar dzo do brze.
FCA dys po nu je sze ro ką ofer tą
ma rek o wy so kiej war to ści, któ -
ra jest za ra zem kom ple men tar -
na, rów nież z punk tu wi dze nia jej
obec no ści na róż nych kon ty nen -
tach. Li sta mo de li na praw dę ro -
bi wra że nie, są wśród nich prze -
cież, m. in. Jeep, Fiat, Ma se ra ti,
Fer ra ri, Alfa Romeo, Chrysler,

Lan cia, Dodge, Abarth. W 2014
roku Gru pa FCA sprze da ła
4,6 mln sa mo cho dów na świe -
cie (o 200 tys. wię cej niż w 2013
r.), dzię ki cze mu upla so wa ła się
na siód mym miej scu w ran kin gu
naj więk szych pro du cen tów.
Zwięk szy ła się sprze daż w Eu ro -
pie (cho ciaż w nie wiel kim stop -
niu), na ryn ku pół noc no ame ry -
kań skim (zde cy do wa nie bar dziej)
oraz w Azji i Oce anii. Gor sze wy -
ni ki od no to wa li śmy nie ste ty
w Ame ry ce Po łu dnio wej, co wy -
ni ka z kry zy su pa nu ją ce go
w tam tym re gio nie. W Eu ro pie,
po dłu gim okre sie spad ko wym,
za re je stro wa ne zo sta ły na resz cie

plu so we wy ni ki. Udział w ryn ku
FCA w 2014 r. wy niósł 5,8%
(11,5% w seg men cie lek kich 
sa mo cho dów do staw czych),
a prze wi du je się znacz ną dy na -
mi kę wzro stu. Na ryn ku pol skim
sprze da li śmy na to miast 400 sa -
mo cho dów mniej niż w 2013 r.
Ale przy cho dy ze sprze da ży no -
wych sa mo cho dów, a to li czy się
naj bar dziej, wzro sły o po nad 400
mln zł (+14,6%). To po twier dza,
że stra te gia pod ję ta w ubie głym
ro ku, prze wi du ją ca stop nio we
prze su wa nie się na szej ofer ty
w stro nę wyż szych seg men tów
ryn ku, by ła wła ści wa i przy no si
pierw sze kon kret ne re zul ta ty.

Wzrosły przychody ze sprzedaży samochodów
na polskim rynku. Fiat Professional wciąż jest
liderem, a Jeep odnotowuje prawdziwy boom.
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Polski rynek w 2014 r.
odnotował wzrost. Czy po
latach stagnacji można
mówić o przełomie?  
W 2014 ro ku sprze daż na na -
szym ryn ku wy nio sła 326  tys.
sa mo cho dów, co da je wzrost
o 13% (373 tys., je śli uwzględ ni -
my rów nież lek kie sa mo cho dy
do staw cze). Mar ki FCA zdo by ły
21600 klien tów, czy li 5,8% ryn -
ku. Cie szy nas za uwa żal ny od
kil ku na stu mie się cy wy raź ny
przy rost sprze da ży za rów no
w Pol sce, jak i w więk szo ści
kra jów eu ro pej skich. W na szym
kra ju sprze daż no wych sa mo -
cho dów od 15 lat oscy lu je
w gra ni cach 300-330 tys. sztuk,
wciąż za tem drze mie praw dzi wy
po ten cjał te go ryn ku, na któ ry
wpływ ma przede wszyst kim
wy so ka licz ba im por to wa nych
sa mo cho dów uży wa nych. Przy
po wyż szych licz bach od le gły
wy da je się 1999 rok, kie dy ry nek
no wych sa mo cho dów obej mo -
wał 632 t ys. eg zem pla rzy.
Które marki FCA miały
w Polsce najlepsze wyniki?
W obec nym kon tek ście ol brzy -
mie zna cze nie ma bo om mar ki
Je ep (+51,4% i 1674 sprze da ne
sa mo cho dy, to naj lep szy re zul tat
w hi sto rii tej mar ki w Pol sce),
głów nie za spra wą Grand Che -
ro kee (925 szt.), któ ry za jął dru -
gie miej sce w seg men cie luk su -
so wych SU Vów, wy prze dza jąc
ta kie mo de le, jak Mer ce des M
czy Au di Q7. A wy ni ki za 2014
nie obej mu ją jesz cze praw do po -
dob ne go efek tu „tsu na mi”, ja ki
spo wo du je mo del Re ne ga de
do stęp ny w sprze da ży do pie ro
od koń ca 2014 r., a tak że no wy
Che ro kee, któ ry ma za so bą
do pie ro sześć mie się -
cy obec no ści na
ryn ku. Dzię ki
nim prze wi -
du je my w br.
ko lej ny skok
w sprze da ży
do min. 2500
szt. Cel ten

osią gnie my, o ile uzy ska my
więk sze li mi ty pro duk cyj ne
z USA dla Grand Che ro kee. Już
na po cząt ku br. licz ba sa mo -
cho dów sprze da nych, do stęp -
nych w ma ga zy nach oraz za mó -
wio nych przez de ale rów, prze -
kra cza 3 tys. Po nad to mar ka
Je ep od no to wa ła po pierw szych
dwóch mie sią cach br. naj -
większy przy rost sprze da ży
(+104,4% rok do ro ku). Le gen -
da tej mar ki, zna ko mi te wła ści -
wo ści te re no we oraz tzw. „Ame -
ri can Dre am” przy cią ga ją no -
wych klien tów, pra gną cych
za kosz to wać sma ku no we go
i lep sze go ży cia. 

Po za Je epem nie moż na nie
wspo mnieć o mar ce Fiat Pro fes -
sio nal, któ ra utwier dzi ła swo ją
po zy cję li de ra seg men tu (10589
szt., +7% i udział 23,3%). Praw -
dzi wą gwiaz dą jest Fiat Du ca to
(6 906 szt., +14,1%), od 8 lat
naj le piej sprze da ją cy się sa mo -
chód do staw czy w Pol sce. 
A po zo sta łe mar ki?
Fiat sprze dał 7983 sa mo cho dy.
Klien ci cią gle naj chęt niej wy bie -
ra li Pun to (2356 szt.) oraz Pan -

dę (1751). Lecz i tu taj wy raź nie
zmie nia się pro fil na byw cy.  Zde -
cy do wa nie wzro sło za in te re so -
wa nie pro du ko wa nym w Ty -
chach Fia tem 500 (1 115) oraz
ba zu ją cym na Do dge Jo ur ney –
Fia tem Fre emon tem. Al fa Ro -
meo po zy ska ła 760 no wych „Al -
fi stów”, a po cząw szy od te go
ro ku mar kę cze ka praw dzi wa
od no wa na po zio mie glo bal nym.
Naj praw do po dob niej pierw sza
no wość po ja wi się 24 czerw ca.
Na ra zie to ty le o Al fie, resz ta to
top se cret.
Ja kie nie spo dzian ki szy ku je
nam jesz cze bie żą cy rok?
Dwa mo de le są już w fa zie
wpro wa dza nia na ry nek. Fiat
Doblò (rów nież w wer sji Car go)
oraz Fiat 500X, cros so ver pro -
du ko wa ny wspól nie z mo de lem
Je ep Re ne ga de w Mel fi. Od obu
tych sa mo cho dów ocze ku je się
do brych re zul ta tów. Doblò ofe -
ru je te raz jesz cze więk szą
wszech stron ność i lep sze wy po -
sa że nie, 500X za spo koi po trze -
by za rów no kie row ców „miej -
skich” jak i lu bią cych po dró że
po bez dro żach. Sa mo chód ten
zbie ra wy śmie ni te opi nie dzien -
ni ka rzy, pierw szych użyt kow ni -
ków oraz bu dzi ogrom ne na -
dzie je u sprze daw ców. W 2015
roku po ja wi się rów nież wie le in -
te re su ją cych wer sji spe cjal nych,
na przy kład Giu liet ty czy Mi to,
a tak że fa ce li ftin gi do tych cza so -
wych mo de li, jak Lan cia Yp si lon
czy Fiat 500, któ re po win ny tra -
fić na ry nek już w dru giej po ło -
wie ro ku.  

Model 500X
zdaniem Marka
Kisza posiada
dosłownie
wszystko:
najnowocześ -
niejsze
rozwiązania
techniczne, 
silniki Diesla 
oraz benzynowe
o mocy od 110
do 170 KM,
manualne
i automatyczne
skrzynie biegów
(w tym
9-biegową
przekładnię
automatyczną),
napęd 4x2
zarówno
standardowy, 
jak i uzupełniony
o układ Traction+,
a także bazujący
na rozwiązaniach
bliźniaczego
Jeepa Renegade
napęd 4x4

FIAT AUTO POLAND
SPRZEDAŻ W 2014 r.
Fiat Professional ....... 10 589 szt.
Fiat ...................................... 7 983 szt.
Jeep .................................... 1 674 szt.
Alfa Romeo ......................... 760 szt.
Lancia ................................... 551 szt.
Abarth ...................................... 35 szt.
Inne .............................................. 8 szt.
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4C Spider
w Detroit
Na amerykańskim salonie samochodowym
zaprezentowano supersamochód Alfy Romeo 
w wersji cabrio. Auto, będące symbolem włoskiego
stylu, wyróżnia się teraz jeszcze bardziej
wyszukaną technologią.

Tekst:
Giancarlo

Riolfo

Debiut



Al fa Ro meo 4C Spi der „wy -
lą do wa ła” w Ame ry ce. Wło -
ski su per sa mo chód, dłu go

wy cze ki wa ny przez ame ry kań-
skich mi ło śni ków tej mar ki, bry lo-
wał na North Ame ri can In ter na tio-
nal Au to Show, czy li na sa lo nie
sa mo cho do wym w De tro it, naj -
waż niej szych tar gach mo to ry za -
cyj nych na „No wym kon ty nen cie”.
Kom pak to wa wer sja z od kry tym
da chem to kwin te sen cja spor to -
we go wło skie go sa mo cho du, sta -
no wią ca do sko na łe po łą cze nie
tech no lo gii i de si gnu, za pro jek to -
wa na i wy pro du ko wa na dla osób
wy ma ga ją cych od sa mo cho du
naj wyż szych moż li wych osią gów.
To dla te go 4C Spi der ma sil nik
uło żo ny cen tral nie, na pęd na tyl-
ne ko ła i kon struk cję nad wo zia
wy ko na ną z włók na wę glo we go.
Układ kie row ni czy jest bez po śred-
ni i nie ma wspo ma ga nia, ha mul-
ce i za wie sze nia wy ko na no w
sche ma cie zna nym z sa mo cho -
dów wy ści go wych, a skrzy nia bie -
gów to dwu sprzę gło wa od mia na
TCT, któ ra za pew nia bły ska wicz-
ną zmia nę prze ło żeń.
Sil nik, jak na ame ry kań skie stan -
dar dy, jest mi nia tu ro wy - za le d-
wie 1750 cen ty me trów sze ścien -
nych po jem no ści, ale ge ne ru je
po tęż ną moc 237 KM przy mak -

sy mal nym mo men cie wy no -
szą cym 350 Nm.

Czerwona Alfa
Romeo Spider
w filmie
„Absolwent”
z Dustinem
Hoffmanem. 
Był to 1967 rok.
Poniżej: 
Alfa Romeo 4C
Spider
zaprezentowana
na salonie
samochodowym
w Detroit. 
Ten mały
sportowy
samochód
z ułożonym
centralnie
silnikiem może
przyspieszać 
od zera do stu
w zaledwie
4,1 sekundy

Jest to więc sil nik, któ re go moc
jed nost ko wa wy no si aż 136 KM/litr,
osią ga jąc 80% mo men tu ob ro to -
we go do stęp ne go przy za le d wie
1700 obr./min. To za słu ga bo ga -
te go wy po sa że nia tech no lo gicz -
ne go: tur bo do ła do wa nia, bez po -
śred nie go wtry sku, za wo rów z po -
dwój nym, cią głym re gu la to rem fa -
zy VVT. Je go ka ro se ria przy po mi-
na sty lo we li nie Al fy Ro meo 33
Stra da le. By zmniej szyć ma sę,
nad wo zie wy ko na no z kom po zy -
tów. Spo rą uwa gę po świę co no
szcze gó łom. 
4C Spi der to sa mo chód dla praw -
dzi wych pa sjo na tów o osią gach
na naj wyż szym po zio mie: od ze ra
do stu przy spie sza w 4,1 se kun dy,
a je go przy spie sze nie bocz ne na
za krę cie mo że wy nieść aż 1,1 g
(przy spie sze nie ziem skie). Ha mul-
ce ma ostre ni czym w bo li dzie For -
mu ły 1 (zwal nia nie na po zio mie
1,25 g). Osią ga na przez nie go pręd -
kość mak sy mal na wy no si 260
km/h, jed nak jest to mniej zna czą-
ca in for ma cja dla miesz kań ców
Ame ry ki, w któ rej li mit pręd ko ści

na au to stra dach mię dzy sta -
no wych wy no si 65 mil,

czy li 105 ki lo me trów
na go dzi nę. 

LEGENDA
Kilkadziesiąt lat temu
pracownik firmy
wynajmującej samochody na
lotnisku w Los Angeles
patrząc na moje prawo jazdy,
zapytał: „Włoch? Jakim autem
pan jeździ?”. „Alfą Romeo
Spider”, odpowiedziałem
i szybko zorientowałem się, 
że wypowiedziałem magiczną
nazwę. Rozmówca
uśmiechając się, zaczął
zasypywać mnie pytaniami 
na temat mojej Alfy. W końcu
producent z Maranello to
w Ameryce prawdziwa
legenda. Zwłaszcza ten
model, który zasłynął dzięki
roli młodziutkiego wówczas
Dustina Hoffmana w filmie
„The graduate”, czyli
„Absolwent”. Był to rok 1967,
rok „Summer of love”, rok
protestów „dzieci kwiatów”
przeciwko wojnie
w Wietnamie
i mieszczańskiemu oraz
konsumpcyjnemu stylowi
życia. Mały czerwony Spider
przemierzający drogi
Kalifornii był jednym
z symboli szeroko rozumianej
wolności. Odniósł tam
olbrzymi sukces handlowy
i wizerunkowy. W Stanach
Zjednoczonych bowiem Alfa
Romeo jest doceniana nie
tylko przez pasjonatów
i kolekcjonerów samochodów
z dawnych lat: to marka, 
którą znają wszyscy. 
Dlatego od dawna
oczekiwano jej powrotu 
do Ameryki Północnej.
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rodzin

Na sa lo nie sa mo cho do -
wym w Ge ne wie Fiat za -
pre zen to wał no wy mo del

Doblò, sa mo cho du okre śla ne go
mia nem Ac ti ve Fa mi ly Spa ce,
któ ry po tra fi za spo ko ić wy mo gi
no wo cze snej i dy na micz nej ro -
dzi ny ko rzy sta ją cej z sa mo cho -
du 7 dni w ty go dniu, na do jaz dy
do pra cy i na week en do we wy -
ciecz ki, bez żad nych ogra ni czeń
pod wzglę dem prze strze ni czy
moż li wo ści wy ko rzy sta nia.
To już czwar ta ge ne ra cja te go
mo de lu, któ ry na ryn ku po ja wił
się po raz pierw szy pod ko niec
2000 ro ku, a ko lej ne je go ge ne -
ra cje swo je pre mie ry mia ły w la -
tach 2005 i 2010. Od mo men tu

W Genewie zaprezentowano nową,
czwartą już generację Fiata Doblò.

ele men ty wy po sa że nia tech no -
lo gicz ne go, obej mu ją ce tak in -
no wa cyj ne roz wią za nia jak sys -
tem mul ti me dial ny Ucon nect
z ko lo ro wym ekra nem do ty ko -
wym 5", któ ry na za mó wie nie
mo że być wy po sa żo ny w zin te -
gro wa ną na wi ga cję i cy fro we ra -
dio DAB.

Nie za leż nie od za sto so wa nia
sa mo cho du no wy Doblò

ofe ru je róż ne moż li -
wo ści wy ko rzy -

Dla aktywnych
pre mie ry do cza sów obec nych
wy pro du ko wa no po nad 1 mln
400 ty się cy eg zem pla rzy (to da -
ne ogól ne, któ re obej mu ją za -
rów no wer sję oso bo wą jak i sa -
mo cho dy do staw cze).
No wy Doblò ma cał ko wi cie od -
no wio ny de sign ze wnętrz ny
i we wnętrz ny. No we są tak że

Dla aktywnych
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sta nia prze strze ni we wnętrz nej –
co od za wsze by ło moc ną stro -
ną te go mo de lu – obej mu ją cej
aż 7 miejsc, po kaź ny ba gaż nik
o po jem no ści 790 li trów (naj -
więk szy w ca łym seg men cie),
licz ne schow ki i uży tecz ną tyl ną
ka na pę, któ ra dzie li się w pro -
por cji 60/40. No wy Doblò mo że
tak że po szczy cić się jed ną 
z naj lep szych oraz naj bar dziej
wszech stron nych ofert sil ni ków
w swo jej kla sie, któ ra obej mu je
aż 7 jed no stek o mo cy od 90
do 135 KM za si la nych ben zy ną,
ole jem n a pę do wym i me ta nem.
Mo del sprze da wa ny jest w 29
kra jach ob sza ru EMEA, a klien ci
mo gą go na być w jed nej z 3
wer sji wy po sa że nia (Pop, Easy
i Lo un ge), 2 wer sji wy so ko ści
da chu, 2 dłu go ści roz sta wu
osi, 11 ko lo rów nad wo zia, 5 ko -
lo rów ta pi ce rek i 2 kon fi gu ra cji
sie dzeń (w stan dar dzie dla pię -
ciu pa sa że rów, a na za mó wie nie
dla siedmiu).

NO WY DOBLÒ 
CAR GO
To je den z naj lep szych w swo jej
kla sie sa mo cho dów pod wzglę -
dem osią gów i pa ra me trów
funk cjo nal nych, po jem no ści ła -
dun ko wej i wy daj no ści, a tak że
ni skie go zu ży cia pa li wa i ni skich
kosz tów eks  plo ata cji.

Od no wio no go nie tyl ko z ze -
wnątrz, cał ko wi cie od mie nio ne
jest rów nież je go wnę trze, a za -
tem ta kie ele men ty, jak de ska
ro dziel cza, ta pi cer ka, kie row ni -
ca, gra fi ka ze sta wu wskaź ni ków
czy pa ne le drzwio we. W za leż -
no ści od ryn ków ga ma skła da
się z czte rech wer sji nad wo zio -
wych (Car go, Kom bi, Work Up
i plat for ma do za bu do wy), 2 wa -
rian tów wy so ko ści i 2 dłu go ści
roz sta wu osi. Jest to naj bo gat -
sza ofer ta w seg men cie, skła da -
ją ca się z wer sji i roz wią zań
obej mu ją cych mię dzy in ny mi 
va ny i sa mo cho dy spe cjal ne,
a tak że wer sje ada pto wa ne 
do użyt ku spe cjal ne go. No wy
Doblò Car go za mie rza ugrun to -
wać swo ją po zy cję li de ra w tym
sek to rze ryn ku, któ ry sta no wi
oko ło 25% wszyst kich, eu ro pej -
skich lek kich sa mo cho dów do -
staw czych. Ofe ro wa ny jest
w po nad 80 kra jach świa ta,
włącz nie z Ame ry ką Pół noc ną,

gdzie sprze da wa ny jest ja ko
Pro ma ster Ci ty pod mar ką
RAM. No wy Doblò Car go stał
się więc sa mo cho dem „świa to -
wym” – zu peł nie jak no wy mo del
Du ca to – i z pew no ścią przy czy -
ni się do roz wo ju FCA w bran ży
lek kich sa mo cho dów do staw -
czych.  

LANCIA YPSILON 
„30th ANNIVERSARY”
Tą nową serią specjalną marka zamierza uczcić jedną
z najdłuższych historii w świecie motoryzacji. Model ten
ma za sobą cztery generacje, a w całej Europie został
sprzedany w liczbie ponad 2,7 miliona egzemplarzy.
Nowa seria specjalna wyróżnia się znaczkami
okolicznościowymi na słupkach oraz wyszukaną
kolorystyką Blu Oltremare. Na zamówienie dostępna
jest wersja z czarną pokrywą bagażnika, dokładnie jak
w modelu wprowadzonym na
rynek w 1985 roku.

Y10 (1985-1995)

Innowacyjny samochód
miejski powstaje dzięki
współpracy Pininfariny, Giugiaro
i Centrum Stylu marki Fiat. Niezależnie od koloru
nadwozia pokrywa bagażnika jest zawsze w kolorze
czarnym matowym.

LANCIA Y (1996-2003)

Całkiem odmieniony model,
jeszcze bardziej elegancki,

o przyciągającym wzrok
designie (projekt
z „czterema łukami”),

silnie nawiązujący do linii
Lancii sprzed lat: Ardea i Appia.

Lancia Ypsilon (2003-2011)

Mały „samochód flagowy” o eleganckich liniach
i wysokiej jakości materiałach wnętrza, zainspirowany
Lancią Ardeą z 1939 roku.
Mocno wyróżnia się 
w nim dwukolorowe
nadwozie wyraźnie
nawiązujące do
modeli z dawnych lat.

CZWARTA GENERACJA: 
LANCIA YPSILON (2011 – DZIŚ) 
Nowa odsłona, wciąż zainspirowana Lancią Ardeą,
ale też liniami starszej siostry – Delty. Po raz pierwszy
model Ypsilon proponowany jest z 5 drzwiami.



Dynamo to jeden z najsłynniejszych iluzjonistów
na świecie. Niedawno wraz z nim na londyńskiej
scenie wystąpił w roli głównej Fiat 500X.

