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O tym się mówi
Nowy dyrektor handlowy Fiat Auto Poland
Dotychczasowy dyrektor handlowy Fiat Auto Poland, Josè Ramon Soriano Rouco, został dyrektorem handlowym

Fiat Auto Spain. Jego następcą został dotychczasowy dyrektor generalny Fiat Auto Suisse, 39-letni Fabrice

D’Arche – doktor Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Paris-Dauphine i magister zarządzania. 

Fabrice D’Arche jest Francuzem, ma żonę i trójkę dzieci. Pracował m. in. w Automobiles Peugeot we Francji,

często realizując zadania powierzane w Szwajcarii, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiedzialne funkcje sprawował w działach Zarządzania, Handlu, Marketingu oraz Obsługi Posprzedażnej. 

Pracę w Grupie Fiat w Turynie rozpoczął w 1999 r., w Dyrekcji Handlowej na Europę.

W latach 2000-2003 pracował na stanowisku dyrektora generalnego Fiat Auto Suisse.

Eurolider 2003 
Po raz szósty wręczono

doroczne nagrody „Rynków

Zagranicznych”, którymi

każdego roku pismo, pod

honorowym patronatem

premiera Leszka Millera,

wyróżnia polskie firmy mogące

poszczycić się najlepszymi wynikami eksportowymi 

oraz te, których produkty mają wyrobioną markę 

na zagranicznych rynkach (Fiat-GM Powertrain

uhonorowano tytułem „Wybitny Partner Inwestycyjny

Polski”, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze 

Fiata Wokół Nas). 

W konkursie, poza najlepszymi eksporterami, wyróżniani

są także zagraniczni partnerzy inwestycyjni Polski 

oraz menedżerowie. Ci ostatni honorowani się tytułem

„Eurolidera”, który stanowi wyraz uznania za działalność

zawodową, posługiwanie się nowoczesnymi metodami

zarządzania i innowacyjność w działaniu. 

Eurolider to osoba, której indywidualne osiągnięcia

przyczyniły się do wprowadzenia kierowanego przez nią

przedsiębiorstwa do elity biznesu i przygotowanie go do

konkurencyjnych zmagań na rynkach Unii Europejskiej. 

Euroliderem 2003 został Czesław Świstak, dyrektor

Administracji i Kontroli Zarządzania Fiat Auto Poland. 

Wizyta prezydenta RP w Bielsku 
Podczas spotkania z przedstawicielami spółek Grupy Fiat w Polsce i innymi

inwestorami z tego regionu, Aleksander Kwaśniewski dziękował Fiatowi za

zaangażowanie w proces polskiej transformacji gospodarczej, podkreślając 

rolę Grupy, jako pioniera inwestycji zagranicznych w Polsce. 

Prezydent oglądał  z podziwem nowoczesną fabrykę silników Fiat-GM

Powertrain. Kierowane do prezydenta pytania przedsiębiorców dotyczyły

przede wszystkim przyszłych zmian związanych z wejściem do Unii Europejskiej,

tworzenia dobrego klimatu dla przedsiębiorczości oraz szans 

na odbiurokratyzowanie gospodarki.

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Szymczycha, Enrico Pavoni, 

Aleksander Kwaśniewski i Tadeusz Świerczek.
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Pięć gwiazdek dla Lancii i Fiata 
Fiat Ulysse i Lancia Phedra, uzyskując pięć gwiazdek,

przyznawanych przez New Car Assesment Program 

(Euro NCAP), zostały uznane za najbezpieczniejsze

samochody w swojej klasie.

NCAP, wspierana przez Unię Europejską i Międzynarodową Federację

Samochodową F. I. A., przeprowadza od r. 1997 testy bezpieczeństwa

samochodów i przyznaje odpowiednią ilość gwiazdek (od 1 do 5),

w zależności od uzyskanych wyników.

Przyznanie 5 gwiazdek podkreśla starania Fiata Auto

o zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom. W przypadku Fiata

Ulysse i Lancii Phedra projektanci uwzględnili wszystkie rodzaje możliwych wypadków: uderzenie czołowe, boczne, wywrotki,

zderzenia i pożar. Wzięto pod uwagę również różne prędkości, przy których może dojść do zderzenia, różne rodzaje utrudnień,

a także szeroką gamę sylwetek potencjalnych użytkowników. Z analizy tych parametrów powstał szereg rozwiązań, które uczyniły

z Phedry i Ulysse dwa najbezpieczniejsze samochody w swoim segmencie.

«««««

Tysięczny Fiat Gingo W dniu 5 czerwca z linii montażowych Zakładu Karoserii

w Tychach zjechał tysięczny Fiat Gingo. 

Samochód już niebawem ruszy na podbój nie tylko Polski, 

ale przede wszystkim Europy i ma szansę zawojować rynek.

Szerokiej rzeszy klientów zostanie zaprezentowany 

we wrześniu br. Do tej pory Zakład Karoserii w Tychach musi

wyprodukować kilkanaście tysięcy Fiatów Gingo, by w dniu

rozpoczęcia sprzedaży, dostępne były we wszystkich salonach

dealerów Fiata na terenie całego kraju. 

Produkcja rosła stopniowo. Początkowo z linii zjeżdżało

zaledwie kilka samochodów dziennie, w kwietniu – 26, 

a na początku czerwca – 100. Na przełomie czerwca i lipca

planowana zdolność produkcyjna wyniesie 155 samochodów

Fiat Gingo na dobę.

Iveco Daily Combi HPI dla Ferrari
Wiceprezes Iveco, Franco Fenoglio, przekazał „stajni” Ferrari 

dwa nowe, specjalnie wyposażone samochody Iveco Daily Combi

HPI, które będą użytkowane przez Ferrari. 

Park samochodowy IVECO w tej firmie obejmuje trzy samochody

Iveco Stralis, jeden Iveco EuroCargo i dwa Iveco Daily. 

Nowe Iveco Daily Combi, pochodzące ze specjalnej serii dla Ferrari, 

mogą przewozić maksymalnie 8 pasażerów oraz kierowcę i bagaż. 

Są dostępne z nowoczesnymi silnikami common rail Unijet 2,3 l, 

o mocy 116 KM. 
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Sojusz Fiata Auto i Suzuki
W kwietniu Giancarlo Boschetti, dyrektor

zarządzający Fiata Auto oraz Osamu Suzuki, 

prezes i dyrektor zarządzający Suzuki Motor

Corporation, podpisali memorandum w sprawie

wspólnej produkcji samochodu SUV 

(Sport Utility Vehicle).

Nowy model 4x4 będzie produkowany w zakładach

Magyar Suzuki Corporation w Estergom na Węgrzech

od 2005 roku. Na tej samej podłodze

zaprojektowanej przez Suzuki, powstaną dwa 

różne auta dwóch marek. Każde z nich będzie się

charakteryzować odmiennym stylem

i wyposażeniem. Przewiduje się, że nowe Sport

Utility Vehicle będą miały pięć drzwi, 

silniki benzynowe i diesle, a sprzedawane będą

w autoryzowanych punktach sprzedaży obu marek.

Czerwcowy Bieg Fiata
11. Bieg Fiata zorganizowany został w tym roku 15 czerwca. Trasa biegu

nie uległa zmianie, prowadziła jak zawsze od bramy Fiata Auto Poland

w Bielsku-Białej w stronę stadionu BKS. W rywalizacji wzięło udział

ponad sześciuset zawodników, zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Zwycięzcami 10 km zmagań w biegu

głównym zostali Zbigniew Kasprzyk

z Krakowa (31 min 47 sek.) oraz Aniela

Nikiel z Bielska-Białej (37 min 14 sek.).

Impreza organizowana jest od 1993

roku, bieg zaliczany jest do klasyfikacji

Pucharu Polski Prezydenta RP

w biegach ulicznych, od trzech lat

odbywa się pod patronatem PKOl,

a przed rokiem uzyskał licencję

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Puchar Alfy Romeo 156 
W 2003 r. samochody Alfy Romeo 156 po raz czwarty wystartowały na torach wyścigowych

w Polsce. W sponsoring Pucharu, oprócz Fiat Auto Poland, zaangażowali się także FL

Poland (Selenia), Dunlop, JVC, Fiat Ubezpieczenia i Alfa Leasing. 

Do tegorocznej edycji Pucharu Alfy Romeo zgłosiło się 19 zawodników. Puchar w sezonie

2003, podobnie jak w ubiegłym roku, składa się z sześciu eliminacji, rozgrywanych na

trzech torach wyścigowych. W drugiej rundzie, która odbyła się na torze Poznań 24-

25.05.03 zwyciężył Maciej Tomaszewski (Automobilklub Polski) przed Jakubem Golcem

i Marcinem Bartkowiakiem (obaj A. Wielkopolskiego).

Rajd Polski
Rajd Polski jest nie tylko eliminacją Rajdowych Samochodowych

Mistrzostw Polski, ale też jedną z rund o najwyższym współczynniku

trudności. Trasa Rajdu Polskiego, przebiegająca 

po drogach Dolnego Śląska, liczyła prawie 800 km, z czego blisko

300 km stanowiły odcinki specjalne. Do rywalizacji stanęło 

81 załóg, wśród nich reprezentanci Fiat Auto Poland – Damian Jurczak

i Ryszard Ciupka, zgłoszeni w klasie Trofeum 1600 

z 210-konnym Fiatem Punto Super 1600.

Trudna trasa gwarantowała wysoki poziom sportowy. Do mety dotarło

tylko 38 aut. Załoga FAP zajęła I miejsce w klasie Trofeum 1600 i 8. w klasyfikacji generalnej. Dzięki temu Damian Jurczak i Ryszard

Ciupka objęli prowadzenie w punktacji łącznej klasy Trofeum 1600. Po dwóch eliminacjach RSMP, zespół Fiat Auto Poland zajmuje

pierwsze miejsce w klasie Trofeum 1600. 
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Złoto dla siatkarek 
Po raz szósty drużyna siatkarek BKS Stal Bielsko-Biała zdobyła tytuł Mistrza Polski. Bielskie siatkarki przed własną, blisko 2 tysięczną

publicznością, która zapewniała im wspaniały doping, pokonały w finale poznańską drużynę Danter 3: 1. Zwycięstwu towarzyszyła

niebywała radość i łzy szczęścia, wszak drużyna czekała na ponowne zdobycie tego tytułu aż siedem lat. Władze klubu zapowiadają

walkę o kolejne sukcesy i kolejne siedem tłustych lat. Skład drużyny: Mariola Barszcz, Joanna Staniucha, Marlena Mieszała,

Aleksandra Przybysz, Iwona Niedźwiedzka, Andrea Pavelkova, Luba Jagodina, Małgorzata Lis, Magdalena Śliwa, Katarzyna Biel,

Paulina Olszewska, Wioletta Leszczyńska; trener – Zbigniew Krzyżanowski. 

Piknik rodzinny
15 czerwca, na Błoniach w Bielsku-Białej, odbył się Piknik Rodzinny dla pracowników

spółek: Fiat Polska, Business Solutions, Ingest Segim, ITS, GSA, SADI, Fiat Avio oraz

Fenice i Comau, oddział Bielsko-Biała. Atrakcją pikniku był m. in. występ zespołu

cygańskiego w tradycyjnych utworach i tańcach Romów. Dzieci zabawiali aktorzy Teatru

Ludowego z Krakowa. Dla najmłodszych nie zabrakło konkursów zręcznościowych

nagradzanych drobnymi upominkami. Imprezę prowadził znany dziennikarz radiowy

i telewizyjny, Zygmunt Chajzer. Organizatorem pikniku była spółka Ingest Segim Polska. 

IX Zlot Turystyczny CRiK
Centrum Rekreacji i Kultury przy Fiat Auto Poland po raz IX zorganizowało

dla swoich członków Zlot Turystyczny. Impreza odbyła się 1 czerwca br.

w Złotym Potoku, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

900 uczestników zlotu miało do wyboru pięć atrakcyjnych widokowo 

tras turystycznych. Na mecie czekały na nich indywidualne i rodzinne

konkurencje sportowo – rekreacyjne. 

Dzieci licznie uczestniczyły między innymi w konkursach rysunkowym

i piosenki, za co nagradzane były atrakcyjnymi nagrodami. 
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P o prze ana li zo wa niu sy tu acji Przed si´ bior stwa
w ostat nich la tach, Za rzàd za twier dzi∏ Plan 
O˝y wie nia, któ ry opra co wa no zgod nie z no wym

za kre sem dzia ∏al no Êci Gru py i stra te già kon cen tru jà cà
si´ na prze my Êle mo to ry za cyj nym. Plan prze wi du je dzia -
∏a nia zmie rza jà ce do po pra wy w ob sza rach kry tycz nych
oraz wpro wa dze nie Gru py na dro g´ szyb kie go roz wo ju.

Ce lem pla nu jest do pro wa dze nie, pod ko niec 2006
ro ku, do osià gni´ cia przez Gru p´ zy sku ope ra cyj ne go
w wy so ko Êci 4% przy cho dów, co sta no wiç b´ dzie 
po pra w´ o 5,5 punk tów pro cen to wych w sto sun ku do
2002 ro ku, kie dy wy nik by∏ ujem ny na po zio mie 1,4%.
Po pra wa po win na na stà piç rów nie˝ w wa run kach s∏a be -
go po py tu i przy nie zmie nio nych udzia ∏ach w ryn ku,
mi mo prze wi dy wa ne go wprowadzenia na rynek wie lu
no wych wy ro bów.

Plan, dzie là cy si´ na szcze gó ∏o we pla ny ope ra cyj ne dla
po szcze gól nych Sek to rów, okre Êla g∏ów ne kie run ki dzia -
∏a nia Gru py:
• ja ko prio ry tet, po pra wa bi lan su prze p∏y wów Êrod -

ków pie ni´˝ nych oraz ren tow no Êci;
• na cisk na roz wój wy ro bów, in no wa cje i mar ke ting

po przez lan so wa nie no wych mo de li, zna czà ce in we -
sty cje w tech no lo gi´ i wzmoc nie nie sie ci han dlo wej;

• osià gni´ cie kon ku ren cyj nej struk tu ry kosz tów po -
przez ra cjo na li za cj´ prac z za kre su pro jek to wa nia
i in ̋ y nie rii wy ro bów, ra cjo na li za cj´ struk tur pro duk -
cyj nych, po pra w´ po zio mu wy daj no Êci oraz zwró ce -
nie bacz nej uwa gi na roz wój kom pe ten cji pra cow ni -
ków w dzie dzi nie in ̋ y nie rii, mar ke tin gu i sprze da ̋ y;

• po now ne roz lo ko wa nie geo gra ficz ne nie któ rych
dzia ∏al no Êci prze my s∏o wych.

Za rząd Fia ta za twier dził plan ope ra cji fi nan so wej 
na kwo tę 19,5 mi liar da eu ro, któ ry zo sta nie po kry ty 
ze środ ków wła snych. Plan prze wi du je in we sty cje w ba da nia
i roz wój, no we wy ro by oraz w wzmoc nie nie sie ci sprze da ży. 
Za de cy do wa no o pod wyż sze niu ka pi ta łu ak cyj ne go 
o 1,8 mi liar da eu ro. W 2004 prze wi dy wa ne jest 
osią gnię cie pro gu ren tow no ści.

Plan 
oży wie nia 
Gru py Fiat
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Za kres dzia łal no ści
i no wa or ga ni za cja

Stra te gia Gru py, za k∏a da jà ca po now ne skon cen tro wa nie
si´ na sek to rze mo to ry za cyj nym, po cià ga za so bà zmia n´
mo de lu or ga ni za cyj ne go, któ ry – po przez wy ko rzy sta nie
po ten cjal nych sy ner gii – ukie run ko wa ny b´ dzie na bar -
dziej wy daj ne go spo da ro wa nie za so ba mi ludz ki mi i tech -
no lo gicz ny mi.

Zgod nie z tym za ∏o ̋ e niem, Fiat prze cho dzi z or ga ni za -
cji ty po wej dla kon glo me ra tów (o zró˝ ni co wa nej se rii
dzia ∏al no Êci prze my s∏o wych i us∏u go wych, au to no micz -
nych i w nie wiel kich stop niu ze so bà po wià za nych) do or -
ga ni za cji w∏a Êci wej dla gru py prze my s∏o wej, któ ra cha rak -
te ry zu je si´ pro ce sa mi i us∏u ga mi „po przecz ny mi” w sto -
sun ku do Sek to rów oraz od chu dzo nà struk tu rà Hol din gu.

Re ali za cja pla nu po win na prze bie gaç szyb ciej i spraw -
niej dzi´ ki utwo rze niu mi´ dzy sek to ro wych ro bo czych
grup, któ rym zo sta nie po wie rzo ne za da nie osià gni´ cia

Giu sep pe Mor chio 
w trak cie pre zen ta cji 

Pla nu w Lin got to

PLAN W SKRÓ CIE:
• OPE RA CJA FI NAN SO WA NA KWO TĘ 19,5 MI LIAR DA EU RO, 
PO KRY TA CAŁ KO WI CIE ZE ŚROD KÓW WŁA SNYCH, OBEJ MIE 
IN WE STY CJE W NO WE WY RO BY, BA DA NIA I ROZ WÓJ ORAZ
W SIEĆ HAN DLO WĄ, A TAK ŻE KOSZ TY RE STRUK TU RY ZA CJI;

• OGRA NI CZE NIE KOSZ TÓW O 3,1 MI LIAR DA EU RO 
W 2006 RO KU W STO SUN KU DO RO KU 2002;

• WIĘK SZE MAR ŻE NA NO WE WY RO BY W KWO CIE 
1,6 MI LIAR DA EU RO;

GŁÓW NE CE LE PLA NU:

• OSIĄ GNIĘ CIE PRZEZ GRU PĘ PRO GU REN TOW NO ŚCI 
W 2004 RO KU;

• OSIĄ GNIĘ CIE PRZEZ GRU PĘ ZY SKU OPE RA CYJ NE GO 
W WY SO KO ŚCI 4% PRZY CHO DÓW W 2006 RO KU (PO PRA WA

O 5,5 PUNK TÓW PRO CEN TO WYCH W STO SUN KU DO 2002 RO KU);

• DO DAT NI CASH -FLOW (ŁĄCZ NIE Z KOSZ TA MI 
RE STRUK TU RY ZA CJI) W 2005 RO KU.

RE ALI ZA CJA PLA NU BĘ DZIE MOŻ LI WA DZIĘ KI:

• POD WYŻ SZE NIU KA PI TA ŁU AK CYJ NE GO PO PRZEZ, 
OTWAR TĄ DLA AK CJO NA RIU SZY, OPCJĘ ZA KU PU AK CJI 

NA KWO TĘ OKO ŁO 1,8 MI LIAR DA EU RO, ZA BEZ PIE CZO NĄ 
PRZEZ KON SOR CJUM BAN KÓW.
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wi´k szych sy ner gii w za kre sie za opa trze nia, in no wa cji, 
cià g∏ej po pra wy ja ko Êci wy ro bów i us∏ug dla klien ta, a tak -
˝e w ob sza rze ko mu ni ka cji i pro mo cji wi ze run ku Gru py,
ma rek oraz us∏ug fi nan so wych.

Wy rób/Ry nek
Po za roz wo jem wy ro bów ju˝ ist nie jà cych, plan prze wi -

du je wpro wa dze nie na ry nek no wej ga my wy ro bów przez
wszyst kie sek to ry. Udzia∏ w sprze da ̋ y no wych i od no wio -
nych wy ro bów, po czàw szy od 2002 ro ku, wzro Ênie w Fiat
Au to z 25% w 2003 ro ku do 51% w 2004; w tym sa mym
ro ku w CNH wzro Ênie do przy naj mniej 81%, tak w za kre -
sie ma szyn rol ni czych, jak i bu dow la -
nych, oraz w Ive co do 70%. Ocze ku je
si´, ˝e no we wy ro by przy nio sà wi´k sze
mar ̋ e na po zio mie oko ∏o 1,6 mi liar da
eu ro.

Prze wi du je si´, ˝e swo jà ga m´ wy ro -
bów po sze rzy zna czà co zw∏asz cza Fiat
Au to, zwi´k sza jàc – po przez wej Êcie do
seg men tów naj szyb ciej roz wi ja jà cych si´
– swojà obec noÊç we wszyst kich seg men -
tach, na któ re dzie li si´ ry nek eu ro pej ski.
In we sty cje prze wi dzia ne w Pla nie 
O˝y wie nia po zwo là od 2007 na dal szy
roz wój ga my o no we mo de le, któ re
wzbo ga cà ju˝ za pla no wa nà pro duk cj´.

Pra ce nad uno wo cze Ênie niem wy ro -
bów umo˝ li wià do sto so wa nie ˝y wot no -
Êci ga my sa mo cho dów Fia ta Au to do
Êred nich wskaê ni ków naj bar dziej zna czà cej kon ku ren cji.
Dzi´ ki no wym sil ni kom wzro Ênie – w sto sun ku do ogó ∏u
sprze da ̋ y – udzia∏ sil ni ków die sel, prze ̋ y wa jà cych obec -
nie okres eks pan sji w Eu ro pie. Zgod nie z za ∏o ̋ e niem 
prze wi du jà cym zwi´k sze nie na sta wie nia na klien ta,
wzmoc nie niu pod le gaç b´ dzie dzia ∏al noÊç mar ke tin go wa,
ukie run ko wa na na za spo ko je nie po trzeb na byw ców
przed, w trak cie i po sprze da ̋ y.

Tech no lo gie i in no wa cje
Gru pa ju˝ te raz mo ̋ e li czyç na awan gar do we roz wià za -

nia tech no lo gicz ne w dzie dzi nie sil ni ków die sel, sil ni ków
ben zy no wych ty pu spor to we go, no wo cze snych au to ma -
tycz nych skrzyƒ bie gów, sys te mów elek tro nicz nych i nie -
któ rych sys te mów pro duk cyj nych. Ist nie jà jed nak ob sza ry
wy ma ga jà ce dal szych in no wa cji, dzi´ ki cze mu mo˝ li we b´ -
dzie utrzy ma nie kon ku ren cyj nej po zy cji w per spek ty wie
d∏u go ter mi no wej.

Lancia Ypsilon

Fiat Gingo

Fiat Idea
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Dla te go w pla nie po Êwi´ co no du ̋ o uwa gi wy ko rzy sta -
niu sy ner gii po mi´ dzy Sek to ra mi ope ra cyj ny mi a OÊrod -
ka mi Ba daƒ (OÊro dek Ba daƒ Fia ta i Ela sis), uni ka jàc w ten
spo sób roz pro sze nia za so bów w ob sza rach o klu czo wym
zna cze niu tech no lo gicz nym i kon cen tru jàc stra te gi´ tech -
no lo gicz nà na umac nia nie to˝ sa mo Êci ma rek.

Du ̋ e za an ga ̋ o wa nie skie ro wa ne b´ dzie na pro jek to wa -
nie no wych po jaz dów eko lo gicz nych; w dzie dzi nie tej
Gru pa jest ju˝ obec na i ofe ru je mo de le cie szà ce si´ za in te -
re so wa niem. 

W la tach 2003-2006 wy dat ki Gru py na ba da nia i roz -
wój wy nio sà ∏àcz nie 7,9 mi liar dów eu ro. W Fiat Au to ta
po zy cja osià gnie po ziom oko ∏o 5% sprze da ̋ y.

Sieć han dlo wa
Po pra wa wy ni ków Gru py w znacz nym stop niu za le ̋ y

od uspraw nie nia sie ci sprze da ̋ y, któ ra li czy na Êwie cie
oko ∏o 8.000 kon ce sjo na riu szy. Zgod nie z omó wio ny mi
wcze Êniej za ∏o ̋ e nia mi, zop ty ma li zo wa na zo sta nie obec -
noÊç na po szcze gól nych ryn kach, uru cho mio ne zo sta nà
tak ̋ e dzia ∏a nia nie zb´d ne do pod nie sie nia ren tow no Êci
de ale rów.

Nowa Alfa Romeo 156

Iveco Stralis Active Day i Active Time
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Dla Fiat Au to plan prze wi du je, oprócz dzia ∏aƒ ma jà cych
na ce lu zwi´k sze nie pro fe sjo na li zmu per so ne lu ob sza rów
han dlo wych oraz zmniej sze nie biu ro kra cji, roz wój naj bar -
dziej obie cu jà cych de ale rów we W∏o szech, w Eu ro pie 
Za chod niej za koƒ cze nie ope ra cji zwi´k sze nia obec no Êci
sie ci w ob sza rach o naj wi´k szym po ten cja le, a w Bra zy lii,
Chi nach i w Eu ro pie Wschod niej – roz bu do w´ sie ci.

CNH przy spie szy pra ce nad roz wo jem struk tur w ob -
sza rze dys try bu cji, któ re prze j´ to wraz z fu zjà po mi´ dzy
New Hol land i Ca se, dzi´ ki cze mu po sze rzy swo jà obec -
noÊç na ryn kach wscho dzà cych. Ive co skon cen tru je si´ na
naj bar dziej kon ku ren cyj nych de ale rach, za cho wu jàc jed -
nak ̋ e ak tu al nà licz b´ punk tów sprze da ̋ y.

In we sty cje ukie run ko wa ne na wzmoc nie nie sie ci han -
dlo wej sza cun ko wo wy nio sà oko ∏o 700 mi lio nów eu ro.

Struk tu ra kosz tów
Do pod sta wo wych za ∏o ̋ eƒ pla nu na le ̋ y rów nie˝ 

do g∏´b na ana li za struk tu ry kosz tów, któ re ma jà zo staç
ogra ni czo ne o 3,1 mi liar da eu ro,
w wi´k szo Êci po czàw szy od
2004 ro ku.

G∏ów nym za da niem b´ dzie
ogra ni cze nie kosz tów bez po -
Êred nich ma te ria ∏ów pro duk cyj -
nych, któ re po win ny zmniej szyç
si´ o 2 mi liar dy eu ro w 2006 
ro ku w po rów na niu do 2003.
Oszcz´d no Êci zo sta nà osià gni´ -
te,  mi´ dzy in ny mi, po przez 
en gi ne ering (de sign to cost) 
na sta wio ny na po szu ki wa nie
naj sku tecz niej szych roz wià zaƒ
w ra mach plat form i kom po nen -
tów, co – wsku tek zwi´k sze nia
ska li pro duk cji – przy nie sie zysk
do staw com.

Fiat Au to sko rzy sta zw∏asz cza
z no wych sy ner gii zwià za nych z so ju szem prze my s∏o wym
z Ge ne ral Mo tors, po le ga jà cych na wspól nym za opa trze -
niu i sto so wa niu ta kich sa mych kom po nen tów. W Ive co
i CNH po pra wi si´ wy daj noÊç w za kre sie za ku pów ma te -
ria ∏ów bez po Êred nich dzi´ ki stan da ry za cji kom po nen tów,
or ga ni za cji za ku pów na ska l´ glo bal nà oraz roz po wszech -
nia niu mi´ dzy sek to ro wych best prac ti ce.

Ko lej ne oszcz´d no Êci, na oko ∏o 400 mi lio nów eu ro, zo -
sta nà uzy ska ne dzi´ ki ogra ni cze niu zmien nych kosz tów
han dlo wych (ni˝ sze kosz ty lo gi stycz ne i mniej sze wy dat ki

Centrum Badawcze Fiata

Ferrari 360 CS
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z ty tu ∏u gwa ran cji dzi´ ki po pra wie ja ko Êci 
wy ro bów).

Do re duk cji kosz tów, w wy so ko Êci oko ∏o
700 mi lio nów eu ro, przy czy ni si´ ra cjo na li za -
cja za k∏a dów pro duk cyj nych oraz kosz tów
struk tu ry. W okre sie od 2003 do 2004 ro ku
prze wi dzia ne jest za mkni´ cie 12 za k∏a dów,
g∏ów nie po za gra ni ca mi W∏och. Re or ga ni za -
cja, któ ra do ty czyç b´ dzie przede wszyst kim
CNH, Ive co i pro duk cji kom po nen tów, zmie -
rza do wi´k sze go wy ko rzy sta nia zdol no Êci
pro duk cyj nych, przy jed no cze snym za cho wa -
niu mo˝ li wo Êci dal szej po pra wy.

Plan prze wi du je, po za tym, zmniej sze nie
w 2006 ro ku wy dat ków na struk tu r´ do
12,3% przy cho dów net to (wo bec 14,8%
w 2002 ro ku), po mi mo znacz ne go zwi´k sze -

nia za so bów na ba da nia i roz wój oraz na we wn´trz ne
struk tu ry mar ke tin gu i sprze da ̋ y.

Ârod ki prze zna czo ne na or ga ni za cj´ pro duk cji i wy dat ki
struk tu ry przy nio sà w la tach od 2003 do 2006 re duk cj´
za trud nie nia Gru py o oko ∏o 12.300 osób (9.500 

New Holland CR

Maserati Vintage
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za gra ni cà i 2.800 we W∏o szech). W tym sa mym okre sie 
pla no wa ne sà przy j´ cia 5.400 pra cow ni ków (3.800 
za gra ni cà i 1.600 we W∏o szech).

Ocze ki wa ne wy ni ki
Za pla no wa na ope ra cja eko no micz na wy nie sie ∏àcz nie

4,7 mi liar da eu ro, z cze go 1,6 w wy ni ku wi´k szych mar ̋ y
uzy ska nych na no wych wy ro bach, a 3,1 mi liar da w wy ni -
ku struk tu ral ne go ogra ni cze nia kosz tów.

Bio ràc pod uwa g´, ˝e ta kie czyn ni ki, jak: wzrost wy -
dat ków na in no wa cje, wi´k sza amor ty za cja oraz brak
przy cho dów ze stro ny sprze da nych wcze Êniej spó∏ ek
(To ro As si cu ra zio ni oraz Fia tA vio), a tak ̋ e kszta∏ to wa -
nie si´ cen pod wp∏y wem ostrej kon ku ren cji na ryn ku,
po win ny wp∏y nàç na ra chu nek zy sków i strat z koƒ ca
okre su na kwo t´ 1,8 mi liar da eu ro, to wy nik ope ra cyj -
ny Gru py w 2006 po pra wi si´ o oko ∏o 2,9 mi liar da eu -
ro w po rów na niu do 2002, pod no szàc ren tow noÊç do
po nad 4% w sto sun ku do sprze da ̋ y.

W mi´ dzy cza sie Gru pa zre ali zu je ∏àcz ne in we sty cje
na su m´ 19,5 mi liar da eu ro: 9,1 mi liar da eu ro zo sta nie
prze zna czo nych na no we wy ro by, 7,9 mi liar da eu ro na
ba da nia i roz wój, 700 mi lio nów eu ro na sieç han dlo wà

Nowa ciężarówka Iveco Eurocargo

Case MXM 190
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i 1,8 mi liar da eu ro na re struk tu ry za cj´.
Wszyst kie in we sty cje zo sta nà po kry te
ze Êrod ków w∏a snych.

Plan O˝y wie nia prze wi du je osià -
gni´ cie w 2004 ro ku pro gu ren tow no -
Êci na po zio mie Gru py (w 2005 ro ku
dla Fiat Au to), w 2005 wy ze ro wa nie
strat net to Gru py, a w 2006 zysk
(w 2006 Fiat Au to ma osià gnàç ze ro -
wy wy nik net to) oraz zrów no wa ̋ o ny
(wp∏y wy rów ne p∏at no Êciom) cash
flow ope ra cyj ny Gru py w 2005
(w 2006 dla Fiat Au to).

Po mi mo uwzgl´d nia nia dal sze go s∏a -
be go po py tu na wszyst kich g∏ów nych
ryn kach, Gru pa ocze ku je w 2003 ro ku
po pra wy wy ni ków i zwi´k sze nia Êrod -
ków pie ni´˝ nych dzi´ ki po zy tyw nym
skut kom dzia ∏aƒ z za kre su re struk tu ry -
za cji i ogra ni cze nia kosz tów re ali zo wa -
nych obec nie oraz prze wi dzia nych
w Pla nie O˝y wie nia. Dla ca ∏e go ro ku
prze wi dy wa ny jest jesz cze ujem ny 
wy nik ope ra cyj ny, ale w mniej szym
stop niu ni˝ w 2002 ro ku.

Pod wyż sze nie
ka pi ta łu

W ce lu jak naj sku tecz niej szej re ali za -
cji pla nu prze my s∏o we go oraz wzmoc -
nie nia struk tu ry ma jàt ko wej Gru py,
Za rzàd za de cy do wa∏ o pod nie sie niu
ka pi ta ∏u ak cyj ne go o mak sy mal nà
kwo t´ 1.842 mi lio nów eu ro.

Pod wy˝ sze nie ka pi ta ∏u na stà pi po przez emi sj´
368.457.108 no wych ak cji zwy czaj nych, któ re zo sta nà za -
ofe ro wa ne ak cjo na riu szom w ra mach opcji w sto sun ku
trzy no we ak cje zwy czaj ne na ka˝ de pi´ç ak cji, nie za le˝ nie
od ka te go rii, po ce nie 5 eu ro za ak cj´.

Ope ra cja ta b´ dzie za gwa ran to wa na przez kon sor cjum
naj wa˝ niej szych ban ków w∏o skich i mi´ dzy na ro do wych.
Prze wi du je si´, ˝e zo sta nie uru cho mio na po czàw szy od
dru gie go ty go dnia lip ca.

Wp∏y wy z pod wy˝ sze nia ka pi ta ∏u, ∏àcz nie ze Êrod ka mi
po cho dzà cy mi z re ali zo wa nych obec nie ce sji, po zwo là
Gru pie na utrzy ma nie so lid nej ba zy p∏yn no Êci fi nan so wej
w okre sie re ali za cji Pla nu.

Elasis - Pomigliano d’Arco

Alfa Romeo GT Coupé
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Fiat Gingo
Róż nią się mię dzy so bą wie kiem,
tem pe ra men tem, do świad cze niem
i spe cja li stycz ną wie dzą. 
Każ de go dnia ich my śli za przą ta ją
od mien ne pro ble my. I róż ny mi 
me to da mi sta ra ją się je roz wią zy wać.

Sukces nas wszystkich
Roz mo wa ze Zdzi sła wem Ar le tem, dy rek to rem za kła du 
Fiat Au to Po land w Ty chach
FWN: Ja kie zna cze nie dla funk cjo no wa nia fa bry ki mia ło 
uru cho mie nie pro duk cji Fia ta Gin go?
Z. Ar let: No wy Fiat Gin go wpro wa dził w za kła dzie wie le zmian.

Więk szość do ko na ła się w pro ce sie przy go to wa nia do pro duk cji,

kie dy to wszyst kich pra cow ni ków za an ga żo wa li śmy do re ali za cji

wy zna czo nych, ści śle okre ślo nych ce lów. A w dzia ła nia te 

włą cze ni by li na praw dę wszy scy – od kie row ni ków jed no stek,

przez kie row ni ków ze spo łów tech no lo gicz nych, po li de rów 

grup, pra cow ni ków fi zycz nych a tak że wszyst kich 

struk tur po moc ni czych.

Czym róż ni ło się uru cho mie nie pro duk cji te go mo de lu od ana lo -
gicz nych pro ce sów w przy pad ku Ci nqu ecen to, Se icen to, czy Sie ny?
Naj waż niej szym no vum by ło to, że uda ło się w peł ni uświa do mić

lu dziom, ja kie ce le sto ją przed fa bry ką i jak wie le od nich za le ży.

Zna cze nie mia ła tak że re or ga ni za cja struk tu ry w za kła dzie. Po sta -

no wi li śmy po dzie lić ze spo ły tech no lo gicz ne na mak sy mal nie dzie -

się cio oso bo we gru py – bo ta ki mi, sto sun ko wo nie du ży mi ła twiej

za rzą dzać. Każ da gru pa ma swo je go li de ra, do za dań któ re go na -

le ży m. in. spra wo wa nie pie czy nad ja ko ścią wy ro bów, szko le nia mi

i pro fe sjo na li zmem pod le głych mu lu dzi, nie mo że on tak że za po -

mi nać o za opa trze niu ma te ria ło wym i nad zo ro wa niu wy po sa że nia

tech nicz ne go. Li der gru py to swo isty kie row nik, naj niż sze go

szcze bla – ale je go ro la, zna cze nie i od po wie dzial ność są więk sze,

niż w przy pad ku funk cjo nu ją ce go wcze śniej bry ga dzi sty. 

J est jed nak coÊ, co ich wszyst kich ∏à czy – to pe∏ ne za -
an ga ̋ o wa nie w pro ces pro duk cyj ny no we go Fia ta
Gin go. Mo wa tu taj o pra cow ni kach wy dzia ∏ów

Spa wal ni, La kier ni i Mon ta ̋ u oraz S∏u˝ by Tech nicz nej
w ty skim zak∏adzie Fiat Au to Po land. I owo „pe∏ ne za an -
ga ̋ o wa nie” nie jest tyl ko pu stym slo ga nem – po twier dzi
to ka˝ dy, kto mia∏ ostat nio oka zj´ od wie dziç za k∏ad w Ty -
chach. Zwie dza jàc ha le pro duk cyj ne z ∏a two Êcià mo˝ na je
do strzec – lu dzie nie kry jà, ˝e na praw d´ do ce nia jà, i˝ to
w∏a Ênie im da ne jest pro du ko waç ten no wo cze sny sa mo -
chód. Co bo wiem sa mi na ka˝ dym kro ku pod kre Êla jà, 
do sko na le wie dzà, ˝e no wy Fiat Gin go to ich przy sz∏oÊç.

nadzieja ludzi,



17czer wiec  2003 f i a t  wo kó ł  n a s

Naj now szy mo del w∏o skie go kon cer nu pro du ko wa ny
jest od po czàt ku do koƒ ca w Pol sce. Nie mal ka˝ dy pra -
cow nik wspó∏ uczest ni czy∏ w pro jek to wa niu osta tecz nych
roz wià zaƒ w za kre sie wy glà du i funk cjo nal no Êci te go sa -
mo cho du lub sa me go pro ce su je go wy twa rza nia – po -
przez pro po no wa nie ulep szeƒ, mo der ni za cji i ró˝ ne go
ro dza ju uspraw nieƒ. Dzi´ ki te mu Fiat Gin go jest wspól -
nym dziec kiem wszyst kich, któ rzy przy nim pra cu jà.

Dla wi´k szo Êci pra cow ni ków ogrom ne zna cze nie mia -
∏o kil ku ty go dnio we szko le nie, któ re fir ma zor ga ni zo wa -
∏a w Cen tro Pi lo ta w Be ina sco ko ∏o Tu ry nu przed roz po -
cz´ ciem pro duk cji. Wzi´ li w nim udzia∏ pra cow ni cy
wszyst kich wy dzia ∏ów i na spe cjal nie przy go to wa nej pro -
to ty po wej li nii pro duk cyj nej mie li oka zj´ na uczyç si´
wszyst kie go, co w pro ce sie wy twa rza nia no we go mo de -
lu nie zb´d ne. 

A po za tym, jak zgod nie przy zna jà uczest ni cy szko le -
nia, po zwo li ∏o ono ju˝ w pierw szych eta pach po pra wiç
roz ma ite uster ki, zmo der ni zo waç sam pro ces pro duk cyj -
ny i unik nàç wie lu b∏´ dów ju˝ przy je go uru cha mia niu
w Ty chach.

Kim są lu dzie, któ rym po wie rzo ne
zo sta ły ro le li de rów?
Wy bie ra jąc li de rów grup (a ma my ich 

w fa bry ce nieco po nad 200) bar dzo

szcze gó ło wo okre śli li śmy kry te ria,

ja kim pod le gać po wi nien ta ki 

czło wiek – za rów no w za kre sie 

kom pe ten cji za wo do wych, jak i cech 

cha rak te ru. Oczy wi ście ogrom na więk szość z nich, to by li 

bry ga dzi ści; dla wszyst kich zor ga ni zo wa li śmy pro fe sjo nal ne

i wy czer pu ją ce szko le nia, pod czas któ rych mo gli do wie dzieć się

wszyst kie go, co jest im po trzeb ne na da nym sta no wi sku pra cy.

Oko ło 60% cza su spę dza ne go w miej scu pra cy zaj mu je im 

za rzą dza nie pod le gły mi za so ba mi tech nicz ny mi i ludz ki mi, 

po zo sta ły czas po świę ca ją na pra cę fi zycz ną.

Czy do tych cza so wa pra ca tej za ło gi mia ła wpływ na de cy zję 
o ulo ko wa niu pro duk cji Fia ta Gin go wła śnie w Ty chach?
Mo im zda niem zde cy do wa nie tak. By ły mo men ty trud ne 

– na przy kład, kie dy roz wa ża no, czy mo del ten po wi nien być 

wy twa rza ny w Pol sce, czy we Wło szech. Ale obro ni li śmy się 

– mo im zda niem wła śnie re zul ta ta mi, swo ją pra cą i jej ja ko ścią. 

To za ło ga wraz z kie row nic twem są twór ca mi na sze go suk ce su. 

Naj waż niej sze jest to, że zmie nia się men tal ność, wy raź nie bo wiem

wi dać, że to, co i jak lu dzie ro bią, ma wpływ na ich przy szłość.

Na czym po le ga ły przy go to wa nia wśród pra cow ni ków?
Naj istot niej sze zna cze nie mia ło tu prze ję cie przez wszyst kich 

od po wie dzial no ści za osta tecz ny wy nik. Dy rek cja Za kła du 

na po cząt ku okre śli ła ja kie ce le sta wia ne są przed no wym 

sa mo cho dem i w związ ku z tym cze go ocze ku je się od pra cow ni -

ków na co dzień. Wspo mnia ne wcze śniej szko le nia to naj więk sze

Tomasz Libich, 
fot. EOS Poland, I. Kaźmierczak

przyszłość zakładu

�
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SPA WAL NIA
Ro bert Per ak, li der gru py

„Pod czas po by tu we W∏o szech do -
k∏ad nie po zna li Êmy ca ∏à tech no lo gi´. By -
∏a to na tu ral nie in na pra ca, ni˝ obec nie –
wszyst ko mu sie li Êmy ro biç r´cz nie, bez
udzia ∏u ro bo tów. Te raz pra cow nik prak -
tycz nie nie in ge ru je w pro ces zgrze wa -
nia. Co oczy wi Êcie nie ozna cza, ˝e ro la cz∏o wie ka zo sta ∏a
wy eli mi no wa na – na dal jest po trzeb ny, ale ze „zgrze wa -
cza” prze isto czy∏ si´ w „∏a do wa cza”. Je go naj wa˝ niej szym
za da niem jest te raz od po wied nie usta wia nie wszyst kich
pod ze spo ∏ów na po daj ni kach. Ka˝ dy ma wi´ cej cza su na
spraw dze nie ja ko Êci de ta lu, któ ry przy cho dzi od do staw -

ców. Stàd te˝ ja koÊç koƒ co we go pro duk -
tu znacz nie wzra sta. Dla te go Fiat Gin go
to mo del z ca ∏à pew no Êcià tra fio ny.”
Ma rek Kar lik, li der gru py

„Fiat Gin go jest w pe∏ ni nasz – pra cu je -
my przy nim od sa me go po czàt ku i do
koƒ ca je ste Êmy za nie go od po wie dzial ni.

te go ty pu przed się wzię cie w hi sto rii te go za kła du. Uru cha mia jąc

pro duk cję Fia ta Gin go po sta no wi li śmy prze ka zać lu dziom nie tyl -

ko spra wy zwią za ne z tech no lo gią, ale tak że ele men ty eko no mii,

wta jem ni czyć ich tak że w pro ble my ja kie ma za kład. Przy no si to

kon kret ne efek ty – lu dzie ma ją świa do mość, że są trak to wa ni po -

waż nie, po part ner sku. W do mu czę sto mó wi my „wy łącz świa tło,

kie dy wy cho dzisz z po ko ju”. Tu taj jest po dob nie – je śli wy łą czysz

prąd w cza sie prze rwy, to za osz czę dzi my. Nie wie le w ska li dnia,

czy ty go dnia, ale w cią gu ro ku przy nie sie to już fa bry ce wy mier ne

ko rzy ści. Po dob nie przed sta wia się kwe stia czy sto ści. Wszy scy

zro zu mie li, że do bry wy rób mo że po wstać tyl ko na wła ści wie 

zor ga ni zo wa nym, upo rząd ko wa nym sta no wi sku pra cy.

Czy pra cow ni cy ma ją i zgła sza ją swo je wła sne po my sły 
na te mat wy ko ny wa nej przez nich pra cy?
Cza sy wiel kich, prze ło mo wych po my słów już się nie wąt pli wie

skoń czy ły. Te raz oszczę dza my na drob nych spra wach – le ją ca się

wo da, nie po trzeb ne świa tło itd. Wszyst ko jest ina czej, kie dy 

pra cow nik za cho wu je się tak, jak by za wszyst ko pła cił z wła snej

kie sze ni. Ale oczy wi ście po my sły są i z wie lu ko rzy sta my. 

Co mie siąc pod pi su ję li stę kil ku na stu, kil ku dzie się ciu 

po my słów, któ re są pre mio wa ne. 

Bo za wsze jest tak, że stra te gicz ne pla ny do cho dzą w pew nym

mo men cie do okre ślo ne go po zio mu i od gór nie nie wie le wię cej

da się już zro bić – po tem de cy du je już ini cja ty wa lu dzi. 

Stàd te˝ na sze przy wià za nie i bar dzo emo cjo nal ny sto su -
nek do Fia ta Gin go – swo je dzie ci prze cie˝ bar dzo si´ ko -
cha. Co dzien nie zda rza jà nam si´ ja kieÊ nie spo dzian ki,
zwià za ne g∏ów nie z dzia ∏a niem ro bo tów. To jed nak prze -
cie˝ do pie ro po czà tek, dla te go tak wa˝ ne jest, by wszyst -
ko do k∏ad nie po spraw dzaç, usta wiç i za pro gra mo waç.”
Bo gu sław Kur kow ski, ope ra tor

„Pod czas po by tu w Tu ry nie
nie mo gli Êmy so bie od mó wiç, by
nie rzu ciç w∏o skim ko le gom pi∏ kar -
skie go wy zwa nia. Pod j´ li je i choç
po czàt ko wo by ∏o nie co trud no, kie -
dy sk∏ad si´ unor mo wa∏ po ka za li -
Êmy im, jak si´ gra w Pol sce. Je den
z me czów za koƒ czy li Êmy wy ni kiem 17:6. Wszy scy chy ba
na d∏u go za pa mi´ ta my w∏o skà kuch ni´ – choç po po by cie
we W∏o szech przez d∏u˝ szy czas nie mo gli Êmy pa trzeç na

�



ma ka ron. Tu˝ przed wy jaz dem do Pol ski ka˝ dy dzwo ni∏
do do mu i „sk∏a da∏ za mó wie nie”: ro só∏, ko tlet scha bo wy,
ziem nia ki i ka pu sta za sma ̋ a na.”

LA KIER NIA
Ar tur Kor dow ski, uster ko wicz -la kier nik

„Fiat Gin go to rze czy wi Êcie na sza
wiel ka na dzie ja. Od nie go za le ̋ y prze -
cie˝ przy sz∏oÊç nas wszyst kich. A do je -
go pro duk cji je ste Êmy do sko na le przy -
go to wa ni – ma my du ̋ e do Êwiad cze nie,
bo wi´k szoÊç tej za ∏o gi pra co wa ∏a ju˝
przy star cie Ci nqu ecen to, a póê niej Se icen to, Sie ny i Pa -
lio Week end. Dzi´ ki te mu te˝ pra cu je my spo koj nie, bez
stre su – ka˝ dy do sko na le wie, co do nie go na le ̋ y i mo ̋ e
si´ na tym sku piç. I sa mi wi dzi my, ̋ e spo koj nie pra cu je si´
dwa ra zy szyb ciej – a przy tym le piej, bo wie my ja kie b∏´ -
dy po pe∏ nia ne by ∏y kie dyÊ i te raz mo˝ na ju˝ ich uni kaç.

Bar dzo po móg∏ nam wy jazd 
do W∏och – ze bra ne tam do -
Êwiad cze nia po zwo li ∏y nie po wta -
rzaç nie któ rych z∏ych roz wià zaƒ
u sie bie.”
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Wszyst ko za czy na się od pro duk cji przed nie go i tyl ne go

szkie le tu oraz po szcze gól nych czę ści pod ło gi, co w efek cie

da je kom plet ne pod wo zie. W ko lej nych eta pach na stę pu je

spa wa nie le wych i pra wych bo ków oraz ich scze pia nie

z nad wo ziem i da chem. Ostat ni etap sta no wi li nia czę ści

ru cho mych – pro duk cja bocz nych i pią tych drzwi, po kry wy

sil ni ka oraz błot ni ków. Kie dy wszyst ko zło żo ne jest już

w jed ną ca łość, eg zem plarz przej mu je La kier nia.

La kier nia
Zgrza ne nad wo zie pod da ne zo sta je ką pie lom my ją cym,

a na stęp nie na bla chę na kła da na jest ochron na po wło ka

fos fo ra no wa. Tak przy go to wa ne nad wo zie za nu rza się

w wan nie wy peł nio nej far bą, w któ rej z wy ko rzy sta niem

prą du elek trycz ne go na kła da na jest po wło ka ma lar ska. 

Po wy su sze niu far by w pie cu, po łą cze nia ele men tów 

nad wo zia są uszczel nia ne – co za bez pie cza przed 

nie po żą da nym prze do sta wa niem się wo dy 

lub po wie trza do wnę trza.

Aby uchro nić kie row cę i pa sa że rów przed ha ła sem, 

wnę trze nad wo zia wy ło żo ne zo sta je pły ta mi wy głu sza ją cy -

mi – w tym sa mym ce lu na spód na kła da na jest gru ba 

po wło ka ma sty ki. Ca łość ma lo wa na jest na stęp nie far bą

pod kła do wą. Po jej wy su sze niu i usu nię ciu ewen tu al nych

uste rek, na nad wo zie na try ski wa ne są ko lej ne dwie 

war stwy far by – z któ rej pierw sza, to ko lo ro wa po wło ka 

pa ste lo wa (lub z efek tem me ta licz nym), na to miast dru ga

to prze zro czy sta po wło ka o wy so kim po ły sku. 

Wy su szo ne nad wo zie po now nie jest do kład nie prze glą da ne

i po uzy ska niu cer ty fi ka tu wy sy ła ne na Mon taż.

Mon taż
Pra ce mon ta żo we po dzie lo ne są na kil ka eta pów. 

W pierw szym sa mo chód wy po sa żo ny zo sta je w czę ści nad -

wo zia, zbior nik pa li wa, in sta la cję elek trycz ną oraz de skę

roz dziel czą. Na stę pu je za śle pia nie otwo rów i wy koń cze nie

wnę trza – dy wa ni ki, pod su fit kę itp. Dru gi etap roz po czy na

mon taż szyb (przed niej, bocz nych i tyl nej) oraz po szy bia.

Sa mo chód otrzy mu je ze spół na pę do wy i ele men ty 

za wie sze nia tyl ne go – co za my ka etap prac przy pod wo ziu. 

Po za mon to wa niu re flek to rów i zde rza ków bry ła au ta jest

już go to wa. W trze cim eta pie na stę pu je wy po sa że nie sa mo -

cho du w pły ny: ha mul co wy, chło dze nia i śro dek chłod ni czy

kli ma ty za cji, a na stęp nie w fo te le, sie dze nia i drzwi. 

Da lej na stę pu je te sto wa nie in sta la cji elek trycz nej 

i amor ty za to rów, funk cjo no wa nia kon tro lek, re gu lo wa nie

re flek to rów i zbież no ści kół. Po pró bach dro go wych 

i wy trzy ma ło ścio wych au to wę dru je na par king i od da ne

zo sta je do dys po zy cji Dzia łu Sprze da ży.

Kaź mierz z Tu ry nu
Pra cow ni cy Wy dzia łu La kier ni opo wia da ją 

so bie aneg do tę, jak to pod czas po by tu we

Wło szech, je den z ko le gów o dość cha rak te ry -

stycz nym, „wschod nim” ak cen cie dzwo nił

z ha li pro duk cyj nej do do mu. Ze wzglę du 

na pa nu ją cy ha łas, żo na nie roz po zna ła go

w pierw szej chwi li i py ta ła „- Kto mó wi?”.

W od po wie dzi usły sza ła w słu chaw ce dość 

gło śno: „ – Ha lo!? Jak to kto mó wi?! 

Kaź mierz z Tu ry nu!”.



An drzej Szko lak, kie row nik ZTn r2
„Wy jazd do W∏och by∏ dla nas

pierw szà oka zjà do od by cia ta kie go
swo iste go tre nin gu za gra ni cà – oka -
za ∏o si´ jed nak, ˝e w Be ina sco nie
ma la kier ni, dla te go zo sta li Êmy od -
de le go wa ni do pra cy w za k∏a dzie
Mi ra fio ri. Wcze Êniej nie mie li Êmy

prak tycz nie ˝ad ne go do Êwiad cze nia, je Êli cho dzi o uszczel -
nia nie te go ty pu nad wo zia, a tam do k∏ad nie po zna li Êmy
no wà tech no lo gi´ i mie li Êmy oka zj´, by jà zwe ry fi ko waç.
Szyb ko oka za ∏o si´, ˝e nie mu si my mieç ˝ad nych kom plek -
sów wzgl´ dem W∏o chów – sa mi pro po no wa li Êmy zmia ny
i no we roz wià za nia, któ re szyb ko zo sta ∏y za ak cep to wa ne
i wpro wa dzo ne. A na si pra cow ni cy w swo ich ja skra wo ̋ ó∏ -
tych ubra niach zro bi li fu ro r´, rzu ca jàc si´ wszyst kim
w oczy na wet z naj dal sze go koƒ ca ha li. Ale dzi´ ki tym
ubio rom by ∏o nas wi daç jak na d∏o ni i wy glà da ∏o to tak,
jak by by ∏o nas kil ku dzie si´ ciu, a nie kil ku na stu.”

Ga brie la Stol, tech no log
„W przy pad ku Gin go po przecz ka

pod nie sio na zo sta ∏a bar dzo wy so ko
– i pra cow ni cy do sko na le o tym
wie dzà. Ze zdwo jo nà uwa gà i po -
tro jo nà sa mo kon tro là usu wa jà
wszyst kie, na wet naj drob niej sze
uster ki. Obec nie pra cu je my na trzy
zmia ny i przy go to wu je my oko ∏o dwu dzie stu nad wo zi na
kaêdej. Lu dzi na ra zie nam wy star cza, choç pew nie kie dy
pro duk cja wzroÊnie, przy da si´ jesz cze pa r´ ràk do pra cy.
Tym bar dziej, ̋ e uszczel nia nie to ty po wo r´cz na ro bo ta, za
po mo cà pi sto le tu, dy szy i szmat ki do wy cie ra nia nad mia -
ru. Z ca ∏à pew no Êcià bar dzo po ma ga nam co raz wi´k sze

Te go kro ku da lej nie zro bi sa ma dy rek cja, czy na wet kie row ni cy –

ale trzy ty sią ce lu dzi z ca łą pew no ścią tak. Zresz tą peł ny pro jekt

zmian, ja kie za szły w za kła dzie, opra co wa ny zo stał wła ści wie 

od dol nie – przez kie row ni ków i ich ze spo ły. My po da li śmy, ja kie

ma my ce le i po pro si li śmy: „Po wiedz cie nam, jak chce cie pra co wać,

że by je zre ali zo wać”. Stąd, na przy kład, ini cja ty wa przerw gru po -

wych. Dzię ki nim znacz nie wzra sta in te gra cja za ło gi, po nad to 

li der gru py ma spo sob ność prze ka za nia waż nych in for ma cji. 

Czy za ło ga wie, co dy rek tor są dzi o jej pra cy?
My ślę, że tak. Wie lo krot nie po wta rza łem – zro bi li ście wspa nia łą

rzecz. Czło wiek, jak wi dzi ko goś bied ne go, głod ne go, cza sem 

da mu zło tów kę al bo dwie. Ale wy zro bi li ście du żo wię cej 

– swo ją po sta wą da li ście wie lu lu dziom pra cę. To dzię ki wam 

i ja ko ści wa szej pra cy ty lu lu dzi ma dzi siaj za trud nie nie 

i jesz cze wie lu je znaj dzie. 

Jak obec nie oce nia Pan stan za awan so wa nia pro duk cji 
Fia ta Gin go?
Za ło żo ny plan, za rów no pod wzglę dem pro duk cji, 

jak i ja ko ści, re ali zo wa ny jest bez więk szych za kłó ceń. 