Tekst:
Carola
Popaiz

Ty siąc za pro szo nych go ści
wzię ło udział w lon dyń skim
po ka zie jed ne go z naj bar -

dziej po dzi wia nych ilu zjo ni stów na
świe cie. Oprócz Dy na mo gwiaz -
dą je go nie sa mo wi te go wy stę pu
był no wy cros so ver Fia ta – mo -
del 500X. Na miej sce te go im po -
nu ją ce go wy da rze nia wy bra no
Qu een Eli za beth Olym pic Park
w Strat ford. Show sta no wił swe -
go ro dza ju mie szan kę te atru, ilu zji
i cho re ogra fii za in spi ro wa nej tań -
cem, pod czas któ re go ilu zjo ni sta
„wy cza ro wał” na sce nie ta jem ni -
czą ener gię: „The po wer of X”.

Ilu zja się gnę ła ze ni tu, gdy Dy na -
mo stwo rzył trój wy mia ro wy mo -
del no we go Fia ta 500X i w „cu -
dow ny” spo sób oży wił go przed
wpra wio nym w za chwyt gro nem
dzien ni ka rzy, blo ge rów, zna nych
oso bi sto ści ze świa ta mo dy, ki na
i mu zy ki. W par ku Olim pij skim go -
ści li bo wiem m.in. M. I. A., ba si sta
ze spo łu Ka sa bian Chris Edwards
i oso bo wość te le wi zyj na Nan cy
Dell'Olio. Wy stęp Dy na mo moż na
obej rzeć na YouTu bie i prze żyć to
nie sa mo wi te wy da rze nie. Na stro -
nie in ter ne to wej fiat press.com do -
stęp ne są rów nież zdję cia z tam -

te go wie czo ru, któ ry zwień czo no
wy kwint nym przy ję ciem i kon cer -
tem du etu Gor gon Ci ty przy współ -
udzia le ta kich ar ty stów, jak MNEK
i Yasmin, a tak że Sam Su re.
Spek ta klem Dy na mo za koń czy ła
się eu ro pej ska tra sa „The Po wer
of X”, pod czas któ rej w cią gu
osiem dzie się ciu dni za pre zen to -
wa no no we go Fia ta 500X na pla -
cach 74 eu ro pej skich miast i w 602
sa lo nach de aler skich mar ki Fiat
na ca łym kon ty nen cie. Dzię ki temu
pu blicz ność mia ła oka zję po znać
nowy mo del mar ki jesz cze przed
je go ofi cjal nym debiu tem. 
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Zdjęcia z imprezy
w Londynie. 

Na pierwszej
stronie Dynamo

w nowym
Fiacie 500X. 

Obok: modele
przed Copper Box

Arena, halą
sportową
w obrębie

kompleksu
Olympic Park

w Stratford. 
U dołu, z lewej: 
Chris Edwards

z zespołu
Kasabian,

celebrytka 
Nancy Dell’Olio

i piosenkarka
M. I. A.

Steven Frayne, znany jako Dynamo,
urodził się 17 grudnia 1982 roku
w Bradford. Sztuki magicznej nauczył
się od dziadka, a poruszyła ona go do
tego stopnia, iż postanowił zająć się 
nią poważnie. Swoje umiejętności 
szlifował w Nowym Orleanie.
Przełomowy w karierze był dla 
niego rok 2009, kiedy wziął udział w
programach telewizyjnych i wystąpił 
w reklamach firm Adidas oraz Nokia.
Swoje sztuczki zaprezentował także 
na pokazie fundacji Naomi Campbell
„Fashion for Relief”. Do jego
najbardziej słynnych sztuczek można
zaliczyć przepowiedzenie wyniku
Mistrzostw Świata, lewitowanie na
najwyższym budynku Europy czy
spacer po wodach Tamizy. Od 2011 r.
można oglądać program telewizyjny
z jego udziałem zatytułowany
„Dynamo – więcej niż magia”.

KIM JEST
DYNAMO?
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i ty siąc li trów po jem no ści użyt -
ko wej, wy star czy zło żyć dzie lo -
ne opar cie sie dze nia tyl ne go.
Sa mo chód moż na po nad to wy -
po sa żyć na za mó wie nie w pół kę
ła dun ko wą, któ rą moż na wyj -
mo wać i usta wiać na róż nej wy -
so ko ści.
Wsia da my. Nie mu si my „wspi -
nać się”, jak w przy pad ku wie lu
SUV -ów, po nie waż te sto wa ny
cros so ver, za pew nia ją cy 18 cen -
ty me trów prze świ tu (co jest nie -
zbęd ne w te re nie), ma jed no cze -
śnie naj niż szą wy so kość punk tu
sie dzi ska w swo jej kla sie.
We wnę trzu nasz wzrok przy -
cią ga ją wy szu ka ne for my i dba -
łość o od po wied nią ja kość ma -
te ria łów. De ska roz dziel cza jest
ład na i pro sta, jak na ro dzi -

nę 500 przy sta ło, ma te ria ły wy -
koń cze nio we są przy jem ne
w do ty ku, a użyt kow nik ma do
wy bo ru du żo miejsc, w któ rych
moż na umie ścić te le fon, bu tel ki
czy też port fel.
Naj pierw spraw dza my tyl ną ka -
na pę. Wy god nie usią dą na niej
trzy oso by. Przed ni fo tel kie row -
cy da je po czu cie kom for tu, ma
do bre trzy ma nie bocz ne i du żą
moż li wość re gu la cji. Każ dy za -
tem, w za leż no ści od po trzeb,
mo że so bie usta wić od po wied -
nią do spor to wej jaz dy po zy cję,
ma jąc rę ce bli sko kie row ni cy,
a no gi wy god nie uło żo ne. Głów -
ne ele men ty ste ru ją ce są w za -
się gu rę ki, włącz nie z po krę tłem
umiesz czo nym obok dźwi gni
zmia ny bie gów, któ re po zwa la

Być mo że jest to za słu ga
ko lo ru – lśnią cej czer wie -
ni, w któ rej mo del pre zen -

to wa ny jest na ryn ku, a mo że
kształ tów ka ro se rii na wią zu ją -
cych do je go mniej szej sio stry
„500-tki”. Jed no jest pew ne:
swym spe cy ficz nym de si gnem
mo del 500X zdo bę dzie ser ce
każ de go i to od pierw sze go
spoj rze nia. Kto zo ba czy go z bli -
ska, szyb ko prze ko na się, że jest
to au to zde cy do wa nie więk sze
i bar dziej „mu sku lar ne” niż mo -
del 500: po pro stu sa mo chód
z in ne go seg men tu.
Za nim usią dzie my za kie row ni -
cą 500X, zaj rzyj my do ba gaż ni -
ka: ma re gu lar ny kształt, jest
prze stron ny i po jem ny. Aby uzy -
skać je go pła ską po wierzch nię

i osobowość
Ma klasę

Stefania
Castano

Nowego Fiata 500X sprawdzaliśmy
w mieście, na piemonckich pagórkach
i w górach. Podłożem testowym był asfalt,
bite drogi, a nawet trasy pokryte śniegiem.
W każdym z tych miejsc i w każdych
warunkach samochód spisał się na medal.
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na wy bór trzech ty pów re ak cji
sil ni ka i ukła du kie row ni cze go
w za leż no ści od po ko ny wa nej
tra sy i sty lu jaz dy da ne go kie -
row cy. Za czy na my od try bu 

„Au to”. Usta wia my na wi ga cję
Ucon nect za po mo cą 5-ca lo we -
go ekra nu do ty ko we go, uru cha -
mia my przy ci skiem sa mo chód,
wrzu ca my bieg i ru sza my. 
W kie row ni cy ma my do dys po -
zy cji przy ci ski do ste ro wa nia ak -
tyw nym tem po ma tem, ze sta -
wem wskaź ni ków czy ob słu gą
te le fo nu po przez Blu eto oth. Kie -
row cy, któ rzy nie lu bią zi my, mo -
gą za mó wić funk cję ogrze wa nia
kie row ni cy – swo ją dro gą trzy ma
się ją wręcz ide al nie: jest dość
gru ba, u do łu „spłasz czo na”
i ma spe cjal ne uchwy ty na kciu -
ki, dzię ki któ rym od no si się wra -
że nie, iż sie dzi my za kie row ni cą
spor to we go sa mo cho du. 
W Tu ry nie jest zbyt tłocz no, więc
le piej bę dzie, gdy wy je dzie my
po za mia sto. 500X swo bod nie
po ko nu je skrzy żo wa nia, alej ki,
ron da, wą skie ulicz ki, gar by
i każ de in ne miej sca. Sys tem
Start&Stop wy łą cza sil nik, gdy
za trzy mu je my się na dłu żej
w kor ku ulicznym, co wpły wa na
niż sze spa la nie.
Nasz 500X to wer sja Cross, wy -
po sa żo na w sil nik 1.6 Mul ti jet II

o mo cy 120 ko ni i w 6-bie go wą
skrzy nię, za pew nia ją cą do sko -
na łą dy na mi kę na wet przy ni -
skich ob ro tach. Wjeż dża my na
au to stra dę, od ra zu od czu wa my
moc sil ni ka oraz zwią za ny z tym
dresz czyk emo cji, bo wiem nie -
mal nie za uwa ży li śmy, kie dy
osią gnę li śmy 130 km/h. Wśród
opcji jest asy stent pa sa ru chu
i sy gna li za tor mar twe go po la,
gdy więc pró bu je my zmie nić
pas ru chu, a nie włączamy kie -
run kowskazu za ś wie ca się czer -
wo na lamp ka i emitowany jest
sygnał dźwię kowy.
Wy star czy za le d wie kil ka ki lo me -
trów, by śmy zwró ci li uwa gę,
że 500X jest do sko na le wy wa -
żo ny i nie zwy kle wy god ny. Nad -
wo zie jest do syć sztyw ne, a ae -
ro dy na mi ka do sko na ła. Tech ni -
cy wy ko na li do brą ro bo tę, je śli
cho dzi o tłu mie nie ha ła sów,
drgań czy płyn ność jaz dy, a re -
zul ta ty ich dzia łań są moc no od -
czu wal ne, bo wiem no wy cros -
so ver jest ci chy tak na ze wnątrz,
jak i we wnę trzu, na wet przy wy -
so kiej pręd ko ści.
Zjeż dża my z au to stra dy, by wje -

W trybie „Traction”
maksymalna trakcja

zapewniona jest
nawet na nierównej,

ośnieżonej drodze
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ha mo wa ne, dzię ki cze mu mo -
ment mo że być prze nie sio ny na
ko ło o więk szej przy czep no ści.
Oczy wi ście osią gi w te re nie są
inne od tych, ja kie ofe ru je Re ne -
ga de, ale 500X i tak nie źle so bie
ra dzi, bez pro ble mu prze mie rza -
jąc nie rów ne, ośnie żo ne dro gi,
a tak że stro me pod jaz dy czy
płyt kie stru my ki.
W su mie po pierw szym kon tak -
cie z no wym mo de lem mo że my
śmia ło stwier dzić, że 500X ma
wszel kie nie zbęd ne atu ty, by
stać się obiek tem po żą da nia. 

chać na pa gór ki z krę ty mi dro -
ga mi. Nie mo gło być lep szej
oka zji do wy pró bo wa nia na tej
na wierzch ni wła śnie try bu
„Sport”. Zmia na na stę pu je płyn -
nie, a jej efek ty są na tych miast
od czu wal ne. Wszyst kie pa ra me -
try dy na micz ne 500X zo sta ły
spo tę go wa ne: mo ment ge ne ro -
wa ny jest szyb ciej, wspo ma ga -
nie kie row ni cy jest mniej sze,
zwięk sza ne są pro gi za dzia ła nia
sys te mu kon tro li mo men tu
i ESC. Roz dział mo men tu po -
mię dzy ko ła na pę dza ne zmniej -
sza pod ste row ność, a sa mo -
chód szyb ciej re agu je na ru chy
kie row ni cy. To wszyst ko prze kła -
da się na bez pie czeń stwo
i przy jem ność pro wa dze nia, ale
– cho ciaż po do ba nam się do -
tych cza so wa jaz da – de cy du je -
my się po je chać jesz cze w gó ry
i prze te sto wać mo del na od cin -
ku dro gi bi tej, a na wet po kry tej
śnie giem. W tej sy tu acji tryb
„Sport” prze łą cza my na „All 
We ather/Trac tion”, co zwięk szy
efekt kon tro li trak cji oraz za pew -
ni od po wied nią przy czep ność
i bez pie czeń stwo. Ma my wer sję
Cross 4x2, więc przy ci skiem
„Trac tion” mo że my też włą czyć
funk cję „Trac tion Plus”, któ ra
po zwa la nam po ko nać dro gę
o róż nym stop niu przy czep no ści
po szcze gól nych kół na pę dza -
nych: ko ło, któ re się śli zga, jest

GENEWA
DEBIUT 500X Z AUTOMATYCZNĄ
DWUSPRZĘGŁOWĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW

Innowacyjna automatyczna skrzynia biegów
z dwoma sprzęgłami, która zapewnia stałe
generowanie momentu i napęd bez utraty
jakiejkolwiek mocy podczas zmiany biegów,
dostępna jest z silnikiem 1.4 Turbo
MultiAir II o mocy 140 KM i z napędem na przednie
koła. Oprócz typowego dla automatycznej skrzyni
biegów komfortu i łatwości użytkowania łączy
w sobie wysokie osiągi i dużą przyjemność z jazdy.
System ten składa się z dwóch równoległych skrzyń
automatycznych, jednej z biegami parzystymi
i jednej z biegami nieparzystymi. Bieg włączany jest
w jednej z nich, gdy druga pracuje jeszcze na biegu
wcześniejszym. Rzeczywista zmiana biegu odbywa
się poprzez sterowanie odpowiednimi sprzęgłami
tak, by zapewnić ciągłość napędu podczas całej
zmiany. Sprzęgła są typu „suchego”, by zmniejszyć
oddziaływanie na samochód i zwiększyć sprawność
całego układu. Automatyczna, dwusprzęgłowa,
6-stopniowa skrzynia biegów współpracuje
z wszystkimi systemami elektronicznymi
samochodu. Aby zapewnić lepsze zachowanie
samochodu na drodze, skrzynia – w zależności od
warunków jazdy i stylu prowadzenia pojazdu przez
kierowcę – stale „komunikuje się” z wybierakiem
trybu jazdy (Mood Selector), a w konsekwencji także
z układem hamulcowym i kierowniczym, z centralką
sterującą silnikiem oraz z systemem stabilizacji 
toru jazdy samochodu.
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BORN 
IN MELFI
Fiat 500X i Jeep Renegade to modele, które powstają
w odnowionym zakładzie w Melfi, którego celem
jest jakość i satysfakcja klienta. Melfi nigdy nie śpi.
Linia montażowa, na której produkowane są 
Jeepy Renegade i Fiaty 500X, jest zawsze w ruchu.
Powstają przecież na niej dwa modele rangi
„światowej”, eksportowane do ponad stu różnych
krajów. Jeśli światowe jest ich przeznaczenie,

światowa musi być również jakość. To wyjaśnia,
dlaczego tak wielki nacisk kładzie się na cel zakładu,
w którego osiągnięcie zaangażowanych jest sześć
tysięcy pracujących tutaj osób, oraz tłumaczy fakt,
iż cała organizacja pracy nastawiona jest na pełną
satysfakcję klienta, zarówno włoskiego, chińskiego
jak i islandzkiego.
Wszystko odbywa się według zasad metodologii
World Class Manufacturing nastawionej m. in. na
podniesienie jakości w procesie produkcyjnym.
Dlatego każde stanowisko montażowe ma osiem
systemów pozwalających uniknąć błędów: jeśli dany
komponent nie został prawidłowo zamontowany,
samochód nie pojedzie dalej, gdyż linia się zatrzyma.
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To zatem praktycznie niemożliwe, aby zakład opuścił
jakikolwiek niedoskonały samochód. Poza tym
pracownikom przypisywany jest bardzo wysoki
poziom odpowiedzialności. Każda wykonana
czynność jest rejestrowana przez systemy
informatyczne. W dowolnym momencie,
również po kilku latach, można więc 
sprawdzić, kto zamontował konkretny 
komponent w danym samochodzie. 
Jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników,
od początku przyjęto innowacyjne podejście w tym
względzie. Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji
przeznaczono milion godzin na szkolenia
i doskonalenie ich umiejętności. 

W chwili zwiększenia produkcji podjęto intensywne
i szeroko zakrojone działania z zakresu „budowania
zespołu”, które obowiązywały ponad 300 grup. 
Dzięki temu pracownicy mogli lepiej się poznać,
nauczyć się z sobą pracować, a także zwiększyć
ducha pracy zespołowej. Team leader mógł też
obserwować swoją drużynę i odkryć jej słabe oraz
mocne strony. Po utworzeniu zespołów odbywały się
najpierw szkolenia wstępne w strefie pilotażowej,
a później instruktaż na stanowiskach przy działającej
linii montażowej. Dopiero po ukończeniu tych faz
pracownicy zaczęli pracę. A wyniki pod względem
jakości produktu od samego początku były na
doskonałym poziomie.
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Anna
Szafrańska

zdjęcia
I. Kaźmierczak

Ergonomiczna

Fiat 500 ko lo ru wi śnio we go
wjeż dża pod dwa spe cjal -
ne ra mio na. Za mo co wa ne

do nich ko ła po wo li prze su wa ją
się po otwar tej kla pie ba gaż ni -
ka. Si ła na ci sku jest na ty le du -
ża, że po kil ku se kun dach ba -
gaż nik po wo li się za my ka. Jesz -
cze pół ro ku te mu tę czyn ność
wy ko ny wał czło wiek. „Pra cow -
nik na tym sta no wi sku za każ -
dym ra zem mu siał wy so ko pod -
no sić rę ce – pra co wał w nie wy -

god nej po zy cji, do -
dat ko wo uży wa jąc
si ły, by za mknąć
kla pę. I tak pew nie
by ło by na dal, gdy by
nie dzia ła nia zwią za -
ne z po pra wą er go -
no mii wpro wa dza ne
w ty skiej fa bry ce” 
– mó wi To masz
Mró zek (na zdjęciu
obok), li der gru py IV w ZTM 11.
Urzą dze nie za mon to wa ne na

tym od cin ku to
wła śnie efekt ta kiej
ak tyw no ści, wy ni -
ka ją cej z dro bia -
zgo wej ana li zy
każ de go ele men -
tar ne go ru chu wy -
ko ny wa ne go pod -
czas pro duk cji 
sa mo cho du. Są
one efek tem pra cy

spe cja li stów z dzia łu Pla no wa -
nia Pro duk cji i Kon tro li. 

Człowiek w centrum uwagi – tej dewizie
podporządkowana jest organizacja miejsca
pracy w tyskim Fiat Auto Poland.

praca



ER GON – ZNA CZY
PRA CA
Ma rek Em bin ger, od po wie dzial -
ny za ten dział wy ja śnia, że
w ty skiej Fiat Au to Po land er go -
no micz ną oce nę sta no wisk pra -
cy roz po czę to w dru giej po ło -
wie 2013 ro ku. De cy zję o tym
pod ję to po po zy tyw nych wy ni -
kach, ja kie po dob ny pro ces
przy niósł we wło skich fa bry kach
kon cer nu. Dzia ła nia te z punk tu
wi dze nia obo wią zu ją ce go pra -
wa nie są wy ma ga ne, jed nak
wpro wa dza je każ dy spo łecz nie
od po wie dzial ny pra co daw ca.
Cho dzi o stop nio we eli mi no wa -
nie ta kich po zy cji cia ła i ob cią -
żeń, któ re mo gą po wo do wać
du żą uciąż li wość pod czas
czyn no ści wy ko ny wa nych przez
pra cow ni ków. Wdro że nie ca łej
pro ce du ry w Ty chach jest spo -

rym wy zwa niem. Dla każ dej
z kil ku na stu czyn no ści ele men -
tar nych skła da ją cych się na po -
je dyn czą kar tę po mia ru cza su
pra cy, na le ży wpro wa dzić od -
po wied nie pa ra me try, któ re po -
zwa la ją na oce nę er go no mii na
sta no wi sku pra cy. Bio rąc pod
uwa gę fakt, iż struk tu ra po mia -
ro wa w ty skim za kła dzie li czy
pra wie 8000 kart po mia ro wych,
jest to za da nie wy jąt ko wo pra -
co chłon ne. „Obec nie zmie rza -
my do te go, aby na każ dym
sta no wi sku ogra ni czyć ry zy ko
po no szo ne przez lu dzi w związ -
ku z wy ko ny wa ną pra cą. Iden -
ty fi ku je my za gro że nia, okre śla -
my ja kim ob cią że niom pod le ga -
ją pra cow ni cy, a na stęp nie
skła da my pro po zy cje po pra wy.

Pro jek ty te wdra ża ne są przy
współ udzia le ca łej za ło gi” –
pod kre śla Ma rek Em bin ger. 