Je śli cho dzi o wy daj ność – w tej chwi li pro du ku je my 



120 Fia tów Gin go dzien nie. Do ce lo wo za kład przy go to wa ny jest

na 1250 tych aut każ de go dnia. 

Jak po strze ga Pan Fia ta Gin go?
Ten sa mo chód, to coś, na co od dłuż sze go cza su cze ka li śmy. 

To nie tyl ko no wa tech no lo gia – je go kom fort, wy po sa że nie

i osią gi są wy jąt ko we . Roz ma wiam na te mat 

Fia ta Gin go z wie lo ma oso ba mi i nie spo tka łem się do tąd z żad ną

ne ga tyw ną opi nią – a prze cież Po lak co, jak co, ale kry ty ko wać

po tra fi. Zwłasz cza w przy pad ku pro duk tów pol skich. 

Wszy scy py ta ją mnie, kie dy bę dzie moż na go ku pić, 

a to jest naj lep szy do wód na na praw dę wy so ką oce nę 

te go mo de lu.

Co dla Pa na ozna czał pro ces uru cha mia nia pro duk cji te go au ta?
Jest to dla mnie ogrom ne za da nie i du że wy zwa nie. Ozna cza wie le

nie prze spa nych no cy i mnó stwo wy rze czeń – ale z ca łą pew no ścią

war to by ło je pod jąć. Po twier dza to rów nież po sta wa na szych 

pra cow ni ków. Już w trak cie prac przy go to waw czych zgło si li śmy

po nad 300 ulep szeń do procesu technologicznego – na ba zie do -

świad czeń z pro duk cji Se icen to. Ca łą na szą ener gię kie ru je my na

wy pro du ko wa nie sa mo cho du, któ ry da mak sy mal ne za do wo le nie

od bior cy. Po ko na nie tak wy so ko usta wio nej po przecz ki jest 

moż li we tyl ko wów czas, kie dy ma się ta ką za ło gę, ja ka pra cu je 

w Ty chach – co do te go nie mam naj mniej szych wąt pli wo ści.

zin te gro wa nie za ∏o gi – a te go mo ̋ e my uczyç si´ od W∏o -
chów, u których na pierw szy rzut oka w ogó le nie wi daç,
kto, ja kà i ja kie go szcze bla pe∏ ni funk cj´.”

MON TAŻ
Grze gorz Do ma gal ski (li der gru py)

„W przy pad ku Se icen to by ∏o trud niej –
te raz pra ca przy mon ta ̋ u de ta li jest prost -
sza, ale dzi´ ki te mu bar dziej do k∏ad na
i wy daj niej sza. Bar dzo wie le si´ zmie ni ∏o,
cho cia˝ by je Êli cho dzi o pod mon to wy wa -
nie sil ni ków – wcze Êniej od by wa ∏o si´ to
na spe cjal nych sto ∏ach pod mon ta ̋ o wych, te raz jest ca ∏a
osob na li nia, na któ rej sk∏a da ny jest sil nik ze skrzy nià.
Wszyst ko to ma du ̋ y wp∏yw na ja koÊç wy ko na nej pra cy.
Je dy nym man ka men tem jest to, ˝e pro du cen ci nie na dà ̋ a -
jà z do sta wa mi cià gle zmie nia jà cych si´ pod ze spo ∏ów i de -
ta li. Wszyst ko jed nak unor mu je si´, kie dy wszel kie zmia ny
b´ dà ju˝ osta tecz ne.”

Wło skie „Sto lat”...
Pod czas szko le nia we Wło szech w je den z week en dów pol ska 

eki pa po je cha ła na wy ciecz kę do Rzy mu. W wy pra wie udział brał

tak że dy rek tor Zdzi sław Ar let. Z so bo ty na nie dzie lę wszy scy 

no co wa li w ho te lu na obrze żach wło skiej sto li cy, ocze ku jąc 

na stęp ne go dnia spo tka nia z Oj cem Świę tym w Wa ty ka nie. 

W no cy (oko ło 2:00-3:00) dy rek to ra Ar le ta obu dzi ły dość gło śne

śpie wy. Po cząt ko wo my ślał, że to sen lub złu dze nie – śro dek 

no cy, śro dek Włoch, a zza ścian do bie ga grom kie „Sto lat, 

sto lat!”. Póź niej oka za ło się, że jed ne mu z pra cow ni ków 

(J. Pa la) wła śnie uro dzi ła się w Pol sce có recz ka. 

Dziew czyn ka ma na imię We ro ni ka.

¤
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Ta de usz Wi tek (li der gru py)
„W cza sie çwi czeƒ we W∏o szech by ∏a

kie dyÊ ta ka sy tu acja, ˝e tra fi∏ nam si´ mo -
del z prze zna cze niem na ry nek an giel ski –
a tam, jak wia do mo, obo wià zu je ruch le -
wo stron ny i w sa mo cho dzie wszyst ko jest
„na od wrót”. Po czàt ko wo nie bar dzo wie -

dzie li Êmy, jak so bie z tym po ra dziç, ale w koƒ cu ja koÊ to po -
sz∏o – a dzi´ ki te mu, te raz bez pro ble mu da my so bie ra d´
z te go ty pu za da nia mi. Zresz tà przy k∏a dów na „pol skà po -
my s∏o woÊç” by ∏o wi´ cej. Kie dyÊ w prze d∏u ̋ o ny week end
po je cha li Êmy na wy ciecz k´ i za raz po po wro cie przy sz∏o
nam sk∏a daç te go no we go die sla. By li Êmy nie wy spa ni, wy -
koƒ cze ni i przez to s∏a bo skon cen tro wa ni – i za nic nie mo -

gli Êmy so bie daç ra dy z pod mon ta ̋ em spr´ ̋ ar ki. A pro blem
wià za∏ si´ z czte re ma Êru ba mi jed na ko wej d∏u go Êci, któ re
na raz ni jak nie pa so wa ∏y. Wte dy wpa dli Êmy na po mys∏, ˝e
mo ̋ e uda ∏o by si´, gdy by jed na z tych Êrub by ∏a d∏u˝sza –
i rze czy wi Êcie by ∏o to w∏a Êci we roz wià za nie. Póê niej zresz tà
oka za ∏o si´, ˝e owa Êru ba po pro stu mu sia ∏a byç d∏u˝ sza –
na wet list po chwal ny do sta li Êmy wte dy. I po my Êleç, ˝e pro -
blem uda ∏o si´ roz wià zaç na wet po mi mo te go, ˝e by li Êmy
tak bar dzo zm´ cze ni i nie skon cen tro wa ni...”
Mi ro sław Ko sow ski (li der gru py)

„Naj bar dziej pra co ch∏on ny jest nie wàt -
pli wie pod mon ta˝ sil ni ka. I dla te go po -
Êwi´ ca my mu mnó stwo uwa gi – zresz tà
uwa ̋ a my, ˝e mo tor w sa mo cho dzie, to
tak, jak ser ce u cz∏o wie ka. Ka ro se ria to
prze cie˝ w∏a Êci wie tyl ko „ubra nie”. Od -
kàd mó wi my o tym g∏o Êno, wszy scy na zy -
wa jà nas „mo tor ki”. Sa ma pra ca wy ma ga

wi´k sze go sku pie nia, ale z ca ∏à pew no Êcià jest ∏a twiej sza –
zw∏asz cza dzi´ ki no wym ro bo tom. Sà czte ry ro dza je sil ni ka
– a pra cow nik w∏a Êci wie wy bie ra od po wied ni pro gram
i póê niej kon cen tru je si´ ju˝ tyl ko na przy kr´ ca niu Êru bek
w od po wied niej ko lej no Êci. Oczy wi Êcie jest to ob raz w du -
˝ym uprosz cze niu, nie mniej jed nak no wa au to ma ty ka 
na praw d´ bar dzo u∏a twia za da nie.”
Je rzy Pa la (li der gru py)

„Bar dzo po ma ga jà nam s∏u˝ by
tech nicz ne. Nie zwy kle wa˝ ne jest to,
˝e wszyst ko, co za uwa ̋ y my, za raz
prze le wa ne jest na pa pier – i wszel -
kie roz wià za nia sta jà si´ ogól nie
obo wià zu jà ce. A kie dyÊ by ∏o tak, ˝e
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wszel kie uspraw nie nia by ∏y nam na rzu ca ne od gór nie, 
zza biur ka.

To bar dzo wa˝ ne, ˝e w∏a Ênie nam, Po la kom, da no od po -
czàt ku do koƒ ca zaj mo waç si´ pro ce sem pro duk cyj nym –
dzi´ ki te mu mo ̋ e my Êmia ∏o po wie dzieç, ˝e Fiat Gin go na -
praw d´ jest nasz. Z tym te˝ wià ̋ e si´ fakt, ˝e lu dzie ina czej
pod cho dzà do te go mo de lu – an ga ̋ u jà si´, pro po nu jà mnó -
stwo drob nych zmian, ko rekt, ulep szeƒ. Wszyst kim nam bar -
dzo za le ̋ y, aby by∏ to do sko na ∏y sa mo chód – bo bar dzo moc -
no wie rzy my w je go suk ces. Pi´ cio drzwio wy, nie wiel ki ze -
wn´trz nie i bar dzo prze stron ny w Êrod ku, wy god ny, Êwiet nie
wy g∏u szo ny i do pra co wa ny do naj -
mniej sze go de ta lu, a przy tym w przy -
st´p nej ce nie – cze go chcieç wi´ cej?”

SŁUŻ BA TECH NICZ NA
Adam Go łusz ka, spe cja li sta – ko or dy na tor

„WÊród na szych za daƒ zna la z∏o si´
do sto so wa nie li nii tech no lo gicz nych
do pro duk cji Fia ta Gin go, w tym 

pra ce bu dow la ne, mo der ni za cja sys te mów trans por to -
wych, in sta la cje ener ge tycz ne za si la jà ce gniaz da pro duk -
cyj ne. Przy go to wa nie do pro duk cji Fia ta Gin go od by wa -
∏o si´ du ̋ o spraw niej, ni˝ np. w przy pad ku Ci nqu ecen to.
Wy ni ka ∏o to nie wàt pli wie z na sze go do Êwiad cze nia – jest
to bo wiem po Ci nqu ecen to, Se icen to i Sie nie/Pa lio na sze
czwar te uru cho mie nie pro duk cji w tym za k∏a dzie. Prze j´ -
li Êmy po nad to o wie le wi´k szy za kres kom pe ten cji, 
co Êwiad czy za pew ne o wzro Êcie po zio mu za ufa nia Fia ta
do na szych s∏u˝b.”

Je rzy Kos sa kow ski, spe c. ds. cy klu pro duk cji
„˚y je my w cza sach, w któ rych zmien -

noÊç ryn ku po wo du je, ˝e czas uru cho mie -
nia pro duk cji po wi nien byç jak naj krót szy.
I dziÊ wi daç wy raê nie, jak zmie ni∏ si´ sto -
su nek do staw ców, pod wy ko naw ców oraz
pra cow ni ków na li niach pro duk cyj nych
do w∏a snych za daƒ, a tak ̋ e ich ro la w ca -
∏ym pro ce sie uru cho mie nia. Dzi´ ki te mu koƒ co we efek ty
na szych prac mo gà byç na praw d´ naj wy˝ szej ja ko Êci.”
Cze sław Bil ski, spe cja li sta ds. me tod

„Po mi mo te go, ˝e pro duk cja ju˝ ru szy -
∏a, ro la na szych s∏u˝b jesz cze si´ nie skoƒ -
czy ∏a. Przed na mi ko lej ne uru cho mie nie –
dru ga li nia mon ta ̋ o wa, wer sja Gin go
z na p´ dem na czte ry ko ∏a oraz wer sja
trzy drzwio wa. A ka˝ de uru cho mie nie
przy no si ze so bà no we wy zwa nia. Two -
rzy my jed nak pro fe sjo nal ny ze spó∏, dzia ∏a jà cy zgod nie
z naj no wo cze Êniej szy mi kie run ka mi tech nicz ny mi i me to -
do lo gicz ny mi, dla te go je ste Êmy w sta nie roz wià zy waç sta -
wia ne przed na mi za da nia w spo sób wy wa ̋ o ny tech nicz -
nie i eko no micz nie.”

Ko los z Mi ra fio ri
Li nia tech no lo gicz na la kier ni jest we Wło szech nie co ina czej 

zor ga ni zo wa na, niż w Pol sce. U nas każ dy, kto roz po czy na da ny

pro ces, mu si go rów nież za koń czyć – tam na li nii jest nie co 

wię cej pra cow ni ków i od cin ków z kon kret ny mi, szcze gó ło wy mi

za da nia mi. Stąd też mniej sze roz mia ry ty skiej ha li – a sa ma 

la kier nia Mi ra fio ri jest ogrom na i ma dłu gość oko ło ki lo me tra.
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Pod zna kiem 
Fia ta

Po dwu let niej prze rwie pro du cen ci sa mo cho dów spo tka li się 

po raz dwu na sty na mię dzy na ro do wych tar gach Po znań Mo tor Show. 

Fakt otwar cia im pre zy na sto isku Fia ta miał szcze gól ne zna cze nie 

dla fir my, któ ra przed laty zmo to ry zo wa ła Pol skę.

Mi ro sła wa Ma lich
fot. I. Kaźmierczak, M. Feodorów



25czer wiec  2003 f i a t  wo kó ł  n a s

W przed dzieƒ roz po cz´ cia tar gów, Fa bri ce d’Ar -
che, no wy dy rek tor han dlo wy Fiat Au to Po land,
przy po mnia∏ na kon fe ren cji pra so wej, ˝e

w 2002 ro ku spó∏ ka wy pro du ko wa ∏a po nad 158 tys. sa mo -
cho dów i by ∏a naj wi´k szà fir mà mo to ry za cyj nà w Pol sce.
Umoc ni ∏a i po twier dzi ∏a po zy cj´ li de ra na pol skim ryn ku
(pra wie 60 tys. sprze da nych sa mo cho dów), naj wi´k sze go
eks por te ra (ok. 120 tys. sa mo cho dów) oraz naj wi´k sze go
in we sto ra w bran ̋ y mo to ry za cyj nej. „Pol ska jest dla Fia ta
stra te gicz nym ryn kiem – mó wi∏ dy rek tor han dlo wy. – Tu taj,
w Ty chach, znaj du je si´ bar dzo no wo cze sna fa bry ka, w któ -
rej roz po cz´ li Êmy pro duk cj´ naj now sze go mo de lu Gin go.
Na sze pla ny prze wi du jà w 2005 ro ku pro duk cj´ wiel ko Êci

240 tys. sa mo cho dów. Pra wie 80%
pro duk cji prze zna czo ne b´ dzie na
ryn ki za gra nicz ne. Wià ̋ e my z Gin go
du ̋ e na dzie je. Je ste Êmy prze ko na ni,
˝e sa mo chód ten od nie sie suk ces 
za rów no w Pol sce, jak i na in nych ryn -
kach eu ro pej skich”.

Na roz po cz´ cie pro duk cji no we go
mo de lu prze zna czo no 570 mln eu ro.
In we sty cja nie mal w ca ∏o Êci sfi nan so -
wa na zo sta ∏a z w∏a snych Êrod ków spó∏ ki. Ale mó wiàc o in -
we sty cjach, nie spo sób po mi nàç jesz cze jed nej, wa˝ nej ini -
cja ty wy Fia ta wspól nie z GM. Od mar ca br. spó∏ ka Fiat -
-GM Po wer tra in w Biel sku-Bia ∏ej pro du ku je naj bar dziej za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie sil ni ki 1,3 Mul ti jet, prze zna -
czo ne dla Fia ta i Opla. W t´ pro duk cj´ za in we sto wa no bli -
sko 400 mln eu ro, a pla ny prze wi du jà co naj mniej 500 tys.

sil ni ków rocz nie, prze zna czo nych w wi´k szo Êci na eks port. 
Obie in we sty cje, war to Êci pra wie mi liar da eu ro, sà do -

wo dem wiel kie go za an ga ̋ o wa nia Fia ta w Pol sce. Âwiad czà
te˝ o na dziei, ja kà Fiat wià ̋ e z przy sz∏o Êcià ryn ku sa mo -
cho do we go w Pol sce, któ ry w pierw szych mie sià cach te go
ro ku wy ka za∏ lek kie o˝y wie nie. Sprze da˝ sa mo cho dów
oso bo wych wzro s∏a od po czàt ku ro ku do koƒ ca ma ja ogó -
∏em o 14,56%, a Fia ta Au to Po land – o 16.17%. Suk ces
od no to wa ∏y te˝ ma ∏e sa mo cho dy do staw cze, na któ re za -
po trze bo wa nie wzro s∏o o 12%. 

„Chc´ pod kre Êliç – mó wi∏ Fa bri ce d’Ar che – ˝e w tym
okre sie pra cow ni cy Fiat Au to Po land wy ko na li wspa nia ∏à
pra c´; chc´ ser decz nie po gra tu lo waç i po dzi´ ko waç za -

rów no im, jak te˝ de ale rom. Wszy scy ci´˝ -
ko pra co wa li, by za pro po no waç klien tom
to, co naj lep sze. Rok 2003 b´ dzie ro kiem
po wro tu Fia ta, po nie wa˝ na sza stra te gia
jest bar dzo am bit na i zde ter mi no wa na”. 

W 2003 ro ku Fiat pla nu je sprze daç 70
tys. sa mo cho dów oso bo wych i lek kich sa -
mo cho dów do staw czych, co sta no wiç b´ -
dzie 17% wzrost sprze da ̋ y. Fir ma za mie -
rza utrzy maç w Pol sce po zy cj´ li de ra
i zdo by waç no we udzia ∏y w ryn ku, 
po przez wzmac nia nie part ner stwa z de -
ale ra mi, a tak ̋ e pod no sze nie sku tecz no Êci
ryn ko wej. „Chce my ofe ro waç ryn ko wi
in no wa cyj ne, bar dzo ∏ad ne i no we 
pro duk ty oraz us∏u gi – do da∏ Fa bri ce

d’Ar che. – Ce lem jest wzmoc nie nie mar ki Fiat, a tak ̋ e
uak tu al nie nie jej dla od bior ców. Per spek ty wy na ten rok
b´ dà wy ra zem pew ne go opty mi zmu zwià za ne go z no wy -
mi pro duk ta mi, któ re nie ba wem po ja wià si´ na ryn ku
i z pew no Êcià od nio sà suk ces”. 

Fa bri ce d’Ar che
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Na tar gach za pre zen to wa no po raz pierw szy w Pol sce
no we go, ro dzi me go Fia ta Gin go. Pre mie r´ mia∏ tak ̋ e
no wy Fiat Pun to, w któ rym do ko na no oko ∏o 300 udo -
sko na leƒ tech nicz nych. Pol scy mi ∏o Êni cy mo to ry za cji
mo gli obej rzeç po raz pierw szy Fia ta Ide´ i prze pi´k nà
Lan ci´ Yp si lon. Uwa g´ przy cià ga ∏y tak ̋ e sa mo cho dy
kon cep cyj ne: Mar ra kech i Sim ba, stwo rzo ne na ba zie
Gin go, oraz Lan cia Gran tu ri smo i Do blò Sand storm. 

„Do tej po ry ˝ad na fir ma mo to ry za cyj na nie przed -
sta wi ∏a na jed nym sto isku tak wie lu atrak cji – twier dzi
Woj ciech Ma sal ski, ma na ger ds. mar ke tin gu. – Trze ba jed -
nak przy znaç, ˝e na sza fir ma ju˝ od po czàt ku ro ku za ska -
ki wa ∏a klien tów no wo Êcia mi. Pierw szà by∏ Sti lo 

i StiloMul ti Wa gon, któ re zaj mu jà
3 miej sce wÊród sprze da wa nych w Pol -
sce mo de li Fia ta. Ko lej nym ka mie niem
mi lo wym w te go rocz nej stra te gii Fia ta
jest no we Pun to, któ ry ma dla nas du ̋ e
zna cze nie, gdy˝ w pla nie mar ke tin go -
wym za k∏a da my zwi´k sze nie sprze da ̋ y
i umoc nie nie po zy cji w seg men cie B.
Trze cià te go rocz nà me ga gwiaz dà jest
Gin go, z któ rym Fiat Au to Po land wià ̋ e ogrom ne na dzie -
je. Ry nek pol ski pod wzgl´ dem sprze da ̋ y te go mo de lu b´ -
dzie zaj mo wa∏, po W∏o szech, dru gie miej sce w Eu ro pie.
Og∏o si li Êmy te˝ ce n´ – 26.900 za wer sj´ pod sta wo wà
i my Êl´, ˝e jest ona atrak cyj na. Ce na ta gwa ran to wa na jest
w okre sie sk∏a da nia za mó wieƒ, czy li dla osób, któ re wcze -
Êniej po dej mà de cy zj´ w spra wie za ku pu”.

W seg men cie A, sta no wià cym 12% pol skie go ryn ku, 
sy tu acja Fia ta nie ule g∏a zmia nie – fir ma na dal utrzy mu je

po zy cj´ li de ra. W seg men cie
B od no to wa no lek ki przy rost
w po rów na niu z ro kiem ubie -
g∏ym – jest to bar dzo wa˝ ny fakt,
ma jàc na uwa dze pre mie r´ no -
we go Pun to. 

„Fiat Pun to za wsze by∏ na szà
du mà i chlu bà – mó wi Ta rik 
Has san, brand ma na ger Fiat/Lan -

cia. – W Eu ro pie sprze da no 5 mln te go mo de lu, w tym
w Pol sce 128 tysi´cy. Dla nas nie zwy kle wa˝ na jest pre zen -
ta cja Fia ta Gin go. Jest to no wy sa mo chód, stwo rzo ny we -
d∏ug no wej fi lo zo fii, któ ra sy tu uje go na gra ni cy seg men tów
A i B. Mam tu na my Êli za rów no ja koÊç wy ko na nia, ja koÊç

Woj ciech Ma sal ski

Ta rik Has san



Nowy styl Fiata
W Po zna niu spo ty ka my Pe te ra Jan se na, 

Chief De si gner Exte rior Cen trum Sty lu Fia ta. 

Po mi mo tłu mu na sto isku Fia ta, nie trud no by ło go 

do strzec. Wy so ki, ele ganc ki, ubra ny tak, jak po wi nien 

ubie rać się pro jek tant: swo bod nie, ale mod nie. 

„Zmie nić go tak, by nie zdra dzić cha rak te ru, któ ry przy czy nił

się do je go ogrom ne go suk ce su; to idea, przy świe ca ją ca 

nam pod czas pro jek to wa nia no we go Fia ta Pun to – wy ja śnia

Pe ter Jan sen. – Wła śnie wraz z no wym Pun to chcie li śmy 

za cząć marsz, któ ry za pro wa dzi nas do zmia ny wizerunku 

ze wnętrz ne go ga my Fia ta”. Wy star czy tyl ko rzu cić okiem 

na „ob li cze” trzech no wych mo de li: no we go Pun to, Gin go

oraz Idea, aby zro zu mieć no we wy bo ry sty li stycz ne Fia ta.

„Otworzy li śmy Fia tom oczy – do da je Pe ter Jan sen – wy bie -

ra jąc więk sze i szla chet niej sze źre ni ce. W ten spo sób 

otrzy ma li śmy wy gląd bar dziej przy ja zny, nie tra cąc na 

agre syw no ści. Na „twa rzy” Fia ta po ja wia ją się tak że „usta”,

osło na chłod ni cy z chro mo wa ny mi wy koń cze nia mi, któ re po -

tę gu ją wra że nie sym pa tii i ra do ści ema nu ją cych z mo de li”.

Pe ter Jan sen, Nie miec, uro dzo ny w Düs sel dor fie, od dzie się -

ciu lat miesz ka w Tu ry nie. Ukoń czył stu dia na Uni wer sy te cie

w Pforz he im, jed nym z nie licz nych na świe cie, na któ rym

znaj du je się wy dział pro jek to wa nia sa mo cho dów. 

Ka rie rę za wo do wą roz po czął od sta żu w fir mie Mer ce des, 

ale tak, jak wszy scy kan dy da ci na pro jek tan tów,  pró bo wał

do trzeć do sto li cy Pie mon tu. – „Dla sty li stów ca łe go świa ta

Tu ryn jest mek ką pro jek to wa nia. Wszy scy, wcze śniej czy 

póź niej, dą żą do te go, by tu pra co wać.” – mó wi Pe ter. 

Wróć my jed nak do no wych mo de li Fia ta, a w szcze gól no ści

do no we go pol skie go Gin go. „Dy na micz ny i ele ganc ki.

Wzbu dza uczu cie lek ko ści i sym pa tii. Na zwa Gin go, któ ra 

tak na praw dę nic nie zna czy, jest ide al na, aby za wrzeć 

w so bie wszyst kie te aspek ty – koń czy Pe ter Jan sen. 

– To na zwa lek ka, mu zy kal na, sym pa tycz na, któ ra jest 

go to wa wy sko czyć z na szych ust tak, jak Fiat Gin go 

go tów jest do star tu na zie lo nym świe tle”. (FG)

u˝y tych ma te ria ∏ów, fi zycz ne roz mia ry, spo sób wy koƒ cze -
nia, de sign oraz do st´p ne wy po sa ̋ e nie – wszyst ko to nie
jest ty po we dla seg men tu A. W tych ob sza rach sa mo chód
znacz nie wy kra cza po za ten seg ment”. 

Fiat Gin go skie ro wa ny jest dla dwóch grup klien tów.
Pierw sza to ro dzi ny, dla któ rych mo del, ze wzgl´ du na swo -
jà ce n´, b´ dzie pod sta wo wym sa mo cho dem. Dru gà gru p´
sta no wiç b´ dà klien ci, zwra ca jà cy uwa g´ na de sign lub 

wy po sa ̋ e nie – dla nich b´ dzie to dru gi lub trze ci sa mo chód
w go spo dar stwie. „Ga ma jest tak skon stru owa na – do da je
Ta rik Has san – by ka˝ dy zna laz∏ coÊ dla sie bie. Na suk ces
po nad to wp∏y nie sieç de aler ska w Pol sce – naj wi´k sza w na -
szym kra ju – któ ra cze ka na ten pro dukt i po dob nie jak Fiat
Au to Po land, du ̋ o spo dzie wa si´ po tym sa mo cho dzie. 
De ale rzy ju˝ w czerw cu roz po cz´ li zbie ra nie za mó wieƒ na
Gin go z re ali za cjà we wrze Êniu, na to miast w lip cu roz pocz -
nie si´ sta tycz ny po kaz sa mo cho du dla gru py wy bra nych,
naj cz´ Êciej lo jal nych klien tów. Rów nie˝ pra cow ni cy b´ dà
mie li oka zj´ do k∏ad nie obej rzeç no wy mo del przed je go 
ofi cjal nà pre mie rà han dlo wà. Dla nich pre zen ta cja b´ dzie
mia ra cha rak ter za rów no sta tycz ny, jak i dy na micz ny, czy li
mo˝ li woÊç prze te sto wa nia sa mo cho du”. 
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Sa mo cho dy Al fa Ro meo to nie tyl ko
du ̋ a moc, du ̋ a szyb koÊç i ogrom na dy -
na mi ka. Sà to tak ̋ e sa mo cho dy no wo -
cze sne, o za awan so wa nej tech no lo gii,
∏à czà ce kom fort z ele gan cjà, wy ró˝ nia -
jà ce si´ ory gi nal nym sty lem i spor to -
wym du chem. Wszyst kie te ce chy 
po sia da jà trzy no we mo de le Al fy pre -
zen to wa ne w Po zna niu: Al fa Ro meo
Spi der, GTV i Al fa 147 GTA.

„Pre zen to wa ne na tar gach mo de le wpro wa dza ne sà
w∏a Ênie na ry nek pol ski – mó wi Lu cy na Bo gusz, brand
ma na ger mar ki. – W ro ku 2003 ce lem Al fa Ro meo jest
od no wie nie ga my. Za cz´ li Êmy od wy po sa ̋ a nia Al fy 147
i 156 w sil ni ki Mul ti jet, któ re w lu tym i mar cu sta ∏y si´
prze bo jem ryn ko wym. Pre zen to wa ne w Po zna niu no we
mo de le po sia da jà tak ̋ e bar dzo moc ne sil ni ki. GTV
i Spi der ma jà sil nik 3.2 o mo cy 240 KM, a 147 GTA –
naj moc niej szy sil nik (250 KM) w ca ∏ej ga mie Al fa Ro -
meo. W nie da le kiej przy sz∏o Êci cze ka jà nas zmia ny w Al fie
156 i 166. Do tej po ry wszy scy pro jek tan ci ba li si´ te go do -
ko naç. We d∏ug ich opi nii Al fa 156 by ∏a bo wiem tzw. czy -
Êcio chem – czy li je Êli cho dzi o for m´, nic do daç, nic ujàç”. 