ISTOT NE 
SZCZE GÓ ŁY
W la tach 2006-2008 pro wa dzo -
ny był mię dzy na ro do wy pro jekt
zrze sza ją cy eu ro pej skie in sty tu -
cje na uko we zaj mu ją ce się pro -
ble ma ty ką er go no mii oraz wio -
dą ce przed się bior stwa mo to ry -
za cyj ne. Wy ni kiem prac ze spo łu
pro jek to we go jest EAWS – Eu ro -
pe an As sem bly Work she et, me -
to da dzię ki któ rej pre cy zyj nie
moż na okre ślić, czy sta no wi sko
pra cy jest er go no micz ne, czy też
nie. Czy i w ja kim stop niu pra -
cow nik pod da wa ny jest róż no -
rod ne go ro dza ju ob cią że niom. 
W po ło wie 2013 ro ku szko le nie
ze sto so wa nia me to dy EAWS

prze szli wszy scy spe cja li ści
z dzia łu Ana li zy Pra cy, tak że Pa -
weł Ja ro sze wicz – obec nie spe -
cja li sta ko or dy na tor po mia rów
er go no micz nych, któ ry przy zna -
je, że me to da EAWS jest naj -
sku tecz niej szym spo so bem
iden ty fi ko wa nia uciąż li wo ści na
sta no wi sku pra cy, na wet ta kim,
któ re z po zo ru wy da je się być
przy ja zne dla czło wie ka. „Je że li
pra cow nik wy ko nu je bar dzo
wie le drob nych czyn no ści np.
po bie ra śru by, wkrę ca je, wpi na
sze reg prze wo dów, i ich czę sto -
tli wość jest du ża, to na wet je że li
pra cu je na sie dzą co – je go sta -
no wi sko mo że być nie er go no -
micz ne” – wy ja śnia. Po twier dza
to dru gi spe cja li sta – Ze non
Gór ski, któ ry ma już na swo im

kon cie kil ka pro jek tów po pra wy.
„Tak ob cią żo ny czło wiek mo że
na ba wić się ze spo łu cie śni nad -
garst ka, któ ry ob ja wia się m. in.
bó lem, bra kiem pre cy zji ru -
chów, a tak że osła bie niem
uchwy tu” – mó wi. 
Ogrom nym atu tem me to dy
EAWS jest to, że zaj mu je się
oce ną od dzia ły wa nia pra cy na
ca łe cia ło. Ana li zo wa ne są dwa
aspek ty pra cy: po zy cja pod czas
wy ko ny wa ne go dzia ła nia oraz
to, ile cza su czło wiek spę dza
w da nej po zy cji. Aby ob li cze nia
by ły jak naj bar dziej do kład ne,
w ty skim Fiat Au to Po land na -
krę co no fil my, na któ rych za re je -
stro wa no wszyst kie czyn no ści,
ja kie wy ko ny wa ne są pod czas
mon ta żu sa mo cho dów. Pra -
cow ni ków re ali zu ją cych czyn no -
ści w pro ce sie pro duk cyj nym fil -
mo wa no pod róż nym ką tem, by
na stęp nie na pod sta wie po -
wsta łe go ma te ria łu oce nić, ja kie
czyn ni ki na nich od dzia łu ją.
„Trze ba by ło m. in. do kład nie
po mie rzyć od le gło ści, na ja kie
pra cow nik prze no si da ny de tal,
wa gę wszyst kich ele men tów,
któ ry mi się po słu gu je, z ja kiej
wy so ko ści je po bie ra, na ja kiej je
mon tu je, a tak że okre ślić si łę, ja -

Na sąsiedniej
stronie u góry:
montaż
komputera
pokładowego,
gdzie ocena
ergonomii
stanowiska
wpłynęła na
poprawę
i określenie
wygodnej
pozycji pracy.

Od lewej:
Marek
Embinger, 
Paweł
Jaroszewicz
i Zenon Górski.
Poniżej:
montaż Isofix
w wygodnej
pozycji
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kiej uży wa przy otwie ra niu, za -
my ka niu, przy ci ska niu, prze krę -
ca niu. Oce nia li śmy
rów nież, w ja kiej po -
zy cji znaj du je się
pod czas tych czyn -
no ści nie tyl ko ca łe
cia ło, ale tak że rę ce,
łok cie, ra mio na” –
wy ja śnia Ma rek Em -
bin ger. W su mie tyl ko
dla wy dzia łu mon ta żu
po wsta ło po nad 560
fil mów. Do pie ro na
ich pod sta wie wy ko -
ny wa ne są sto sow ne ana li zy. 
O tym, czy sta no wi sko pra cy
jest er go no micz ne, czy też nie,
de cy du je licz ba punk tów. Im
wię cej – tym mniej er go no micz -
ne sta no wi sko i tym szyb ciej
trze ba po dej mo wać dzia ła nia
ko ry gu ją ce. We dług EAWS naj -
ko rzyst niej sze wa run ki wy stę pu -
ją na sta no wi skach, gdzie war -
tość nie prze kra cza 25 punk tów.
Ozna cza to, że uciąż li wość pra -
cy na tych sta no wi skach jest
zni ko ma. Go rzej, je że li punk ta cja
wy no si mię dzy 26 a 50 punk tów
– wów czas ta kie sta no wi ska są
ak cep to wal ne, ale na le ży w naj -
bliż szym cza sie wpro wa dzić
pro jek ty ob ni ża ją ce tę punk ta -
cję, szcze gól nie tam, gdzie wy -
no si ona 40-50 punk tów. Je że li
po ja wi się wię cej niż 50 punk -
tów, to re ago wać trze ba nie mal
na tych miast. Wy star czy spoj -
rzeć jed nak na ba da nia, ja ki mi
dys po nu ją spe cja li ści z Ty chów.

Od chwi li sto so wa nia EAWS
w fa bry ce już zmniej szy ła
się licz ba sta no wisk, na
któ rych pra ca, ze wzglę -
du na nieergonomiczne
uwa run ko wa nia, by ła by

nie wska za na. Uda ło się
wpro wa dzić kil ka dzie -

siąt pro po zy cji po pra -
wy, dzię ki  któ rym

lu dzie mo gą pra -
co wać bez
zbęd nych ob -
cią żeń. W tym
ce lu stwo rzo no

tak że no we na rzę dzie w ra mach
fi la ru WO – ma try cę moż li wych

wy bo rów dla po -
pra wy er go no mii,
któ ra pre cy zyj nie
okre śla spo so by
eli mi na cji czyn ni -
ków nie er go no -
micz nych po przez
za sto so wa nie kon -
kret nych roz wią -
zań. Na rzę dzie to
zy ska ło sta tus Best
Prac ti ce FCA. 

SKU TECZ NA 
PO MOC
Jesz cze kil ka mie się cy te mu
pra cow nik przy krę ca ją cy amor -
ty za to ry tyl ne mu siał unieść rę ce
nad gło wę i utrzy my wać je na tej
wy so ko ści przez dłuż szy czas.
Wy star czy ło jed nak o 30 cm ob -
ni żyć za wiesz kę, na któ rej znaj -
du je się nad wo zie, by wszyst kie
czyn no ści od by wa ły się na wy -
so ko ści ra mion do ro słe go czło -
wie ka. In ny przy kład – pra cow -
nik mon tu ją cy po przecz kę ISO -
FIX, do któ rej w go to wym
wy ro bie za cze pia ne są dzie cię -
ce fo te li ki, mu siał wejść do sa -
mo cho du od stro ny kie row cy
i pra co wać klę cząc. Tyl ko w tej
nie wy god nej po zy cji był w sta nie
wy ko nać swo ją pra cę. Wy star -
czy ło jed nak prze nieść ope ra cję
na in ny ze spół tech no lo gicz ny,
gdzie au to znaj du je się na wy so -
ko ści 50 cm, by wy eli mi no wać
nie do god no ści. „Po przecz ka
wkła da na jest od stro ny ba gaż -
ni ka, a pra cow nik wy ko nu je
swo ją pra cę w po zy cji lek ko po -
chy lo nej. Pra cow ni cy są za do -
wo le ni z tej zmia ny” – mó wi
z sa tys fak cją Ze non Gór ski, au -
tor te go pro jek tu po pra wy. Pa -
weł Ja ro sze wicz pod kre śla, że
o ile w przy pad ku pierw szej po -
pra wy czas wy ko ny wa nia czyn -
no ści po zo stał bez zmian, o ty le
w przy pad ku dru gim uda ło się
go skró cić. „Do dat ko wo ob ni ży -
li śmy kosz ty zwią za ne z lo gi sty -
ką. Oka za ło się, że do star cze nie

ma te ria łów na no we miej sce
mo że od by wać się szyb ciej,
a przez to ta niej” – do da je Pa weł
Ja ro sze wicz. 
Me to da EAWS po zwa la tak że
sku tecz nie eli mi no wać tzw.
czyn no ści bez war to ści do da -
nej. „Przy ku ca nie, klę ka nie,
schy la nie się, a tak że skrę ca nie
tu ło wia to przy kła dy ta kich
czyn no ści. Ich re duk cja au to -
ma tycz nie zwięk sza er go no -
micz ność sta no wi ska pra cy” –
mó wi Mag da le na Kol ny, spe cja -
list ka w dzia le Ana li zy Pra cy. Jej
opi nię po twier dza Ka ta rzy na
Gró dek, któ ra w sa mo cho dach
scho dzą cych z taśm ty skie go
FAP mon tu je ob wo dy kom pu te -
ra po kła do we go. Jesz cze
w ma ju ubie głe go ro ku trze ba
by ło prze no sić od sa mo cho du
do sa mo cho du nie wiel kie krze -
seł ko, aby się gnąć po de ta le
trze ba by ło się schy lić. Od
czerw ca ubie głe go ro ku pa ni
Ka ta rzy na pra cu je w wy god nej
po zy cji – sie dzi na krze seł ku au -
to ma tycz nym. Po za koń cze niu
ope ra cji mon ta żu krze seł ko sa -
mo prze su wa się do ko lej ne go
sa mo cho du. „Wszyst kie ele -
men ty mam pod rę ką. Pra cu je
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mi się znacz nie wy god niej” –
pod kre śla. Be ne dykt Styp ka,
Shift Ma na ger li nii D przy zna je,
że dzię ki za sto so wa nym po pra -
wom stwo rzo no wa run ki pra cy,
któ re zbli ży ły sta no wi sko do
ide al ne go roz wią za nia okre śla -
ne go mia nem Gol den Zo ne. 
Brak er go no mii zdia gno zo wa ny
przez dział Pla no wa nia Pro duk -
cji i Kon tro li nie prze ro dzi się jed -
nak w kon kret ne pro jek ty po pra -
wy, bez za an ga żo wa nia wszyst -
kich pra cow ni ków.
Naj trud niej szą ba rie -
rą do po ko na nia jest
w tym wy pad ku
ludz ka świa do mość.
Po mo gą w tym in -
struk ta że, któ re są
prze wi dy wa ne dla
sta no wisk z czyn ni -
ka mi ry zy ka. Lu dzie
bar dzo czę sto nie
wie dzą bo wiem, na
co mo gą być na ra że ni. „Po win -
ni ja kieś na rzę dzie lub ele ment
do mon ta żu prze no sić obu rącz
– ze wzglę du na je go cię żar –
a uży wa ją tyl ko jed nej rę ki. Po -
dob nych przy kła dów jest wię cej.
Pod nie sie nie świa do mo ści spra -
wia, że po my sło daw ca mi więk -

szo ści roz wią zań, któ re czy nią
pra cę mniej mę czą cą, są naj -
bar dziej za in te re so wa ni czy li
pra cow ni cy” – do da je Ma rek
Em bin ger. 

ZNA CZĄ CY 
PRO JEKT
Wie le zmian, ko rzyst nych dla
pra cow ni ków, moż na wpro wa -
dzić już na eta pie kon struk cji sa -
mo cho du i pro jek to wa nia no -
wych sta no wisk. Ze spo ło wi

z Ty chów po wie rzo -
no ostat nio oce nę
er go no micz ną sta -
no wisk na no wej li nii
pod mon ta żu gru py
ko ła przed nie go, na
któ rych mon to wa ne
bę dą ze s po ły do no -
wej wer sji 500 MCA. 
Wy ko rzy stu jąc moż -
li wo ści, ja kie da je
me to da po mia ru

cza su pra cy opar ta na sys te mie
in for ma tycz nym Ti Con, za sy -
mu lo wa no pra cę na sta no wi -
skach bę dą cych jesz cze w fa zie
pro jek to wej. Dzię ki in for ma cjom
na te mat bu do wy sta no wi ska
i je go oprzy rzą do wa nia stwo -
rzo no mo del er go no micz ny dla

wszyst kich pra cow ni ków wy ko -
nu ją cych ope ra cje w wir tu al nym
oto cze niu no wo po wsta ją cej li -
nii. Oce nio no moż li we ob cią że -
nia i czyn ni ki ry zy ka oraz za pro -
po no wa no ko niecz ne zmia ny
dla ich unik nię cia. Do naj waż -
niej szych na le ży za li czyć wy po -
sa że nie sta no wisk w part ne ry
do prze no sze nia cięż kich de ta li
czy za sto so wa nie sys te mu
Fron tal Fe eding, któ ry po le ga na
do star cza niu de ta li bez po śred -
nio w stre fę pra cy. Wpro wa dzo -
ne uspraw nie nia po zwo li ły wy -
eli mi no wać ob cią że nia, czy niąc
wa run ki pra cy bar dziej er go no -
micz ny mi, przy jed no cze snym
zwięk sze niu wy daj no ści pro jek -
to wa ne go urzą dze nia.
Er go no mia to ta ka dzie dzi na
wie dzy, któ ra ma bez po śred ni

wpływ nie tyl ko na ludz kie zdro -
wie. Jej sto so wa nie prze kła da
się bez po śred nio na pro duk tyw -
ność fir my, w któ rej jest sto so -
wa na. Lu dzie są mniej zmę cze -
ni, po peł nia ją mniej błę dów
i pra cu ją wy daj niej. W efek cie
zwięk sza się pro duk tyw ność ty -
skiej fa bry ki FAP. „Zro bi li śmy
wie le i spo ro ma my jesz cze do
zro bie nia. Ma my na dzie ję, że
wpro wa dza ne przez nas zmia ny
do ce nio ne zo sta ną przede
wszyst kim przez za in te re so wa -
nych pra cow ni ków, ale tak że
pod czas ko lej ne go au dy tu
World Class Ma nu fac tu ring” –
mó wi Ma rek Em bin ger. 

Po lewej:
montaż
amortyzatora na
wysokości
ramion.
Niżej:
Benedykt Stypka

ERGONOMIA
Nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa
zajmująca się dostosowaniem pracy do
możliwości psychofizycznych człowieka.
Głównym celem ergonomii jest polepszanie
warunków pracy człowieka – dostosowanie
ich do możliwości pracownika oraz
właściwy dobór pracownika do danej pracy,
a także jego edukacja, obejmująca
specyfikację stanowiska.
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Zakończyła się pierwsza edycja Nagrody 
im. Giovanniego Agnelli za najlepszą pracę
dyplomową o tematyce strategicznej dla
branży motoryzacyjnej.

Wceremonii wręczenia nagród (w tym roku
wyjątkowo nagrodzono trzy prace, a nie
jedną), która miała miejsce 23 stycznia

w siedzibie Fiat Polska w Warszawie, uczestniczył
Nevio Di Giusto, dyrektor generalny Centrum Ba-
dań Fiata (CRF). Jemu przypadło zadanie objaś-
nienia idei konkursu i wręczenia nagród. W prze-
mówieniu nie zabrakło też refleksji na temat przy-
szłości sektora samochodowego.

POMYSŁ NA NAGRODĘ
Zmarłemu 12 lat temu Giovanniemu Agnelli zawsze
bliskie było młode pokolenie, między innymi śro-
dowisko akademickie. Dlatego, jak tłumaczył Di
Giusto – rodzina „Avvocato” wyraziła zgodę na na-
danie nagrody jego imienia. Konkurs zorganizo-
wano w ramach istniejącego już porozumienia
o współpracy pomiędzy FCA, CRF-em, Politech-
niką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach

do przemysłu
Filippo
Gallino

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

Od pomysłu

Na zdjęciu 
od lewej: Daniel
Trzebiński,
Justyna
Ostrowska
i Dariusz Hanus



i ATH z Bielska-Białej. Jest to swego rodzaju na-
groda dodatkowa za najlepszą pracę dyplomową
napisaną na temat związany z przyszłym rozwojem
branży „automotive”. Centrum Badań Fiata chcia-
łoby, aby była ona uważana również za nagrodę
dla uniwersytetu, jako uznanie dla rozwoju akade-
mickich metod nauczania. Dlatego oczekuje du-
żego zaangażowania ze strony polskich politechnik
biorących udział w tym programie.

ROLA CENTRUM BADAŃ FIATA
CRF powstało w 1976 roku, gdy firma zdecydowała
skupić w jednym miejscu wszystkich pracowników
Grupy zajmujących się badaniami i rozwojem.
Obecnie Centrum zatrudnia 900 osób, które pra-
cują nad czterema obszarami strategicznymi: roz-
wojem pojazdu i integracją systemów, materiałami,
silnikami, produkcją. CRF z biegiem lat stało się
mostem pomiędzy ośrodkami badań podstawo-
wych prowadzonych m.in. przez świat akademicki
a centrami badawczymi i służbami rozwoju prze-
mysłowego produktu. Innymi słowy zajmuje się
przekształcaniem pomysłów w innowacje możliwe
do wyprodukowania na dużą skalę. Między innymi
ze względu na tę rolę CRF oferuje możliwości, z ja-
kich mogą skorzystać młodzi absolwenci studiów
inżynierskich, w wyniku czego co roku zarządza
około 50 pracami dyplomowymi oraz stażami. 

JAK ZBLIŻYĆ DO SIEBIE
ŚRODOWISKO AKADEMICKIE
I PRZEMYSŁ?
Porozumienia o współpracy technicznej, jakie m.in.
podpisano w Polsce, mają fundamentalne znacze-
nie. W niektórych przypadkach podejmuje się do-

Badacze CRF
dokonują analiz

NAGRODA
IM. GIOVANNIEGO
AGNELLI
Nagroda
powstała
w ramach
porozumienia
podpisanego
w 1997 roku
pomiędzy
FCA,
Ośrodkiem
Badawczym
Fiata (CRF)
w Turynie
a Politechniką
Warszawską,
Politechniką
Śląską, Akademią Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej, Polską Akademią Nauk.
Odnawiane corocznie porozumienie zmieniło
obecnie swój charakter na szerszy program
współpracy naukowo-technicznej. Dziś
przewiduje współpracę także z regionem
Piemontu (poprzez Park Naukowo-
Technologiczny ENVIPARK) i Politechniką
Turyńską. W oparciu o program, co roku FCA
funduje 6 nagród na każdej z trzech uczelni
(patrz ramka na stronie 33). Od 2014 roku,
spośród nagrodzonych prac, Ośrodek Badawczy
Fiata (CRF) wybiera pracę o największej wartości
dla przemysłu, której przyznaje się dodatkowe
wyróżnienie nazwane Nagrodą im. Giovanniego
Agnelli. W pierwszej edycji tego konkursu zostały
wytypowane wyjątkowo trzy prace, po jednej
z każdej uczelni. W kolejnych edycjach
nagradzana będzie tylko jedna praca.

W pierwszej edycji tego konkursu nagrodzono
następujące prace dyplomowe:

Justyna Ostrowska z Politechniki Warszawskiej:
„Związki boru, jako modyfikatory elektrolitów
polimerowych”.

Daniel Trzebiński z Politechniki Śląskiej:
„Modelowanie matematyczne układu
klimatyzacji kabiny pojazdu samochodowego”.

Dariusz Hanus z Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej: 
„Porównanie parametrów regulacyjnych
i użytkowych nowoczesnego doładowanego
silnika ZI o pojemności skokowej 0,9 litra, przy
zasilaniu benzyną i CNG”.
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datkowe działania, a za przykład może posłużyć
Politechnika Turyńska, na której utworzono spe-
cjalny wydział Inżynierii Samochodowej. Co dwa
miesiące komitet, składający się z pięciu reprezen-
tantów firmy i tyluż przedstawicieli Politechniki,
spotyka się, by decydować o działaniach, jakie
można podjąć dla osiągnięcia sukcesu tego kie-
runku studiów. „Gdy zaczynałem pracę w Fiacie,
potrzeba było od dwóch do pięciu lat, aby wpro-
wadzić inżyniera do firmy. Dzisiaj dla inżynierów ze
wspomnianego wydziału samochodowego okres
ten skrócił się do sześciu miesięcy” – mówi Di
Giusto. Stąd tak duże zainteresowanie przedsta-
wicieli tej dziedziny przemysłu współpracą ze śro-
dowiskiem akademickim.

TRZY NAGRODZONE 
PRACE DYPLOMOWE
Doktor Justyna Ostrowska zajęła się tematem nie-
zwykle skomplikowanym: chemią akumulatorów
do samochodów elektrycznych. Inżynier Dariusz
Hanus natomiast podjął temat parametrów na-
szego silnika dwucylindrowego produkowanego
w Bielsku-Białej, a zasilanego benzyną i CNG, po-

SAMOCHÓD PRZYSZŁOŚCI
Jeśli chodzi o układy napędowe, dziesięć lat temu
Jeremy Rifkin przepowiadał erę wodoru. Pięć lat
później wiele ekspertów wróżyło definitywny po-
czątek epoki paliw pochodzenia roślinnego. Kilka
lat temu mówiono o samochodzie elektrycznym
jako o rozwiązaniu ostatecznym. Od tamtych cza-
sów do dziś poczyniono duży krok naprzód,
przede wszystkim w dziedzinie elektryki, ale by
rozpowszechnić modele elektryczne na szeroką
skalę, trzeba jeszcze rozwiązać wiele problemów,
jak cena, niski zasięg, czas ładowania i dostępność
dystrybutorów energii. Wiadomo jednak, że w ewo-
lucji technologii nie ma mowy o wielkich przesko-
kach. Dążenie do utworzenia „samochodu przy-
szłości” będzie odbywać się stopniowo, małymi
krokami. Zanim to nastąpi popularne staną się sil-
niki hybrydowe, a przede wszystkim znajdzie się
jeszcze miejsce (i to sporo miejsca) na tradycyjne
silniki spalinowe, które będą zasilane coraz szerszą
ofertą różnorodnych paliw. W przyszłości wodór,
jako mieszanka z gazem naturalnym, mógłby być
częściej stosowany w tradycyjnych silnikach niż
w ogniwach paliwowych (fuel cell). We Włoszech
na przykład przeprowadzane są eksperymenty
w oparciu o silnik dwucylindrowy Grupy FCA, który
mógłby – dzięki mieszance biometanu i wodoru –
mieć wręcz zerowy wpływ na środowisko. Pierwszy
można byłoby uzyskiwać z odpadów roślinnych,
drugi – z nadmiaru energii elektrycznej wytwarzanej
w ciągu nocy.