Lan cia mi ∏o Êni kom mo to ry za cji ko ja rzy si´ nie tyl ko
z awan gar do wà tech no lo già, ale tak ̋ e z po wa bem, uro -
kiem, pi´k nem i zmy s∏o wo Êcià. I ta kie sa mo cho dy mo˝ na
by ∏o zo ba czyç na sto isku tej mar ki. Wzrok przy cià ga ∏a 
no wa Yp si lon, na zwa na przez nie któ rych praw dzi wym

dzie ∏em sztu ki. Ale trud no by ∏o przejÊç obo j´t nie tak ̋ e
obok con cept car Gran tu ri smo. „W przy pad ku Lan cii,
któ ra na le ̋ y do aut luk su so wych, stra te gia sku pia si´
na po now nym wpro wa dze niu mar ki na ry nek – mó wi
Woj ciech Ma sal ski. – W Pol sce sprze da˝ na p´ dzaç b´ -
dzie no wa Yp si lon, sa mo chód wy jàt ko wy, o cu dow nej
li nii i wy koƒ cze niu. Ale szan s´ w Pol sce ma jà rów nie˝
in ne mo de le – The sis i Ly bra”. 

Pod czas Mi´ dzy na ro do wych Tar gów
Mo to ry za cyj nych Po znaƒ Mo tor Show
eks po zy cja Fia ta by ∏a naj wi´k szà pod
wzgl´ dem po wierzch ni i ilo Êci pre zen -
to wa nych mo de li. „Za pre zen to wa li -
Êmy w su mie oko ∏o 40 sa mo cho dów,
∏àcz nie z sa mo cho da mi do staw czy mi –
mó wi Be ata Dzie ka now ska, od po wie -
dzial na w FAP za dzia∏ im prez han dlo -
wych. – Po wierzch nia na szej eks po zy cji
wy nio s∏a 2.6 tys. m2 Przy tak ogrom -

nym przed si´ wzi´ ciu nie da si´ unik nàç nie prze wi dzia nych
sy tu acji. Wie le k∏o po tów spra wi ∏o nam spro wa dze nie Al fa
Ro meo Spi der, któ ra przy je cha ∏a z Fran cji w dniu roz po -
cz´ cia tar gów, o godz. 6.30. Oka za ∏o si´, ˝e prze wo ̋ à cy jà
kie row ca za po mnia∏ pasz por tu. Mu sie li Êmy zna leêç 
za st´p c´, któ rzy móg∏ by po je chaç do Nie miec i prze jàç 
sa mo chód wio zà cy Spi de ra. Na gra ni cy by ∏a, jak za wsze,
ogrom na ko lej ka i do ra na nie by ∏o wia do mo, czy uda si´
nam t´ Al f´ za pre zen to waç na tar gach”. 

Be ata Dzie ka now ska

Lu cy na Bo gusz



„Do tej po ry ˝ad na fir ma nie po ka za -
∏a w Po zna niu ty lu no wo Êci, co Fiat Au -
to – mó wi Bo gu s∏aw Cie Êlar, rzecz nik
pra so wy FAP. – Uwa ̋ am wr´cz, ˝e zdo -
mi no wa li Êmy Po znaƒ Mo tor Show.
Otwar cie tar gów na sto isku Fia ta
Êwiad czy o do ce nie niu ro li i po zy cji
Fiat Au to Po land w pol skiej mo to ry za -
cji. Je ste Êmy prze cie˝ jed nym z naj wi´k -
szych eks por te rów i naj wi´k szym in we -
sto rem w bran ̋ y mo to ry za cyj nej”.

„Fakt, ˝e nie mal wszyst kie naj wa˝ niej sze kon cer ny sa -
mo cho do we sà obec ne w Pol sce i wy twa rza jà tu sa mo cho -
dy bàdê pod ze spo ∏y, jest do wo dem, ˝e roz po cz´ li Êmy in te -
gra cj´ z Eu ro pà – mó wi∏ pod czas uro czy sto Êci otwar cia
tar gów mi ni ster in fra struk tu ry Ma rek Pol. – Tar gi sà
zwier cia d∏em go spo dar ki. W tym ro ku sà dwu krot nie
wi´k sze ni˝ po przed nim ra zem. Wie rz´, ˝e jest to sy gna∏
o˝y wie nia go spo dar ki i d∏u go ocze ki wa ne go wzro stu oraz
po pra wy ko niunk tu ry w mo to ry za cji”.

Bo gu sław Cie ślar

Samochody dostawcze
Na sto isku Fia ta moż na by ło obej rzeć tak że bo ga tą

ofer tę sa mo cho dów do staw czych. 

Za in te re so wa nie wzbu dza ły zwłasz cza po jaz dy 

ze spe cja li stycz ny mi nad wo zia mi. 

W ga mie Do blò uwa gę przy ku wał kon cep cyj ny sa mo -

chód te re no wy o na zwie Sand strom, ale też Do blò

Ma li bu – ide al ny do gru po wych wy cie czek i Do blò

Car go – do prze wo zu war to ścio wych prze sy łek. 

W ga mie Du ca to po ka za no wer sję 

Am bu lans, Camping Car, Fur gon 4x4 ra tun ko wo -

-ga śni czy oraz Du ca to Au to no my, przy sto so wa ny 

do prze wo zu osób nie peł no spraw nych.

Ak ce so ria
W Po zna niu pre zen to wa ne by ły nie tyl ko sa mo cho dy,

ale tak że wszyst ko, co wią że się z ich użyt ko wa niem,

na przy kład ak ce so ria. 

Na sto isku Fia ta mło dych lu dzi, dla któ rych głów nie

skie ro wa ne by ły te przed mio ty, ku si ły przede wszyst -

kim ko lo ro we cza pecz ki oraz rów nie ko lo ro we ze gar ki

i oku la ry prze ciw sło necz ne. Lan cia, mar ka uosa bia ją -

ca wło ski styl ży cia, pre zen to wa ła ele ganc ką ko lek cję

ga lan te rii skó rza nej, skła da ją cą się z róż ne go ro dza ju

etui, to re bek, butów, pa sków, itp. 

Sto isko Al fy Ro meo wy róż nia ły, jak zwy kle, ak ce so ria

o cha rak te rze spor to wym, tym ra zem z lo go GTA. 

Na sto iskach wszyst kich trzech ma rek wzrok 

ko lek cjo ne rów przy cią ga ły tak że mi nia tu ro we 

mo de le sa mo cho dów. 
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N ie ∏a two jest za stà piç mo del, któ ry cie szy∏ si´ tak
wiel kim suk ce sem. Po przed nie Pun to zo sta ∏o za -
ku pio ne przez po nad 5 mln klien tów, 25 ra zy

otrzy my wa ∏o na gro dy w mi´ dzy na ro do wych kon kur sach
i ju˝ od mo men tu wej Êcia na ry nek okrzyk ni´ to go li de rem
seg men tu B. Ce lem Fia ta by ∏o stwo rze nie po jaz du, któ ry
by∏ by wy raê nym sko kiem po ko le nio wym wo bec mo de lu
z 1999 ro ku. Stàd, choç na zwa sa mo cho du po zo sta ∏a ta sa -
ma, wn´ trze ule g∏o ca∏ ko wi tej prze mia nie. Styl po jaz du
zmie ni∏ si´, zmniej szo no nie co je go wy mia ry, po ja wi ∏y si´
zu pe∏ nie no we ele men ty wy po sa ̋ e nia. Po raz pierw szy
w tym seg men cie ryn ku do st´p ny jest sil nik tur bo die sel 1.3.
Po raz pierw szy Pun to za pro po no wa ∏o tak ̋ e dwa ro dza je
au to ma tycz nej prze k∏ad ni, dwu stre fo wà kli ma ty za cj´, elek -
trycz ne wspo ma ga nie kie row ni cy o dwóch pro gra mach
dzia ∏a nia. Wraz z Fia tem Pun to zmie nia si´ spo sób poj mo -
wa nia au ta kom pak to we go, któ re od dzi siaj nie po win no
w ni czym ust´ po waç sa mo cho dom z wy˝ szej pó∏ ki. 
Po twier dze niem te go nie chaj b´ dà np. za awan so wa ne dy na -
micz ne sys te my bez pie czeƒ stwa, sprz´t ste reo oraz uk∏a dy
te le ma tycz ne, któ re uprzy jem nia jà po dró˝: Con nect OBN,
ra dio sa mo cho do we z od twa rza czem CD oraz pli ków
MP3. No we Pun to po sia da za tem wszel kie ce chy, by po -
wtó rzyç han dlo wy suk ces po przed nie go mo de lu i wy wià zaç
si´ z obiet ni cy z∏o ̋ o nej kie row com, ˝e w tym seg men cie
Fiat po tra fi pro du ko waç sa mo cho dy kon ku ren cyj ne 
i za awan so wa ne ja ko Êcio wo, a za ra zem pi´k ne, sty lo we
i no wa tor skie.

No wa tor ski de sign,  
in na oso bo wość

Przed nia cz´Êç no we go Fia ta pod wie lo ma wzgl´ -
da mi po dob na jest w po szcze gól nych wer sjach, ale
od mien na w szcze gó ∏ach. W wer sjach ele ganc kich
na przy k∏ad, os∏o na ch∏od ni cy ma chro mo wa ne ele -
men ty, zaÊ w in nych, bar dziej spor to wych, wlot po -
wie trza przy po mi na w kszta∏ cie pla ster mio du. Pod -
sta wo wà no woÊç w wy glà dzie ze wn´trz nym sta no wi
od mien ny sys tem Êwia te∏; przed nie re flek to ry sà te raz
szer sze, o cy lin drycz nym kszta∏ cie, chro mo wa ne i roz dzie -
lo ne. Po wi´k szo no tak ̋ e zde rza ki, w któ rych umiesz czo no
Êwia t∏a prze ciw m giel ne, po lie lip tycz ne o okrà g∏ej for mie.

Po ja wi ła się trze cia ge ne ra cja 
naj le piej sprze da wa ne go po jaz du
w Eu ro pie. Z od no wio ną sty li sty ką,
ale przede wszyst kim z no wym 
wnę trzem: dwa zu peł nie no we 
ty py sil ni ka, naj lep sze ist nie ją ce 
na ryn ku sys te my te le ma tycz ne
i elek tro nicz ne, za awan so wa ne 
sys te my bez pie czeń stwa. 
Wszyst kie te ele men ty spra wia ją, 
że Pun to moż na za li czyć 
do po jaz dów 
naj wyż szej kla sy.

Fiat Pun to,w trze
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Ty∏ sa mo cho du od zwier cie dla styl cz´ Êci przed niej.
W wer sjach ele ganc kich li nia zde rza ka wy ró˝ nia si´ zde cy -
do wa nym cha rak te rem, w wer sjach spor to wych znaj du jà
si´ wlo ty po wie trza w kszta∏ cie pla stra mio du. W wer sji
trzy drzwio wej Êwia t∏a tyl ne za cho dzà na tyl ne drzwi.

Zde cy do wa nie o˝y wio no wn´ trze po jaz du, dzi´ ki za sto -
so wa niu no wych ma te ria ∏ów, Êwie tli stych ko lo rów oraz luk -
su so wych tka nin, któ re da jà cz´ sto efekt kon tra sto wy, in ne
z ko lei re pre zen tu jà styl in du strial ny. De ska roz dziel cza jest
dwu ko lo ro wa lub w ko lo rze an tra cy tu w za le˝ no Êci od wer -
sji, ma ob ∏e kszta∏ ty, sze ro kie, bez ostrych kan tów. Ze staw
wskaê ni ków zo sta∏ na no wo za pro jek to wa ny, wy po sa ̋ o ny
w nie spo ty ka ne do tàd wy Êwie tla cze. Je Êli ter mi nem oso bo -
woÊç okre Êli li by Êmy ze wn´trz nà li ni´ po jaz du, to ter mi nem
funk cjo nal noÊç na le ̋ a ∏o by okre Êliç wn´ trze no we go Pun to.
Rze czy wi Êcie au to cha rak te ry zu je si´ naj wy˝ szym wspó∏ -
czyn ni kiem funk cjo nal no Êci w swo im seg men cie, ma naj -
wi´k szy ba ga˝ nik oraz prze strzeƒ wn´ trza, któ ra do pa so wu -
je si´ do po trzeb kie ru jà ce go. Ta kie go wy ni ku w tym seg -
men cie nie od no to wu je ˝a den in ny sa mo chód. 

Czte ry sil ni ki 
i czte ry prze kład nie

Wy star czy spoj rzeç na ga m´ sys te mów na p´ do wych
w no wym Pun to, aby prze ko naç si´, ˝e po jazd ten pro po -
nu je bo ga te roz wià za nia w ob r´ bie swo je go seg men tu: 
je den sil nik die sel, trzy sil ni ki ben zy no we, do te go dwie 
za awan so wa ne tech nicz nie, au to ma tycz ne skrzy nie bie gów
(Spe ed ge ar i Du alo gic) i dwie prze k∏ad nie me cha nicz ne

(pi´ cio bie go we). Dwa ze wspo mnia nych sil ni ków to ab so -
lut na no wo Êç, wchodzàca na rynek wraz z Fiatem Punto.

Pierw szy z nich, to je dy ny w swo im ro dza ju tur bo die sel
1.3 16 v Mul ti jet. Kom pak to wy i lek ki sil nik (ma mniej ni˝
50 cm d∏u go Êci i wa ̋ y 130 kg) o mo cy 70 KM przy 4000
ob ro tach na mi nu t´, cha rak te ry zu je mo ment ob ro to wy wy -
no szà cy 18,3 kgm przy 1750 ob ro tach na mi nu t´. To naj sil -
niej szy ze spól na p´ do wy ze wszyst kich ist nie jà cych ma ∏ych
die sli, wy po sa ̋ o nych w tur bo spr´ ̋ ar k´ o sta ∏ej geo me trii.
Sil nik jest przy ja zny dla Êro do wi ska (ju˝ dziÊ spe∏ nia wy ma -
ga nia nor my Eu ro 4, któ ra wej dzie w ˝y cie w 2006 ro ku),
pa li za le d wie 4,5 l ro py na 100 km w cy klu zmien nym, a je -
go ˝y wot noÊç ob li czo no na 250.000 km (tra dy cyj nie
150.000). No we Pun to z tym sil ni kiem przy spie sza od 0 do
100 km w 13 se kund, jest zryw ny ju˝ przy 1400-1500 ob -
ro tach i osià ga 164 km/h.

Dru gà no wo Êcià jest ben zy no wy sil nik 1.4 16v, pro dukt
z ro dzi ny Fi re. Zo sta∏ on opra co wa ny ze szcze gól nà dba ∏o -
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Wnę trze no we go Fia ta Pun to.
Auto widziane z ty łu i z bo ku. W cen tral nej czę ści tyl nych

drzwi uwa gę zwra ca lo go Fia ta. 
U do łu z le wej: de ska roz dziel cza.

w
a

r
to

 w
ie

d
z

ie
ć Au to szy te na mia rę 

No we Pun to wy stę pu je aż w 15 róż nych wer sjach, 

po wsta łych ze skrzy żo wa nia dwóch ty pów nad wo zia

pię cio - i trzy drzwio we go, czte rech sil ni ków, czte rech

skrzyń bie gów w tym dwóch au to ma tycz nych oraz 

róż nych wer sji wy po sa że nia. Wśród tych ostat nich 

mo że my wy róż nić Ac tu al i Ac ti ve, dla klien tów o mniej

za sob nych kie sze niach, li czą cych na ogra ni czo ne kosz -

ty użyt ko wa nia; wer sja So und dla mło dzie ży i Dy na mic

dla pra gną cych luk su su. Wzbo ga co no ko lo ry sty kę nad -

wo zia, te raz do stęp na jest w 14 ko lo rach, do każ de go

z re gu ły ofe ro wa ne są dwa róż ne ko lo ry ta pi cer ki. 

Do te go na le ży do dać sze reg opcji, dzię ki któ rym 

moż na skom ple to wać swój sa mo chód na mia rę. 

Wy star czy wstą pić do jed ne go z oko ło 150 punk tów

sprze da ży i de ale rów Fia ta, by prze ko nać się, że sa mo -

chód ten naj le piej od po wia da na szym po trze bom.

Êcià o osià gi. Moc sil ni ka wy no si 95 KM przy 5800
obr./min. oraz 13 kgm przy 4500 obr./min. No we Pun to
z tym sil ni kiem przy spie sza od 0 do 100 km w cià gu 9,9 se -
kun dy i prze je˝ d˝a ki lo metr z po zy cji za trzy ma nia w cià gu
31,7 se kun dy. Wszyst ko to przy naj mniej szym zu ̋ y ciu pa li -
wa w seg men cie: 7,8 l/100km w cy klu miej skim i 5,1l/km
po za mia stem, zaÊ w cy klu mie sza nym 6,1li tra. No we kom -
pak to we au to pro po nu je tak˝e dwa zna ne ju˝ sil ni ki 1.2 8v
i 1.2 16v z ro dzi ny Fi re, w no wej, po pra wio nej wer sji.

Do ga my sil ni ków do pa so wa no se ri´ no wa tor skich prze -
k∏ad ni. O ile wer sja z 1999 ro ku by ∏a pierw szym kom pak -
to wym au tem wy po sa ̋ o nym w skrzy ni´ Spe ed ge ar, tak
wer sja z te go ro ku jest pierw szym mo de lem, w któ rym po -
∏à czo no au to ma tycz nà skrzy ni´ bie gów z sil ni kiem Mul ti jet.
Urzà dze nie o na zwie Du alo gic jest po dob ne do sys te mów
wy ko rzy sty wa nych w For mu le 1, gdzie au to ma ty za cji pod -
da no ste ro wa nie sprz´ g∏em oraz ste ro wa nie prze ka zy wa ne
z dêwi gni zmia ny bie gów, za cho wu jàc wszyst kie za le ty su -

che go sprz´ g∏a i prze k∏ad ni me cha nicz nej (pod wzgl´ dem
ci´ ̋ a ru, so lid no Êci, nie za wod noÊç oraz ni skie go zu ̋ y cia 
pa li wa). Na zwa Du alo gic od no si si´ do dwo ja kie go spo so -
bu funk cjo no wa nia: pó∏ au to ma tycz ne go i au to ma tycz ne go.
W pierw szym przy pad ku, przy wy ∏à cze niu pe da ∏u sprz´ g∏a,
zmia na bie gów za cho dzi po przez prze miesz cze nie dêwi gni
umiesz czo nej w cen tral nym tu ne lu: prze su wa jàc ja do 
przo du prze cho dzi my na bieg wy˝ szy, do ty ∏u na ni˝ szy.
W au to ma tycz nym try bie mo˝ na wy braç po mi´ dzy dwo ma
opcja mi: Nor mal i Eco no my. W pierw szym pro gra mie 
uzy sku je si´ mak sy mal ny kom fort dzi´ ki jed no cze snej d∏u -
giej i p∏yn nej zmia nie bie gów w ka˝ dych wa run kach. Ce lem
pro gra mu Eco no my zaÊ jest mak sy mal ne ogra ni cze nie 
zu ̋ y cia pa li wa, przy jed no cze snym za cho wa niu kom for tu
i do brej ja ko Êci jaz dy.

No wa tor ski de sign ze spo łu re flek to rów przed nich.



Kli mat 
dla każ de go
Wyprzedzając swoich bezpośrednich konkurentów,

nowy Fiat Punto proponuje jako pierwszy w segmencie

dwustrefową klimatyzację. Urządzenie to, za pomocą

elektronicznej centralki kontroluje temperaturę,

natężenie nawiewu, dystrybucję powietrza, włączanie

sprężarki i obieg powietrza. Może też ustalać dwie

różne temperatury – po stronie kierowcy i pasażera. 

Za jakość powietrza rozprowadzanego we wnętrzu

odpowiedzialny jest filtr, który zatrzymuje cząsteczki

pyłu o średnicy do 0,5 mikronów oraz pyłki. 

Zasada działania klimatyzacji jest następująca: 

kilka czujników mierzy temperaturę wewnątrz 

i na zewnątrz pojazdu oraz ocenia optymalny klimat

odpowiedni dla siedzących wewnątrz pasażerów, 

biorąc pod uwagę wymianę energetyczną 

między ciałem pasażera a wnętrzem pojazdu, 

a także regulując wilgotność, temperaturę 

i natężenie nawiewu powietrza. 

Inny czujnik z kolei zapobiega nadmiernemu

ocieplaniu się powietrza wewnątrz pojazdu pod

wpływem oddziaływania promieni słonecznych.

Wszystkie powyższe pomiary dokonywane są na

bieżąco, a ich wyniki służą do automatycznej

dystrybucji, wentylacji oraz mieszania powietrza.

W rezultacie uzyskujemy wewnątrz stały i jednolity

klimat, nawet przy gwałtownie zmieniających się

warunkach pogodowych.

Wszyst kie dro gi 
po przez je den przy cisk
Fiat Punto proponuje całkowitą nowość na rynku

samochodowym. Connect OBN (Off Board Navigation)

to urządzenie łączące cechy systemu connect,

nawigatora satelitarnego, telefonu z zestawem

głośnomówiącym, odtwarzacza płyt kompaktowych 

oraz plików Mp3. To jedyne tego typu urządzenie na

rynku, które do nawigacji nie wykorzystuje CD Romu

z zapamiętaną topografią terenu, ponieważ

w wszystkie dostępne informacje przesyłane są

bezpośrednio z Contact Center w Arese. Klient

nastawia system w sposób tradycyjny, wykorzystując

w tym celu klawiaturę wyświetlaną na displayu lub

z pomocą operatora naciskając zielony klawisz

Connect. W obu przypadkach system przedstawi na

ekranie trasę przejazdu i umożliwia kierowcy śledzenie

jej przebiegu na ekranie. Podróżując za granicą nie

trzeba już będzie nabywać odpowiedniego CDRomu

z mapą. Kolejną zaletą systemu jest jego cena, bardzo

konkurencyjna, bo obliczona na młodą klientelę. 

To nie wszystko. Nowy Fiat Punto, jako jeden z niewielu

samochodów w swoim segmencie, proponuje aż trzy

wersje radia samochodowego, wszystkie

zaprojektowane przez Blaupunkt, zaopatrzone w sześć

głośników o mocy 4x30 Watt; jedna wersja

z odtwarzaczem kasetowym, druga z pojedynczym

odtwarzaczem płyt CD i trzecia z czytnikiem MP3.

Klient na życzenie może także zainstalować w desce

rozdzielczej zmieniarkę płyt kompaktowych.
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Ochro na 
z sze ściu po du szek

Kom fort nie uzna je
kom pro mi sów
Dla poprawienia wygody i przyjemności jazdy Fiat

Punto wyposażono w trzy istotne urządzenia.

Pierwsze, Cruise Control, steruje bezpośrednio

przepustnicą i pozwala na automatyczne zachowanie

prędkości ustalonej przez kierowcę, drugie – czujnik

deszczu, automatycznie uruchamia wycieraczki

i reguluje częstotliwość ruchów w zależności od

intensywności opadów oraz trzecie – czujnik

parkowania, który przy włączonym wstecznym biegu

sygnalizuje dźwiękiem stopniowe przybliżanie się

przeszkody. Jako jedyny w segmencie Punto

proponuje bezkompromisowy system wspomagania

kierownicy Dualdrive. Do tej pory konstruktorzy,

ustalając siłę oddziałującą na kierownicę, przyjmowali

zazwyczaj wartość średnią pomiędzy maksymalną

lekkością kierownicy (zalecanym podczas parkowania)

a większym oporem (jaki na przykład kierownica

powinna stawiać podczas dużej prędkości jazdy, 

co pozwala na lepsze panowanie nad pojazdem).

W systemie Dualdrive wspomaganie kierownicy

uzależnione jest od prędkości samochodu, im większa

prędkość tym siła wspomagania zmniejsza się i opór

kierownicy rośnie. System zakłada jeszcze dwa

dodatkowe programy. Pierwszy zapewnia maksymalny

kontakt kierowcy a pojazdem i jest idealny głównie

w jeździe mieszanej i poza miastem. Drugi odciąża

kierownicę, zmniejszając jej opór podczas parkowania

i spisuje się świetnie w jeździe po mieście.

Nowe kompaktowe Punto jest najbezpieczniejszym

autem. Świadczy o tym sześć poduszek powietrznych

(jedna po stronie kierowcy, jedna po stronie pasażera,

dwie boczne, w oparciach i w siedzeniach oraz dwie

dachowe). Następnie zabezpieczająca stalowa

struktura (przestrzeń przeżycia), zastosowana 

po raz pierwszy w tym segmencie rynku. Samochód

odznacza się poza tym doskonałą przyczepnością 

do nawierzchni, głównie dzięki zawieszeniom, 

ze skrętną belką, która poprzez swą twardość zwiększa

stabilność pojazdu. Do aktywnych systemów

bezpieczeństwa należy także zaliczyć urządzenia,

które ze względu na swoje skrótowe nazwy nie zawsze

dają się łatwo zapamiętać, ale na pewno gwarantują

w pełni spokojną jazdę: mowa na przykład o ABS

z systemem rozdzielającym siłę hamowania EBD

(w zależności od stopnia przyczepności do podłoża),

który pozwala na pełne panowanie nad samochodem

nawet przy maksymalnie wciśniętym pedale hamulca.

System ESP steruje stabilnością pojazdu na zakręcie,

ASR redukuje poślizg kół w warunkach słabej

przyczepności do podłoża, MSR przywraca właściwy

moment obrotowy silnika w chwili zablokowania kół

napędowych podczas nagłej redukcji biegów. 

System HBA gwarantuje większą siłę hamowania 

przy niezmienionym nacisku na pedał hamulca. 

I wreszcie Hill Holder ułatwia ruszanie pod górę 

po włączeniu pierwszego biegu. 
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K a bi ny, któ re umo˝ li wia jà za in sta lo wa nie wy god -
ne go fo te la kie row cy oraz przy rzà dów za pew -
nia jà cych bez piecz nà i eko no micz nà jaz d´. Du ̋ o

„prze strze ni ˝y cio wej” za pew nia jà cej mak sy mal ny kom -
fort kie row cy tak w czasie jaz dy, jak i w podczas przerw
w po dró ̋ y. Na ba zie ta kich za ∏o ̋ eƒ za pro jek to wa no 
ci´ ̋ a rów k´ Ive co „Stra lis”, wpro wa dzo nà na ry nek
w 2002 ro ku. Dzi siaj wzbo ga co no jà o dwa no we mo de -
le: Stra lis „Ac ti ve Ti me” i Stra lis „Ac ti ve Day”. Oba 
po jaz dy sta no wià uzu pe∏ nie nie ga my mo de li two rzà cej
te raz praw dzi wà ro dzi n´ do sto so wa nà do ka˝ dych 
wa run ków: po czàw szy od po dró ̋ y na krót kich tra sach,
po d∏u gie dy stan se (Ac ti ve Spa ce).

Ofer t´ zde cy do wa no si´ po sze rzyç, po nie wa˝ za ob -
ser wo wa no, ˝e obec nie kie row cy ci´ ̋ a ró wek zmu sze ni
sà do cz´ ste go wsia da nia i wy sia da nia z ka bi ny, ˝e
zwi´k sza si´ iloÊç prze jaz dów przez za g´sz czo ne uli ce
miast, na to miast zmniej sza si´ licz ba no cy sp´ dzo nych
w ka bi nie po jaz du. 

Chcàc spe∏ niç no we wy ma ga nia, Ive co opra co wa ∏o
dwie ka bi ny nie co w´˝ sze od po przed niej, za sto so wa -
nej w mo de lu Stra lis Ac ti ve Spa ce (w ten spo sób zwi´k -
szo no ∏a twoÊç pro wa dze nia), o pod ∏o dze ob ni ̋ o nej
o pi´t na Êcie cen ty me trów i o nie re gu lar nie roz miesz -
czo nych stop niach, u∏a twia jà cych wsia da nie i wysia -
danie z ka bi ny. 

Ewo lu cja ga my
Ga ma Ive co Stra lis wzbo ga ci ła
się, oprócz Ac ti ve Spa ce, 
o dwa no we mo de le. 
Są to Stra lis „Ac ti ve Ti me”
i Stra lis „Ac ti ve Day” – oba 
za pro jek to wa ne pod ką tem
prze wo zów kra jo wych 
i re gio nal nych. 
Wpro wa dzo ne do nich no wo ści 
to mię dzy in ny mi prze stron na 
ka bi na i „czar na skrzyn ka”.

Fran ce sca Re ich
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Mo del Stra lis „Ac ti ve Ti me”, do st´p ny w wer sji sa mo -
chód ci´ ̋ a ro wy lub cià gnik sio d∏o wy, o d∏u giej ka bi nie
(2,15 me tra), zo sta∏ za pro jek to wa ny na Êred nie i d∏u gie
tra sy kra jo we i mi´ dzy na ro do we. Stan dar do wa le ̋ an ka,
unie sio na w sto sun ku do tu ne lu sil ni ka, jest po dzie lo na na
trzy cz´ Êci a ka˝ dy z jej seg men tów mo ̋ e zo staç osob no
pod nie sio ny, aby umo˝ li wiç do st´p do schow ków na
przed mio ty. Ka bi na ze stan dar do wym da chem prze zna -
czo na jest dla ci´ ̋ a ró wek o wy po sa ̋ e niu pod sta wo wym,
do trans por tu sa mo cho dów, dla cià gni ków z na cze pà i ob -
ni ̋ o nych cy stern. Do ka˝ de go ro dza ju wy po sa ̋ e nia 
i wy so kich na czep Ive co opra co wa ∏o wer sj´ Ac ti ve Ti me
z pod nie sio nym da chem, któ ra mo ̋ e byç wy po sa ̋ o na

Zdję cie dwóch mo de li: 
Stra lis „Ac ti ve Day„(żół ty) i Stra lis „Ac ti ve Ti me” (bia ły). 

Po ni żej no wa ka bi na.
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rów nie˝ w dru gà le ̋ an k´. Jed nà z wi´k szych za let te go
mo de lu jest fakt, ˝e mo ̋ e my w nim sta nàç wy pro sto wa ni
w Êrod ku ka bi ny, gdzie wy so koÊç prze kra cza metr osiem -
dzie siàt cen ty me trów. Po za tym w wer sji z jed nà le ̋ an kà,
kie row ca ma do dys po zy cji oko ∏o pó∏ to ra me tra prze strze -
ni nad ma te ra cem.

Ka bi na krót ka, ale nie za bar dzo
Stra lis „Ac ti ve Day” to po jazd o krót kiej ka bi nie (1,66

me tra) prze zna czo ny na tra sy miej skie (prze jaz dy przez
mia sto) i pod miej skie, do st´p ny w wer sji sa mo chód ci´ ̋ a -
ro wy lub cià gnik sio d∏o wy. Mo˝ li woÊç cof ni´ cia sie dze nia
o do bre 15 cen ty me trów oraz re gu la cja po ∏o ̋ e nia ko ∏a
kie row ni cy po zwa la jà kie row cy zna leêç naj lep szà po zy cj´
do pro wa dze nia, uni ka jàc wra ̋ e nia, ˝e kie ru je przy ci Êni´ -
ty „ple ca mi do mu ru”. Nad przed nià szy bà znaj du jà si´
dwa schow ki na do ku men ty i rze czy oso bi ste, z któ rych 
je den jest za my ka ny po kry wà.

Ae ro dy na micz na i funk cjo nal na syl wet ka
Ze wn´trz ne ele men ty mo de li Stra lis „Ac ti ve Ti me”

i Stra lis „Ac ti ve Day” zo sta ∏y za pro jek to wa ne w spo sób
za pew nia jà cy opty mal nà ae ro dy na mi k´: za okrà glo ne
kszta∏ ty ka ro se rii, tak sa mo jak przed nia cz´Êç pod nie sio -
ne go da chu. De flek to ry kie ru jà po wie trze na bo ki ka bi ny,

two rzàc ba rie r´ ae ro dy na micz nà prze ciw ko chla pa niu
z nad ko li przed nich kó∏. Ta kie roz wià za nie po zwa la unik -
nàç za bru dze nia bocz nych szyb, lu ste rek wstecz nych oraz
kla mek drzwi. Zde rza ki sà ta kie sa me jak w Stra lis Ac ti ve
Spa ce, ale sze ro koÊç ka bi ny po wo du je, ˝e de flek to ry znaj -
du jà si´ we wnàtrz pro mie nia zde rza ków w fa zie skr´ ca nia,
u∏a twia jàc ma new ry w mie Êcie, gdzie prze strzeƒ jest bar -
dzo ogra ni czo na. 

Oby dwa mo de le sà du ̋ o ∏a twiej sze do pro wa dze nia na
wà skich dro gach, gdzie nie ma my du ̋ o prze strze ni do dys -
po zy cji, a za tem ry zy ko ude rze nia o ja kàÊ prze szko d´ znacz -
nie si´ zmniej sza. Po za tym zde rzak jest po dzie lo ny na trzy
cz´ Êci, dzi´ ki cze mu ewen tu al ne na pra wy sà mniej kosz tow -
ne. Re flek to ry ha lo ge no we sà wbu do wa ne, co za pew nia im
do dat ko wà ochro n´. Za zde rza kiem znaj du je si´ bel ka 
za po bie ga jà ca wje cha niu pod po jazd (Front Un der run Pro -
tec tion), któ rej sto so wa nie b´ dzie obo wiàz ko we w Eu ro pie
od 10 sierp nia 2003 ro ku. Bel ka w ra zie czo ∏o we go zde rze -
nia, chro ni dru gi po jazd przed wje cha niem pod sa mo chód 
ci´ ̋ a ro wy. In nym, in no wa cyj nym ele men tem syl wet ki 
po jaz du jest b∏ot nik od da lo ny o oko ∏o dzie si´ç cen ty me trów
od ka bi ny. To po zwa la na nie re gu lar ne roz miesz cze nie stop -
ni po kry tych ma te ria ∏em prze ciw po Êli zgo wym i u∏a twia

Po prawej: Stralis „Active Time“. 
Niżej: trzy elementy nowych kabin. U dołu: kabina posiada

liczne schowki na przedmioty, przyrządy pokładowe
rozmieszczone w sposób ergonomiczny oraz podłokietnik

drzwi z konsolą sterowniczą.
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wsia da nie. W mo men cie otwar cia drzwi stop nie oÊwie tla ne
sà przez lamp k´ umiesz czo nà pod we wn´trz nà li stwà.

Na po kła dzie kom fort i wy go da
Wn´ trza mo de lu Stra lis „Ac ti ve Ti me” i Stra lis „Ac ti ve

Day” po pra wia jà wa run ki pra cy i bez pie czeƒ stwa ca ∏à se rià
roz wià zaƒ u∏a twia jà cych ˝y cie na po k∏a dzie. Po czàw szy od
ob ni ̋ e nia o pi´t na Êcie cen ty me trów oby dwu ka bin. Je ̋ e li
po my Êli my, ile ra zy dzien nie kie row ca mu si wsia daç i wy -
sia daç z po jaz du, ∏a two so bie wy obra zi my, o ile zmniej szy
si´ je go wy si ∏ek. Miej sce kie row cy jest ta kie sa mo jak w mo -
de lu Stra lis Ac ti ve Spa ce. Fo tel wy po sa ̋ o no w pneu ma tycz -
ne za wie sze nie, wy so koÊç ko ∏a kie row ni cy jest re gu lo wa na,
pod ∏o kiet nik ma wbu do wa nà kon so l´ ste ro wa nia elek trycz -
ny mi pod no Êni ka mi szyb i re gu lo wa ny mi, pod grze wa ny mi
lu ster ka mi wstecz ny mi. Ka˝ de drzwi sà wy po sa ̋ o ne
w os∏o n´ prze ciw s∏o necz nà.

Zmie nio no na to miast ste row ni ki umiesz czo ne z bo ku
kie row ni cy, któ re mo˝ na uru cho miç czub kiem pal ca, bez
od ry wa nia ràk od ko ∏a kie row ni cy. Po zwa la jà one rów nie˝
re gu lo waç ra dio i wy bie raç funk cje z me nu kom pu te ra
umiesz czo ne go po Êrod ku ze sta wu wskaê ni ków. Jest to 
ko lo ro wy wy Êwie tlacz pi´ cio ca lo wy po dzie lo ny na trzy
stre fy: cz´Êç wy˝ sza do star cza wska zó wek o ogra nicz ni ku

Stralis i Eurocargo w Polsce
Nie mal o tej sa mej po rze, kie dy na Wa we lu pol ski pre zy dent

wi tał pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych, w in nej czę ści 

Kra ko wa, w sa lo nie sa mo cho do wym BWR Po dol scy, 

od su wa ła się za sło na od kry wa jąc in ten syw ną czer wień cię -

ża ró wek Ive co. Pa trząc na wy ła nia ją ce się z dy mów naj now -

sze osią gnię cie fir my, ktoś na wet za żar to wał, że wia do mo 

przy naj mniej, z ja kie go po wo du w go dzi nach ran nych 

na stą pi ło czę ścio we za ćmie nie słoń ca.

„Dzi siej szy dzień jest do wo dem na to, że wa sze pie nią dze

nie idą na mar ne, bo Ive co pro du ku je co raz no wo cze śniej -

sze po jaz dy, że fir ma się roz wi ja i uno wo cze śnia” 

– po wie dział do ze bra nych go ści Wa cław Po dol ski.

Znów, jak przed ro kiem, ostra mu zy ka i dy my ni czym 

na po ka zie ilu zjo ni sty Da wi da Co oper fiel da, tyl ko że tu taj

cię ża rów ki za miast znik nąć, wy ła nia ły się z dy mów w peł nej

oka za ło ści, jak by pro du cent chciał po wie dzieć swo im 

kon ku ren tom: „Zmierz my się”. To wy zwa nie da je już 

znać o so bie na dro gach Eu ro py. Tem po, z ja kim Ive co 

wpro wa dza na ry nek no we mo de le, jest wy ra zem 

trwa ją cej ry wa li za cji, ja ką mię dzy so bą pro wa dzą 

czo ło wi pro du cen ci cię ża ró wek.

W rok po po ka zie cię ża rów ki Stra lis Ac ti ve Spa ce, któ ra 

zdo by ła ty tuł „Cię ża rów ki Ro ku”, pre zes Ive co Po land, 

Na ta le Ri ga no, stwier dził z sa tys fak cją: „Mi ło mi po wi tać

pań stwa na no wej pre zen ta cji”. Po przed nia do pro wa dzi ła 

do sprze da ży w Eu ro pie po nad 10 tys. sztuk i spra wi ła, 

że Ac ti ve Spa ce utoż sa mia na jest z jed nym z naj lep szych

środ ków trans por tu cięż kie go. No we mo de le Eu ro car go

i Stra lis Ac ti ve Ti me oraz Ac ti ve Day, za pre zen to wa ne 

pod czas po ka zu, ma ją szan sę pójść tą sa mą dro gą.

W cią gu mi nio ne go ro ku prze pro wa dzo no re struk tu ry za cję

w Ive co, któ rej ce lem by ło zbli że nie cen tra li fir my do 

użyt kow ni ka, skró ce nie tej na zbyt roz cią gnię tej dro gi, 

któ ra nie sprzy ja ła po pra wie ja ko ści ob słu gi. 

W sie ci de aler skiej do ko na no ra cjo na li za cji, pro wa dzo ne

roz mo wy z Fiat Fi nan ce ma ją do star czyć na rzę dzi 

do fi nan so wa nia po jaz dów. Na po cząt ku te go ro ku 

otwar to w Biel sku -Bia łej cen tral ny ma ga zyn czę ści, 

dzię ki cze mu w cią gu 24 go dzin klient, nie za leż nie 

od miej sca, w któ rym się znaj du je na te re nie Pol ski, 

mo że do stać w cią gu 24 go dzin każ dy ele ment cię ża rów ki.

Nie ustan ny na cisk na pod no sze nie ja ko ści i spraw no ści 

ob słu gi ma za pew nić kon ku ren cyj ność na ryn ku 

eu ro pej skim, któ ry się przed na mi otwo rzy. 

„Chcę za pew nić – mó wił Na ta le Ri ga no, – że Pol ska 
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pr´d ko Êci i wy bra nym bie gu. Przed uru cho mie niem po jaz -
du cz´Êç Êrod ko wa po ka zu je po ziom ole ju i wy ni ki spraw -
dza nia po szcze gól nych funk cji. W cza sie jaz dy kie row ca
mo ̋ e wy Êwie tliç in for ma cje na te mat pa ra me trów sil ni ka,
cza su prze jaz du, Êred niej pr´d ko Êci i zu ̋ y cia pa li wa. Jest
jesz cze je den dro biazg u∏a twia jà cy pra c´: ru cho my sto lik,
scho wa ny z ty ∏u fo te la, któ ry mo˝ na wy jàç i oprzeç o ko ∏o
kie row ni cy, aby wy pe∏ niç do ku men ty w cza sie po sto ju.

Sil ni ki Cur sor
Sa mo cho dy ci´ ̋ a ro we i cià gni ki Stra lis AT/AD wy po sa -

˝o ne sà w sil ni ki rz´ do we sze Êcio cy lin dro we Cur sor
8 i Cur sor 10. Pierw szy ofe ru je trzy po zio my mo cy: 273,
310 i 350 KM. Cur sor 10 jest na to miast do st´p ny
w dwóch wer sjach: 400 i 430 KM.

Ła twe i zauto ma ty zo wa nie pro wa dze nie
Wszyst kie po jaz dy Stra lis „Ac ti ve Ti me” i „Ac ti ve Day”

mo˝ na wy po sa ̋ yç w zauto ma ty zo wa nà skrzy ni´ bie gów 
Eu ro Tro nic II o dwu na stu prze ∏o ̋ e niach. Sys tem ten umo˝ -
li wia kie row cy wy bór po mi´ dzy r´cz nym a au to ma tycz nym 
try bem prze ∏à cza nia bie gów. W pierw szym przy pad ku to
kie row ca de cy du je o zmia nie bie gów przy po mo cy im pul su

na dêwi gni. Na to miast w sys te mie au to ma tycz nym to jed -
nost ka ste ru jà ca na rzu ca mo ment zmia ny bie gu w za le˝ no Êci
od po zy cji pe da ∏u przy spie sze nia i do st´p nej mo cy sil ni ka.

Eu ro Tro nic II jest bar dzo ∏a twy w sto so wa niu i na da je si´
do wszel kie go ro dza ju po dró ̋ y: po au to stra dach, kr´ tych
dro gach kra jo wych czy za t∏o czo nych uli cach miej skich. 
Do za let te go sys te mu na le ̋ y za li czyç bez pie czeƒ stwo kie -
row cy, któ ry mniej si´ m´ czy, dzi´ ki cze mu za cho wu je do
koƒ ca go dzin pra cy zdol noÊç szyb kiej re ak cji.

Bez piecz ne ha mo wa nie
Po jaz dy Stra lis wy po sa ̋ o ne sà w ha mul ce tar czo we wen -

ty lo wa ne Knorr ty pu SB 7000 pneu ma tycz ne, z elek tro -
nicz nym ko rek to rem si ∏y ha mo wa nia EBS. Na ci ska jàc pe -
da∏ ha mul ca, kie row ca okre Êla si ∏´ ha mo wa nia. Cen tral ka
elek tro nicz na ha mo wa nia mo de lu je ci Ênie nie w cy lin drach
ha mul ców cià gni ka, uru cha mia uk∏ad zwal nia jà cy sil nik
i do zu je ci Ênie nie do sys te mu za si la nia ha mul ców przy cze -
py, uzy sku jàc rów no mier ny roz dzia∏ si ∏y ha mo wa nia.

In nà za le tà sys te mu EBS jest oszcz´d noÊç kosz tów ob s∏u gi,
gdy˝ w ten sam sys tem wy po sa ̋ o na jest rów nie˝ na cze pa.
Dro ga ha mo wa nia przy pr´d ko Êci 85 km/h skra ca si´ o 16
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me trów, ty le ile wy no si d∏u goÊç 4 sa mo cho dów (wi´k sze bez -
pie czeƒ stwo i mniej sze zu ̋ y cie opon). Oprócz te go, w ra zie
cz´ stych zmian na cze py, sys tem ha mo wa nia do sto so wu je si´
au to ma tycz nie do wy po sa ̋ e nia, a za tem zu ̋ y cie roz k∏a da si´
rów no mier nie po mi´ dzy cià gnik i na cze p´.

Za sto so wa nie sys te mów te le ko mu ni ka cyj nych
Wszyst kie funk cje mo de lu Stra lis AT/AD sà ste ro wa nie

elek tro nicz nie przez cen tral ki, któ re wspó∏ pra cu jàc mi´ -
dzy so bà, ofe ru jà kie row cy du ̋ à licz b´ mo˝ li wo Êci: 
po czàw szy od ste ro wa nia ra diem, po dia gno sty k´, bez pie -
czeƒ stwo, a˝ na przy k∏ad, do mo˝ li wo Êci uru cha mia nia
elek trycz nych pod no Êni ków szyb, tak przy po mo cy 
ste row ni ków umiesz czo nych na drzwiach, jak i z pa ne lu
umiesz czo ne go przy le ̋ an ce.

W no wym sys te mie ka˝ dy ze spó∏ przy ci sków po sia da
w∏a snà jed nost k´ ste ru jà cà. Da ne po sy ∏a ne z cen tra lek 
za pa mi´ ty wa ne sà w tak zwa nej „czar nej skrzyn ce”, a na -
st´p nie mo gà byç od twa rza ne za ka˝ dym po wro tem ci´ ̋ a -
rów ki do ba zy lub co dzien nie przez sys tem trans mi sji CPS,
co u∏a twia za rzà dza nie ca ∏ym ta bo rem.

Po le wej: Stra lis „Ac ti ve Ti me”
Po ni żej, zgod nie z ru chem wska zó wek ze ga ra: 
re gu lo wa na ko lum na kie row ni cza, frag ment ste row ni ków 
na ko le kie row ni cy, sil nik Cur sor oraz ele ment ha mul ców 
tar czo wych wen ty lo wa nych pneu ma tycz nych z elek tro nicz nym 
ko rek to rem si ły ha mo wa nia EBS.

jest dla Ive co ryn kiem stra te gicz nym. Ra zem bę dzie my 

sil niej si”.

No we cię ża rów ki uzu peł nia ją ze szło rocz ną ofer tę, któ ra 

dziś jest w swo jej kla sie po wo dem do du my: opa no wa no

30% ryn ku eu ro pej skie go, naj niż sze kosz ty eks plo ata cji, 

ła twość ob słu gi. Od 1991 r. wy pro du ko wa no 

po nad 300 tys. jed no stek Eu ro car go, ale Ive co – mi mo 

po zy cji li de ra na ryn ku eu ro pej skim – na dal in we stu je 

w no we mo de le. W za pre zen to wa ne w fir mie BWR Po dol scy

mo de le Stra lis i Eu ro car go za in we sto wa no 300 mln eu ro.

„Dla mnie to wy da rze nie nie zwy kłe i wy jąt ko we. 

Ele ment pro ce su po wro tu Ive co do gro na naj waż niej szych

gra czy na pol skim ryn ku” – stwier dził Wło dzi mierz Jam ski,

szef sprze da ży po jaz dów cięż kich Ive co Po land, 

przy po mi na jąc suk ces Stra lis Ac ti ve Spa ce. 

Kie row ca mu si lu bić to au to, w któ rym spę dza ty le cza su.

To jest je go dru gi dom. 

„Cię ża rów ka Ro ku 2003” sta ła się prze bo jem w Eu ro pie 

i jest w tej chwi li naj no wo cze śniej szym pro duk tem na ryn -

ku two rząc wo kół Ive co au rę fir my, któ rej moż na za ufać.
W następnym numerze zaprezentujemy nową gamę cieżarówek  Iveco Eurocargo.
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D e cy zja na te mat wpro wa dze nia w fir mie zin te gro -
wa ne go sys te mu in for ma tycz ne go pod j´ ta zo sta ∏a
ju˝ kil ka lat te mu. Jak wspo mi na Sta ni s∏aw Ba sie -

wicz, opro gra mo wa nie by ∏o w sta dium im ple men ta cji ju˝
wte dy, gdy fir m´ „Bi zon” przej mo wa∏ New Hol land. W ko -
lej nych mie sià cach i la tach sys tem by∏ roz bu do wy wa ny
i uzu pe∏ nia ny o nowe mo du ∏y.

„BAN to je den wiel ki sys tem in for ma tycz ny kla sy ERP,
w sk∏ad któ re go wcho dzà zin te gro wa ne mo du ∏y – mó wi Sta -
ni s∏aw Ba sie wicz, g∏ów ny in for ma tyk CNH Pol ska – Ich za -
da niem jest u∏a twie nie or ga ni za cji i za rzà dza nie wszyst ki mi
pro ce sa mi, któ re ma jà miej sce w za k∏a dzie, po czàw szy od
pro duk cji, pla no wa nia, sys te mu za mó wieƒ, fi nan sów, itd.”

Od mo men tu, gdy sys tem ten za czà∏ funk cjo no waç,
wszyst ko co dzie je si´ w fir mie, ka˝ de zda rze nie istot ne
z punk tu wi dze nia jej dzia ∏al no Êci – nie sie ze so bà okre Êlo ne
skut ki w sys te mie. Ka˝ dy ruch uczy nio ny przez któ re go kol -
wiek u˝yt kow ni ka im pli ku je okre Êlo ne dzia ∏a nia i re ak cje.
Dzi´ ki te mu mo˝ li wy jest, mi´ dzy in ny mi, sta ∏y mo ni to ring
pro ce sów, do ja kich do cho dzi w fir mie.

Funk cjo nu jà cy w p∏oc kim za k∏a dzie Ba aN po ∏à czo ny jest
z sys te ma mi kor po ra cyj ny mi w ob r´ bie ca ∏e go kon cer nu 
Ca se New Hol land. Ma to ogrom ne zna cze nie ze wzgl´ du
na przy j´ te przez fir m´ roz wià za nia – g∏ów nie w kwe stii pla -
no wa nia oraz zbie ra nia in for ma cji od de ale rów z Eu ro py
i Êwia ta. CNH Po land nie wy twa rza bo wiem swo ich pro -
duk tów „na ma ga zyn”, tyl ko pod kon kret ne za mó wie nia.

Z sys te mem in for ma tycz nym zsyn chro ni zo wa ny jest rów -
nie˝ funk cjo nu jà cy w fa bry ce sys tem za mó wieƒ ma te ria ∏ów
po trzeb nych do pro duk cji. Dzi´ ki kom pu te rom mo˝ li wa
jest do k∏ad na ana li za ob ra zu pro duk cji i z∏o ̋ e nie za mó wie -
nia u do staw ców. Ba aN umo˝ li wia na tych mia sto wy i pro sty
do st´p do da nych na te mat ak ce so riów, pod ze spo ∏ów i cz´ -
Êci za mien nych, a na stro nie www (sys tem CSCN – Ca se

New Hol land Sup ply Cha in Ne twork) pu bli ko wa ne jest za -
po trze bo wa nie oraz pe∏ ny har mo no gram do staw.

„U˝y wa ny przez nas sys tem wy raê nie ró˝ ni si´ od bar dziej
zna ne go SA Pu – pod kre Êla Sta ni s∏aw Ba sie wicz – ten dru gi

BaaN 
dla CNH-Polska

To masz Li bich, fot: J. Wróbel

Sys te my in for ma tycz ne SAP są w Pol sce uży wa ne w du żych kor po ra cjach 
– a przez to dość po wszech nie zna ne. Ca se New Hol land z Płoc ka wy brał 
in ne roz wią za nie, sprawdzające się lepiej w zakładzie produkcyjnym.
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jest bo wiem de dy ko wa ny bar dziej pro ce som za cho dzà cym
w struk tu rach ban ko wych, fi nan so wych. Przy pro wa dze niu
pro duk cji sen su stric to (ma szy ny rol ni cze, sa mo cho dy, 
sa mo lo ty) zde cy do wa nie le piej spraw dza si´ Ba aN. A dla
przy k∏a du – ko rzy sta z nie go np. Bo eing.”

Zda niem in for ma ty ków, w∏a Êci we funk cjo no wa nie sys te -
mu Ba aN i wy ko rzy sta nie je go pe∏ nej wy daj no Êci wy ma ga
ogrom nej sa mo dy scy pli ny ze stro ny u˝yt kow ni ków, wy so ce
nie wska za ne sà drob ne na wet b∏´ dy, opóê nie nia itp.

Na szcz´ Êcie wszy scy u˝yt kow ni cy ma jà swo je in dy wi du -
al ne me nu do sto so wa ne do swo ich ról i za daƒ. Nie ma po -
trze by, by ka˝ dy pra cow nik do k∏ad nie zna∏ funk cjo no wa nie
ca ∏e go sys te mu, wszyst kich pro ce dur i mo du ∏ów – w zu pe∏ -

no Êci wy star cza ogól na wie dza na te mat me cha ni zmów 
je go funk cjo no wa nia.

Sa ma im ple men ta cja, czy li stop nio we wpro wa dza nie sys -
te mu do u˝yt ku trwa ∏o w CNH Po land trzy -czte ry la ta. 

Wià za ∏o si´ ono ze zmia nà prak tycz nie wszyst kich pro ce dur
funk cjo nu jà cych do tàd w fir mie, or ga ni za cji wie lu szko leƒ 
– i by ∏o dla niej spo rym wy zwa niem. Za cz´ ∏o si´ od do sto -
so wy wa nia sprz´ tu i opro gra mo wa nia wzgl´ dem ska li 
Pol ski, póê niej na po trze by glo bal ne. Ko niecz ne sta ∏y si´
˝mud ne pra ce nad ujed no li ce niem no men kla tu ry, in ter fej -
sów, ich syn chro ni za cjà.

„Gdy bym mia∏ wy mie niç naj wa˝ niej sze za le ty sys te mu 
Ba aN z uwzgl´d nie niem spe cy fi ki dzia ∏al no Êci Ca se New
Hol land – pod kre Êla Ba sie wicz – by ∏a by to przede wszyst -
kim nie zwy kle do k∏ad na in for ma cja on -li ne na te mat 
pro ce sów za cho dzà cych w ka˝ dym miej scu za k∏a du. In for -
ma cje z pro ce su pro duk cyj ne go, trans por to we, za opa trze -
nio we, fi nan so we – wszyst ko wi docz ne na tych miast i na 
bie ̋ à co ak tu ali zo wa ne.”

Prócz te go du ̋ e znacz ne ma jà rów nie˝ in for ma cje 
wy cho dzà ce na ze wnàtrz – struk tu ra fir my jest tak skon stru -
owa na, ˝e de ale rzy, klien ci (któ rzy ma jà do st´p do tych 
da nych) wie dzà w ja kim sta dium jest da ny pro jekt. I to do
te go stop nia, ˝e sys tem jest w sta nie udzie liç od po wie dzi 
na wet na py ta nie na ja kim eta pie na ta Êmie mon ta ̋ o wej jest
da ny pro dukt, kie dy b´ dzie lub zo sta∏ wy s∏a ny, czy do ko na -
na zo sta ∏a ak cep ta cja fi nan so wa i kre dy to wa itp.

CNH -Pol ska jest obec nie na eta pie prze cho dze nia na 
wer sj´ Ba an -C -4, bar dziej sta bil nà od u˝y wa nej do tych czas
Ba aN B -2. Trwa jà pra ce nad ta kim do sto so wa niem sys te mu
i je go in ter fej su, by za pew ni ∏y mo˝ li woÊç ska no wa nia pro ce -
sów pro duk cyj nych i go spo dar ki ma ga zy no wej. A wszyst ko
po to, by us∏u gi Êwiad czo ne by ∏y przez fir m´ na naj wy˝ szym
po zio mie – i to na ka˝ dym eta pie pro duk cji, sprze da ̋ y oraz
ob s∏u gi po sprze da˝ nej.
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W sporcie lub w pracy tajemnicą 
sukcesu bywa często gra zespołowa. 
Ale umiejętność ta nie jest 
wyłącznie cechą ludzką. 
Wilki, bobry, wieloryby czy inne 
zwierzęta, czują instynktownie, 
że w grupie łatwiej im przetrwać.