Nevio Di Giusto,
dyrektor

generalny
Centrum Badań

Fiata (CRF)
z lauretami

kazując potencjał dalszego rozwoju tradycyjnych
silników spalinowych. Z kolei doktor Daniel Trze-
biński skupił się na działaniu układów klimatyzacji,
a zwłaszcza na skuteczności i ograniczeniach pły-
nów wykorzystywanych do przekształcania ciepła
w komfortowy klimat wewnątrz samochodu. Są to
więc trzy tematy powiązane stricte z branżą mo-
toryzacyjną obecnych i przyszłych czasów. Wszyst-
kie bowiem dotyczyły w pewnym stopniu ograni-
czenia zużycia paliwa, zwiększenie bezpieczeństwa
i dbałości o środowisko.

Konkurs
zorganizowano

w ramach
istniejącego już

porozumienia
o współpracy

pomiędzy FCA,
CRF-em,

Politechniką
Warszawską,
Politechniką

Śląską
w Gliwicach

i ATH z Bielska-
Białej
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POZOSTAŁE PRZEMÓWIENIA
W uroczystości wręczenia Nagrody im. Giovan-
niego Agnelli uczestniczyli między innymi: prof.
Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w Minis-
terstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasa-
dor  RP w Rzymie Tomasz Orłowski, Ambasador
Włoch w Warszawie Alessandro De Pedys oraz:
prof.   Rajmund Bacewicz – Prorektor ds. Nauki
Politechniki Warszawskiej, prof. Ryszard Białecki

XVII EDYCJA KONKURSU FIATA

Konkurs o nagrodę Fiata, ogłaszany
corocznie już od siedemnastu lat,
realizowany jest na podstawie
porozumienia o współpracy naukowo-
technicznej pomiędzy FCA, Centrum
Badawczym Fiata (CRF) oraz trzema
polskimi uczelniami: Politechniką
Warszawską, Politechniką Śląską
w Gliwicach i Akademią Techniczno-
Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Zgodnie z umową, za najlepsze,
wyłonione w drodze konkursu rozprawy
doktorskie i habilitacyjne oraz prace
inżynierskie i magisterskie o szeroko

rozumianej tematyce motoryzacyjnej,
przyznawane są specjalne nagrody
finansowane przez spółki z Grupy Fiat
Chrysler: Fiat Auto Poland, Magneti
Marelli Poland, Teksid Iron Poland, 
Fiat Powertrain Technologies Poland.
Na wymienionych trzech uczelniach
w tej edycji konkursu za rok 2013
nagrodzono razem 19 prac: 
(5 doktorskich, 7 magisterskich, 
6 inżynierskich, 1 projektowa). 
Od początku trwania konkursu, tj. 
w latach 1997-2013, łącznie 
nagrodzono 319  prac. 

Warto przypomnieć, że Grupa Fiat
Chrysler Automobiles corocznie
premiuje również dzieci swoich
pracowników, które osiągają bardzo
dobre wyniki w nauce na poziomie
świadectw dojrzałości, dyplomów
magisterskich, inżynierskich, lekarskich
oraz licencjackich. Konkurs jest
przeprowadzany w krajach, w których
Grupa ma swoje zakłady produkcyjne.
W Polsce w dotychczasowych
osiemnastu edycjach tego konkursu,
przyznano łącznie 2895 nagród,
o łącznej wartości ponad 10,5 mln zł.

Nagrody za najlepsze prace
o tematyce związanej z motoryzacją

– Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Po-
litechniki Śląskiej, prof. Zdzisław Stelmasiak – Pro-
dziekan ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn i In-
formatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej,
prof. Władysław Włosiński z Polskiej Akademii
Nauk, a także przedstawiciele spółek FCA, które
działają na terenie Polski.
Podczas swego przemówienia prof. Duch prze-
kazał Henryce Bochniarz, członkowi rady nadzor-
czej FAP, pismo gratulacyjne od Minister NiSW
Leny Kolarskiej-Bobińskiej. „Nagroda Giovanni Ag-
nelli – napisano w tym piśmie – i ogólnie rzecz
biorąc współpraca pomiędzy Fiatem a polskimi
politechnikami to doskonały przykład relacji śro-
dowiska akademickiego z przemysłem. To współ-
praca modelowa, która może być idealnym 
przykładem również dla innych obszarów prze-
mysłowych”. 
Profesor Duch podkreślał wagę utworzenia wy-
działu Inżynierii Samochodowej przez Politechnikę
w Turynie wspólnie z FCA: „Współpraca tego typu,
w której udział bierze prywatne przedsiębiorstwo
z placówką akademicką, jest bardzo powszechna
w Stanach Zjednoczonych. Życzę sobie, aby rów-
nież w Polsce mogły mieć miejsce tego typu ini-
cjatywy” – powiedział. 
Ambasador Alessandro De Pedys dodał, że nowa
nagroda imienia Giovanniego Agnelli to potwier-
dzenie faktu, że firmy włoskie za granicą przywią-
zują dużą wagę do terytorium, na którym działają
oraz do potrzeb lokalnej społeczności, a także do-
ceniają kapitał ludzki, zarówno w firmie jak i poza
nią. Prof. Władysław Włosiński w swoim przemó-
wieniu podkreślił rolę koncernu FCA w rozwoju
przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.



Filippo
Gallino 

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

Wspólnastrategia

Spo tka nie z do staw ca mi
Za kła du Ty chy, któ re od -
by wa się tra dy cyj nie na

po cząt ku ro ku, tym ra zem
w głów nej mie rze po świę co ne
by ło po stę pom w pro gra mie
World Class Ma nu fac tu ring. Od
trzech lat bo wiem pol scy part -
ne rzy FCA czy nią sta ra nia, by
wdro żyć u sie bie WCM i na
wzór te go, co re ali zo wa ne jest
od 2005 ro ku przez ty ski za -
kład, przejść po myśl nie co rocz -
ne au dy ty kon tro l ne. Obec ną
sy tu ację w tym wzglę dzie omó -
wił krót ko w swym wy stą pie niu

dy rek tor An to ni Greń: „Pro gram
WCM prze wi du je coroczne au -
dy ty. Za kład Ty chy, któ ry Gold
Le vel zdo był w grud niu 2013 r.,
rok póź niej uzy skał w ich trakcie
ko lej ne 2 punk ty, co da ło koń -
co wy wy nik na po zio mie 73.
W li sto pa dzie te go ro ku cze ka
nas na stęp ny au dyt. Ma my na -
dzie ję, że podczas tej oce ny zy -
ska my ko lej ne dwa punk ty, któ -
re po twier dza ją słusz ność na -
szych dzia łań i to, że sto su je my
naj lep sze i naj sku tecz niej sze
me to dy za rzą dza nia sys te mem
pro duk cyj nym w ska li świa to -

W centrum konferencyjnym Kocierz odbyło się
coroczne spotkanie z dostawcami. Głównym
tematem był World Class Manufacturing.
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wej. WCM wy ma ga sys te ma -
tycz no ści w po dej ściu do
wszel kie go ty pu pro ble mów.
Tyl ko w ten spo sób moż na
osią gać dłu go trwa łe re zul ta ty.
Mo wa tu taj o re zul ta tach kon -
kret nych, moż li wych do zmie -
rze nia za rów no z fi nan so we go
punk tu wi dze nia (w for mie m. in.
„oszczęd no ści”), jak i pod
wzglę dem cią głej po pra wy
wskaź ni ków ja ko ści. Na przy -
kład w 2014 r. lep sze wy ni ki od -
no to wa no w za kre sie kosz -
tów 12-mie sięcz nej gwa ran cji
w od nie sie niu do kom po nen tów
pro du ko wa nych i do star cza -
nych przez do staw ców. I to jest
du ży plus. Ale „być sys te ma -
tycz nym” to tak że nie ob ni żać
ni gdy czuj no ści, na przy kład po -
przez skru pu lat ne mo ni to ro wa -
nie in nych czyn ni ków, jak czas
re ak cji na wszel kie go ty pu ano -
ma lia czy wskaź nik kom po nen -
tów nie zgod nych, po nie waż
zmien ne te mo gą wpły wać na
kosz ty gwa ran cji, któ re za re je -
stru je my do pie ro w przy szłym
ro ku. Obec nie w WCM za an ga -
żo wa nych jest 35 do staw ców,
z cze go 13 w fa zie „po śred niej”,
a 22 „li ght”. Ośmiu do staw ców
przy stą pi ło do pro gra mu w trak -
cie mi nio ne go ro ku, a pię ciu
uczy ni to w ro ku bie żą cym.

Przez ostat nie trzy la ta na si eks -
per ci ds. WCM prze pro wa dzi li
u do staw ców po nad 10 ty się cy
go dzin kon sul ta cji (na rok 2015
prze wi du je my wy ko na nie do -
dat ko wych 3 ty się cy). Wy ni kiem
te go jest za uwa żal ny po stęp
w roz po wszech nia niu me to do -
lo gii, ale wie le jest jesz cze do
zro bie nia i za chę cam wszyst -
kich do przy spie sze nia kro ku
w naj bliż szych la tach, po nie waż
WCM to nie zbęd ny ele ment
umoż li wia ją cy po pra wę na szych
wspól nych wy ni ków”.

Edward Bo cią ga
Pro-Cars
Fir ma Pro -Cars w
Tychach jest glo -
bal nym pro du cen -
tem i do staw cą
osłon ciepl nych do
sa mo cho do wych
ukła dów wy de cho -
wych. Po za FCA
do star cza kom po -
nen ty rów nież dla
kil ku in nych du żych grup z sek -
to ra au to mo ti ve, mię dzy in ny mi
Volks wa ge na, Su zu ki i BMW.
„Wpro wa dza nie WCM w fir mie
roz po czę li śmy pod ko niec 2011
ro ku, obec nie wdra ża my 11 fi la -
rów tech nicz nych i 10 za rzą dze -
nio wych. W li sto pa dzie ub. ro ku

pod da li śmy się dru gie mu au dy -
to wi, pod czas któ re go uzy ska li -
śmy 22 pkt. W bie żą cym ro ku
pla nu je my ko lej ne 2 au dy ty. Dą -
ży my do uzy ska nia, jak naj szyb -
ciej, wy ma ga nych 50 pkt. i do łą -
cze nia do eli tar nej stre fy me da -
lo wej. Po 3 la tach sto so wa nia
WCM za uwa ża my w fir mie wie -
le  po zy tyw nych zmian. Jed ną
z nich jest prze pro wa dza nie do -
głęb nej ana li zy strat w pro ce sie
re ali za cji pro duk tu oraz ich cią -
gła re duk cja. Pod no si my stan -
dar dy dzia ła nia, po pra wia się

ko mu ni ka cja we -
wnątrz fir my oraz od -
po wie dzial ność pra -
cow ni ków na każ dym
sta no wi sku pra cy (job
owner). Ob ser wu je -
my rów nież sta ły
wzrost za an ga żo wa -
nia pra cow ni ków
w dzia ła nia ukie run -
ko wa ne na cią głą po -
pra wę. Za gad nie nia
do ty czą ce wzro stu

pro duk tyw no ści i efek tyw no ści,
ogra ni cza nia kosz tów pro duk cji
od za wsze by ły przed mio tem
na szych roz wa żań, na to miast
me to do lo gia WCM po zwo li ła
nam usys te ma ty zo wać po dej -
mo wa ne dzia ła nia, od ja sne go
okre śle nia ce lów, po przez pla -
no wa nie dzia łań, przy dzie le nie
od po wied nich za so bów do ich
re ali za cji, okre śle nie ter mi nów
i bu dże tu oraz mo ty wa cję pra -
cow ni ków. Im ple men ta cja me to -
do lo gii WCM wy ma ga ła  wpro -
wa dze nia zmian or ga ni za cyj -
nych, od de le go wa nia za so bów
ka dro wych, no we go po dzia łu
za dań. Sys tem jest sfor ma li zo -
wa ny, stwo rzo ny z my ślą o du -
żych za kła dach, dla te go też wy -
ma ga do sto so wa nia do wiel ko -
ści na szej spół ki. Po przez
re duk cję strat i po pra wę or ga ni -
za cji pra cy wzra sta prze wa ga
kon ku ren cyj na fir my, współ pra ca
sta je się sta bil na, opie ra się na
tych sa mych fi la rach, ma my
wspól ne ce le”.

Trzech spośród
obecnych na
spotkaniu
przedstawicieli
dostawców 
mówi o swoich
doświadczeniach,
korzyściach,
ale też
o trudnościach,
z jakimi zetknęli
się podczas
wdrażania
u siebie WCM
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Aleksander Kuczera 
Magneti Marelli
Suspension Systems
Fir ma Ma gne ti Ma rel li Su s -
pen sion Sys tems ma dwa
za kła dy w Biel sku -Bia łej.
Pierw szy z nich (19 tys. m²),
pro du ku je pod ze spo ły do za -
wie szeń sa mo cho dów. Jest
naj więk szym pro du cen tem
zwrot nic w Eu ro pie. Głów -
nym klien tem jest FAP, ale
w wy ro by fir my wy po sa żo ne są
tak że sa mo cho dy Gru py FCA
pro du ko wa ne we Wło szech,
Chry sler,  BMW, Opel, PSA, Su -
zu ki, Mer ce des. Dru gi za kład
(16 ty. m2) pro du ku je amor ty za -
to ry. Głów nym klien tem za kła du
jest FCA w Pol sce i w Eu ro pie.
„W obu za kła dach WCM jest
wdra ża ny od 2010 r. Za kła dy
na le żą do dwóch róż nych li nii
biz ne so wych, dla te go me to do -
lo gia wpro wa dza na jest w nich
osob no. W prak ty ce ozna cza to,
że w su mie na te re nie obu za -
kła dów dzia ła ją 24 fi la ry, a au dy -
ty WCM pro wa dzo ne są od -
dziel nie w róż nych ter mi nach.
Stan za awan so wa nia za kła dów
na ko niec 2014:   Za wie sze nia
– 56 punk tów (Brą zo wy me dal
WCM), Amor ty za to ry – 54 punk -

ty (Brą zo wy me dal WCM).
Pla nu je my, że w 2015 oba
za kła dy uzy ska ją 60 punk tów
i zdo bę dą Srebr ny Me dal
WCM. By ły by to pierw sze
srebr ne me da le spo śród tych
li nii biz ne so wych na świe cie.
Klu czem jest zro zu mie nie
me to dy ki i ce lu WCM przez
wszyst kich. Wte dy za czy na
się spo strze gać ko rzy ści, ja -
kie przy cho dzą wraz z wdra -

ża niem WCM. Wi dzi się re al ne
oszczęd no ści z pro jek tów, roz -
wój pra cow ni ków, zmia nę wi zu -
al ną za kła du. Pra cow ni cy przy -
cho dzą do pra cy nie w ce lu „od -
bęb nie nia” 8 go dzin, ale by
wy my ślić i wdro żyć ko lej ne 
po zy tyw ne zmia ny. Me to dy ka
WCM po zwa la też na roz mo wę
z FAP tym sa mym ję zy kiem. 
Kie dy dys ku tu je my o 8 sta ges
ef fi cen cy, QA ne twork, X -ma trix,
QM ma trix, 5 py tań dla 0 
def fects, Ka ize nach  wie my,
o czym mó wi my. I co jest waż -
ne – klient ma za gwa ran to -
wa ny sta bil ny pro ces pro duk cji
u do staw cy, po nie waż wdro że -
nie WCM po zwa la mieć pew -
ność co do do staw na czas
oraz ja ko ści pro du ko wa nych
wy ro bów”. 

WCM PO
SŁOWACKU

Marian Balaz
Prima Poprad 
Spółka Prima
Poprad wchodzi
w skład włoskiej
grupy Prima, która
poza Słowacją ma
również fabryki
we Włoszech,
Niemczech,
Francji i Brazylii.
Zakład, zbudowany w 2003 roku,
zajmuje powierzchnię 18 tys. m²,
a zatrudnia 250 osób. 
Dla Fiata produkuje elementy
z tworzywa sztucznego
(wewnętrzne i zewnętrzne) do
modeli 500 (wszystkie wersje)
i Lancii Ypsilon. Poza branżą
motoryzacyjną spółka ma również
klientów w sektorze AGD.
„W naszej firmie WCM
wprowadzono wiosną ubiegłego
roku. Roman Katrenciak,
koordynator programu, zarządza
działaniami 8 filarów. Przed nami
wiele wyzwań, w sierpniu 2015
roku czeka nas bowiem audyt
wstępny, który zostanie
przeprowadzony przez zespół
WCM z FAP. Będzie on stanowił
przygotowanie do oficjalnego
audytu ze strony Fiata, który
odbędzie się w październiku tego
roku. Z początku mieliśmy
trudności z dostosowaniem
istniejących metod i procedur do
standardów WCM. Pod koniec
2014 r., po kilku pożytecznych
sesjach ze szkoleniowcami WCM,
udało nam się zbudować silną
strukturę organizacyjną i co
ważne – zdołaliśmy
rozpowszechnić myślenie zgodne
z programem WCM na
pracowników każdego poziomu
w naszym zakładzie. WCM nie jest
jedynie jednorazowym projektem;
metody zawarte w programie
wykorzystujemy obecnie w naszej
codziennej pracy”.

Gdy zrozumie
się metodykę
i cel WCM,
zaczyna się
spostrzegać
korzyści, jakie
przychodzą
wraz
z wdrażaniem
metodologii
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Anna
Szafrańska 

zdjęcia
Muzeum

Auschwitz
i Satiz

Poland

Jedyne takiemiejsce w świecie

Nie jest to zwy kłe mu -
zeum, choć moż na je
zwie dzić jak każ de in ne.

Eks po na ty, wy sta wy, za byt ko we
obiek ty. Obej mu je by ły nie miec ki
obóz kon cen tra cyj ny i za gła dy.
Bli sko 200 ha po wierzch ni, na
któ rych znaj du je się po nad 155
bu dyn ków i 300 ru in. Tu taj każ -
dy, na wet naj drob niej szy ele -
ment, prze siąk nię ty jest cier pie -
niem. To dla te go mu ze al ni cy wo -
lą, aby ich in sty tu cję okre ślać
Miej scem Pa mię ci. „Z jed nej
stro ny ma my rze czy ty po we dla
każ de go mu zeum – ar chi wa

i zbio ry, ale kie dy spoj rzy my na
nie przez hi sto rię te go miej sca
oka zu je się, że to ca łe mu ze al ne
na zew nic two nie pa su je do au -
ten tycz nej prze strze ni by łe go
obo zu. Na sze zbio ry to m. in.
oso bi ste pa miąt ki, któ re przy wo -
zi li tu lu dzie de por to wa ni na
śmierć. Ar chi wa 
to nie tyl ko do ku -
men ty zo sta wio ne
przez es es ma nów,
ale rów nież wspo -
mnie nia by łych
więź niów. Na gra ne
re la cje, spi sa ne na

Półtora miliona osób rocznie odwiedza
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
by przekonać się do czego prowadzi brak
poszanowania dla drugiego człowieka. 

ty sią cach kar tek sło wa, któ re
wy peł nia ją tę prze strzeń war -
stwą ludz kich dra ma tów” – mó -
wi Pa weł Sa wic ki (zdjęcie niżej)
z Pań stwo we go Mu zeum Au -
schwitz –Bir ke nau. 
Po za koń cze niu woj ny to wła -
śnie więź nio wie dba li o by ły

obóz i two rzy li wy -
sta wę, któ rą oglą -
da my do dziś.
Świad ko wie na zi -
stow skich zbrod ni
by li pierw szy mi
ku sto sza mi Mu -
zeum, któ re ofi -



wy kła dy na ca łym świe cie, ale
tyl ko w Mu zeum czło wiek sta je
oko w oko z po twor no ścia mi,
któ re mia ły tu miej sce. To, że
dziś mo że my oglą dać oso bi ste
przed mio ty ofiar, to efekt pra cy
spe cja li stów z pra cow ni kon ser -
wa tor skiej, któ ra dzia ła w Mu -
zeum. „Nie któ re tech ni ki kon-
ser wa cji to na sze pio nier skie
roz wią za nia. Obec nie opra  co -
wu je my  m. in. me to dę re no wa -
cji pla sti ko wych szczo te czek do
zę bów z po cząt ku XX wie ku.
Nikt na świe cie nie ba dał do tej
po ry te go, ja kie zmia ny za cho -
dzą w tym two rzy wie po kil ku -
dzie się ciu la tach i co ro bić, by
nie ule gło ono znisz cze niu” –
przy zna je Pa weł Sa wic ki. Od -
ręb ne pro gra my ba daw cze po -
świę co no już m. in. kon ser wa cji
wa liz, pa sia ków, a tak że ba ra -
ków w Bir ke nau. Kon ser wa cja
ba ra ków mu ro wa nych jest w tej
chwi li naj waż niej szym wy zwa -
niem dla kon ser wa to rów. 
W przy szło ści wszel kie pra ce te -
go ty pu fi nan so wa ne bę dą z za -
ło żo nej w 2009 ro ku Fun da cji
Au schwitz -Bir ke nau. Jej ce lem
jest utwo rze nie Ka pi ta łu Wie czy -
ste go w wy so ko ści 120 milio -
nów eu ro, z któ re go zy ski prze -
zna czo ne bę dą na fi nan so wa nie
kon ser wa cji wszyst kich au ten -
tycz nych po zo sta ło ści po by łym
nie miec kim obo zie kon cen tra -
cyj nym. Do tej po ry wpła tę 109
milionów eu ro na rzecz Fun da cji
za de kla ro wa ło 35 państw oraz
7 dar czyń ców in dy wi du al nych,
tzw. Fi la rów Pa mię ci. Naj wię cej
na ten cel prze zna czą Niem cy
– 60 milionów eu ro. 