Lew
w pajęczej

sieci
Lew

w pajęczej
sieci

Monica Mazzotto Zunino (etolog)
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E tiop skie przy s∏o wie g∏o si, ˝e je Êli po ∏à czy si´
wszyst kie pa j´ cze sie ci, mo˝ na w nie schwy taç na -
wet lwa. Po dob ny przy k∏ad, choç mniej eg zo tycz -

ny, od naj du je my w po pu lar nym po wie dze niu „w jed no Êci
si ∏a”. Lu dzie, ja ko zwie rz´ ta stad ne, z sza cun kiem trak tu jà
ide´ wspó∏ pra cy i co raz cz´ Êciej zda jà so bie spra w´ ze zna -
cze nia dzia ∏a nia ze spo ∏o we go.

Miej scem, gdzie ce cha ta zy sku je szcze gól ny wy miar lub
te˝ po pro stu wi´ cej si´ o niej mó wi, jest Êro do wi sko 
pra cy. Ka˝ dy ze spó∏ funk cjo nu je le piej, gdy pa nu je w nim
at mos fe ra wspó∏ pra cy, po dzie la na przez wszyst kich cz∏on -
ków. Praw dzi wy li der ze spo ∏u po wi nien pod kre Êlaç 
ko niecz noÊç wspó∏ pra cy a usu waç z ze spo ∏u cz∏on ków
zbyt sil nie za zna cza jà cych swój in dy wi du alizm. Lu dzie za -
zwy czaj od kry wa jà rze czy gdzieÊ ju˝ ist nie jà ce w na tu rze.
WÊród zwie rzàt prze cie˝ in stynkt stad ny jest pod sta wo -
wym mo to rem ewo lu cji. Jed nak o ile ∏a two wy t∏u ma czyç
po wo dy, dla któ rych lu dzie chcà pra co waç i ˝yç ra zem,
o ty le trud no zro zu mieç nam dla cze go zwie rz´ ta dzia ∏a jà
cz´ sto w zor ga ni zo wa nych gru pach, przy po mi na jà cych
cza sem spraw ny i in te li gent ny or ga nizm.
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W sta dzie 
bez piecz niej

Nie trud no si´ do my Êliç, ˝e in te gra cja zwie rzàt by ∏a wy -
ni kiem ko niecz no Êci obro ny. Kon cen tra cja wie lu osob ni -
ków w jed nym miej scu znacz nie utrud nia ˝y cie ∏ow cy. Pa -
mi´ taj my, ̋ e po wo dze nie po lo wa nia za le ̋ y cz´ sto od efek -
tu za sko cze nia. Je Êli ofia ra zbyt szyb ko zda so bie spra w´
z nie bez pie czeƒ stwa, ∏ow ca ma ma ∏e szan se na suk ces.
W tym sen sie ˝y cie w sta dzie umo˝ li wia roz wi ni´ cie me -
cha ni zmów czu wa nia, zró˝ ni co wa nych pod wzgl´ dem
wiel ko Êci sta da i cza su ob ser wa cji. WÊród stru si, na przy -
k∏ad, po szcze gól ne osob ni ki znaj du jà ce si´ w da nej chwi li
w sta dzie, po Êwi´ ca jà znacz nie mniej cza su na roz glà da nie
si´, ni˝ kie dy sà sa me. Po za tym, wy bra ne osob ni ki kon tro -
lu jà te ren w nie re gu lar nych od st´ pach cza su – im wi´k sze
sta do, tym trud niej ∏ow cy, na przy k∏ad lwu, prze wi dzieç,
ile cza su ma do dys po zy cji w chwi li „zmia ny war ty”. Za
gru po wy sys tem obro ny mo˝ na tak ̋ e uznaç sam efekt
„roz ∏o ̋ e nia ry zy ka”. W sta dzie an ty lo py gnu, z∏o ̋ o nym ze
stu osob ni ków, w od ró˝ nie niu od sa mot ne go zwie rz´ cia,
ist nie je tyl ko jed na set na praw do po do bieƒ stwa, by zo staç
ofia rà ∏ow cy. W gru pie nie bez pie czeƒ stwo ata ku roz k∏a da
si´ na in ne zwie rz´ ta, bo za wsze ofia rà mo ̋ e zo staç in ny
cz∏o nek sta da. Z te go po wo du wÊród an ty lop gnu ob ser -
wu je si´ nie cz´ ste zja wi sko syn chro ni za cji na ro dzin, do
któ rych do cho dzi jed no cze Ênie w okre Êlo nej po rze ro ku.
M∏o de osob ni ki sà ∏a twym ∏u pem dla na past ni ków, ze
wzgl´ du na nie wiel kie roz mia ry oraz trud no Êci w po ru sza -
niu si´. Tak wi´c, po przez sam fakt ist nie nia wie lo Êci,
zwi´k sza jà si´ szan se prze trwa nia jed nost ki. Z tych sa mych
po wo dów pin gwi ny z Ade lii, gdy ma jà po raz pierw szy



Sta do ba wo łów piż mo wych: 
ży cie w gru pie zmniej sza 
praw do po do bień stwo ata ku.
Na stro nie obok: 
sta do pin gwi nów ska cze do wo dy, 
po ni żej: stru sie pa tro lu ją ce 
te ren sa wan ny.
Na du żym zdję ciu: 
so kół oto czo ny przez sta do szpa ków.
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wsko czyç do wo dy, ro bià to wszyst kie ra zem. W mo rzu
cz´ sto cze ka jà na nie fo ki le opar dy, dla któ rych pin gwin
jest wiel kim przy sma kiem. Cza sem pin gwi ny sp´ dza jà
wie le go dzin ob ser wu jàc mo rze ze ska ∏y i cze ka jàc a˝
pierw szy od wa˝ ny sko czy do wo dy a za nim do pie ro in ne.
Zna jàc sy tu acj´ pin gwi nów ∏a two wy de du ko waç, ˝e
naj gor szym miej scem w sta dzie jest pierw sze i ostat nie.

Cie ka we, ˝e tak ̋ e wÊród tych zwie rzàt ist nie jà spry cia rze,
obec ni zresz tà w ca ∏ym zwie rz´ cym Êwie cie, któ rzy zr´cz -
nie uda jà tyl ko, ˝e rzu ca jà si´ do wo dy, za ch´ ca jàc tym 
sa mym in nych do za nur ko wa nia. Staç ich tak ̋ e na 
na praw d´ g∏u pie ˝ar ty w ro dza ju po py cha nia do wo dy 
sà sia da, by spraw dziç, czy te ren jest bez piecz ny. 

Zwie rz´ ta nie bro nià si´ tyl ko pa syw nie, cz´ sto prze cho -
dzà do kontr ata ku. Rów nie˝ w tym przy pad ku iloÊç woj -
ska wa˝ niej sza by wa od ro dza ju bro ni. S∏yn nà sta ∏a si´
obro na sta da ba wo ∏ów pi˝ mo wych, któ re w obec no Êci
wil ków, two rzà tzw. kràg, we wnàtrz któ re go cho wa jà si´
sa mi ce z m∏o dy mi. Osob ni ki m´ skie w tym cza sie usta wia -
jà si´ pro mie ni Êcie zwra ca jàc po t´˝ ne ro gi w stro n´ na -
past ni ków. W ten spo sób pra wie za wsze znie ch´ ca jà dra -
pie˝ ni ka przy pró bie ata ku. Rów nie sku tecz ny, choç mniej
szla chet ny, jest sys tem obro ny szpa ków przed so ko ∏a mi.
Pta ki te, co raz cz´ Êciej la ta jà ce nad mia sta mi cen tral nych
i po ∏u dnio wych W∏och, za zwy czaj gro ma dzà si´ w bar dzo
licz ne sta da. Je Êli w cza sie lo tu zo sta nà za ata ko wa ne przez
dra pie˝ ni ka, uru cha mia jà je den z naj bar dziej ory gi nal nych
w zwie rz´ cym Êwie cie sys te mów obro ny. W jed nej chwi li
sta do roz dzie la si´ wo kó∏ dra pie˝ ni ka, wzla tu je po nad 
so ko ∏a i ∏à czy si´ nad je go g∏o wà. Za raz po tem ty sià ce 
ma ∏ych pta ków ob rzu ca bie da ka eks kre men ta mi, ten zaÊ,
ma jàc po le pio ne pió ra, zmu szo ny jest do na tych mia sto we -
go zni ̋ e nia lo tu, a cza sem wr´cz spa da na zie mi´.
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Zwy cię ski 
atak gru po wy

Sko ro po wie dze nie „w jed no Êci si ∏a” do sko na le spraw -
dza si´ w przy pad ku obro ny, rów nie do brze mo˝ na je za -
sto so waç w ata ku. Wspó∏ pra ca pod czas po lo wa nia po zwa -
la sto sun ko wo ma ∏ym zwie rz´ tom na wal k´ z osob ni ka mi
na wet dwu na sto krot nie od nich wi´k szy mi. Ty po wym
przy k∏a dem mo gà byç wil ki, któ re wy pra co wa ∏y praw dzi -
wà tak ty k´ po lo wa nia. Wilk, na wzór za wo do we go na ga -
nia cza, po py cha ofia r´ w stro n´, usta wio nych w pó∏ okr´ -
gu, ko le gów ze sta da. Jesz cze spryt niej szy by wa Li ca on
pic tus, afry kaƒ ski krew ny wil ka, któ ry nie zwa ̋ a jàc na
w∏a snà ma s´ cia ∏a po rów ny wal nà do owczar ka nie miec -
kie go, zwy ci´ ̋ a zwie rz´ ta o wie le od nie go wi´k sze. Po lo -
wa nie od by wa si´ za wsze w zwar tej gru pie i nie trwa d∏u -
˝ej ni˝ pó∏ go dzi ny. Prze wod nik sta da ju˝ na sa mym 
po czàt ku wy bie ra ofia r´ i pro wa dzi gru p´ w jej kie run ku. 
Za le tà po lo wa nia w gru pie jest to, ˝e ofia ra pod czas
uciecz ki cz´ sto po ru sza si´ zyg za kiem, zaÊ cz∏on ko wie 
sta da sku tecz nie prze ci na jà jej dro g´ uciecz ki. Kie dy zwie -
rz´ zo sta nie schwy ta ne, wil ki po spiesz nie rzu ca jà si´, 
by zdo byç jak naj lep szy kà sek. Wil ko wi nie wy star czy ∏y by
si∏ do po wa le nia zwie rz´ cia, któ re jed nym tyl ko kop ni´ -
ciem mo g∏o by go Êmier tel nie zra niç. 

Zo sta jàc jesz cze przy te ry to rium Afry ki, zaj mij my si´
kró lem d˝un gli, lwem, je dy nym zwie rz´ ciem wÊród ko to -
wa tych, ˝y jà cym w bar dzo skom pli ko wa nej struk tu rze



Lwi ca ata ku je ży ra fę.
Po prze ciw nej stro nie: 

sta do płe twa li, 
na do le: sta do wil ków 

po że ra ją cych ofia rę. 
Wspól ne po lo wa nie po zwa la 

na sto so wa nie skom pli ko wa nej 
tak ty ki i po ko na nie zwie rząt 

o du żych roz mia rach. 
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spo ∏ecz nej. Ga tu nek ten nie roz wi nà∏ sys te mów po lo wa -
nia gru po we go w opar ciu o sto su nek wiel ko Êci cia ∏a ∏ow -
cy i ofia ry. Ko ty te, o po dzi wu god nych roz mia rach, nie
ma jà ˝ad nych trud no Êci ze schwy ta niem zwie rzàt ta kich,
jak an ty lo py gnu, czy ba wo ∏y.

Pro ble my po ja wia jà si´ po za koƒ cze niu po lo wa nia. Jed -
na lwi ca z pew no Êcià nie da ∏a by ra dy po ̋ reç jed no ra zo wo
ca ∏ej ze bry lub an ty lo py. Na te re nach sa wan ny afry kaƒ skiej
wia do moÊç o upo lo wa nej ofie rze d∏u go si´ nie utrzy ma
w tajemnicy, ju˝ po krót kim cza sie wo kó∏ sa mot nej lwi cy
gro ma dzà si´ „sprzà ta cze”: hie ny, s´ py, sza ka le, któ re tak -
˝e ˝y jà w sta dzie, aby wspó∏ za wod ni czyç z lwa mi. Chcàc
unik nàç te go ty pu sy tu acji, lwi ca wo li po lo waç i dzie liç si´
zdo by czà z in ny mi, cz´ sto w∏a sny mi sio stra mi lub cór ka mi,
ni˝ na ra ̋ aç si´ na ry zy ko po rwa nia ∏u pu przez spry cia rzy.
W Êro do wi sku wod nym te˝ mo ̋ e my za ob ser wo waç cie ka -
we przy k∏a dy wspó∏ pra cy. P∏e twa le, bar dzo przy jaê nie
uspo so bio ne wie lo ry by, gdy do strze gà ∏a wi c´ ryb, pod p∏y -
wa jà pod nià ca ∏ym sta dem. Po og∏u sze niu ryb ul tra dê wi´ -
ka mi, wy pusz cza jà z p∏uc po wie trze wy py cha jàc ry by na
po wierzch ni´, w ten sposób chwy ta jà c je w ro dzaj bà bel ko -
wej sie ci. Za raz po tem wie lo ry by „Êcià ga jà” sieç, pod p∏y -
wa jàc do gó ry z otwar tà pasz czà i po ch∏a nia jà owo ce
wspól ne go i skom pli ko wa ne go po lo wa nia.



W sta dzie del fi nów obo wią zu je 
sil ne po czu cie so li dar no ści. 

Na pra wo: Li ka ony pod czas po lo wa nia
ka mu flu ją się wśród traw sa wan ny. 

Po ni żej: Bóbr prze no szą cy ga łąź. 
Te wspa nia łe gry zo nie po tra fią 

or ga ni zo wać się w ze spo ły 
w ce lu bu do wy skom pli ko wa nych 

sys te mów tam. 
Na są sied niej stro nie: Efek ty pra cy 

bo brów, któ re zmie ni ły wy gląd 
ka na dyj skie go je zio ra. 
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Bóbr i je go dru ży na
˚y cie i pra ca ze spo ∏o wa nie spraw dza jà si´ wy ∏àcz nie w chwi li po lo wa nia lub uciecz ki przed dra pie˝ ni ka mi. WÊród

bo brów, na przy k∏ad, mo˝ na spo tkaç praw dzi we gru py ro bot ni ków, pra cu jà ce w do sko na ∏ej har mo nii pod prze wod -
nic twem li de ra. Te sym pa tycz ne gry zo nie po tra fià mo dy fi ko waç Êro do wi sko na tu ral ne bu du jàc obiek ty z za kre su 
in ̋ y nie rii wod nej. Dla zmy le nia na past ni ków no ry bo bra wy po sa ̋ o ne sà w kil ka wejÊç pod wod nych, a dla za ta mo -
wa nia na p∏y wu wo dy, ∏à czà ce je tu ne le bie gnà pod ró˝ nym kà tem. Po szcze gól ne ze spo ∏y, zgod nie z po wie rzo nym 
za da niem, re gu lu jà po ziom wód, two rzàc za po ry, sztucz ne je zior ka, ta my i ka na ∏y. Pra ca to jed nak nie wszyst ko. 

Wspól ne ˝y cie wy two rzy ∏o wzo ry za cho waƒ wy cho dzà ce po za ty po wy al tru izm. Wróç my na chwi l´ do Li ka on
pic tus, któ rych ˝y cie stad ne nie ogra ni cza si´ tyl ko do po lo wa nia. Wspó∏ pra ca i ko or dy na cja w dzia ∏a niu cz∏on ków
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sta da roz cià ga si´ na wszyst kie in ne aspek ty ˝y cia te go
ga tun ku. Wy pa dek ty le rzad ki, co uni kal ny w na tu rze, bo
lika ony po zdo by ciu ofia ry, prze ka zu jà jà m∏od szym
osob ni kom. Po za koƒ czo nym po si∏ ku uczest ni cy uczty
wra ca jà do no ry i cz´Êç po kar mu od da jà szcze ni´ tom
oraz osob ni kom, któ re nie bra ∏y udzia ∏u w po lo wa niu.
W ten spo sób ca ∏e sta do dba i chro ni sta re lub do ro s∏e,
lecz cho re osob ni ki. Je Êli ja kieÊ szcze ni´ zo sta je osie ro co -
ne, in ne sa mi ce przej mu jà nad nim opie k´. WÊród del fi -
nów, zwie rzàt o wy so ko roz wi ni´ tym in stynk cie stad -
nym, mo˝ na za ob ser wo waç jesz cze in ne za cho wa nia spo -
∏ecz ne, prze ja wia jà ce si´ w ra to wa niu cz∏on ków sta da
znaj du jà cych si´ w opa ∏ach. Wie lo krot nie za uwa ̋ o no jak
zra nio ne go del fi na ota cza jà po zo sta li cz∏on ko wie sta da
i uno szà na po wierzch ni wo dy, u∏a twia jàc mu od dy cha -
nie. Za cho wa nie to wy ja Ênia tak ̋ e te nie licz ne, acz kol -
wiek udo ku men to wa ne przy pad ki ra to wa nia roz bit ków
przez del fi ny. 

W po lo wa niu, w obro nie, w prze ja wach al tru izmu lub
in te re sow no Êci, gru pa lub sta do jest pod sta wo wym punk -
tem od nie sie nia za rów no dla lu dzi, jak i zwie rzàt.



Aleksander SurdejEkonomia

Na progu
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poszerzonej Europy
Z eko no micz ne go punk tu 

wi dze nia, Unia Eu ro pej ska
jest stre fà wol ne go han dlu,

zwiàz kiem cel nym i jed no li tym ryn -
kiem. Jest stre fà wol ne go han dlu,
gdy˝ kra je, które do niej przy stà pi ∏y,
znio s∏y wszel kie c∏a na im port
towarów po cho dzà cych z in nych
krajów cz∏on kow skich. Unia Eu ro -
pej ska jest zwiàz kiem cel nym, gdy˝
jej kra je cz∏on kow skie po sia da jà
wspólnà ta ry f´ cel nà, okre Êla jà cà
staw ki cel ne na im port dóbr i us∏ug
z krajów nie b´ dà cych jej cz∏on ka mi.
Unia Eu ro pej ska jest jed no li tym ryn -
kiem, gdy˝ stwo rzy ∏a i wpro wa dzi ∏a
ujed no li co ne za sa dy pro wa dze nia
dzia ∏al no Êci go spo dar czej i han dlo -
wej – za sa dy, które zwi´k sza jà kon -
ku ren cj´ i zmniej sza jà prze szko dy dla
pro wa dze nia dzia ∏al no Êci go spo dar -
czej w ska li po nadna ro do wej.

Teo ria eko no micz na g∏o si, a prak -
ty ka go spo dar cza po twier dza, ˝e
wol ny han del, ujed no li ce nie ta ryf
cel nych i har mo ni za cja za sad go spo -
da ro wa nia przy no si wy mier na ko -
rzy Êci kra jom, które ta kie za sa dy sto -
su jà. We d∏ug do st´p nych ob li czeƒ,
wspó∏praca go spo dar cza w ra mach
UE zwi´k szy ∏a dochód na ro do wy
obec nych krajów cz∏on kow skich
o oko ∏o 6-6,5 pro cent. Do tych ko -
rzy Êci na le ̋ y do daç ko rzy Êci p∏y nà ce

z wpro wa dze nia wspól nej wa lu ty 
i po li ty ki mo ne tar nej.

Od sa me go po czàt ku praw do po -
dob ne go cz∏on ko stwa w Unii Eu ro -
pej skiej Pol ska sta nie si´ for mal nym
cz∏on kiem stre fy wol ne go han dlu,
zwiàz ku cel ne go i jed no li te go ryn ku.
Na wet gdy by ja kiÊ ma ∏o praw do po -
dob ny zbieg oko licz no Êci, ta ki jak od -
rzu ce nie ra ty fi ka cji Trak ta tu Roz sze -
rze nio we go przez par la ment które -
goÊ z obec nych kra jów cz∏on kow -
skich za trzy ma∏ Pol sk´ na dro dze do
cz∏on ko stwa w UE, to i tak w znacz -
nym stop niu Pol ska jest ju˝ rze czy wi -
stym cz∏on kiem unij nej stre fy wol ne -
go han dlu i unij ne go jed no li te go ryn -
ku. Jest tak, gdy˝ 70 pro cent wy mia -
ny han dlo wej Pol ski to han del

z obec ny mi kra ja mi cz∏on kow ski mi
Unii Eu ro pej skiej, i jest to wy mia na
wol na od ce∏ (za wy jàt kiem
artyku∏ów rol nych). Jest tak, gdy˝
przy go to wu jàc si´ do wstà pie nia do
Unii Eu ro pej skiej, Pol ska wpro wa dzi -
∏a wie le zmian w re gu la cjach go spo -
dar czych. Wsku tek pro wa dzo nych
od 1990 ro ku prze kszta∏ ceƒ go spo -
dar czych i do sto so waƒ do UE, Pol ska
fak tycz nie ju˝ si´ sta ∏a uczest ni kiem
eu ro pej skiej prze strze ni go spo dar -
czej, tak jak sta ∏a si´ nim Nor we gia,
mi mo, ˝e jej miesz kaƒ cy wy po wie -
dzie li si´ w re fe ren dum prze ciw ko
przy stà pie niu do Unii Eu ro pej skiej.

Obec ni kan dy da ci do cz∏on ko stwa
w Unii Eu ro pej skiej sà znacz nie bied -
niej si ni˝ kra je z po przed niego roz -



sze rze nia. Gdy w 1973 Ir lan dia
przy st´ po wa ∏a do UE, jej do chód 
na ro do wy na jed ne go miesz kaƒ ca
wy no si∏ 58% Êred nie go do cho du
ówczesnych cz∏onków UE, dla Gre -
cji w 1981 ro ku wskaê nik ten wy no -
si∏ 63%; dla Por tu ga lii w 1986 ro ku
53% a dla Hisz pa nii 70%., pod czas
gdy obec nie dochód na ro do wy na
jed ne go miesz kaƒ ca wy no si w S∏o -
we nii 70%, Cze chach 59%, na W´ -
grzech 53%, Pol sce 41%, w Es to nii
40% i na Li twie 38%.

Obec nie do chód na ro do wy na
jed ne go miesz kaƒ ca Ir lan dii wy no si
115% Êred niej UE, Hisz pa nii 84%,
Por tu ga lii 69%, a Gre cji 65%. By ∏o -
by nie praw dà, gdy by ktoÊ twier dzi∏,
˝e przy spie szo ny rozwój tych krajów
by∏ mo˝ li wy wy ∏àcz nie dzi´ ki
uczest nic twu w stre fie wol ne go han -
dlu, zwiàz ku cel nym i jed no li tym
ryn ku. Nie, wszyst kie te kra je otrzy -
my wa ∏y istot nà po moc od bo gat -
szych krajów cz∏on kow skich – po -
moc otrzy my wa nà z bu d˝e tu Unii
Eu ro pej skich w ra mach tak zwa nych
programów struk tu ral nych czy te˝
dzia ∏aƒ na rzecz spójnoÊci spo ∏ecz -
nej, czy li zmniej sza nia ró˝nic roz wo -
jo wych. Po moc ta w niektórych la -
tach si´ ga ∏a na wet 7% do cho du na -

ro do we go Por tu ga lii czy Ir lan dii.
Po moc ofe ro wa na obec nym kra -

jom przyjmowanym do Unii, b´ dzie
znacz nie mniej sza ni˝ po moc udzie -
la na w prze sz∏o Êci. W przy pad ku
Pol ski po moc ta wy nie sie w la tach
2004-2006 od 06-1.0%, aby wzro -
snàç w 2010 ro ku do oko ∏o 3,5%
do cho du na ro do we go. Fun du sze
o mak sy mal nie ta kiej wiel ko Êci b´ dà
przez UE za gwa ran to wa ne Pol sce
i in nym kra jom kan dy du jà cym. Ich
wy ko rzy sta nie za le ̋ y jed nak
w znacz nej cz´ Êci od zdol no Êci da ne -
go kra ju, do przed sta wie nia od po -
wied nich programów roz wo jo wych
i do zna le zie nia Êrodków na uzu pe∏ -
nia jà ce fi nan so wa nie.

Mo˝ na wi´c po wie dzieç, ˝e obec -
ne roz sze rze nie spo wo du je ni˝ sze
kosz ty dla bu d˝e tu Unii Eu ro pej skiej,
˝e po moc krajów cz∏on kow skich dla
krajów no wo przyj mo wa nych nie
b´ dzie tak hoj na jak to by wa ∏o
w prze sz∏o Êci.

Mo˝ na oczy wi Êcie ape lo waç do
po czu cia eu ro pej skiej so li dar no Êci,
mo˝ na wy po mi naç Za cho do wi obo -
j´t noÊç na los Pol ski w Ja∏ cie
i póêniej, mo˝ na ry so waç sce na riu sze
de sta bi li za cji UE w sy tu acji, gdy by
spra wy spo ∏ecz ne i po li tycz ne w du -

˝ym, choç bied nym, kra ju kan dy du -
jà cym, po to czy ∏y si´ êle. Nie zmie ni
to jed nak te go, ˝e w Trak ta cie z Ma -
astricht bu d˝et UE zo sta∏ ogra ni czo -
ny do mak sy mal nej wiel ko Êci 1,27%
∏àcz ne go do cho du krajów cz∏on kow -
skich, ˝e go spo dar ka krajów cz∏on -
kow skich UE roz wi ja si´ po wo li i jest
ob cià ̋ o na wy so ki mi wy dat ka mi na
ce le so cjal ne (na przy k∏ad za si∏ ki dla
bez ro bot nych czy wcze Êniej sze eme -
ry tu ry) oraz ˝e Niem cy, do nie daw na
g∏ówny do staw ca fun du szy na ce le
roz wo jo we bied niej szych krajów UE,
do ko na ∏y swo je go bar dzo kosz tow -
ne go roz sze rze nia i te raz nie sà
sk∏on ne ob cià ̋ aç si´ na rzecz no -
wych kandydatów.

W ta kiej sy tu acji ofer ta po mo co wa
UE jest nie ste ty ofer tà ty pu „pro sz´
braç, to co pro po nu je my, lub obejÊç
si´ ze sma kiem”. Ofer t´ t´ trze ba jed -
nak ̋ e po strze gaç ja ko do da tek do
za sad ni czych ko rzy Êci, które p∏y nà
z uczest nic twa w go spo dar czym
zwiàz ku, ja kim jest Unia Eu ro pej ska.
Chy ba, ˝e kraj kan dy du jà cy, po do -
ko na niu do sto so waƒ, za cho wa si´,
jak s∏yn ny ko mik Gro ucho Marx,
który zwyk∏ mówiç, ˝e ni gdy nie
wstà pi do klu bu, który przy jà∏ by do
sie bie ko goÊ ta kie go, jak on.
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Roz mo wa z lau re atem 
Grand Prix, Na gro dy Pu blicz no Êci 
i Na gro dy Dzien ni ka rzy 
XXIV Prze glà du Pio sen ki 
Ak tor skiej we Wro c∏a wiu

Wi dzo wie wro c∏aw skie go fe sti wa lu
pio sen ki ak tor skiej by li pew nie 
za sko cze ni, ˝e na gle g∏ów ny kon -
kurs wy gry wa ktoÊ, kto nie ma 
wy kszta∏ ce nia mu zycz ne go ani 
ak tor skie go. Skoƒ czy ∏eÊ prze cie˝ 
hi sto ri´ na Uni wer sy te cie Ja giel loƒ -
skim. Kie dy zde cy do wa ∏eÊ si´, ˝e
b´ dziesz Êpie wa∏ za wo do wo?

Ja nu sz Rad ek: Âpie wa ∏em od za -
wsze. Stu dio wa ∏em, a jed no cze Ênie
zaj mo wa ∏em si´ mu zy kà, naj pierw
rock and rol lem, pio sen kà po etyc kà,
pio sen kà ak tor skà. Póê niej za przy jaê -
ni ∏em si´ z kra kow ski mi mu zy ka mi
jaz zo wy mi i so ulo wy mi. ZaÊ stu dia
hu ma ni stycz ne, a szcze gól nie hi sto -
ria, stwa rza jà pew ne za ple cze, po
któ rym w za sa dzie mo˝ na ro biç
wszyst ko.
W ja kim re per tu arze czu jesz si´
naj le piej?