CI SZA I PO WA GA
Na co dzień po rząd ku i spo ko ju
w tym wy jąt ko wym miej scu pil -
nu je kil ku dzie się ciu pra cow ni -
ków Stra ży Mu ze al nej. Pra cu ją
w dzień i w no cy. Kom plek so wa
ochro na tak roz le głe go ob sza ru
moż li wa jest m. in. dzię ki sa mo -
cho dom, z któ rych straż ni cy ko -
rzy sta ją ca łą do bę. Na ra zie jeż -

FIAT I JEEP 
DLA MUZEUM

Grupa Managerów Fiata (Gruppo Dirigenti Fiat,
GDF), czyli stowarzyszenie zrzeszające czynnych

i emerytowanych menedżerów koncernu, we
współpracy z FCA Italy, wsparły Muzeum

Auschwitz przekazując placówce samochody
Jeep Renegade oraz Fiat 500X z napędem 4x4.

Korzystały z nich będą Służby Ochrony Muzeum.
Przekazanie samochodów miało miejsce

19 stycznia w Turynie, kilka dni przed
przypadającą 27 stycznia 70. rocznicą

wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.
Kluczyki wicedyrektor Muzeum Auschwitz

Annie Skrzypińskiej przekazał prezes GDF Nevio
Di Giusto oraz jego zastępca Daniele Chiari. 

W czasie ceremonii przedstawiciele GDF
podkreślali, że w czerwcu ubiegłego roku,

przy okazji wizyty w Polsce, odwiedzili Miejsce
Pamięci Auschwitz. Postanowiliśmy wtedy

wspomóc Muzeum, by w ten sposób wesprzeć
zaangażowanie tych, którzy na co dzień pracują

na rzecz zachowania pamięci o tragicznej
i budzącej grozę historii obozu Auschwitz-

Birkenau. „Pamięć ta powinna być
przekazywana przyszłym pokoleniom, 

aby mogły wyciągnąć z tej lekcji naukę
i siłę” – uważają przedstawiciele managerów

Fiata i FCA Italy. 

cjal nie po wsta ło w 1947 ro ku.
Obec na wy sta wa po wsta ła
w 1955 ro ku. 
Mo ty wa cje osób, któ re tu obec -
nie przy jeż dża ją są róż ne. Część
szu ka śla dów bli skich, in ni chcą
na wła sne oczy zo ba czyć to naj -
więk sze na świe cie cmen ta rzy -
sko. Wśród tu ry stów jest du żo
mło dzie ży z kra jów ca łe go świa -
ta, któ ra zwie dza by ły obóz
w ra mach pro gra mów edu ka cyj -
nych po świę co nych Ho lo kau -
sto wi. Hi sto ry cy przy zna ją, że
wie dza o KL Au schwitz -Bir ke -
nau jest nie zbęd na do kształ to -
wa nia oso bo wo ści mło dych po -
ko leń. W tym miej scu wi dać bo -
wiem nie tyl ko zło do ja kie go
zdol ny jest czło wiek. „Mó wi my
tak że o lu dziach, któ rzy ry zy ku -

jąc ży ciem po ma ga li więź niom.
Przed sta wia my do wo dy na to,
co moż na zro bić do bre go, gdy
je ste śmy świad ka mi zła” – pod -
kre śla Pa weł Sa wic ki. 
Ma gne sem, któ ry przy cią ga do
by łe go obo zu ty sią ce tu ry stów
jest je go au ten tyzm. Pa weł Sa -
wic ki przy zna je, że o po peł nio -
nych w KL Au schwitz -Bir ke nau
zbrod niach moż na pro wa dzić
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dżą dwo ma au ta mi. Wkrót ce
bę dą mie li do dys po zy cji tak że
Je epa Re ne ga de oraz Fia ta
500X z na pę dem 4x4, któ re
zostały po da ro wane Muzeum
przez FCA Ita ly oraz Grup po 
Di ri gen ti Fiat. Adam Ku kla, szef
ochro ny Mu zeum wy ja śnia, że
po jaz dy słu żyć bę dą m. in. do
noc nych pa tro li po te re nie daw -
ne go Bir ke nau oraz służ by kon -
wo jo wej. Sa mo cho -
dy wy po sa żo ne zo -
sta ną w od po wied ni
sys tem łącz no ści
oraz ga śni ce. „Na
na szym te re nie jest
du żo obiek tów
drew  nia nych. Gdy by
do szło do wy bu chu
ognia straż ni cy są
w sta nie za re ago -
wać jesz cze przed
przy jaz dem stra ży po żar nej” –
pod kre śla Adam Ku kla (na zdję -
ciu obok). 
Przy wej ściu do Mu zeum za -
mon to wa no nie daw no spe cjal -
ne punk ty, na któ rych każ dy od -
wie dza ją cy pod da wa ny jest
kon tro li wy kry wa czem me ta li.
Adam Ku kla przy zna je, że wi -
dok straż ni ków już przy wej ściu
do daw ne go, naj więk sze go nie -
miec kie go obo zu za gła dy, dzia -
ła na od wie dza ją cych pre wen -
cyj nie. Na te re nie Mu zeum
straż ni cy nie rzu ca ją się w oczy,
choć ca ły czas mo ni to ru ją je go
te ren. W prze ci wień stwie do in -

nych mu ze ów, gdzie war tow ni -
cy strze gą eks po na tów, w blo -
kach daw ne go obo zu, w któ -
rych prze by wa li więź nio wie,
a obec nie pre zen to wa ne są do -
wo dy i świa dec twa na zi stow -
skich zbrod ni, pra cow ni cy
ochro ny są nie wi docz ni. „Tu
wszyst ko jest za bez pie czo ne
me cha nicz nie lub elek tro nicz -
nie” – pod kre śla szef Stra ży 
Mu ze al nej. 
To je dy ne na świe cie mu zeum,
gdzie eks po na tem jest frag ment
dru tu kol cza ste go lub me ta lo wa
łyż ka zna le zio na w tra wie.
Wszyst ko ma ogrom ną war tość
emo cjo nal ną, hi sto rycz ną i mu -
ze al ną. Lu dzie nie za wsze to ro -
zu mie ją, choć w wie lu miej -
scach usta wio ne są ta bli ce in -
for mu ją ce o tym, że za bie ra nie
z by łe go KL Au schwitz – Bir ke -
nau ja kich kol wiek przed mio tów
jest za bro nio ne. Naj czę ściej to
wła śnie straż ni cy za trzy mu ją
zło dziei. Zda rza się jed nak, że

ta cy „tu ry ści” za trzy -
my wa ni są do pie ro
na lot ni sku, gdy pod -
czas prze świe tla nia
ba ga żu oka zu je się,
że w wa liz ce scho -
wa ny jest frag ment
kol cza ste go dru tu. 
Ze spół, któ rym kie ru -
je Adam Ku kla to lu -
dzie, któ rzy prze szli
spe cjal ne szko le nia.

Szcze gól nie wy czu le ni są na
wszel kie za cho wa nia pro pa gu -
ją ce fa szy stow skie tre ści. „Ma -
my świa do mość te go, że po dej -
ście na szych pra cow ni ków do
od wie dza ją cych rzu tu je na ca łe
Mu zeum. W kry zy so wych sy tu -
acjach mu si my in ge ro wać tak,
aby nie za kłó cić spo ko ju i po -
wa gi te go miej sca” – przy zna je
Ku kla. Z du mą po ka zu je po -
dzię ko wa nia od bel gij skiej tu -
ryst ki, któ ra kil ka mie się cy te mu
za sła bła w by łym KL Bir ke nau.
„Dzię ki te mu, że nasz pra cow -
nik ją re ani mo wał, ko bie ta prze -
ży ła – do da je szef Stra ży. 

PO WSZE 
CZASY

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
obejmuje tereny, na których podczas wojny istniał
niemiecki obóz Auschwitz I oraz oddalony od
niego o 3 km Auschwitz II-Birkenau, symbol
zagłady Żydów. Przez pięć lat działania
„kombinatu śmierci”, od 1940 do 1945 r., Niemcy
odebrali w nim życie milionowi Żydów,
dziesiątkom tysięcy Polaków, tysiącom Romów,
jeńców sowieckich i ludziom innych narodowości. 

Grozę, ale także wyjątkowość tego miejsca
podkreśliła Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), wpisując je
w 1979 r. na listę światowego dziedzictwa.
Muzeum Auschwitz powstało 68 lat temu
z inicjatywy byłych więźniów. Przybliża tragiczną
historię poprzez surowy autentyzm budynków
oraz stałe i czasowe ekspozycje. Jest miejscem,
do którego przyjeżdżają zwiedzający z całego
świata. Do dziś Auschwitz-Birkenau 
odwiedziło ponad 33 miliony osób. 
Portal poświęcony kulturze i lifestylowi 
Culturetrip.com w styczniu tego roku zaliczył
placówkę do dwunastu najważniejszych muzeów
historycznych na świecie, które należy zobaczyć
przynajmniej raz. Z kolei serwis internetowy
TripAdvisor dwa lata temu uznał je za jedno
z najpopularniejszych muzeów europejskich, obok
Luwru, British Museum i Muzeów Watykańskich. 
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Anna
Borsukiewicz

zdjęcia
Jerzy

Kozierkiewicz

Dzię ki pod pi sa nej w stycz niu umo wie FGA
Le asing uru cha mia w sie ci Gru py Fiat Chry -
sler Au to mo bi les usłu gę, umoż li wia ją cą fi -

nan so wa nie po jaz dów oso bo wych i do staw czych
w wy naj mie dłu go ter mi no wym w ra mach pro gra -
mu FCA Fle et Se rvi ces. „Pro gram wy naj mu dłu go -
ter mi no we go sa mo cho dów dla klien tów Gru py
FCA jest jesz cze jed ną for mą fi nan so wa nia za ku -
pów, po za do tych cza so wy mi, czy li ich kre dy to wa -
niem i le asin go wa niem – wy ja śnia Lu cy na Bo gusz,
pre zes za rzą du FGA Le asing Sp. z o.o. – Uzu peł -
nia wa chlarz na szych usług fi nan so wych i wspie ra
sprze daż Gru py Fiat Chry sler Au to mo bi les w naj -

dy na micz niej roz wi ja ją cym się ka na le sprze da ży na
ryn ku. Nasz part ner – ALD Au to mo ti ve Pol ska jest
czę ścią mię dzy na ro do wej fir my spe cja li zu ją cej się
w świad cze niu usług wy naj mu dłu go ter mi no we go,
fi nan so wa nia oraz za rzą dza nia flo ta mi po jaz dów”.
Usłu ga wy naj mu dłu go ter mi no we go cie szy się
uzna niem wśród przed się bior ców w wie lu kra jach
roz wi nię tych go spo dar czo. Dzię ki  ogra ni cze niu
za an ga żo wa nia ad mi ni stra cyj ne go w ob słu gę sa -
mo cho dów fir mo wych, klien ci mo gą w więk szym
stop niu skon cen tro wać się na swo jej głów nej dzia -
łal no ści, przy no szą cej zy ski dla fir my. Po nad to
dzię ki niej przed się bior cy ma ją za gwa ran to wa ne

15 stycznia została podpisana umowa
o współpracy ramowej między FGA Leasing
Polska i firmą ALD Automotive Polska. 

wynajem długoterminowy
FCA Fleet Services –



to, że au ta wcho dzą ce w skład flot ma ją za pew -
nio ną ob słu gę ser wi so wą. 
Z pro gra mu FCA Fle et Se rvi ces mo gą sko rzy stać
wszy scy pol scy przed się bior cy – nie tyl ko wiel kie
fir my, tak że te mniej sze oraz oso by fi zycz ne pro -
wa dzą ce in dy wi du al ną dzia łal ność go spo dar czą,
po trze bu ją ce nie wiel kie go par ku sa mo cho do we -
go. „Dzię ki FCA Fle et Se rvi ces klient ma pew ność
swo jej mo bil no ści – tłu ma czy Lu cy na Bo gusz. –
Przed się bior ca ko rzy sta ją cy z na sze go pro gra mu
nie mu si  się mar twić w przy pad ku awa rii swo je go
sa mo cho du, po nie waż ma za gwa ran to wa ny sa -
mo chód za stęp czy. Ale to nie wszyst ko. Pro gram
FCA Fle et Se rvi ces za pew nia ob słu gę po jaz dów
i sta łe kosz ty ich utrzy ma nia za war te w mie sięcz -
nej ra cie wy naj mu”.
Pro ce du ra dłu go ter mi no we go wy na ję cia sa mo -
cho du lub ca łej ich flo ty jest pro sta. Klient, czy li
przed się bior ca, zgła sza się do au to ry zo wa ne go
de ale ra Gru py Fiat Chry sler Au to mo -
bi les i z ofe ro wa nej przez nie go ga my
po jaz dów oso bo wych lub do staw -
czych wy bie ra od po wia da ją ce mu sa -
mo cho dy oraz wspól nie ze sprze daw -
cą okre śla pa ra me try swo je go kon -
trak tu, np. czas trwa nia umo wy (2-5
lat), prze bieg (do 200000 km), ro dzaj
opon (pod sta wo we, pre mium). Otrzy -
mu je wów czas ofer tę za wie ra ją cą wy -
so kość kwo ty za mie sięcz ny wy na -
jem. Znaj dą się w niej kosz ty utrzy ma nia sa mo -
cho dów i ich ob słu gi, ubez pie cze nia, au ta
za stęp cze go, za kon trak to wa ny prze bieg po jaz du
itp. „To wszyst ko oczy wi ście ma wpływ na wy so -
kość mie sięcz nej ra ty wy naj mu opła ca nej przez
klien ta” – do da je Mi chał Ko ściń ski, kie row nik dzia -
łu mar ke tin gu w De par ta men cie Sprze da ży i Mar -
ke tin gu Fiat Bank Pol ska i FGA Le asing Pol ska.
Po tem na stę pu je już tyl ko oce na zdol no ści fi nan -
so wej klien ta i moż na pod pi sy wać umo wę wy naj -

Przedstawiciele
FGA Leasing
Polska, 
ALD Automotive
i FCA tuż po
podpisaniu
umowy

WYSPECJALIZOWANY
PARTNER
ALD Automotive należy do grupy Société Générale i jest
międzynarodowym liderem w świadczeniu usług wynajmu
długoterminowego, finansowania oraz zarządzania flotami
pojazdów. Firma administruje parkiem ponad 1 100 000
samochodów w 39 krajach, zajmuje drugie miejsce na rynku
europejskim. W Polsce ALD Automotive zarządza flotą ponad 8 500
pojazdów. Dzięki współpracy z rozbudowaną i sprawdzoną siecią
partnerów gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług na
terenie całego kraju. Firma jest członkiem Polskiego Związku
Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

www.aldautomotive.pl

mu dłu go ter mi no we go. Kon trakt
za wie ra ny jest na czas ogra ni czo -
ny, trwa mi ni mum 2 la ta. Klient ma
jed nak moż li wość wy bo ru dłu go -
ści umo wy i do sto so wa nia jej do
wła snych pre fe ren cji oraz spe cy fi ki
pro wa dzo nej dzia łal no ści. 
Po upły nię ciu okre su umo wy wy -
naj mu klient mo że wy ku pić sa mo -
chód lub go zwró cić i za wrzeć

ko lej ny kon trakt na no we po jaz dy.
Za ło że nia pro gra mu re ali zo wa ne go w ra mach
umo wy za war tej mię dzy FGA Le asing Pol ska
a ALD Au to mo ti ve Pol ska zo sta ły przed sta wio ne
de ale rom pod czas kon wen cji de ale rów sie ci  Fiat
Au to Po land, któ ra od by ła  się 19 lu te go. Obec nie
trwa ją szko le nia przy go to wu ją ce sprze daw ców
i de ale rów do świad cze nia tej usłu gi. W dru gim
kwar ta le bie żą ce go ro ku pro gram FCA Fle et Se rvi -
ces roz pocz nie dzia łal ność ope ra cyj ną.

Umowa
uzupełnia
ofertę FGA
Leasing
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Tekst 
i zdjęcia
Magneti

Marelli
Aftermarket

Poland

CheckstarService Network
W2005 ro ku w Ma gne ti Ma rel li za po cząt -

ko wa ny zo stał pro jekt Check star Se rvi ce
Ne twork. Za kła dał on stwo rze nie sie ci au -

to ry zo wa nych warsz ta tów Check star w opar ciu
o już ist nie ją ce, nie za leż ne ser wi sy w kra jach,
w któ rych fir ma jest obec na. Nie za wsze na dą ża ją
one bo wiem z wie dzą i wy po sa że niem zgod nym
z no wy mi tech no lo gia mi, przez co ich ja kość po zo -
sta wia wie le do ży cze nia. „Ocze ki wa nia klien tów
do ty czą ce naj wyż szych stan dar dów ob słu gi i ja ko -
ści wy ko ny wa nych usług wy mu sza ją na nie za leż -
nych warsz ta tach do ko na nie zmian ma ją cych na
ce lu pod nie sie nie po zio mu pro fe sjo na li zmu w tych
dwóch klu czo wych aspek tach – mó wi dy rek tor ge -

ne ral ny Ma gne ti Ma rel li After mar ket na Pol skę i Eu -
ro pę Wschod nią Ma rek Bu ras. – Sie ci two rzo ne
przez pro du cen tów czę ści za mien nych i fir my dys -
try bu cyj ne, zrze sza ją ce nie za leż ne warsz ta ty, są
więc szan są ich roz wo ju”.

W SIE CI KO RZYST NIEJ
Po zy cja jed ne go z li de rów ryn ku czę ści za mien -
nych i wy po sa że nia warsz ta to we go da ła fir mie
Ma gne ti Ma rel li After mar ket moż li wość zbu do wa -
nia swo jej sie ci ser wi sów. W Pol sce dzia ła nia
zwią za ne z utwo rze niem sie ci Check star roz po -
czę ły się trzy la ta te mu.
Zda niem kie row ni ka Dzia łu Tech nicz ne go Ma gne ti

Magneti Marelli Aftermarket z powodzeniem
buduje własną sieć warsztatową Checkstar.
Zrzesza ona już około 5 tys. niezależnych
serwisów samochodowych, także w Polsce.
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Ma rel li After mar ket Prze my sła wa Tre liń skie go
stwo rze nie w na szym kra ju sie ci Check star nie by -
ło ła twym za da niem. „Przez wie le lat nie za leż ne
warsz ta ty by ły w róż ny spo sób za chę ca ne do
uczest nic twa w zor ga ni zo wa nych sie ciach. Naj -
czę ściej spro wa dza ło się to do przy zna wa nia ra -
ba tów za za kup czę ści lub uczest nic twa w sys te -
mie bo nu so wym, umoż li wia ją cym zbie ra nie punk -
tów za wy ko na ny ob rót. Po za tym warsz tat
otrzy my wał wspar cie re kla mo we. Eks pan sja ta nie
szła jed nak w pa rze z ja ko ścią ofe ro wa nych
w tych punk tach usług” – mó wi Tre liń ski. 
Ma gne ti Ma rel li ad re su jąc pro jekt Check star do
nie za leż nych warsz ta tów, tak że do tych, któ re już
wcze śniej dzia ła ły w sie ciach, ofe ru je przede
wszyst kim part ner stwo w sfe rze know -how, ale
nie tyl ko. Mo gą one li czyć tak że na po moc w wy -
po sa że niu ser wi su oraz atrak cyj ne part ner stwo
han dlo we. Otrzy mu ją nie zbęd ne ma te ria ły in for ma -
cyj ne i re kla mo we, a tak że uczest ni czą we wspól -
nych ak cjach pro mo cyj nych i mar ke tin go wych.
Ma gne ti Ma rel li After mar ket bar dzo wspie ra tech -
nicz nie wszyst kie na le żą ce do sie ci warsz ta ty,
przede wszyst kim prze ka zu jąc spe cja li stycz ne in -
for ma cje, opro gra mo wa nie oraz ba zy da nych.
Ogrom ny na cisk kła dzie na szko le nia, dzię ki któ -
rym moż li we jest cią głe do sko na le nie pra cow ni -
ków ser wi sów, a co za tym idzie wzrost ja ko ści
wy ko ny wa nych przez nich usług. Na co dzień
warsz ta ty Check star mo gą li czyć na bez po śred nie
wspar cie pra cow ni ków Ma gne ti Ma rel li After mar -
ket i kon sul ta cje po przez uru cho mio ną spe cjal nie
dla nich li nię Call Cen ter. 
Po za sfe rą me ry to rycz ną Ma gne ti Ma rel li After mar -
ket pa mię ta rów nież o wy glą dzie warsz ta tów.
Atrak cyj ny wy gląd przy cią ga uwa gę i wy róż nia ser -
wis wśród wie lu in nych te go ty pu punk tów. Pro po -
no wa ne wi zu ali za cje w po sta ci mię dzy in ny mi
tablic, szyl dów, pla fo nów, to te mów, flag czy ba ne -
rów przy cią ga ją klien tów, a ele men ty iden ty fi ka cyj -
ne ta kie, jak dru ki warsz ta to we, pa pier fir mo wy,
wi zy tów ki oraz ubra nia warsz ta to we sy gna li zu ją
pro fe sjo na lizm. Do dat ko wo wszyst kie zrze szo ne
warsz ta ty znaj du ją się w ba zie sys te mu na wi ga cji
Au to Ma pa. W cza sach, kie dy in for ma cja jest klu -
czem do suk ce su, wpro wa dze nie ich do naj po pu -
lar niej sze go w Pol sce sys te mu na wi ga cji sa mo -
cho do wej da je do dat ko wą szan sę na po więk sze -
nie gr o na klien tów.

EKS PAN SJA
We dług spe cja li sty ds. Roz wo ju Sie ci Check star
w Ma gne ti Ma rel li After mar ket Szy mo na La to sa,
jest jesz cze wie le do zro bie nia. „Pol ski od dział Ma -
gne ti Ma rel li After mar ket jest od po wie dzial ny za ry -
nek kra jo wy, ale ob słu gu je tak że 22 kra je z po łu -

dnia i wscho du Eu ro py
oraz pań stwa bał tyc kie.
Od mo men tu roz po czę cia
pro jek tu uda ło nam się
stwo rzyć w Pol sce gru pę
skła da ją cą się już z 75
warsz ta tów. W tym ro ku
pod ję li śmy de cy zję o pro -
mo cji sie ci po za gra ni ca mi
Pol ski. Du ży suk ces od nie -
śli śmy na Wę grzech, gdzie
do Check star przy stą pi -
ło 30 warsz ta tów. Dzie sięć
ko lej nych do łą czy ło w in -
nych kra jach, z cze go aż
pięć w Ser bii. W przy szłym
ro ku bę dzie my roz bu do -
wy wa li sieć za rów no
w Pol sce, jak i na ob słu gi -
wa nych przez nas ryn kach
eks por to wych. Ozna cza to
nie tyl ko zwięk sza nie licz by
zrze szo nych warsz ta tów,
ale rów nież po sze rza nie
ofer ty usług im de dy ko wa -
nych” – mó wi Szy mon La -
tos. Sy tu acja na ryn ku na -
praw i co raz więk sze zro -
zu mie nie ko niecz no ści
zmian, ja kie mu szą zajść
w warsz ta cie, spra wia ją,

że wła ści cie le i ka dra za rzą dza ją ca ser wi sa mi są
bar dzo za in te re so wa ni pro po zy cją Ma gne ti Ma rel li
After mar ket. „No wa ja kość, któ rą zy sku ją, współ -
pra cu jąc z na mi, jest do kład nie tym, cze go ocze -
ku ją od nich klien ci. Za do wo le ni z wy ko na nej usłu -
gi kie row cy wró cą do ser wi su i po le cą go in nym”
– do da je La tos.  

Od góry:
Marek Buras,
Przemysław
Treliński
i Szymon Latos
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Krzysztof
Bielski

foto 
Satiz Poland

Treningczyni mistrza

Pa weł Zio bro z Co mau,
któ ry or ga ni zu je Safety
Meeting dla współ pra -

cow ni ków z biel skie go za kła du
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies,
do sko na le zda je so bie spra wę,
jak waż na jest zna jo mość udzie -
la nia pierw szej po mo cy. Dla te go
pod czas urzą dza nych od lat
wspól nych spotkań dla pra cow -
ni ków, sta ra się aran żo wać
szko le nia z te go za kre su. W po -
przed nich la tach taj ni ki tej wie -
dzy prze ka zy wa li im człon ko wie
Biel skiej Gru py Ra tow nic twa
PCK. Tym ra zem, tuż przed
świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
kil ka naście osób spo tka ło się
w Szczyr ku z ra tow ni ka mi
GOPR.

NA WA GĘ ŻY CIA
Zda niem rzecz ni ka Gru py Be -
skidz kiej GOPR Pa try ka Pu deł ki
umie jęt ność udzie le nia pierw szej
po mo cy jest na wa gę ży cia. Od -
po wied nio prze szko lo na oso ba
uzy sku je pew ność sie bie, przez
co nie oba wia się po móc ofie rze
wy pad ku. „Przede wszyst kim
po tra fi za cho wać nie zbęd ną
w ta kich sy tu acjach zim ną krew.
Bez zna jo mo ści pod staw pierw -
szej po mo cy przed me dycz nej
świad ko wie wy pad ku czę sto nie
in ter we niu ją w oba wie przed
wy rzą dze niem po szko do wa ne -
mu krzyw dy. Dzię ki szko le niom
ten strach znacz nie ma le je” –
wy ja śnia go pro wiec. 
Pa weł Zio bro przy po mi na, że

pol skie pra wo ob li gu je świad ków
wy pad ku, aby przy naj mniej we -
zwa li po moc. Jed nak gdy li czy
się każ da se kun da, mo że się to
oka zać nie wy star cza ją ce. Dla te -
go tak waż na jest zna jo mość
przy naj mniej głów nych za sad
udzie la nia pierw szej po mo cy. 
Pod czas spo tka nia w Cen tral nej
Sta cji Gru py Be skidz kiej go -
prow cy po ka zy wa li pra cow ni -
kom jak pro wa dzić sku tecz ne
dzia ła nia ra tun ko we w gó rach
i na dro dze. „In stru owa li nas jak
re ago wać, gdy sta nie my się
świad ka mi wy pad ku, jak spraw -
dzić czyn no ści ży cio we u po -
szko do wa ne go i co na le ży zro -
bić, by mu po móc, a tak że kie -
dy trze ba wy cią gnąć oso bę

Umiejętność udzielenia pierwszej
pomocy może uratować życie.
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z uszko dzo ne go po jaz du
i ewen tu al nie jak to zro bić. Ta ka
wie dza jest bez cen na” – pod -
kre śla Zio bro. 

FRE EMON TEM 
PO BESKIDACH
Dzię ki uprzej mo ści Cen trum
Sprze da ży Fiat Au to Po land
w Biel sku -Bia łej, dro ga na, a po -
tem z mi tyn gu stwo rzy ła or ga ni -
za to rom także oka zję do spraw -
dze nia w te re nie moż li wo ści Fia -
ta Freemonta. Pa weł Zio bro
wraz z trze ma współ pra cow ni -
ka mi z FPT – Mar ci nem Sie miń -
skim, Da riu szem Hel le rem i Se -
ba stia nem Wo ło szy nem, te sto -
wa li ten sa mo chód po
bez dro żach Zim ni ka, ma low ni -
czo po ło żo nej do li ny u stóp gó -
ry Skrzycz ne, naj wyż sze go
szczy tu Be ski du Ślą skie go. „Ple -
ne ry są tam prze pięk ne. To do -
sko na łe miej sce na pie szą wę -
drów kę lub wy ciecz kę ro we ro -
wą” – za pew nia Pa weł Zio bro. 
Dro gę wzdłuż do li ny Zim ni ka
po cząt ko wo moż na po ko nać
sa mo cho dem. W pew nym mo -
men cie gro dzi ją jed nak szla ban.
W tym miej scu koń czy się tak że
as falt. „Za szla ba nem za czy na
się czę ścio wo szu tro wa, ka mie -
ni sta dro ga. Na niej spraw dza li -
śmy, jak Fre emont za cho wu je
się w wa run kach te re no wych” –
po wie dział Zio bro.
W pierw szym dniu w Szczyr ku
pa no wa ła jesz cze zło ta, pol ska
je sień. Choć zbli ża ły się świę ta
Bo że go Na ro dze nia by ło cie pło
i sło necz nie. No cą przy szło za ła -
ma nie po go dy i Be ski dy po krył
śnieg. Or ga ni za to rzy mi tyn gu
mie li dzię ki te mu oka zję spraw -
dzić za cho wa nie sa mo cho du
tak że w zi mo wych wa run kach.
Po po wro cie ze Szczyr ku na to -
miast nie kry li, że Fre emont bar -
dzo po zy tyw nie ich za sko czył.
„Sa mo chód, któ ry te sto wa li śmy,
ra dził so bie bar dzo do brze na
błot ni stym, ka mien nym i grzą -
skim pod ło żu. Je go wła ści wo ści
prze wyż szy ły na sze ocze ki wa -

nia, tak że na śnie gu i na stro -
mych pod jaz dach. Nie je den ty -
grys bul wa rów nie wy trzy mał by
ta kie go prze jaz du, a Fre emont
za cho wy wał się świet nie” – pod -
kre śla Pa weł Zio bro. 
Mar cin Sie miń ski do da je, że
spo rym za sko cze niem by ło tak -
że śred nie zu ży cie pa li wa, któ re
w trud nym te re nie wy no si ło 8,2
l na 100 km. „War te pod kre śle -
nia jest tak że wnę trze sa mo -
cho du: luk su so we, wy god ne
i bar dzo do brze wy po sa żo ne” –
za zna cza.

CIĄG DAL SZY 
NA STĄ PI
„Spo tka nia po łą czo ne z do sko -
na le niem umie jęt no ści udzie la nia
pierw szej po mo cy sta ły się u nas
cy klicz ne” – pod kre śla Zio bro.
Mar cin Sie miń ski doda je, że
war to przy po mi nać i utrwa lać

za sa dy pierw szej po mo cy. „Te go
ni gdy nie jest za du żo. Trze ba
ćwi czyć i wy pra co wy wać w so -
bie od po wied nie od ru chy. Je śli
wy da rzy się przy nas wy pa dek,
trze ba dzia łać spraw nie” – uwa -
ża. Pra cow ni cy Co mau i FPT za -
po wie dzie li już, że po dob ny mi -
tyng od bę dzie się jesz cze w tym
ro ku, naj praw do po dob niej wio -
sną lub la tem. 

Pawła Ziobrę, Marcina

Siemińskiego, Dariusza

Hellera i Sebastiana

Wołoszyna łączy podróżnicza

i motoryzacyjna pasja.

Wspólnie wyjeżdżają na

spływy kajakowe. Pokonywali

już rwące, górskie rzeki nie

tylko w Polsce, ale także

Morawicę w Czechach i Salzę

w Austrii. Tego lata chcieliby

wyruszyć do Rumunii

i przejechać trasy Transalpinę

i Transfogaraską. To drogi,

które przebiegają miejscami

powyżej 2000 m n.p.m. 

Poniżej:
Spotkanie
pracowników
z GOPR-owcami
Na dole: test
Freemonta
w jesiennych,
a dzień później
w zimowych
warunkach 
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NAGRODA INŻYNIERÓW
Kierownik Wydziału Montażu Zakładu Tychy, mgr inż. Andrzej Tokarz, został wyróżniony tytułem „Srebrny Inżynier 2015” w kategorii
zarządzanie. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbyło się 2 marca w Warszawskim Domu Techniki NOT. 
Przyznawana przez polskie środowisko techniczne nagroda czytelników i redakcji „Przeglądu Technicznego” oraz NOTu organizowana 
była w tym roku po raz XXI. Plebiscyt ma na celu wyróżnienie i uznanie tych, którzy przekształcają polski rynek, a także zwrócenie uwagi 
na rolę inżynierów w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. 
Andrzej Tokarz znalazł się wśród blisko 30 nagrodzonych inżynierów. „Wyróżnienie to traktuję jako potwierdzenie, że kierunek rozwoju,
jaki obrał nasz zakład, jest właściwy – mówi. – Zostało to po raz kolejny zauważone i docenione przez niezależne czasopismo.
Mam szczęście, że podczas mojej już dwudziestoletniej kariery w FAP zawsze znajdowałem się w nurcie istotnych zmian, których celem
jest doskonalenie naszego modelu zarządzania. Pracę rozpocząłem w dziale technicznym Wydziału Narzędziowni
i moim pierwszym zadaniem było wdrożenie techniki CAD/CAM przy projektowaniu i wykonywaniu tłoczników.
Później brałem udział przy pracach związanych z wdrażaniem struktur Fabryki Zintegrowanej, która
wprowadzała elementy Lean Manufacturing. Na Montażu zetknąłem się z TQM, TPM oraz projektem UTE Posto
di lavoro, który wprowadzany był w całym koncernie, ale najlepsze efekty przyniósł w FAP. Bardzo ważnym
etapem w mojej pracy było uczestnictwo w grupie wdrażającej metodologie Six Sigma i stanowisko Black
Belta. Metodologia ta uczy konsekwencji w rozwiązywaniu problemów, co można na co dzień wykorzystać
na stanowisku menedżerskim. Dalszy rozwój wiązał się z wprowadzeniem w FAP modelu zarządzania
WCM. Rozpocząłem jako lider filaru Cost Deployment. W kolejnych latach, w ramach zmiany stanowisk
pracy, koordynowałem również filar EPM, a obecnie WO. Istotnym elementem w moim rozwoju były
uruchomienia: jako specjalista CAD wprowadzałem do produkcji Seicento, następnie jako technolog
Fiata Pandę, a jako kierownik Zarządzania Wyrobem Lancię Ypsilon. To ostatnie uruchomienie 
było dla mnie najważniejsze, bo proces ten, dzięki odpowiednim działaniom technologicznym
i organizacyjnym, został bardzo wysoko oceniony w Koncernie Fiat. „Srebrny Inżynier” jest
ukoronowaniem moich dotychczasowych osiągnięć i dopinguje mnie, ale myślę, że również cały
Team, z którym od dwóch lat pracuję, do zmieniania JP Montaż.

W Genewie zadebiutował Fiat 500 Vintage '57 oddający hołd
włoskiej ikonie motoryzacji z 1957 r. Samochód wyróżnia

się niebieskim pastelowym kolorem nadwozia
połączonym z białym kolorem dachu, spojlera, anteny,
obudowy lusterek, a także 16", białymi, chromowanymi
felgami, które nawiązują do felg montowanych
w historycznej 500. Wygląd retro Fiata 500 Vintage '57
dostrzegalny jest także we wnętrzu, gdzie uwagę
zwraca m. in. biała deska rozdzielcza i elegancka

tapicerka foteli ze skóry Pelle Frau w kolorze
tabaczkowym ze skórzanymi wstawkami w formie

półksiężyca (znak wyróżniający model) w kolorze kości
słoniowej z tabaczkową naszywką „500”. Styl vintage jest

podkreślony również przez historyczne logo Fiat umieszczone na
nadwoziu i na kierownicy. 

FIAT 500 VINTAGE
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Na salonie w Genewie zadebiutował Fiat 500X „Black Tie”, niezwykły
samochód pokazowy pomysłu Lapo Elkanna, stworzony przez 
Fiata i Garage Italia Customs. U podstaw skonstruowania tego
niepowtarzalnego auta była chęć zaproponowania
nieograniczonej liczby rozwiązań stylistycznych. 
Nadwozie Fiata 500X „Black Tie” wykonane jest techniką
„wrap-paint”, która łączy chromowaną powłokę z tradycyjnym
lakierem. W efekcie powstał elegancki efekt jodełki,
wzbogacony o lakierowane klamki wykonane z litego drewna.
Obróbka ta występuje również wewnątrz, np. na podsufitce
i górnej części słupków pokrytych czarnym dżinsem. Z dżinsu
wykonano też zewnętrzne poszycie tapicerki foteli, a siedzenia
z kaszmiru, którego wzór tworzy także efekt jodełki. Deska rozdzielcza,
panele oraz tunel środkowy pokryte są czarną alcantarą, a wstawki na panelu są w połowie obite kaszmirem, a w połowie dżinsem.
Wewnętrzne listwy drzwi przednich, konsola centralna, niektóre elementy deski rozdzielczej wykonano także z litego drewna. 

W marcowym numerze kultowego magazynu „Top Gear”
została opublikowana lista „Samochodów Roku Top Gear”,
na której znalazł się Jeep Renegade, najmłodszy SUV
z Grupy FCA. Dziennikarze polskiej edycji miesięcznika
uznali model za „Najlepsze Auto na Polskie Drogi”. 
Zespół redakcyjny docenił Jeepa Renegade za wyjątkową
sprawność w naszych realiach, na którą składają się obecna
infrastruktura drogowa, ukształtowanie terenu i panujący
klimat. Redakcja tak uzasadnia wybór: „Jeep Renegade
bardzo nam się spodobał. Jest wystarczająco dzielny,
by pokonać trudne warunki, ciekawe wygląda, nie wzbudza
negatywnych emocji i świetnie spisuje się na co dzień”.

JEEP RENEGADE 
„SAMOCHODEM ROKU 
NA POLSKIE DROGI” 

Od 22 do 25 stycznia br. w Madonna di Campiglio odbywała się 27. edycja
„Zimowego Maratonu” – Międzynarodowych Wyścigów Samochodów
Zabytkowych, które ze względu na liczbę startujących i jakość
zgłoszonych samochodów są jednym z ważniejszych wydarzeń we
Włoszech. W scenerii gór w Trentino rywalizowało 120 samochodów
wyprodukowanych przed rokiem 1968, a także niektóre modele
wyprodukowane przed 1976 r., które tworzyły historię wyścigów
lat 70. XX wieku. W rajdzie uczestniczyła Giulia TI Super z 1963 roku,
należąca do kolekcji Muzeum Alfy Romeo, która została specjalnie
przygotowana, by zmierzyć się z tą 420 kilometrową malowniczą,
ale i trudną ze względu na warunki pogodowe, trasą wyścigów. 
Giulia TI Super z 1963 r. to najrzadszy i najcenniejszy model spośród
„Giulii”, wersja „ready-to-race” wyprodukowana została w 501
egzemplarzach, prawie wszystkie są w kolorze białym „Biancospino” 
ze znaczkiem Quadrifoglio (czterolistna kończyna) na bokach i na
pokrywie bagażnika. Samochód ma „wyszczuplone” nadwozie
pozwalające poprawić i tak już doskonałe osiągi. TI Super była jednym
z samochodów wyścigowych, na którym wychowała się cała generacja
kierowców rajdowych, którzy przeszli później do wyższych formuł. 

ALFA ROMEO 
W „ZIMOWYM
MARATONIE 2015”

FIAT 500X „BLACK TIE”
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Pokażę wam
mój świat

Zbigniew Preisner, ceniony na świecie 
twórca muzyki filmowej i teatralnej. Poza
komponowaniem ma wiele pasji, lubi wyzwania
i czerpie radość z podejmowania ryzyka. 

Rozmawia: Wojciech Majewski, dziennikarz motoryzacyjny,
autor wielu filmów dokumentalnych

zdjęcia: EastNews, Anna Włoch



Wojciech Majewski: Zbyszku, zacznijmy

rozmowę od mojej pasji, czyli samochodów.

Zdecydowałeś się ostatnio na zakup

nowego Jeepa Cherokee. Dlaczego akurat

to auto?

Zbi gniew Pre isner: To nie jest mo je pierw sze spo -
tka nie z Je epem. Przez la ta jeź dzi łem Je epem
Grand Che ro kee Li mi ted, w gó rach do tej po ry
mam Wran gle ra uzbro jo ne go w dwie wy cią gar ki,
któ ry ni gdy mnie nie za wiódł. Wszyst ko to spra wi -
ło, że do ce niam zna ko mi ty na pęd na czte ry ko ła,
w ja ki wy po sa żo ne są sa mo cho dy Je epa. Oczy wi -
ście no wy Che ro kee to tak że bar dzo ory gi nal na li -
nia nad wo zia, któ ra mnie urze kła…
Jednak wcześniej przymierzałeś się do

innego auta.

Tak, to był Fiat Fre emont, któ ry jest
dla mnie to tal nie nie do ce nio nym,
re we la cyj nym sa mo cho dem. To ta ki
Ame ry ka nin skro jo ny we dług wło -
skie go szny tu. Te sto wa łem su per
sil nik 3.6, jest cał kiem nie zły. To na -
praw dę bar dzo wy god ne, wiel kie
au to. Już mia łem je za mó wić, ale
w ofer cie nie by ło re flek to rów kse -
no no wych. Tym cza sem spo ro po -
dró żu ję wie czo ra mi, no cą i do bre świa tła są dla
mnie waż ne, więc z ogrom nym bó lem zre zy gno -
wa łem z Fre emon ta.
To teraz porozmawiajmy o tajemnicy

sukcesu Zbigniewa Preisnera…

My ślę, że je śli się za bie rasz do cze goś, po wi nie -
neś to ro bić naj le piej, jak po tra fisz, praw da? I mnie
się wy da je, że jak się rze czy wi ście wło ży du żo pra -
cy w to, co się chce ro bić, jak się jest uczci wym
wo bec sie bie i wo bec tej ma te rii, któ rą się upra -
wia, to moż na da le ko dojść.
Za czy na łem w la tach 70. Aby wte dy na grać mu -
zy kę, trze ba by ło za pła cić za or kie strę. Je dy ną
moż li wo ścią po zo sta wa ło więc pi sa nie mu zy ki do
fil mów. Bo film miał bu dżet, miał or kie strę, czy li
moż na się by ło re ali zo wać. 
Po trzeb ne jest jed nak rów nież szczę ście. Ale ist -
nie je też coś ta kie go..., co na zy wam prze zna cze -
niem. Pa lec Bo ży. Prze cież kom plet nym przy pad -
kiem zna la złem się w Kra ko wie, bo zda wa łem na
pra wo gdzie in dziej, do Rze szo wa. Na szczę ście
się nie do sta łem i po ro ku wy lą do wa łem w Kra ko -
wie. Przy pad kiem zna la złem się w Piw ni cy, przy -
pad kiem, nie co wcze śniej, po zna łem Pio tra Skrzy -
nec kie go i Zyg mun ta Ko niecz ne go, po tem przy -
pad kiem zna lazł mnie Kie ślow ski, a na stęp nie
przy pad kiem za czą łem od bie rać wy róż nie nia. 
Pa mię tam, że gdy pierw szy raz do sta łem na gro dę
kry ty ki ame ry kań skiej Los An ge les Film Cri tics
Awards, a otrzy ma łem ją trzy ra zy pod rząd:

1991,1992,1993, nie mo głem w to wie rzyć. My -
śla łem, że moi ame ry kań scy agen ci ro bią so bie
żar ty, że to ja kaś po mył ka. Tym bar dziej że wte dy
jesz cze in for ma cje wy sy ła ło się fak sa mi i nie by ło
te le fo nów ko mór ko wych.
W polskim społeczeństwie, chyba trochę

przez Chopina czy też Jana Kantego

Pawluśkiewicza, istnieje obraz kompozytora

jako człowieka delikatnego, subtelnego…

Ty jesteś, tak myślę, facetem z krwi i kości,

który ma trochę czasu na coś więcej, niż

tworzenie muzyki i siedzenie w biznesie

filmowym.