We d∏ug mnie nie ma cze goÊ ta -
kie go, jak pio sen ka ak tor ska. Po
spek ta klu Kom bi nat (z ze spo ∏em
Re pu bli ka, Wro c∏aw 2002) do sze -
d∏em do wnio sku, ˝e ka˝ da pio sen -
ka tak na praw d´ jest te atrem. Bar -

dzo po do ba mi si´ te atr mu zycz ny,
bo nie jest on ogra ni czo ny ˝ad nà
for mà, czy sty li sty kà mu zycz nà. 
Jak to si´ sta ∏o, ˝e do pie ro te raz
wy bra ∏eÊ si´ na fe sti wal pio sen ki
ak tor skiej we Wro c∏a wiu, nie je steÊ
prze cie˝ de biu tan tem?

Do tej po ry by ∏em po pro stu wi -
dzem fe sti wa lu i uczest ni kiem im -
prez to wa rzy szà cych. Kon kurs
g∏ów ny fe sti wa lu to kon kurs na naj -
lep szà in ter pre ta cj´ pio sen ki. Ak tor
mo ̋ e na wet go rzej Êpie waç, ale je Êli
uda mu si´ spe∏ niç swój plan prze -
ka zu i prze ko naç do nie go wi dzów,
to wy gry wa. Przez ostat nie dwa la -
ta nie za mie rza ∏em star to waç.
W tym ro ku jed nak po sta no wi ∏em
wy rwaç z ca ∏o Êci spek ta klu Opo -
wie Êci Je de na stu Ka tów pio sen k´
„Ja je stem Wamp”. Ten utwór roz -
wi ja si´ eta pa mi, ma wie le warstw
przy swa jal no Êci. 
„Kró lo wa no cy”, któ re go pre mie ra
od by∏a si´ w czerw cu w Kra ko wie,
to twój pierw szy au tor ski spek takl.
Czy to zna czy, ˝e w∏a Ênie ta ka te -
atral na for ma Êpie wa nia naj bar -
dziej ci´ te raz po cià ga?

Wraz z ¸u ka szem Czu jem i Ha li -
nà Jar czyk wpa dli Êmy na po mys∏,
by do spek ta klu ze braç ga m´ oko ∏o
20 pio se nek, ró˝ nych ar ty stów. Ja
wcie laç si´ b´ d´ w wie le ról m´ -

skich i ko bie cych. W spek ta klu nie
cho dzi jed nak o uda wa nie ko bie ty
lub o prze bie ra nie si´ za ko goÊ in -
ne go. Cho dzi ra czej o stwo rze nie
uni wer sal nej po sta ci, wspó∏ cze sne -
go cz∏o wie ka, któ ry tra ci swo jà to˝ -
sa moÊç. 
Po wiedz coÊ o swo im hob by? 
Czy do brze zga du j´, ˝e sà nim sa -
mo cho dy?

Zda ∏em eg za min na pra wo jaz dy
do pie ro dwa la ta te mu i od te go
cza su ra zem z ˝o nà do sta li Êmy
kr´ç ka na punk cie aut. Na po czàt -

do siebie



ku ku pi li Êmy so bie Fia ta Bra vo. 
Pa mi´ tam, ˝e kie dy ja pro wa dzi ∏em
au to, ˝o na wy cho dzi ∏a na Êwia -
t∏ach, ˝e by je oglà daç, a po tem si´
zmie nia li Êmy, ona pro wa dzi ∏a, a ja
oglà da ∏em. Pi´k ne au to. Je ste Êmy
po za tym pa sjo na ta mi sil ni ków tur -
bo die sel z sys te mem Com mon Ra -
il. Uwa ̋ am, ˝e sà to naj lep sze sil ni -
ki na Êwie cie. Fiat pro du ku je na -
praw d´ dy na micz ne au ta. Te raz
mam Al f´ Ro meo 147, w ko lo rze
gra fi to wym. Prze Êlicz ny. Obo je

z ˝o nà uwiel bia my nim jeê dziç.
I rze czy wi Êcie po dró ̋ u je my bar dzo
du ̋ o, bo ro bi my rocz nie oko ∏o
50.000 km. Mi ∏o Êcià do Al fy Ro -
meo za ra zi∏ mnie Ry szard Ryn kow -
ski, któ ry ku pi∏ Al f´ 156 SW,
z dwu li tro wym sil ni kiem. Jak od je -
cha ∏a spod do mu, po pro stu si´
prze ra zi ∏em. Przez ja kiÊ czas jeê dzi -
li Êmy tym au tem na kon cer ty, i mu -
sz´ przy znaç, ˝e by ∏o nie sa mo wi cie

wy god ne i funk cjo nal ne.
W na gro d´ za zdo by cie Grand Prix
Fe sti wa lu Pio sen ki Ak tor skiej we
Wro c∏a wiu otrzy ma ∏eÊ Fia ta Pun to.
Jak so bie dasz ra d´ z dwo ma sa mo -
cho da mi? 

Nie wiem, jak to b´ dzie, bo ró˝ -
ni ca w sil ni kach jest po pro stu ko -
lo sal na. Oczy wi Êcie oby dwa au ta
ma jà ró˝ ne prze zna cze nie. Kto wie,
mo ̋ e za ja kiÊ czas, za miast tych aut,
któ re te raz po sia dam, za pra gn´ ku -
piç so bie Al f´ Ro meo 166, to te˝
cu dow ny sa mo chód.
Je steÊ ar ty stà o g∏o sie, któ ry pu -
blicz noÊç za wsze na gra dza okla -
ska mi, schle biasz swo im za chcian -
kom, lu bisz szyb kie au ta. Na sce -
nie Êpie wasz w jed nej z pio se nek
„Ja nie wiem, do ko go na le ̋ ´ i sà -
dz´, ˝e tyl ko do sie bie”. Czy zga -
dzasz si´ z ty mi s∏o wa mi?

My Êl´, ˝e tak. Na sce nie bar dzo
sie bie lu bi´ i nic nie mo ̋ e mi prze -
szko dziç. Mi kro fon na wa li? – nie
ma spra wy, b´ d´ Êpie wa∏ bez mi -
kro fo nu. Z dru giej jed nak stro ny,
jak po wie dzia ∏a kie dyÊ Ol ga Szwaj -
gier, praw dzi we go pro fe sjo na li st´
na sce nie po znaç po tym, ˝e nie od -
da je si´ bez resz ty pu blicz no Êci, 
bo wte dy tra ci dy stans i kon tro l´
nad sa mym so bà. To nie zna czy, 
˝e trze ba byç zim nà i wy ra cho wa nà 
ma szy nà do ok∏a my wa nia lu dzi.

Ja nusz Ra dek, ur. w 1968r. 
wo ka li sta i ak tor. 
Na gry wał m. in. ze Zbi gnie wem 
Pre isne rem, Ry szar dem Ryn kow skim
i An drze jem Mo giel nic kim, za grał
kil ka waż nych ról w spek ta klach 
mu zycz nych: Ju dasz w Je sus Christ
Su per Star (Te atr Roz ryw ki 
w Cho rzo wie, 1999), Ka spar Be il
w Opo wie ściach Je de na stu Ka tów
i Ber liń skiej Re wii Ka ba re to wej 
(Te atr Lu do wy w Kra ko wie, 2000
i 2002), Puk w Śnie no cy let niej 
(Te atr Mu zycz ny w Gdy ni, 2001),
brał udział w przed sta wie niach 
Kom bi nat z ze spo łem Re pu bli ka
(XXV PPA, Wro cław, 2002). 
By wa ar ty stą Piw ni cy pod Ba ra na mi. 
Lau re at Grand Prix, Na gro dy 
Pu blicz no ści i Na gro dy Dzien ni ka rzy
XXIV Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej
we Wro cła wiu, 2003. 

Ja nusz zwa rio wał na punk cie wło skich aut. Naj pierw 
ku pił so bie Fia ta Bra vo, po tem Al fę Ro meo 147, 
w tym ro ku, w na gro dę za zdo by cie 
pierw sze go miej sca w 24 Prze glą dzie 
Pio sen ki Ak tor skiej we Wro cła wiu 
otrzy mał Fia ta Pun to.

Cho dzi oto, aby nie po zwa laç so bie
na hi ste ri´. Nie któ rzy ar ty Êci do -
cho dzà na sce nie do ta kich emo cji
i spa zmów, ˝e za po mi na jà, i˝ mie li
coÊ do prze ka za nia. Ja za wsze 
pa mi´ tam o tym, aby wy st´ pu jàc
nie sprze da waç tych 10 % sa me go
sie bie.

Na sce nie nic nie mo że mi prze szko dzić
– mó wi o so bie Ja nusz Ra dek.
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i PRL -owskich fil mów sen sa cyj -
nych, okra szo na spo rà daw kà gro -
te ski. Kan wà opo wie Êci jest ta jem -
ni cze zni ka nie wo dy w War sza wie.
Za gad k´ kra dzie ̋ y po dej mu je si´
wy ja Êniç wspa nia ∏y As – nasz ro dzi -
my od po wied nik ame ry kaƒ skie go
Su per ma na. „Hy dro za gad ka” ba wi
od lat co raz to no we po ko le nia. 
Ab sur dal ny hu mor jest na ty le uni -
wer sal ny, ˝e film Kon dra tiu ka ma
za pew nio nà nie Êmier tel noÊç, na co
w pe∏ ni za s∏u gu je.

Do ga tun ku lek kich, ro man tycz -
nych ko me dii na le ̋ y „Ka te i Le -
opold”. W g∏ów nej, ko bie cej ro li,
ob sa dzo no mi strzy ni´ te go ga tun ku
– Meg Ry an. Fa bu ∏a opie ra si´ na
po my Êle wy ko rzy sty wa nym ju˝
wie lo krot nie w ki ne ma to gra fii –
po dró ̋ y w cza sie. Ty tu ∏o wy Le -
opold to ksià ̋ ´ uro dzo ny w wik to -
riaƒ skiej An glii, przy pad kiem prze -
nie sio ny w re alia wspó∏ cze sne go
Man hat ta nu. Jak mo˝ na si´ do my -
Êleç, po wo du je to nie s∏y cha ne 
per tur ba cje, zw∏asz cza na ni wie
uczu cio wej. Zde rze nie skraj nych
cha rak te rów i tra dy cji to Êwiet ny 
ma te ria∏ na ko me di´ po my ∏ek.
Uro czy i re lak su jà cy film dla ca ∏ej
ro dzi ny. War to za zna czyç, ˝e do -
sko na ∏à pio sen k´ prze wod nià,
skom po no wa∏ Sting.

Kino w domu Jo an na Po lak

Odrabiamy

M i mo, ˝e zbli ̋ a jà si´ wa ka -
cje, dys try bu to rzy fil mo wi
wca le nie ko rzy sta jà

z urlo pu. Dla zwo len ni ków hisz paƒ -
sko j´ zycz nej twór czo Êci nie la da
grat kà b´ dzie ob sy pa ny licz nym na -
gro da mi „Amo res per ros”. Trze ba
jed nak uprze dziç, ˝e film nie na le ̋ y
do ∏a twe go w od bio rze. Bru tal ne
sce ny ma jà jed nak swo je uza sad nie -
nie. Hi sto ria mek sy kaƒ skiej uli cy
przed sta wio na jest bo wiem nad zwy -
czaj re ali stycz nie. ¸a two wy obra ziç
so bie, ˝e slum sy na przed mie Êciach
wy glà da jà do k∏ad nie tak, jak
w „Amo res per ros”. M∏o dzi lu dzie
bez per spek tyw utrzy mu jà si´ z han -
dlu nar ko ty ka mi i nie le gal nych
walk psów. Na szcz´ Êcie w tym
twar dym Êwie cie jest jed nak miej sce
na uczu cie. Nie jest to ˝ad na sie lan -
ka, ra czej mi ∏oÊç nie spe∏ nio na i nie -
odwza jem nio na. 

Po po wa˝ nym, psy cho lo gicz nym
∏a dun ku, war to zwró ciç si´ ku cze -
muÊ l˝ej sze mu i ro dzi me mu. Sà ta -
kie ob ra zy w pol skiej hi sto rii dzie -
sià tej mu zy, któ re ni gdy si´ nie sta -
rze jà. Do ta kich na le ̋ à fil my Ja nu -
sza Kon dra tiu ka. „Hy dro za gad k´”
przy po mnia ∏a pa r´ ty go dni te mu
TVP, ale kto jesz cze nie obej rza∏ hi -
sto rii ta jem ni cze go Asa, mu si na pra -
wiç ten b∏àd. To pa ro dia ko mik su

Pre mie ry
„Dark Blue”. Ko lej ny film twór ców „Ta -

jem nic Los An ge les” i „Dnia pró by”. Tym

ra zem Kurt Rus sel, ja ko je den z nie licz -

nych spra wie dli wych na tym świe cie,

wpro wa dza „żół to dzio ba” w taj ni ki bru -

tal nej rze czy wi sto ści. Mia stem rzą dzi

sko rum po wa na po li cja, któ ra nie jest

w sta nie wy ja śnić se rii bru tal nych mor -

derstw. Reż.: Rod Shel ton, ob sa da: Jim

Co dy Wil liams, Kurt Rus sel.

„Oni”. Ma opi nię jed ne go z naj bar dziej

prze ra ża ją cych fil mów se zo nu. Gru pę lu -

dzi łą czy jed no – trau ma tycz ne prze ży cia

z prze szło ści, któ re po zo sta wi ły w ich

umy śle pa nicz ny strach przed ciem no -

ścią. Kie dy je den z nich po peł nia sa mo -

bój stwo, za czy na się praw dzi wy hor ror.

Reż.: Ro bert Har mon, ob sa da: Lau ra Re -

gan, Marc Ethan Em bry.

„Se kre tar ka”. Ob ja wie nie fe sti wa lu ki na

nie za leż ne go w Sun dan ce. Hi sto ria zwa -

rio wa nej mi ło ści po strze lo ne go praw ni -

ka i je go se kre tar ki, któ ra wła śnie opu -

ści ła mu ry szpi ta la psy chia trycz ne go.

Uczu cie nie bu dzi ak cep ta cji oto cze nia,

co po wo du je nie zli czo ne kom pli ka cje.

Reż.: Ste ven She in berg, ob sa da: Mag gie

Gy len had, Ja mes Spa der.

zaległości

Dark Blue



Tes sa Cap po ni -Bo raw ska jest jed nà
z naj barw niej szych po sta ci na sze go
˝y cia kul tu ral ne go (spo koj nie mo˝ na
tak po wie dzieç, bo wiem mi mo w∏o -
skie go po cho dze nia, od wie lu ju˝ lat
miesz ka w Pol sce i wy k∏a da na Uni -
wer sy te cie War szaw skim). Nie zwy -
k∏e po ∏à cze nie Êród ziem no mor skich
ko rze ni i nie ∏a twej do przy swo je nia
pol skiej rze czy wi sto Êci (szcze gól nie
tej z lat osiem dzie sià tych), czy ni oso -
b´ Tes sy nie pod wa ̋ al nie in te re su jà -
cà. Ksià˝ k´ czy ta si´ jed nym tchem,
bo wiem ku li nar ne prze pi sy sà je dy -
nie pre tek stem do fa scy nu jà cej opo -
wie Êci o do ra sta -
niu w ary sto kra -
tycz nej, w∏o skiej
ro dzi nie. Po zna -
je my wi´c bo ga -
tà tra dy cj´ tam -
tej sze go es ta bli -
sh men tu – barw -
nà to skaƒ skà
wieÊ i doÊç po nu ry, zim ny pa ∏ac we
Flo ren cji. Do naj bar dziej nie sa mo wi -
tych frag men tów na le ̋ à te, któ re
mó wià o oswa ja niu si´ au tor ki z abs -
trak cyj nym (szcze gól nie dla ko goÊ
z Za cho du) PRL -owskim ˝y ciem.
Dla ko goÊ, kto w swo im kra ju w za -
si´ gu r´ ki mia∏ pysz ne po mi do ry,
bro ku ∏y, fen ku ∏y i set ki ro dza jów pa -
sty, przy zwy cza je nie si´ do te go, ˝e

Dal szy ciàg przy gód ta jem ni cze go
pro ta z pla ne ty k -pax. Wy ja Ênia si´
po cho dze nie te go za gad ko we go pa -
cjen ta szpi ta la psy chia trycz ne go.
Trze ba przy znaç, ˝e au tor utrzy ma∏
wy so ki po ziom pierw szej cz´ Êci, co
zda rza si´ nie cz´ sto. „Na pro mie niu
Êwia t∏a” jest jed nak bar dziej osa dzo -
ne w sza rej rze -
czy wi sto Êci, ni˝
w fan ta stycz nej
u∏u dzie. Zwo len -
ni cy tej dru giej b´ -
dà nie ste ty za wie -
dze ni. Ci na to -
miast, któ rzy nie
da li si´ zwieÊç
fan ta sma go rii, po win ni si´ po czuç
usa tys fak cjo no wa ni. Po ja wia jà si´ ci
sa mi, co po przed nio, bo ha te ro wie
szpi tal nych ko ry ta rzy. Wie lu z nich
za czy na no we ˝y cie, ale po zna je my
rów nie˝ no we, cie ka we i tra gicz ne
przy pad ki za bu rzeƒ men tal nych.
Nie któ re sà na praw d´ prze ra ̋ a jà ce.
Bar dzo przy jem na lek tu ra na ch∏od -
ny, desz czo wy wie czór. Za no si si´ na
to, ˝e jest to nie ste ty ostat nia cz´Êç
hi sto rii pro ta. Na po cie sze nie mo˝ na
˝y wiç na dzie j´, ˝e na pod sta wie
ksià˝ ki po wsta nie rów nie do bry film,
jak w przy pad ku „k -pax”. 
Ge ne Bre wer: Na pro mie niu Êwia t∏a.
Znak. Kra ków 2003.

Jo an na Po lak

Kuchnia,
duchowość i fikcja 
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Książki

je dy nym do st´p nym pro duk tem jest
ocet i musz tar da, gra ni czy z cu dem. 
Tes sa Ca po ni -Bo raw ska: 
Mo ja kuch nia pach nà ca ba zy lià. 
Ro sner&Wspól ni cy. War sza wa 2003.

* * *
„Tryp tyk Rzym ski” – ksià˝ ka, któ -

ra jesz cze przed wy da niem za po wia -
da ∏a si´ ja ko nie za prze czal ny be st sel -
ler. Wzru sza jà ce pod su mo wa nie
zwiàz ku Cz∏o wie ka z Bo giem. Pa pie˝
sta wia si´ w sy tu acji pro ste go Bo ̋ e -
go S∏u gi, któ ry po chy la g∏o w´ przed
wiel ko Êcià Pa na. Nie da si´ stre Êciç
„Tryp ty ku Rzym skie go” w kil ku zda -
niach, trze ba go po pro stu prze czy -
taç i prze my Êleç. 

Do dat ko wà za ch´ tà do kup na jest
do ∏à czo na do
ksià ̋ ecz ki p∏y -
ta, na któ rej
Krzysz tof Glo -
bisz czy ta po -
ezj´ Ja na Paw ∏a
II. Cie ka wost -
kà jest fakt, ˝e
to sam au tor
wy bra∏ na wy -
daw c´ ma ∏e, ka to lic kie wy daw nic -
two. Za bie ga∏ te˝ o to, by ce na by∏a
od po wied nio ni ska.
Jan Pa we∏ II: Tryp tyk Rzym ski. 
Wy daw nic two Êw. Sta ni s∏a wa. 
Kra ków 2003.

czer wiec  2003 f i a t  wo kó ł  n a s
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G ∏od ny kie row ca jest kie row cà z∏ym – praw da to
zna na po wszech nie i ludz koÊç zna wie le spo so -
bów, by za spo ko iç g∏ód au to mo bi li stów. Nie -

daw no wpa d∏a mi w r´ ce ab so lut nie ku rio zal na ksià˝ ka
ku char ska, wy da na w Sta nach Zjed no czo nych Ame ry -
ki Pó∏ noc nej. Jest to nie zwy k∏y prze wod nik po cz´ -
Êciach sil ni ka z uwzgl´d nie niem ich przy dat no Êci do
spro ku ro wa nia po szcze gól nych po traw. Au to rzy po ka -
zu jà, gdzie pod ma skà naj le piej wy biç jaj ka, by pi´k nie
je usma ̋ yç, w któ rym miej scu upie kà si´ ste ki i gdzie
te˝ wy so ka tem pe ra tu ra utrzy mu je si´ na ty le d∏u go, by
móc zro biç pie czeƒ. Wszyst ko na po wa˝ nie: miej sce do
sma ̋ e nia ja jek wy ∏o ̋ yç trze ba fo lià alu mi nio wà, mi´ so
rów nie˝ w fo li´ za wi nàç, po da ne sà cza sy i fa cho we na -
zwy po szcze gól nych cz´ Êci sil ni ka wraz z do ty czà cy mi
ich prze pi sa mi. Rzecz ma tyl ko jed nà wa d´ – dzie ∏o
wy da no w la tach szeÊç dzie sià tych, gdy mo to ry aut nie
by ∏y jesz cze, jak dziÊ, b∏ysz czà cy mi, alu mi nio wy mi
skrzyn ka mi. Na dzi siej szych mo to rach piec i sma ̋ yç si´
nie da, wi´c g∏ód w tra sie za spo ka jaç trze ba bar dziej
tra dy cyj ny mi me to da mi, ko rzy sta jàc z us∏ug przy dro˝ -
nych ba rów i re stau ra cji.

Kar mie nie kie row ców to nie zwy kle do cho do wy, ale
i trud ny in te res. Wie Êci roz cho dzà si´ szyb ko, wy star -
czy kil ka wpa dek, a par king przed re stau ra cjà pu sto -
sze je. Zw∏asz cza kie row cy za wo do wi do sko na le orien -
tu jà si´ w je dze nio wej ma te rii, we Fran cji po sta no -
wio no wi´c pod glà daç ich upodo ba nia. Tak po wsta∏
prze wod nik ku li nar ny Gu ide de Ro utie re, przez wie lu
uzna wa ny za naj bar dziej przy dat ny ze wszyst kich we
Fran cji wy cho dzà cych. Ju˝ od daw na co ro ku uka zu je

Kuchnia

w pod G∏odny
Robert Makłowicz, fot. J. Zych
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ró˝y

INTERMOT
41-914 BYTOM
ul. Strzelców Bytomskich 60
tel. (32) 389 00 96, (32) 386 98 22, (32) 387 37 61
e-mail: F75420s@dealer.fiat.pl

si´ ko lej na je go edy cja, og∏a sza jàc naj lep sze ad re sy, 
ja kie zna leêç mo˝ na w tra sie. Nie sà to lo ka le sno bi -
stycz ne i dro gie, bo wiem kie row cy ci´ ̋ a ró wek nie lu -
bià prze p∏a caç, kuch nia w nich za wsze jest tre Êci wa
i ob fi ta – pla kiet ka z prze wod ni ko wà re ko men da cjà na
fron to nie re stau ra cji in for mu je, ˝e zje my tu god nie za
sto sun ko wo nie wiel kie pie nià dze. Nic dziw ne go, ˝e
z in for ma cji Gu ide de Ro utie re ko rzy sta jà wszy scy, nie
tyl ko ti row cy. Jak ̋ e przy da ∏o by nam si´ po dob ne wy -
daw nic two! 

Je dze nie przy pol skich dro gach to w dal szym cià gu
praw dzi wa lo te ria, choç trze ba przy znaç, ˝e epo ka 
ba ra ko wo zów, w któ rych od grze wa no w mi kro fa lów -
ce gar ma ̋ e ryj ne szasz ∏y ki, od cho dzi po wo li do prze -
sz∏o Êci. 

Z Robertem Mak∏owiczem 
podró˝owa∏a rodzina Roberta Zab∏ockiego,

w∏aÊciciela firmy INTERMOT z Bytomia, 
dealera Fiata, który do sesji fotograficznej 

udost´pni∏ samochód Fiat ULYSSE.



Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości

Zabawy  
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z duchami, ale...
Z a gad nie nia ˝y cia du cho we go

in te re so wa ∏y lu dzi od nie pa -
mi´t nych cza sów. Âwiad czà

o tym wy ko pa li ska, z któ rych naj -
star sze od kry to w ja ski ni Gar gos
w Pi re ne jach. Sà to ma lo wi d∏a na -
Êcien ne po cho dzà ce z okre su Êrod ko -
wo – ori niac kie go. Wia ra w du chy
i ich kon tak ty z ˝y wy mi trwa ∏a i roz -
wi ja ∏a si´ przez ca ∏y okres pa le oli tu,
neo li tu, brà zu i ˝e la za. W naj star -
szych za cho wa nych pi smach po ja -
wia jà si´ wzmian ki o prze ni ka niu
dwóch Êwia tów: ˝y wych i umar ∏ych.
W sta ro ̋ yt nych In diach wy zna cza no
okre Êlo ne dni, któ re by ∏y po Êwi´ co -
ne wy wo ∏y wa niu du chów. W sta ro -
˝yt nym Egip cie ka p∏a ni – na wià zu jàc
kon takt z du cha mi – u˝y wa li do te go
ce lu me diów, co do sko na le zo sta ∏o
opi sa ne w jed nym z naj star szych po -
mni ków pi Êmien nic twa egip skie go –
„Ksi´ dze Umar ∏ych”. Cie ka we by ∏y
rów nie˝ prak ty ki spi ry ty stycz ne
daw nych Gre ków. Przy wià zy wa li oni
wiel kà wa g´ do wy rocz ni i wska zó -
wek udzie la nych przez du chy.
W miej scach spe cjal nie przez nie na -
wie dza nych, urzà dza no ta jem ne i do -
st´p ne je dy nie dla wy bra nych ob rz´ -
dy spi ry ty stycz ne, a by ∏y to Fi ga lia
w Ar ka dii oraz He ra klea nad Pon -
tem. Jed nak pierw szeƒ stwo w roz -
wo ju kul tu zmar ∏ych na le ̋ y przy znaç

Efe zo wi. Miesz kaƒ cy te go mia sta by -
li do te go stop nia po ch∏o ni´ ci prak -
ty ka mi spi ry ty stycz ny mi, ˝e Êw. Pa -
we∏ Apo sto∏ za nie po ko jo ny tym sta -

nem rze czy, wy stà pi∏ z p∏o mien ny mi
ka za nia mi po t´ pia jà cy mi te ob rz´ dy.
W efek cie miesz kaƒ cy Efe zu wszyst -
kie dzie ∏a i for mu∏ ki ma gicz ne spa li li
na wiel kim sto sie. Nie ina czej po stà -
pi li Rzy mia nie, któ rzy, jak wspo mi na
Swe to nius, spa li li na roz kaz ce za ra
Au gu sta oko ∏o 2 tys. dzie∏ spi ry ty -
stycz nych.

Fa la fe no me nów spi ry ty zmu, ja ka
mia ∏a miej sce w dru giej po ∏o wie XIX
w. i w po czàt kach XX w., spo wo do -
wa ∏a za ra zem ró˝ ne je go in ter pre ta -

cje – od ty po wo mi stycz nych ( C. Ri -
val, prof. astro no mii i fi zy ki w Pa ry -
˝u wy st´ pu jà cy pod pseu do ni mem
Al lan Kar dec, au tor „Ksi´ gi Du -
chów”), a˝ do prób wpro wa dze nia
spi ry ty zmu do na uk przy rod ni czych.
Za gad nie nia mi ty mi zaj mo wa li si´
Êwia to wej s∏a wy ucze ni, ta cy jak
Char les Ri chet – pro fe sor fi zjo lo gii –
lau re at na gro dy No bla; prof. fi zy ki
Oli ver Lod ge – rów nie˝ lau re at na -
gro dy No bla, Ka mil Fla ma rion – je -
den z naj s∏yn niej szych astro no mów
Êwia ta, Max We ber – twór ca psy cho -
lo gii eks pe ry men tal nej, Ma ria Sk∏o -
dow ska – Cu rie, Bo le s∏aw Prus, dr
Ju liusz Ocho ro wicz oraz je den z naj -
wy bit niej szych fi zy ków i che mi ków
na Êwie cie – prof. Wi liam Cro oks.
Pro ble ma mi spi ry ty zmu za in te re so -
wa ∏y si´ rów nie˝ in sty tu cje na uko we
i spo ∏ecz ne. W 1882 r. za ∏o ̋ o no To -
wa rzy stwo Ba daƒ Psy chicz nych
w Cam brid ge, któ re po sta wi ∏o so bie
za cel rze tel ne ba da nie tych dziw -
nych i nie wy t∏u ma czal nych zja wisk.
Je go pre ze sem zo sta∏ wspo mnia ny
ju˝ prof. Oli ver Lod ge. W 1919 r.
w Pa ry ̋ u po wo ∏a no do ˝y cia in sty tut
Me tap sy chicz ny, a w 1940 r. za ∏o ̋ o -
ne zo sta ∏o La bo ra to rium Pa rap sy -
cho lo gicz ne na Uni wer sy te cie w Du -
ke, któ re sta no wi do dziÊ naj ak tyw -
niej szy oÊro dek ba daƒ w tym za kre -



sie. W Pol sce ba da niem spi ry ty -
stycz nych zja wisk zaj mo wa -
li si´ m. in. Le szek Szu -
man, prof. Ste fan Man -
czar ski, Bog dan Grzyw -
na, a obec nie ba da je
doc. dr Ro man Bu gaj.

W cza sie se an sów spi -
ry ty stycz nych wy st´ pu jà
ró˝ ne cie ka we zja wi ska,
któ re mo ̋ e my po dzie liç na:

Ki ne tycz ne – po wie wy, do -
tkni´ cia, mu ska nie, ude rze nia,
prze no sze nie si´ przed mio tów
z miej sca na miej sce przy ich do ty ka -
niu (np. sto lik wi ru jà cy), uno sze nie
si´ oraz prze miesz cza nie sto li ków
i in nych przed mio tów bez ich do ty -
ka nia, prze no sze nie si´ przed mio -
tów spo za po miesz cze nia, uk∏a da nie
si´ s∏ów i zdaƒ, otrzy my wa nie 
od le wów i od ci sków w ma te ria ∏ach
pla stycz nych, pi smo i ry sun ki, zmia -
na wa gi przed mio tów, me dium
i uczest ni ków.

Aku stycz ne – sze le sty, szme ry, dra -
pa nia, pu ka nia, trza ska nia, dêwi´ ki
in stru men tów, g∏os i mo wa o ró˝ -
nym na t´ ̋ e niu.

Ciepl ne i Êwietl ne – zmia na tem -
pe ra tu ry po miesz cze nia, zmia na
tem pe ra tu ry me dium i uczest ni ków,
Êwia te∏ ka i lÊnie nia fos fo rycz ne, ma -
te ria li za cja cz´ Êcio wa lub ca∏ ko wi ta,
fo to gra fie zjaw.

Psy chicz ne – in kar na cja, opa no -
wa nie me dium przez ob cà isto t´,
eks te rio ry za cja, wy ∏o nie nie si´ z cia -
∏a me dium bio pla zmy kszta∏ tu jà cej
si´ w in ne for my, bi lo ka cja, wy st´ po -
wa nie so bo wtó ra (fan to ma).

W wi´k szo Êci se an sów spi ry ty -
stycz nych uczest ni czy me dium od -
gry wa jà ce ro l´ po Êred ni ka po mi´ dzy
ze bra ny mi a zja wi ska mi. Ce cha mi
cha rak te ry stycz ny mi osób po sia da jà -
cych zdol no Êci me dial ne sà nie spo -
koj ne sny, ni czym nie uza sad nio na

bez sen noÊç, sy pia nie twa rzà do Êcia -
ny – naj le piej w kie run ku pó∏ noc -
nym, za sy pia nie na pra wym bo ku,
mó wie nie przez sen. Lu dzie ci spa nie
z kimÊ w ∏ó˝ ku od czu wa jà ja ko udr´ -
k´. Nie to le ru jà t∏o ku, wà skich i cia -
snych po miesz czeƒ, nie lu bià jaz dy
kon nej, po da wa nia in nym r´ ki, a ju˝
szcze gól nie Êci ska nia i po trzà sa nia
d∏o nià. Sà bar dzo ru chli we i ˝y we.
De ner wu jà si´ bez u stan nym, mo no -
ton nym ru chem, ta kim jak ob ro ty
ko ∏a czy wa ha nie si´ wa ha d∏a ze ga ra.

Se an se spi ry ty stycz ne
od by wa jà si´ za wsze
w przy ciem nio nych 
i ci chych po miesz cze -
niach, przy za s∏o ni´ tych
oknach. OÊwie tle niem
mo ̋ e byç tyl ko Êwie ca,
a w nie któ rych se an sach
tyl ko fos fo ry zu jà ce Êwia -
t∏o spe cjal nej ta bli cy lub
lamp ki oliw nej z fos fo -
rem. Nie zb´d nym sprz´ -
tem dla ka˝ de go se an su
jest okrà g∏y sto lik, naj le -
piej o trzech no gach.
Naj od po wied niej sze sà
go dzi ny noc ne po mi´ dzy
22: 30 a 1: 00 po pó∏ no -
cy, a iloÊç osób uczest ni -
czà cych od 4 do 10.

Naj po pu lar niej szy mi tech -
ni ka mi bez udzia ∏u me dium
sà: se ans ze szklan kà, se ans
ze spodkiem i se ans ze sto -
li kiem wi ru jà cym (pu ka jà -
cym), zaÊ z je go udzia ∏em:
trans sa mo rzut ny, trans
hip no tycz ny, se ans ma te ria -
li za cyj ny, otrzy my wa nie od -
ci sków cz´ Êci cia ∏a zjaw, pi -

smo au to ma tycz ne oraz se ans
in kar na cyj ny.

Se an sów spi ry ty stycz nych
nie po win no si´ or ga ni zo waç

bez od po wied nie go przy go to wa nia
men tal ne go i psy chicz ne go, bo jesz -
cze do koƒ ca nie jest po zna na sfe ra
zja wisk, z któ ry mi ob cu je si´ w trak -
cie te go ty pu eks pe ry men tów (po ja -
wia nie si´ zjaw, ma ni fe sta cje psy cho -
ki ne tycz ne, itp.). Wià ̋ e si´ to bo -
wiem z du ̋ ym ry zy kiem, zw∏asz cza
dla osób o s∏a bej lub wra˝ li wej psy -
chi ce nie ma jà cych do tych czas do
czy nie nia ze zja wi ska mi pa ra nor mal -
ny mi – bo tak na praw d´ nie wia do -
mo do koƒ ca, ja kie ener gie uwal nia -
jà si´ pod czas ta kich se an sów.
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09 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. zł
270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie
elektryczne kierownicy zł 1440 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz. tylne dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 923 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio
zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.890,00 • 431 - Koła ze stopu + opony
poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia zł 450,00 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka
pow. pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio hi - fi zł 540,00 • 802 - Lakier sportowy zł. 360 
• 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135
* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718
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PUNTO

ALBEA

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 
• 195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek zł
1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zamyk. zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow. 
+ reg. siedzenia kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00
• 195 - Tylna kanapa dzielona zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 286 - Dojazdowe koło zapasowe
(zamiast opcji 980) • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.485,00 • 315 - Radio z CD zł 1.620,00• 386 - Wbud. nawigator zł 5.535,00 • 400 
- Dach otwierany elektr. zł 1.980,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00 • 431 - Felgi alumin. +
poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System nawig. bazowy zł 4.950,00  • 499 - Pakiet
Fix&Go (zamiast opcji 980) • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł 990,00 • 543 - Trzeci zagłó wek i 3. pas bezp.
zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00* • 565 - Zmieniarka CD zł 1.148 • 614 - Boczne poduszki pow. i chron. głowę zł 990,00 • 802 - Kolory
sportowe zł 495,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 239

* cena opcji jestpomniejszana o cene niniejszego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

Actual 187.143.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 21.960,00
Active 187.243.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.210,00 
ACTIVE BRUSH 187.741.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.210,00 
DYNAMIC 187.244.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 26.010,00 

nowa gama 2003
1,2 ACTUAL 188.010.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 27.810,00
1,9 D ACTUAL 188.011.2 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 37.710,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 31.410,00
1,9 JTD ACTIVE 188.517.2 1910/85 173 4,9 3-drzwiowy 42.210,00
1,2 SOUND (wersja specjalna) 188.120.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.110,00
1,2 8v DYNAMIC 188.210.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.110,00
1,2 16v DYNAMIC 188.213.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 36.540,00

1,2 ACTUAL 188.040.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 28.980,00
1,9 D ACTUAL 188.041.2 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 38.880,00
1,2 ACTIVE 188.540.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 32.580,00
1,9 JTD ACTIVE 188.547.2 1910/85 172 4,9 5-drzwiowy 43.380,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 35.280,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 37.620,00
1,2 CLASS (wersja specjalna) 188.290.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 35.010,00

1,2 16v EL 172.263.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 32.310,00
1,2 16v HL 172.273.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 35.910,00
1,6 16v HL 172.274.0 1596/103 186 8,0 4-drzwiowy 38.610,00

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 
• 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00  • 428 - Elektr. podnoszenie
szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do
głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

PALI0 WEEKEND PALI0 WEEKEND 1,2 EL 173.262.2 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 35.730,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL 173.263.2 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 37.530,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL 173.273.0 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 41.130,00
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL 173.274.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 43.830,00
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 1 kwietnia 2003 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
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.

CHARAKTERYSTYKA CENA

po
jem

no
ść

cy
lin

dr
ów

 cm
3 /

mo
c K

M

na
dw

oz
ie

ce
na

 (p
ln

)

ko
d

pr
ęd

ko
ść

ma
ks

ym
aln

a
km

/h

zu
ży

cie
 pa

liw
a

w 
cy

klu
 m

ies
za

ny
m

l/1
00

 km
  

BARCHETTA

• 025 - klimatyzacja zł 4.230,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 630,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem atermicznym zł 6.120,00
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.260,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.130,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 320 - Kierownica pokryta
skórą zł 495,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia zł 6.885,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn. 
zł 810,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 855,00 • 925 - Wind stop zł 990,00

NAXOS 1,8 183.500.0 1747/130 200 8,4 2-drzwiowy 74.250,00

STILO

• 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podnoszone tylne zł 810,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 •
140 - Atomat. klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 200 - Dodatkowy podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 450,00 • 205
- Autonom. ogrzewacz Webesto zł 3.600,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.791,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł
1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierow. z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00
• 278 - 2 zintegr. foteliki dziec. zł 900,00 • 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet
zimowy 1.080,00 • 43X - Pakiet zimowy II (elektrycznie sterowany, podgrzewany fotel kierowcy z funkcją pamięci + podgrzewane przednie fotele,
podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) zł 4.950,00• 392 - ESP – kontrola stabilności poj. zł 2.610,00 • 400 -
Dach otwierany elektr. SKY WINDOW zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł
1.800,00 • 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. zł 2.250,00 
• 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy zł 1.170,00 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i
przesuw. niezal. zł 1.440,00 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla
wersji 3-drzwiowych zł 3.240,00• 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 4.320,00 • 505 - Boczne poduszki pow.  zł 1.170,00 •
510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD zł 1.620,00 • 41A - Radio z CD i MP3 zł 2.070,00 • 41A - Radio z CD i MP3 (dopłata do
radia z CD) zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00 • 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 614 - Kurtyny pow. zł 1.170,00
•709 - Skórzana kierownica z 11 przyciskami zł 720,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem
zł 1.350,00 • 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7“ 
zł 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 923 - Spoilery tylny dachowy zł 450,00 • 926
- Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00 

1,2 16v ACTUAL 192.3VY.1 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 41.310,00
1,6 16v ACTUAL 192.3VX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.3V7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 48.780,00
1,6 16v ACTIVE 192.3JX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 49.410,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.3J7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 53.280,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.3J8.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 56.520,00
1,6 16v DYNAMIC 192.32X.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 53.190,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 60.300,00
2,4 20v ABARTH 192.334.1 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 85.860,00

1,2 16v ACTUAL 192.5VY.1 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 43.110,00
1,6 16v ACTUAL 192.5VX.1 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.5V7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 50.580,00
1,6 16v ACTIVE 192.5JX.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 51.210,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.5J7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 55.080,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.5J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 58.320,00
1,6 16v DYNAMIC 192.54X.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 54.990,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 62.100,00

1,6 16v ACTUAL 192.7VX.1 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 49.410,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.7V7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 53.280,00
1,6 16v ACTIVE 192.7JX.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 53.910,00
1,8 16v ACTIVE 192.7J2.1 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 57.690,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.7J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 61.020,00
1,6 16v DYNAMIC 192.74X.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 57.690,00
1,8 16v DYNAMIC 192.742.1 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 61.470,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.748.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 64.800,00

• 40K - Niezleżnie otwierana szyba bagażnika zł 800

STILO MW
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SEICENTO VAN
• 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 405,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 270,00 
• 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 450,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440,00 
• 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio zł 1.170,00  • 500 - Poduszka powietrzna
kierowcy zł 810,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 270,00

1100 MPI 287.970.1 1108/54 145 5,6 3-drzwiowy 24.210,00

MULTIPLA

ULYSSE

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102
- Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł
1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł 450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 -
Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy zł 990,00 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pkryta
skórą zł 270,00 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne zł 630,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392 - ESP - kontrola
stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 15” zł 2.250,00 • 440 -
Fotele przednie obrotowe zł 990,00 • 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami aluminiowymi) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele
podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka
CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi zł 810,00
• 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 -
System CONNECT NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,050 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń
(2+3+3 razem 8 miejsc) zł 2.340,00* • 40E - Pakiet superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano-elektyczny zł 6.300,00

*dostępne w późniejszym terminie

ULYSSE ACTIVE 2.0 16v 179.111.0 1997/136 185 9,1 5-drzwiowy 89.910,00
ULYSSE ACTIVE 2,0 JTD 16v 179.115.0 1997/109 174 7,0 5-drzwiowy 98.010,00
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v 179.617.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 121.950,00
ULYSSE ADMIRAL 3.0 V6 24v 179.743.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 140.310,00

1.6 16v ACTIVE 186.211.0 1581/103 170 8,6 5-drzwiowy 57.510,00
1.9 JTD ACTIVE 186.231.0 1910/105 170 6,4 5-drzwiowy 64.710,00
1.9 JTD DYNAMIC 186.431.1 1910/105 170 6.4 5-drzwiowy 67.410,00

• 023 - Szyby tylne ster. elektr. zł 800,00 • 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem zł
3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 213 - Autoalarm z pilotem zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z kierow. zł 630,00 
• 263 - Connect zł 4.950,00 • 269 - Nawigacja sateliterna zł 5.850,00 • 320 - Kierow. i gałka biegów obszyte skórą  zł 450,00 • 392 -
ESP zł 2.250,00 zł 765,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.620,00 • 441 - Lusterka zew. składane zł 360,00 • 465 -
Lodówka (zamiast środkowego fotela w I rzędzie) zł 360,00  • 499 - Pakiet Fix&Go zł 90,00 • 505 - Poduszki pow. boczne przed. zł
1.080,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 720,00  • 553 - Stopień ułatw. wsiadanie zł 360,00  • 563 - Zmieniarka CD zł 1.260,00 • 564 -
Radio z CD (dopł. do radia CC) zł 540,00 • 576 - Podwójny otwierany el. dach zł 4.050,00  • 614 - Poduszki chron. głowę (przed.) zł
1.080,00 • 671 - Pakiet wielofunkc. (zawiera op. 339, 469, 658) zł 450,00 • 903 - Connect NAV zł 9.900,00 • 980 - Pełnowym. koło
zapas. zł 90,00 • 989 - Pakiet dla palących (popieln. i zapaln.) zł 45,00

DOBLÒ

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. wysokość kolumny kier. 
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 -
Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 585,00 • 108 -
Felgi aluminiowe 14“  zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry (z wycieraczką szyby tylnej) zł 378,00 • 195 - Siedzenie tylne
dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed.z reg. zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł
1.395,00 • 453 -  Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka
powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio  z odtwarzaczem płyt
kompaktowych zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 -
Fartuchy p. błotne przed. zł 180,00 • 747 - Fartuchy p. błotne przed. zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony
dach  zł 3.690,00

1,2 Bz SX 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 39.510,00
1,6 16v SX 119.511.0 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 44.010,00
1,9 D SX 119.512.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD SX 119.513.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 48.510,00
1,6 16v ELX 119.711.0 1596/103 168 8,8  5-drzwiowy 46.710,00
1,9 D ELX 119.712.0 1910/63 141 7,2 5-drzwiowy 47.610,00
1,9 JTD ELX 119.713.0 1910/100 141 7,2 5-drzwiowy 51.210,00
1,9 JTD Malibu 119.813.0 1910/100 141 7,2 5-drzwiowy 61.110,00
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DOBLÒ CARGO 1,2 223.110.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 38.970,00
1,2 przeszklony 223.210.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 40.140,00
1,9 D 223.112.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 44.100,00
1,9 JTD 223.113.0 1910/100 168 6,4  3-drzwiowy 47.790,00
1,9 D przeszklony 223.212.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 45.270,00
1,6 16v SX 223.311.0 1596/103 168 8,6  4-drzwiowy 45.810,00
1,9 D SX 223.312.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD SX 223.313.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 50.400,00
1,6 16v SX przeszklony 223.411.0 1596/103 168 8,6  4-drzwiowy 46.980,00
1,9 D SX przeszklony 223.412.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.880,00
1,9 JTD SX przeszklony 223.413.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 51.570,00
Combi 1,6 16v SX 223.611.0 * 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 46.710,00
Combi 1,9 D SX 223.612.0 * 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.790,00
Combi 1,9 JTD SX 223.613.0 * 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 51.480,00
* Combi 5 - miejsc. VAN 
z komologacją ciężarową 
i powyższoną ładownością
do 675 kg

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 • 210 - Lakier
metalizowany zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00
• 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.350,00• 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

PALI0 WEEKEND
VAN

1,2 EL van 4 miej. 277.312.1 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 36.810,00
1,2 16v EL van 4 miej. 277.313.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 38.610,00
1,2 16v HL van 4 miej. 277.323.1 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 42.210,00
1,6 16v HL van 4 miej. 277.324.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 44.910,00

PUNTO VAN

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 -
Dod. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspom. elektr. kierownicy 1.710,00 • 197 - Fartuchy
przeciwbłotne tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 -
Elektryczny podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.350,00 • 472 - System nawigacji bazowy zł 4.950 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 
• 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00 • 524 - Zaślepka w kolorze sam. zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 405,00 • 927 - Listwy ochr.
drzwi zł 238,50 

1,2 Bz 288.830.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.690,00
1,9 D 288.831.0 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 37.710,00
1,9 JTD 288.837.0 1910 /85 173 4,9 3-drzwiowy 40.410,00

SCUDO FURGON 1,9 D EL 222.245.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 61.650,00
FURGON przeszklony 1,9 D EL 222.445.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 63.810,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997/109 165 6,4 10q furgone 71.550,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997/136 175 9,0 10q furgone 63.810,00

• 008 - Zdalne sterow. otw./zam. drzwi zł 405,00 • 009 - ABS zł 4.500,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb przednich
zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 041 - Elektr. podnośnik szyb + lusterka boczne elektr. i podn. zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz
reflekt. zł 513,00 • 186 - 3 miejsce w kabinie zł 450,00 • 205 - Auton.ogrzewacz WEBASTO zł 2.340,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 630,00 • 415 -
Cruise Control zł 1.170,00 • 451 - Autoradio zł 1.170,00 • 452 - Przed. siedz. podgrzew. zł 378,00 • 500 - Pod. pow. kierowcy zł 1.440,00 • 502 -
Poduszka pow. kier. i pasażera/ów zł 1.170,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przes. zł 1.305,00 • 519 - Tylne podw. drzwi oszkl. zł 198,00 • 520 -
Prawe drzwi boczne przes. i oszklone zł 198,00 • 521 - Para bocznych drzwi przes. i oszkl. zł 1.440,00 • 627 - Siedzenie kier. z podłokiet. zł 342,00
• 647 - Szyby boczne przes. zł 243,00 • 717 - Autoradio Extraseria zł 1.485,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przed. zł 162,00 • 950 - Regul. poj.
siedz. pasaż. zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00

• 008 - Zdalne ster. otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kol.y kierow. zł 315,00 • 025 - Klimat. zł 4.410,00 • 041 -
Elektr. podgrzew. lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. zł 1.260,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 423,00
• 097 - Lampy p. mgiel ne zł 585,00 • 139 - Krótkie przeł. szkrzyni biegów zł 0,00 • 148 - Tylna klapa podn. o góry (z wyc. tylej szyby i podgrzew.) zł 378
• 194 Krata zabezp. kierowcę przed przem. się ładunk. zł 360,00 • 197 lub 678 - Fartuchy p. błotne tylne zł 45,00 • 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do
wys. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.080,00 • 297 - Siedz. przed. pasaż. z regul. zł 450,00 • 313 - Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset zł
1.395,00 • 360 - Podwyższ. dach zł 3.690,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) zł 990,00 • 453 - Ogrzewane siedz. kierowcy
(tylko dla siedz. opt. 627) zł 423,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 1.080,00 • 505 - Poduszka pow. boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspom. przy
parkowaniu zł 900,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydł., asymetr., oszkl. zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przes. zł 1.035,00 • 564 - Autoradio 
z odtw. płyt kompakt. zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 621 - Składane siedz. pasaż. z oparciem, po złożeniu, tworzące stolik zł 423,00 • 627
- Siedz. kierowcy z podłokietn. (dawniej opcje 132 + 626) zł 405,00• 748 - Fartuchy p. błotne przed. zł 180  • 798 - Wykładz. przestrz. ładunk. zł 288,00
• 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00  • 876 - Zderzaki w kol. nadw. zł 360,00 • 943 - Zwiększ. ładown. 800 kg  zł 990,00 
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• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8.955,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 450,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.205,00 • 025 Klimat. man. zł 4.500,00 •
025 Klimat. man. dla wers. osob. zł 9.000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 657,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 030 Szyby aterm.
zł 315,00 • 033 Wskaź. poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Kit mont. 2200 mm zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm
zł 180,00 • 50B Klimatyzacja do wer. Minibus zł 13.500,00 • 50E Siedzenie CARTER zł 180,00 • 055 Drzwi boczne przes. po stronie kier. zł 1.125,00 •
062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 065 Wzmocniony alternator zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik martwego pola w
lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 324,00 • 089 Alternator wzmoc.
+ HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 558,00 • 102 Sprysk. refl. zł 558,00 • 108 Felgi alum 15“ zł 2.205,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO
z progr. zł 2.340,00 • 141 Opony wzmoc./do trans. ciężk./ zł 369,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 720,00 • 169 Red. biegów zł 7.290,00 • 197 Fart.
przeciwbł. kół tyln. 45,00 • 200 Dod. ogrz. zł 684,00 • 204 Dod. klim. zł 4.500,00 • 205 Ogrz. WEBESTO zł 3.240,00 • 208 Felgi alum. 16“ zł 2.385,00
• 210 Lakier metal. zł 1.125,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt. w kierow. zł 369,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.130,00 • 269
Radionaw. /L2/ zł 6.120,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.940,00 • 309 Wył. akum. 666,00 • 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 358 Cow Bar
(orurowanie ochronne) zł 450,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise
control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.170,00 • 451 Autoradio podst. zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz. kier. 414,00 • 465
Lodówka zł 1.305,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 459,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 405,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00
• 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 189,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 189,00 •
527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 553 Chow. st. dla p. drzwi bocz. przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz.
przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz. przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.295,00 • 728 Tapic.
wel. zł 450,00 • 747 Fart. p. błot. kół przed. zł 162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extraseria do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w
przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 • 839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł
162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 7.020,00 • 904 Syst. tel. z naw. kartogr. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blokada dyf.
zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00
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FURGON

2,0   BZ  11Q KRÓTKI  2850mm 244.3L1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 63 720,00
2,0   JTD 11Q KRÓTKI  2850mm 244.3L2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 67 770,00
2,3   JTD 11Q KRÓTKI  2850mm 244.3L3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 72 630,00
2,0   JTD 11Q ŚREDNI  3200mm 244.4L2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 71 280,00
2,3   JTD 11Q ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 75 330,00
2,0   JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 74 160,00
2,3   JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 78 210,00
2,0   BZ  15Q ŚREDNI 3200mm 244.4L1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 69 480,00
2,0   JTD 15Q ŚREDNI  3200mm 244.4L2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 73 530,00
2,3   JTD 15Q ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 77 580,00
2,0   BZ  15Q PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 244.4G1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 72 360,00
2,0   JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 76 410,00
2,3   JTD 15Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 80 460,00
2,8   JTD 15Q PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 245.4G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 83 160,00

2,8   JTD 15Q POD. DACH 4x4 ŚREDNI 3200mm 245.4G6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 109 620,00
2,0   BZ 15Q PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 75 060,00
2,3   JTD 15Q PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G3.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 83 160,00
2,8   JTD 15Q PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 85 860,00
2,3   JTD MAXI PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 245.4G3.0 2286/110 149 9,6 4-drzwiowy 84 870,00
2,8   JTD MAXI PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 245.4G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 86 760,00
2,3   JTD MAXI PODW. DACH  DŁUGI 3700mm 245.5G3.0 2286/110 152 9,6 4-drzwiowy 87 570,00
2,8   JTD MAXI PODW. DACH  DŁUGI 3700mm 245.5G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 88 920,00

CABINATO

2,0  JTD   11Q   KRÓTKI  2850  mm 243.3C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 61 650,00
2,0  JTD   11Q   ŚREDNI 3200  mm 243.4C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 64 350,00
2,0  JTD  15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C2.0 1997/84 128 9,0 2-drzwiowy 67 410,00
2,3  JTD   15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C3.0 2286/110 143 8,1 2-drzwiowy 71 460,00
2,3  JTD   MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5C3.0 2286/110 143 - 2-drzwiowy 75 870,00
2,8  JTD  MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5C5.0 2800/127 148 - 2-drzwiowy 78 390,00
2,8  JTD  DOPPIA CABINA MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5D5.0 2800/127 148 - 2-drzwiowy 81 540,00
2,8  JTD  MAXI PRZEDŁUŻONY 4050  mm 245.6C5.0 2800/127 148 9,6 2-drzwiowy 80 280,00
OSOBOWY/AMBULANS

2,3  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P4.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 83 250,00
2,8  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P6.0 2800/127 152 9,3 4-drzwiowy 85 680,00
2,3  JTD  15Q  POD. DACH  ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 91 080,00
2,8  JTD  15Q  POD. DACH  ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 93 510,00
2,8 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 244.4Y6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 82 710,00
2,3  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 83 160,00
2,8  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 85 680,00
2,3  JTD PODW. DACH ŚREDNI  3200 mm 5/6 os. 244.4J4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 85 230,00
2,8  JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4J6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 87 750,00
2,8 JTD  MAXI  3700 mm 15 os. 245.5M6.0 2800/127 152 - 4-drzwiowy 106 200,00
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Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134002, Fax (0-33) 8132834
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538215, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

Ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Generalny: Janusz Majchrzak

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 7627057, Fax (0-32) 7627058
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134012, Fax (0-33) 8132128
Prezes Zarzàdu: Leonardo Caroni

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Prezes Zarzàdu: Natale Rigano

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33)8134222, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134044, Fax (0-33) 8134043
Prezes Zarzàdu: Gian Nicola Censi 

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074825, Fax (0-22) 6074853-54
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek 

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Mario Liberale

Ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Jerzy Kaczmarek

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Dyrektor Generalny: Tadeusz Âwierczek

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

joint venture z firmà Bosch; 
produkcja cz´Êci
samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

prace rozwojowo-badawcze 
w zakresie produktów lotniczych 

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

us∏ugi 
softwarowe i hardwarowe

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

ubezpieczenia 
majàtkowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport sanitarny

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Ralf Hünerfeld

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

7. Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.

8. Magneti Marelli Suspension Systems Poland Sp. z o.o.

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

12. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

13. ITS-GSA Polska Sp. z o.o.

14. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

16. Fiat Bank Polska SA 

17. Fiat Finance Polska SA 

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. 

Joint Ventures
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