Przede wszyst kim mi nę ły już cza sy, w któ rych
kom po zy tor po strze ga ny był ja ko za su szo ny fa cet,

ży ją cy w bie dzie, mę czą cy się
nad pa pie rem nu to wym… Mu -
zy ka, jak każ da twór czość, bie -
rze się ze wszyst kie go, z ży cia,
z ob ser wa cji, z po dej mo wa nia
ry zy ka… Pi sa nie mu zy ki to nie
jest ca łe mo je ży cie. My ślę, że
mógł bym pro wa dzić do brą
szko łę nur ko wa nia, mo że by ła by
tro chę cra zy, bo ja scho dzę bar -

Pisanie muzyki
to nie jest całe
moje życie. 
Lubię też
wyzwania

Poniżej:
Piotr Skrzynecki,
Zbigniew
Preisner
i Czesław Miłosz
w Piwnicy 
pod Baranami.
Na dole:
Zbigniew
Preisner
w swoim studiu
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dzo głę bo ko pod wo dę, ale dał bym ra dę. My ślę,
że spo koj nie bym się od na lazł w spor tach zi mo -
wych, mógł bym być in struk to rem nar ciar skim. Lu -
bię wy zwa nia, lu bię ry zy ko.
Gdy je steś tam głę bo ko pod wo dą, czy coś

ci wte dy w gło wie gra?

Nie, wte dy tyl ko my ślę so bie: Bo że jak pięk nie, nie
ma te le fo nów, nie ma ni ko go, nikt nie dzwo ni. Pa -
trzę tyl ko, jak je stem głę bo ko i za sta na wiam się, ile
ta de kom pre sja po trwa.
I na praw dę masz na to czas? Kie dy ostat nio

nur ko wa łeś?

1 grud nia po je cha łem na ty dzień to Sharm el
Sheikh. Mam przy ja cie la Lu ce, Wło cha, któ ry
miesz ka tam od 19 lat i jest Di ve Ma ste rem. Gdy
do nie go przy jeż dżam, za wsze wy naj mu je my łódź
i wy pły wa my na nur ko wa nie.
Z jednej strony masz pasje, bierzesz życie

garściami, z drugiej jesteś sławny, odniosłeś

wielki sukces… 

Ze sztu ką to jest tak jak ze wszyst kim. Trze ba
mieć si łę wal czyć o sie bie. Trze ba mieć si łę, że by
być ory gi nal nym. Kie dyś Char les Bau de la ire po -
wie dział ta kie bar dzo ład ne zda nie, że „ar ty sta 
ro dzi się wte dy, kie dy umie po wie dzieć do pu blicz -
no ści, do swo jej wi dow ni, chodź cie za mną, po ka -
że wam mój świat”. Je że li masz ta lent i po cią -
gniesz lu dzi za so bą, to bę dzie ich wię cej niż pa -
ru…, na pew no wię cej niż pa ru. 
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Nie chcę ci oczywiście wypominać,

ale w tym roku stuknie ci

sześćdziesiątka. Czy u dorosłego

faceta wiek w jakiś sposób wpływa

na myślenie?

Kom plet nie nie. Mam wra że nie, że czło -
wiek się sta rze je od gło wy, nieważna jest
licz ba prze ży tych lat. Jak się jest ak tyw -
nym, za czy na jąc od spor tu, a skoń -
czyw szy na ak tyw no ści za wo do wej, to
mo im zda niem 60 lat jest jak by obok.
Cza sa mi tyl ko my ślę, że tak na praw dę
je stem już bar dzo bli sko koń ca. Sta -
rość się Pa nu Bo gu za bar dzo nie uda -
ła, nie ste ty spie przył to kom plet nie, na
mak sa. Mój oj ciec zmarł ma jąc 62 la -
ta, Piotr 66, Kie ślow ski 54… Z tej
„pół ki” Pan Bóg za brał już wie lu lu dzi.
Nie od czu wam jed nak lę ku, da lej się
za cho wu ję tak, jak bym miał 20 lat. Cza -
sa mi jest to tro chę ry zy kow ne, zwłasz cza
jak się scho dzi na 100 m pod wo dę
w 60. ro ku ży cia… Al bo jak się ska cze
z 20 m do wo dy przy 4 stop niach Cel cju -
sza i le ci się w nie zna ne…
Wróćmy do muzyki. Piszesz nie

tylko do filmu? 

Lu bię pi sać cza sa mi mu zy kę dla sie bie,
coś jak by nie zwią za ne go z fil mem. Po to,
że by ćwi czyć mię śnie, że by nie zaj mo -
wać się ca ły czas tą sa mą spra wą.
Ostat nio przy go to wa łem pły tę „Dia ries of

Ho pe – Pa mięt ni ki pi sa ne na dzie ją”, do
któ rej in spi ra cję czer pa łem z pa mięt ni ków

i wier szy dzie ci z Pol ski, ofiar Ho lo -
cau stu. Do współ pra cy za pro si łem 
Li sę Ger rard, a pra pre mie ra al bu mu
od by ła się we Wro cła wiu; po tem ze
swo ją pły tą po ja wi łem się rów nież
w Kra ko wie. Wiesz, te spo tka nia z pu -
blicz no ścią są nie sa mo wi te. Na przy -
kład w Istam bu le, gdzie nie daw no gra -
li śmy kon cert na sa li li czą cej 2,5 tys.
miejsc, po my śla łem, że nikt tam nie
przyj dzie. Kto zna ja kąś Li sę Ger rard,
a zwłasz cza Pre isne ra? Na do da tek był
to czas wy bo rów. Tym cza sem kon cert
zo stał opóź nio ny o 20 min, bo lu dzie nie
mo gli się po mie ścić w sa li kon cer to wej.
Po dob nie by ło rok te mu w Bar bi can
Con cert Hall w Lon dy nie, … peł na sa la.
Te raz le cę do Szan gha ju, gdzie 27 mar ca
gram ko lej ny kon cert. To jest faj ne, ta kie

in ne, ro bię coś dla sie bie, coś in ne go…
i nie jest to ła twiej sze niż pi sa nie mu zy ki fil -
mo wej. Mu szę mieć po mysł na kon cert,
wie dzieć, co chcę zro bić i ja ki mi środ ka mi
to osią gnąć. Kie dyś Kie ślow ski mó wił: „że -
by in ne by ło in ne, to in ne mu si być in ne”.
Gdy je stem zmę czo ny mu zy ką fil mo wą,
kom po nu ję mu zy kę kon cer to wą, na gry -
wam pły ty, a jak mnie zmę czą kon cer ty
i lu dzie z tym zwią za ni, wra cam do fil -
mu. I to jest faj ne. 

PERSONALIA

Zbigniew Preisner, polski
kompozytor muzyki filmowej
oraz teatralnej, urodził się
(w 1955 roku) w Bielsku-Białej.
Od 1977 r. związany z Piwnicą
pod Baranami, przez lata
współpracował z Krzysztofem
Kieślowskim. Z początkiem
lat 90. stał się znany na całym
świecie, pisząc muzykę do
filmów znanych reżyserów.
Zdobywca wielu nagród. 
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Anna Lubertowicz-Sztorc 

zdjęcia: autor i Ośrodek Informacji
Turystycznej Rumunii, Fotolia

Tam, gdzie diabeł
mówi dobranoc
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Transylwania to historyczna kraina
w Rumunii, otoczona Karpatami.

Ten ponury, zimny i zamglony skrawek
ziemi, od wieków pobudza wyobraźnię ludzi
na całym świecie jako siedlisko największego

z wampirów i wszelkich mocy piekielnych.
Tutaj diabeł mówi dobranoc. 



54

Dla lu dzi zna ją cych Tran syl wa nię tyl ko z opo -
wia dań i le gend, oko li ca ta mo że wy da wać
się miej scem dzi kim, od lud nym i nie prze by -

tym. Je śli jed nak wy bra li by śmy się cho ciaż na kil -
ku dnio wą wy pra wę w te re jo ny, po zna my kra inę
zu peł nie in ną: pięk ną, peł ną uro ku i nie zwy kłych
kra jo bra zów. To naj bar dziej ta jem ni cze miej sce
w Eu ro pie: peł ne obron nych ko ścio łów, chłop skich
twierdz, ma je sta tycz nych gór, ko lo ro wych miast
i przede wszystkim po zo sta ło ści po naj słyn niej -
szym wam pi rze świa ta – Dra ku li. 
Tran syl wa nia, zwa na rów nież Sied mio gro dem, le -
ży nie za sied mio ma gó ra mi, ale mię dzy sied mio -
ma mia sta mi: Kluż -Na po ki, Sy bi na, Bra szo wa, 
Si ghi so ari, By strzy ca, Se be sza i Me dia sza. Pięk no
te go miej sca do peł nia ją dzi kie i pięk ne gó ry oraz
ru muń ski tu ry stycz ny nu mer je den: hra bia Dra ku -
la, czy li Vlad III, zwa ny Pa low ni kiem. Sły nął z okru -
cień stwa: win nych ob dzie rał ze skó ry, go to wał
żyw cem, ośle piał, od ci nał im ka wał ki cia ła, a je go
ulu bio nym spo so bem po zba wia nia wro gów ży cia
by ło n a bi ja nie na pal.
Wy ciecz kę śla da mi Dra ku li naj le piej roz po cząć
w jed nym z sied miu miast Tran syl wa nii – Si ghi so -
arze. To jed no z naj le piej za cho wa nych śre dnio -
wiecz nych miast w Eu ro pie, daw ny ośro dek rze -
mieśl ni czy, w któ rym w 1431 r. uro dził się Vlad
Palownik. Naj star szym świec kim bu dyn kiem

Powyżej:
Transalpina.
Po prawej:
zamek Draculi
Bran
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w mie ście, dzi siaj prze ro bio nym na re stau ra cję
o na wią zu ją cej do le gen dy Dra ku li na zwie – „Ca sa
Vlad Dra cul” jest żół ta ka mie ni ca. Spa ce ru jąc
ulicz ka mi mia sta, mi ja jąc ko lo ro we, czę sto nie co
krzy we ka mie nicz ki, oto czo ne zie le nią dzie dziń ce
i za po mnia ne po dwór ka, moż na po czuć się jak
w ży wym s kan se nie. 

DRO GA DO NIE BA
Tra sa Trans fo ga ra ska to jed no z naj bar dziej fa scy -
nu ją cych miejsc w Ru mu nii. Grat ka dla sa mo cho -
dzia rzy, czę sto tak że miej sce do ce lo we wie lu wy -
cie czek i wy praw. Urze ka roz ma ito ścią, ko lo ra mi,
bo gac twem flo ry i fau ny, kra jo bra za mi ni czym
z baj ki. Szo sa Trans fo gar ska jest jed ną z naj wy żej
po ło żo nych i naj pięk niej szych dróg w Eu ro pie. Kil -
ka lat te mu po słu ży ła ja ko plan zdję cio wy do od -
cin ków Top Ge ar. As fal to we
„spa ghet ti” prze ci na pa smo Kar -
pat, cią gnąc się na wy so ko ści
po nad 2000 me trów. Bie gnie
przez Gó ry Pa rang i Gó ry Fo ga -
ra skie. Ta nie sa mo wi ta, li czą -
ca 151 ki lo me trów prze pra wa,
łą czy po ło żo ną na pół no cy Tran -
syl wa nię z po łu dnio wą Wo łosz -
czy zną.

Wy bu do wa na w la tach 70., na roz kaz ko mu ni -
stycz ne go przy wód cy Ru mu ni – Ce auşescu, jest
bez kom pro mi so wą de mon stra cją po tę gi dyk ta to -
ra. Jak in for mu je Wi ki pe dia, tra sa w po cząt ko wym
okre sie mia ła zna cze nie mi li tar ne, pod czas jej bu -
do wy wy ko rzy sta no mi liar do we su my pie nię dzy
i 6 mi lio nów ki lo gra mów dy na mi tu. We dług ofi cjal -
nych da nych 40 bu du ją cych ją żoł nie rzy stra ci ło
ży cie. Nie ofi cjal nie mó wi się na wet o licz bie trzy -
krot nie więk szej. 
Jaz da na pu ła pie chmur, ser pen ty na mi bez ba rie -
rek, ro bi wra że nie, któ re uzu peł nia ją nie sa mo wi te
wi do ki. Wbrew po zo rom kie row cy nie prze mie rza -
ją tej tra sy spor to wy mi sa mo cho da mi w sza leń -
czym tem pie. Zde cy do wa na więk szość po dró żu -
je bez po śpie chu, po dzi wia jąc przy oka zji prze -
pięk ne kra jo bra zy. Po za tym trze ba zwra cać

uwa gę na za par ko wa ne co ka -
wa łek, tuż przy kra wę dzi dro gi,
sa mo cho dy, wo kół któ rych krą -
żą pa sa że ro wie z apa ra ta mi fo -
to gra ficz ny mi. Nic dziw ne go, bo
wi do ki za pie ra ją dech w pier -
siach. Moż na za brać ze so bą
na miot i roz bić na noc bi wak, bo
przy tra sie jest wie le do god nych
do te go ce lu miejsc. Naj wię cej

Jazda na
wysokości
2 tys. metrów
robi wrażenie Trasa

Transfogaraska

Informacje o trasie: 
– długość: 151 km 
– początek: Cartisoara – koniec Curtea de Arges 
– trasa czynna jest od końca czerwca do końca października
– atrakcje: Jezioro Balea, Zamek Poenari (należący niegdyś

do Włada Palownika, pierwowzoru Drakuli), zapora na rzece
Ardżesz (160 m), najdłuższy tunel w Rumunii (884 m,
nieczynny zimą), 5 wiaduktów 

– maksymalna wysokość wzniesień: 2 034 m n.p.m.
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bi wa ko wi czów moż na spo tkać na po łu dnio wym,
ła god niej szym zbo czu. Po wszech nym zwy cza jem
jest tam pa le nie nie wiel kich ognisk. Pod czas zjaz -
du stro ną po łu dnio wą dro ga wie dzie im po nu ją cą
za po rą na rze ce Ar dżesz (160 m), któ rą two rzy je -
zio ro Vi dra ru. Na tra fi my tam rów nież na naj dłuż szy
w Ru mu nii tu nel oraz kil ka wia duk tów. Jest co po -
dzi wiać: do jazd, noc leg przy tra sie, grza nie się
w no cy w cie ple ogni ska i snu cie opo wie ści o Dra -
ku li to nie za po mnia ne prze ży cia i wspa nia ły plan
na wy ciecz kę. 
Je że li nie dość nam atrak cji, to w od le gło ści je dy -
nie oko ło 70 km znaj du je się in na, rów nie ma low -
ni cza Tra sa – Trans al pi na. Po cią ga swą dzi ko ścią,
nie prze wi dy wal no ścią, ta jem ni cą i ota cza ją cą
prze strze nią. Obie tra sy moż na prak tycz nie prze -
je chać w jed nym dniu. 

SY BIN
Wy pra wę na tra sę Trans for gar -
ską mo że my roz po cząć lub za -
koń czyć w Sy bin (Si biu), jed -
nym z więk szych miast Tran -
syl wa nii. W 2007 ro ku, to
po ło żo ne w środ ko wej Ru mu nii
mia sto peł ni ło ho no ry Eu ro pej -
skiej Sto li cy Kul tu ry. Wy glą dem
ni czym nie od bie ga od za chod -
nich są sia dów – wam pi rów tu -
taj tak że się nie spo tka. Mia sto
usy tu owa ne jest u pod nó ża gór Sy bin skich, nad
rze ką Ci bin. Je go hi sto ria się ga cza sów sta ro żyt -
nych, kie dy to znaj do wa ła się tu rzym ska osa da
zwa na Ce do nią. W śre dnio wie czu Sy bin stał się
bo ga tym mia stem rze mieśl ni czym i uwa ża ny był
tak że za sto li cę Sa sów sied mio grodz kich. Ich
znacz ny wpływ na kul tu rę czy ar chi tek tu rę mia sta
wi docz ny jest do cza sów dzi siej szych, zwłasz cza
że mia sto nie ucier pia ło zbyt nio pod czas ostat niej
woj ny świa to wej. Mo że my więc po dzi wiać tu taj

bar dzo do brze za cho wa ne, za byt -
ko we Sta re Mia sto o za bu do wie
cha rak te ry stycz nej dla sa skie go
go ty ku. War ty zo ba cze nia jest sta -
ro miej ski Ry nek – Pia ta Ma re z za -
byt ko wym XII-wiecz nym Ra tu -
szem. Tu znaj du je się rów nież ko -
ściół Ewan ge lic ki z prze ło mu
XIV i XV wie ku, Pa łac Bru ken tha la,
Mu zeum Na ro do we, Pa saż Scho -
dów oraz wznie sio na na po cząt -

ku XX wie ku mo nu men tal na ka te dra pra wo sław na. 
Sta rów ka po dzie lo na na Gór ne i Dol ne Mia sto,
z ma low ni czym Mo stem Kłam ców, ma mnó stwo
za ka mar ków, scho dów pro wa dzą cych w prze -
dziw ne miej sca, ta jem ni czych bram i baszt. Mia -
sto jest uro kli we, prze mie rza jąc je moż na bez koń -
ca spa ce ro wać wą ski mi, bru ko wa ny mi i stro mo
pną cy mi się do gó ry ulicz ka mi. Sy bin jest rów nież
waż nym wę złem dro go wym i ko le jo wym. Znaj du -
je się tu rów nież port lot ni czy. W oko li cy jest spo -

U góry strony:
Sighisoara
z kamieniczkami 
z czasów
średniowiecznych.
Poniżej:
Panorama
Sighisoary

Sybin 
to jedno z

największych
miast

Transylwanii
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ro róż nych mu ze ów: hi sto rycz ne, et no gra ficz ne,
far ma cji. Zwie dza ją je nie licz ni, więc już sa mo
zwie dza nie, otwie ra nie przez prze wod ni ka skrzy -
pią cych d rzwi, s ta no wi n ie la da atrak cję. 
Wy star czy opu ścić Sy bin, aby zo ba czyć praw dzi -
we ob li cze Ru mu ni. Po za wiel ki mi aglo me ra cja mi
Tran syl wa nia to bo wiem dzi ka kra ina. Dro gi są
sła bo ozna ko wa ne. W ca łej Tran syl wa nii jest ty le
zna ków, co u nas na „gier ków ce”. Po dob no ru -
muń ska dro gów ka jest bar dzo przy jaź nie na sta -
wio na do pol skich kie row ców (ewe ne ment na
ska lę Eu ro py), co w po łą cze niu z bra kiem fo to-
ra da rów po zwa la na w mia rę bez piecz ne, bez -
stre so we po dró żo wa nie. 
Sta łym ele men tem tu tej sze go kra jo bra zu są ubo -

gie, za nie dba ne wio ski i wszech obec na bie da. To
zu peł nie in ny świat niż ten, któ ry oglą da li śmy
w Sy bi nie. Że by zo ba czyć praw dzi wą Ru mu nię,
war to zbo czyć na szu tro we dro gi. Trze ba być
przy go to wa nym na ol brzy mie nie rów no ści, a za
za krę tem na cza ją cą się fur man kę lub cią gnik.
Kro wy i owce sto ją ce na środ ku dro gi to rów nież
czę sty wi dok.
Po dróż po Tran syl wa nii moż na za koń czyć ko la cją
w ta jem ni czym zam ku Bran, zbu do wa nym na stro -
mej, wa pien nej ska le tak, że nie któ re z je go ścian
nie mal się z nią sta pia ją w jed ną po wierzch nię. Peł -
no tu cia snych ko ry ta rzy, dzie dziń ców, at tyk i wie -
ży czek. To daw na sie dzi ba Dra ku li. Nie sa mo wi ta
at mos fe ra te go miej sca spra wia, że sie dząc
w mrocz nej kom na cie, są sia du ją cej z sy pial nią Dra -
ku li, za sta na wia my się czy to na pew no czer wo ne
wi no wy peł nia nasz kie li szek… 

Poniżej: 
Sibin.
zabudowa
charakterystyczna
dla saskiego
gotyku.
Na dole:
malowniczy 
Most Kłamców



„Kotek Mamrotek”
Mamrotek to kultowy bohater
z popularnego kiedyś „Świerszczyka”.
Nie lubi deszczu, ale potrafi znaleźć
sposób, aby sobie z nim poradzić.
Książeczka jest skonstruowana tak,
aby dziecko samo szukało związków
przyczynowo-skutkowych,
obserwowało konsekwencje
zachowań bohaterów i brało udział
w ich przygodach. Kotek ma kilkoro
wiernych przyjaciół – psa Pufka,
myszkę, słonia, misia, płata im figle,
bowiem to niezły gagatek! Książka
rozbudza wyobraźnię i uczy
spostrzegawczości. Tekstowi
towarzyszą świetne ilustracje
autorstwa Kacpra Dudka. 
Piotr Olszówka: Kotek Mamrotek.
Wydawnictwo Nasza
Księgarnia. Warszawa
2015.

„Dzieci to koszmarne 
zwierzątka domowe”
Zabawna, choć
zaskakująca w treści
książka. Rodzina
niedźwiedzi mieszka sobie
spokojnie w lesie,
prowadząc sielskie życie,
aż w ich bajkową

RUBRYKI

zakamarków fabryki? Albo pożuć
gumę o smaku pysznego obiadu?
Roald Dahl: Charlie i fabryka
czekolady. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2015.

„Kto tam zerka na Kacperka”
Kiedy Marianna i Maciej Stuhrowie
byli mali, ich tata zwykł im opowiadać

bajki na
dobranoc.
Tak powstała
postać
Kacperka –
uroczego
łobuza, który
uczy się
poruszać
w świecie
dorosłych.
Kacperek
zabiera nas
w podróż do

biblioteki, gdzie z zaskoczeniem
stwierdza obecność książek, którym
brakuje stron. Winowajczynią okazuje
się myszka Fiszka, która oprowadza
małego bohatera po świecie
najpiękniejszych wierszyków dla
dzieci. Książka została pięknie
zilustrowana przez Mariannę Stuhr. 
Jerzy Stuhr, Marianna Bończa-
Stuhr: Kto tam zerka na Kacperka.
Wydawnictwo Literackie. Warszawa
2014.
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Coś dla ocieplenia 
atmosfery…

egzystencję wkracza znaleziony
w lesie mały chłopczyk. Mała Lusia
prosi mamę, aby ta dziwna
zabaweczka mogła zostać w ich
domu, ale stara mądra niedźwiedzica
wie, iż ludzkie dzieci mogą sprawiać
wiele kłopotów… Faktycznie, okazuje
się, iż mały łobuz zaczyna ostro
rozrabiać w mieszkaniu misiów, do
tego nie potrafi korzystać z kuwety…
Peter Brown pokazuje czytelnikowi,
jak może wyglądać dzieciństwo
oczami zwierząt, które zazwyczaj nie
zabierają głosu, ale muszą się bardzo
dziwić naszemu szalonemu światu. 
Peter Brown: Dzieci to koszmarne
zwierzątka domowe. Wydawnictwo
Nasza Księgarnia. Warszawa 2015.

„Charlie i fabryka czekolady”
To książka uwielbiana przez
kolejne pokolenia małych
czytelników. Zaprasza do
przeżycia przygody w idealnym
świecie – świecie pełnym
czekolady. Mały Charlie
znajduje złoty kupon
uprawniający do zwiedzenia
tego przybytku pyszności,
którego właścicielem jest

tajemniczy Pan
Wonka. Jest to
prawdziwie dziwaczna
kraina – płynie przez
nią czekoladowa
rzeka, a kadrę
pracowniczą stanowią
małe istotki
uwielbiające kakao.
Któż nie marzyłby, aby
wsiąść do
landrynkowej łodzi
i udać się na
zwiedzanie

Joanna Lasek



Ludzie podobno dzielą się na
miłośników kotów bądź psów.
Madeline Swan uznała, że to
właśnie koty zasługują, aby
poświęcić im całą książkę.
Koty od zawsze fascynowały,
w starożytnym Egipcie były
czczone, w średniowieczu
powodziło im się nieco
gorzej, uważano je bowiem
za atrybut czarownicy. Koty
były uwielbiane przez
Picassa, Churchilla, nawet
Mahomet bał się wstać, aby
nie obudzić swego kota.
Ten ciekawy zwierz stał się
w dzisiejszych czasach
królem Internetu, gdzie prym wiodą zabawne historyjki obrazkowe,
filmiki czy zdjęcia. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich kociarzy tego
świata. Doskonała lekka i zabawna książka na wiosenne wieczory. 
Madeline Swan: Historia kotów. Wydawnictwo Znak. 
Kraków 2015.

Szczepan Twardoch to autor
głośnej i doskonałej
„Morfiny”. Tym razem autor
dotyka problemu Śląska
(pisarz jest rodowitym
Ślązakiem). Nie jest to
książka łatwa – mieszają
się w niej postaci,
przestrzenie i czasy.
Dwóch bohaterów –
wracający w wojny Josef
i będący wziętym
architektem Nikodem
(prawnuk Josefa) splata
nieodwracalnie swoje
losy, choć w tej książce
nic nie jest jednoznaczne. Trudno nawet
stwierdzić, czym konkretnie jest tytułowy „drach”. Każdy czytelnik
może zinterpretować go inaczej. Udało się jednak stworzyć
Twardochowi śląską sagę, soczystą, mocną, choć momentami
brutalną i porażającą. 
Szczepan Twardoch: Drach. Wydawnictwo Literackie. 
Warszawa 2014.
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Andrzej Sowa, będąc
w niższym seminarium
duchownym, po raz pierwszy
zapalił marihuanę. Grał
w kapeli punkowej Maria
Nefeli, udało im się nawet
wygrać festiwal w Jarocinie.
Potem życie Andrzeja stało
się równią pochyłą – coraz
mocniejsze narkotyki, coraz
więcej alkoholu i imprez,
w końcu upadł na samo
dno, zaczęły się
przestępstwa i kradzieże.
Myślał, że nie ma już dla

niego ratunku, jednak
odnalazł go w Bogu. „Ocalony” to książka „ku pokrzepieniu
serc”, dowód na to, że przy odpowiedniej motywacji i pomocy,
uda się wyjść nawet z największej opresji. To poruszające
świadectwo człowieka, który powrócił z piekła, aby opowiedzieć
swoją poruszającą historię. 
Andrzej Sowa. Ocalony. Ćpunk w Kościele. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2015.

Poruszające świadectwo
byłego narkomana

Śląska saga rodzinna
od XIX wieku do współczesności

Pełna ciekawostek historia
związku kota z człowiekiem

Autor przez wiele lat było
korespondentem wojennym,
co widać w jego twórczości.
Wyjątkowo przenikliwe
spojrzenie na rzeczywistość
i zdolność do tworzenia
fascynujących epickich
fresków przysporzyły
pisarzowi przez lata wielkie
rzesze fanów. Tym razem na
warsztat trafiła Hiszpania
początku XIX wieku, kiedy
to lud wstępuje na
barykady, aby
przeciwstawić się

Napoleonowi i uległemu hiszpańskiemu
rządowi. Książka nie należy do łatwych, występuje w niej bardzo
dużo postaci, czasem ciężko się połapać i nadążyć za akcją, jeśli
jednak wytrwa się do końca, czytelnik (zwłaszcza ten lubiący
historię) nie będzie zawiedziony. 
Arturo Pèrez-Reverte: Dzień gniewu. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2015.

Realistyczny zapis
powstania w Madrycie
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Czas zacząć zaklinać wiosnę i przygotowywać imprezy
w plenerze. Wraz z pierwszymi promieniami słońca do
ogródków wylegną spragnieni słońca obywatele, aby
cieszyć się czasem spędzonym na świeżym powietrzu.
Zaczną się ukochane przez Polaków grille, powietrze
pełne będzie smakowitego dymu. Gdy ktoś jednak nie
gustuje w tego rodzaju zapachu, pozostaje mu dobry grill
gazowy. Wszystkie modele Broil Grill mają wysoką moc
oraz dużą wydajność. Opatentowany system palników
Dual-Tube wykorzystuje więcej niż 120 otworów
umieszczonych w ściankach każdego palnika, skapujące
soki są natychmiast odparowywane, aby zapewnić
potrawom jak najlepszy smak. Rozstaw prętów rusztu
jest minimalny, co pozwala na opiekanie nawet małych
kawałków bez obaw, że wypadną.

Polska firma Wola, która od lat zapełnia nasz rynek świetnej jakości
skarpetkami, tym razem przygotowała doskonale dopracowaną linię
dziecięcą. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że wybór
odpowiedniej skarpety jest dla dziecka bardzo ważny. Dzieci
przemierzają o wiele więcej kilometrów niż dorośli, ich stópki są także
podatne na odparzenia i otarcia. Wybór należytego, naturalnego
i wysokogatunkowego surowca sprawia, że skóra mniej się poci.
Ściągacze zostały tak zaprojektowane, aby nie uciskać niepotrzebnie
nogi, co negatywnie wpływa na krążenie. 

LINIA 
DZIECIĘCYCH
SKARPET

CZAS 
NA GRILLA

Joanna Lasek
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Nadchodzi wiosna, najwyższy zatem czas na
ożywienie kolorytu naszej skóry. Zimowa bladość jest
już pasé, na szczęście, aby cera nabrała oliwkowego
odcienia, nie trzeba spędzać już całych godzin na
słońcu. Kosmetyki Bielendy z serii „Orzech &
Bursztyn” wykorzystują siłę płynącą z natury, aby jak
najdelikatniej i najbardziej naturalnie odżywić
i ożywić koloryt skóry. Eksperci z laboratorium
Bielendy połączyli ze sobą składniki orzecha
włoskiego (delikatna koloryzacja), bursztynu
(odpowiedzialny za regenerację zmęczonej skóry)
oraz masła kakaowego (nawilżenie i natłuszczenie). 

BY DODAĆ CERZE BLASKU
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DLA MAŁYCH 
KSIĘŻNICZEK
Podczas największych na świecie targów zabawek
w Norymberdze, firma Mattel zaprezentowała nową
lalkę Barbie – superbohaterkę. Jest to lalka
inspirowana postacią z filmu „Barbie: Super
Księżniczki”, który miał swoją premierę w lutym. Kara
ma strój, który może się zmieniać z balowego
w kostium superbohaterki, a stanie się to za sprawą
jednego małego guziczka. Błyszcząca peleryna
i różowe wysokie buty z pewnością zachwycą niejedną
małą księżniczkę.

Łazienka to ulubione pomieszczenie wielu Polaków,
dlatego do jej urządzenia warto się przyłożyć i wybrać
elementy ładne, ale i funkcjonalne. Nowe akcesoria
łazienkowe Hans Grohe to trzy główne linie, z których
można stworzyć pasującą do siebie całość – nowoczesna
i ponadczasowa linia Grohe Essentials ma delikatną
kolistą formę pasującą do klasycznego wystroju. Grohe
Essentials Cube to z kolei efektowne linie i prostokątne
tarcze, które nadadzą wnętrzu lekkości. Grohe Grandera
to zainspirowane formą elipsy akcesoria z białej
porcelany. Kiedy armatura jest już wybrana, warto
skoncentrować się na dobrej jakości brodziku – te
z Sanplastu (seria Space Mineral) wykonano z wysokiej
jakości odlewu mineralnego, który jest bardzo gładki, co
sprawia, że jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia. Żeby
wzmocnić efekt antypoślizgowy, można zastosować
dodatkowo specjalną powłokę Pro Safe System. 

ESTETYCZNA I WYGODNA ŁAZIENKA
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Dania z serami

Agnieszka Kudłacik 
zdjęcia: Monika Kubecka

Dania, w których wykorzystuje się sery, to – jeśli chodzi o Italię

– temat „rzeka”. Poczynając od fonduta di formaggio, czyli

słynnego fondue z gorącego sera i białego wina, kończąc na

potrawach opartych tylko na użyciu sera w formie posypania

dania finalnego. Wydaje mi się, że we Włoszech jest tyle

rodzajów sera, ile miast i miasteczek. Nie sposób tego

wyliczyć... na przykład słynne formaggio di fossa di Saliano
z regionu Romagna, a ponadto dziesiątki rodzajów grana,

ricotta czy pecorino, następnie gorgonzola, taleggio,
mascarpone, asiago, bitto, crescenza, montasio, provola, toma,
robiola, kilka rodzajów mozzarelli, długo można wymieniać... 

Poniżej kilka przepisów dań możliwych do zrealizowania

w Polsce. Przepisy na 4 osoby.

 MOZZARELLA IN CARROZZA 

(mozzarella panierowana)
8 kromek chleba tostowego,
1 duża mozzarella,
4 anchois, świeża bazylia,
mąka, jajko, bułka tarta do panierowania,
olej do smażenia.

Z kromek należy odkroić skórkę. Mozzarellę
kroimy w plastry, układamy na 4 kromkach,

kładziemy anchois, liść bazylii, pieprzymy
i przykrywamy drugą kromką. Kroimy

na trójkąty. Panierujemy jak kotlety
i smażymy do zrumienienia.

Restauracja Terra Mare serwuje potrawy kuchni
śródziemnomorskiej, oparte na oryginalnych produktach
i tradycyjnych recepturach: m. in. robione na miejscu
makarony, dania z ryb i owoców morza, pizze z pieca
opalanego drzewem oraz oryginalne włoskie desery.
W powstałej przy restauracji winiarni można też
skorzystać z degustacji win.

Adres: Terra Mare, Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl
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 PASSATELLI IN BRODO (Passatelli w rosole)
Do tego dania, za które, nota bene, mój mąż „dałby się
pokroić”, należy przygotować dobry rosół, a do tego
passatelli, które przygotowuje się następująco (na 1 osobę):
1 jajko, 
6 łyżek bułki tartej,
3 łyżki parmigiano,
skórka cytrynowa, 
gałka muszkatołowa.
Mieszamy składniki na
passatelli i po prostu
wyciskamy je do
gotującego się rosołu,
używając wyciskarki
do ziemniaków na
purée, ale tej
o grubszych oczkach.
Jak tylko wypłyną,
danie gotowe!

Mam nadzieję, że sery pobudzą Państwa wyobraźnię do eksperymentowania,
bo przecież to w kuchni jest najważniejsze!!! Smacznego!!!

 INSALATA DI ALETTE DI POLLO IN CESTINI DI GRANA PADANO 

(Sałatka ze skrzydełek z kurczaka w koszyczkach z sera grana padano)
8 skrzydełek,
100 g grana padano
papryka w proszku, 
zielona sałata, pomidor, 
tymianek, rozmaryn, zielona pietruszka, 
sól, pieprz.
Przygotowujemy koszyczki z sera. To bardzo proste: kilka
łyżek sera rozpuszczamy, najlepiej na patelni teflonowej,
a kiedy ser zaczyna się podpiekać, natychmiast łopatką
przekładamy go na foremkę tak, aby wyszedł
koszyczek. Skrzydełka z kurczaka doprawiamy
papryką, tymiankiem rozmarynem, solą i pieprzem.
Obtaczamy w mące i smażymy. Na dno koszyczka
serowego wkładamy pokrojoną sałatę, kawałek
pomidora i usmażone skrzydełka. Posypujemy
świeżą pietruszką i doprawiamy.

 GNOCCHI DI RICOTTA E POMODORO 

(Gnocchi z ricotty w sosie pomidorowym)
To bardzo pyszne i delikatne w smaku danie, ale jednocześnie proste
do przygotowania.
500 g ricotty, 2 jajka, parmigiano,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, świeża bazylia,
150 g mąki.

Mieszamy składniki na gnocchi, ilość mąki należy kontrolować.
Ciasto musi być dość gęste, aby móc ugotować gnocchi.
Wcześniej przygotowujemy sos pomidorowy wg uznania.

Gnocchi gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie do momentu
wypłynięcia. Wyjmujemy łyżkę, a następnie przekładamy je do sosu
i podajemy. Danie można udekorować świeżą bazylią. 

 TURBANTINI DI RICOTTA, GORGONZOLA E CAPPERI

(Zawijasy z ricottą, gorgonzolą i kaparami)
2 cukinie,
100 g ricotty,
100 g gorgonzoli, 
kilka kaparów,
tymianek, bazylia, szczypiorek, sól, pieprz, oliwa z oliwek.
Plastry cukini grillujemy. Mieszamy sery razem z ziołami
i przyprawami. Smarujemy cukinię serami i zwijamy.
Układamy na talerzu, skrapiamy oliwą, posypujemy
zmielonym pieprzem.
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP 38 760 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 45 560 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE + TFT 46 410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 50 660 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM + TFT 51 510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM 52 360 875 85 188 4,2 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM + TFT 53 210 875 85 188 4,2 4
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE 56 610 1248 75 180 3,7 4
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE + TFT 57 460 1248 75 180 3,7 4
1.2 SPORT 46 410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 85KM 51 510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 105KM 53 210 875 85 188 4,2 4
1.2 CULT 52 360 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S CULT 105KM 59 160 875 85 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP STAR 53 550 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET POP STAR 60 350 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR POP STAR 56 950 875 105 180 4,8 5
1.4 16V LOUNGE 59 500 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 66 300 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 62 900 875 105 180 4,8 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING 60 350 1368 95 165 6,4 5
1.4 16V T-JET TREKKING 67 150 1368 120 183 7,0 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 63 750 875 105 173 5,1 5
1.6 MJET II 16V TREKKING 105KM 73 950 1598 105 175 4,7 5
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS 72 250 1368 120 183 7,0 5

WYMIARY (cm)
424/179/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

RABAT 12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR 62 392 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR 70 312 1368 140 180 6,0 5
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR 72 952 1598 120 186 4,1 5
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE 71 192 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE 79 112 1368 140 180 6,0 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE 81 752 1598 120 186 4,1 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS 73 392 1368 140 180 6,0 5
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS 76 032 1598 120 186 4,1 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS 82 192 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS 90 992 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS 90 992 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 99 792 1956 140 190 5,5 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 33 320 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY + PACK 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 MJET 16V EASY 42 670 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 MJET 16V EASY + PACK 46 920 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 44 370 875 85 177 4,2 4/5
1.3 MJET 16V S&S DPF 4X4 57 120 1248 75 159 4,7 4/5
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4 62 220 875 85 167 4,9 4/5
1.3 MJET 16V S&S DPF CROSS 4X4 64 770 1248 75 160 4,7 4/5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
(w przypadku 500X – rabat 8%)

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.

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR 70 805 1598 120 189 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE 76 755 1598 120 189 4,8 5/7

NOWOŚĆ
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* 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.

WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWNowy Doblò  WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 5D 36 295 1242 69 156 5,4 5
1.2 EASY + PACK 5D 39 440 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37 995 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY + PACK 5D 41 140 1368 77 165 5,7 5
1.3 MJET 16V EASY 5D 45 220 1248 75 165 4,2 5
1.3 MJET 16V EASY + PACK 5D 48 365 1248 75 165 4,2 5
0.9 TWINAIR EASY 42 670 875 105 172 4,2 5
0.9 TWINAIR EASY + PACK 5D 45 815 875 105 172 4,2 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 ACTIVE 41 650 1368 77 155 6,9 5
1.4 DYNAMIC 46 750 1368 77 155 6,9 5
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 55 250 1248 75 155 4,5 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP 52 700 1368 95 161 7,2 5
1.4 16V EASY 56 100 1368 95 161 7,2 5
1.4 T-JET 16V EASY 61 200 1368 120 172 7,4 5
1.6 MULTIJET 16V EASY 67 150 1598 105 164 5,5 5
1.4 T-JET 16V LOUNGE 65 450 1368 120 172 7,4 5
2.0 MULTIJET 16V LOUNGE 75 650 1956 135 179 5,9 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku 500X – rabat 8%)

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.

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V ELEFANTINO EURO 6 38 174 1242 69 163 5,2 5
1.2 8V START&STOP MOMO EURO 6 42 764 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP MOMOEURO 6 47 014 875 85 176 4,2 5
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6 42 764 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 47 014 875 85 176 4,2 5
1.3 START&STOP JTD EURO 5+ 52 114 1248 95 183 3,8 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 50 414 875 85 176 4,1 5
1.2 8V START&STOP PLATINUM EURO 6 47 864 1242 69 163 5,1 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2014

NOWOŚĆ



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  i CNH Industrial 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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* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
S&S – system Start&Stop, TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118 915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130 815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144 415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150 365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163 965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169 915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169 915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164 815 3239 272 180 10 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8V 78 KM PROGRESSION 47 770 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION 53 720 875 105 184 4,2 4/5
1.4 8V 78 KM SPRINT 52 020 1368 78 165 5,6 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION 57 970 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE 54 570 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE 60 520 875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MAIR 16V 140 KMDISTINCTIVE TCT 69 020 1368 140 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE 64 770 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT 77 520 1368 170 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo PY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta PY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 120 KM PROGRESSION 64 090 1368 120 195 6,4 5
1.6 JTDM 16V 105 KM PROGRESSION 73 610 1598 105 185 4,0 5
1.4 TB MULTIAIR 16V170 KM SPRINT TCT 83 810 1368 170 218 5,1 5
1.6 JTDM 16V 105 KM SPRINT 81 175 1598 105 185 4,0 5
1.4 TB 16V 120 KM DISTINCTIVE 70 125 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM DISTINCTIVE 75 310 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MULTIAIR 16V170KMDISTINCTIVE TCT 82 280 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16V 150 KM DISTINCTIVE 83 980 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM EXCLUSIVE 79 645 1368 170 218 5,7 5
1.4 TBMULTIAIR 16V 170 KM TCTEXCLUSIVE 86 615 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16V 150 KM EXCLUSIVE 88 315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT EXCLUSIVE 95 285 1368 175 220 4,4 5
1.75 TBI 16V 240 KM TCT Q VERDE 103 445 1742 240 244 7,3 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 8%)

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

WYMIARY (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade PY2015

RABAT 12%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 71 544 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 78 320 1598 120 178 4,6 5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 77 352 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 84 128 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 103 400 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 96 536 1368 170 196 6,9 5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 94 424 1956 140 182 5,1 5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 109 032 1956 170 196 5,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2014





#THEPOWEROFX

500x. f ia t500.com

Fiat 500X – emisja CO2: od 109 do 147 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,1 do 6,4 l/100 km. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej 
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.




