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FAP NO MI NO WA NY DO TY TU ̧ U 
„FI LAR POL SKIEJ GO SPO DAR KI”
Fiat Au to Po land zna laz∏ si´ na li Êcie firm no mi no wa nych w ple bi scy cie Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki, or ga ni zo wa nym ju˝ po raz
trze ci przez cza so pi smo „Puls Biz ne su” i mi´ dzy na ro do wà wy wia dow ni´ go spo dar czà Co fa ce Po land. 
Ple bi scyt Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki jest pierw szà w Pol sce li stà du ̋ych przed si´ biorstw, od gry wa jà cych naj wa˝ niej szà ro l´
w swo ich wo je wódz twach. No mi no wa ne fir my wy bie ra ne sà pod kà tem nie tyl ko eko no micz nych zwiàz ków z re gio na mi,
w któ rych dzia ∏a jà – w oce nie przy wià zu je si´ uwa g´ do czyn ni ków ze sfe ry ety ki biz ne su. Fi lar to pod po ra, w j´ zy ku przed -
si´ biorstw – li der biz ne su, a w ran kin gu – fir ma pro wa dzà ca dzia ∏al noÊç w spo sób przej rzy sty, uczci wy i b´ dà ca chlu bà
miesz kaƒ ców swo je go re gio nu. 

FIAT UZY SKU JE 85%
UDZIA¸ W FER RA RI SA
Po wo ∏u jàc si´ na opcj´ call, Fiat od ku pi∏ od Me dio -
ban ca oraz in nych cz∏on ków kon sor cjum ban ko we -
go, 2,3 mln ak cji Fer ra ri, co sta no wi 28,63% ka pi ta -
∏u spó∏ ki. Tym sa mym, udzia∏ Fia ta w Fer ra ri SA do -
szed∏ do 85%. Opcj´ wy ku pu prze wi dy wa ∏o po ro zu -
mie nie o ce sji za war te w 2002 ro ku, a koszt ca ∏e go
przed si´ wzi´ cia wy niós∏ oko ∏o 892 mi lio ny Eu ro, któ -
re zo sta nà prze la ne w mo men cie sfi na li zo wa nia
trans ak cji. W gro nie udzia ∏ow ców Fer ra ri SA po zo sta -
nie Mu ba da la De ve lop ment Com pa ny. Fiat za cho wa∏
pra wo do sko rzy sta nia z opcji call w sto sun ku do 5%
b´ dà cych obec nie w jej po sia da niu.
Prze pro wa dzo na trans ak cja to ele ment stra te gii, któ -
ra ma za za da nie skon cen tro wa nie uwa gi fir my
na biz ne sie sa mo cho do wym.

FIAT SE DI CI ZWY CI¢Z CÑ
TOW CAR 2007
Pod czas te go rocz ne go kon kur su or ga ni zo wa ne go przez Ca ra -
van Club w An glii – Fiat Se di ci 4X4 SUV Com pact otrzy ma∏
g∏ów nà na gro d´ Tow car 2007 – wy ró˝ nie nie przy zna wa ne sa -
mo cho dom naj le piej przy sto so wa nym do ho lo wa nia wszel kie -
go ro dza ju przy czep.
Pod czas ce re mo nii wr´ cze nia na gród, któ ra od by ∏a si´ w Rac
Club w Lon dy nie, Fiat Se di ci 1,9 Mul ti jet Ele gan za zo sta∏
okrzyk ni´ ty zwy ci´z cà w ka te go rii sa mo cho dów o war to Êci
od £13 501 do £16 500 – po ko nu jàc tym sa mym kil ku bar -
dzo sil nych kon ku ren tów, a mia no wi cie Da ihat su Te rios 1.5
SX, Ki´ Ma gen tis 2.0 CRDi GS Ma nu al, Nis sa na No te 1.6
SVE oraz Vau xhall Me ri va Ac ti ve 1.3 CDTi.
Fiat Se di ci wkrót ce zo sta nie wpro wa dzo ny na pol ski ry nek.



CNH WIE DZIE PRYM
W JA KO ÂCI 
Pre sti ̋o we cza so pi smo ame ry kaƒ skie
Qu ali ty Ma ga zi ne we wrze Ênio wym wy -
da niu opu bli ko wa ∏o kla sy fi ka cj´ naj -
lep szych ame ry kaƒ skich firm zba da -
nych pod kà tem za rzà dza nia ja ko -
Êcià. Ca se New Hol land za j´ ∏o pià te
miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej,
wy prze dza jàc swo ich bez po Êred nich
ry wa li – fir m´ John De ere i Ca ter pil lar.

Ive co Eu ro car go 
na lot ni sku w Bang ko ku
No we lot ni sko w Bang ko ku wy bra ∏o sa mo cho dy Ive co Eu -
ro car go do sprzà ta nia pa sów star to wych. SzeÊç po jaz dów
(na zdj´ ciu po wy ̋ej), wy po sa ̋o nych w ze staw wy pro du ko -
wa ny przez bry tyj skà fir m´ John ston, ju˝ wy ko nu je swo je
za da nie. No we lot ni sko, któ re kosz to wa ∏o po nad 2,7 
mi liar da do la rów szczy ci si´ naj wy˝ szà na Êwie cie wie ̋à
kon tro li lo tów (132 me trów) i ma staç si´ naj wa˝ niej szym
te go ty pu obiek tem na po ∏u dnio wym wscho dzie Azji.

Sklep Fer ra ri w We ne cji 
W We ne cji przy via Mer ce rie 782, nie da le ko Pla cu Âwi´ te go
Mar ka, otwar to no wy Fer ra ri Sto re. W uro czy stym prze ci´ ciu
wst´ gi wzi´ li udzia∏ kie row cy wy Êci go wi Mi cha le Schu ma cher
i Fe li pe Mas sa. No wy punkt sprze da ̋y (dwu na sty na Êwie ce)
zaj mu jà cy po wierzch ni´ 170 m2, po dzie lo ny jest na pi´ç sek -
to rów (fa ni, luk sus, vin ta ge, dzie ci, wy daw nic twa). Ku ucie sze
pa sjo na tów w skle pie zna la z∏o si´ po nad 1.500 ar ty ku ∏ów:
ubra nia dla m´˝ czyzn, ko biet i dzie ci, odzie˝ skó rza na, pa miàt -
ki, pu bli ka cje, za baw ki i ga d˝e ty. Tra dy cyj nie, wi zy tów kà Fer ra ri
Sto re w We ne cji jest sa mo chód F1, mo del F2002, któ ry przy -
cià ga zwie dza jà cych, a sam w so bie sta no wi Êwiet ny eks po -
nat w wi try nie skle pu.
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Mar chion ne, Si let to 
i Bo nol lo, eu ro pej skie
gwiaz dy 
Ser gio Mar chion ne, Dy rek tor Ge ne ral ny i Pe∏ no moc ny Fia ta i Fiat Au to, Cri sti na Si let to, pro ject ma na ger ga my luksusowych
samochodów i pre mium oraz Giu sep pe Bo nol lo, pro duct port fo lio ma na ger Fiat Au to (na zdj´ ciu obok od le wej) zna leê li
si´ wÊród 17 zwy ci´z ców „Eu ro stars 2006”. To pre sti ̋o we wy ró˝ nie nie przy zna wa ne jest co ro ku przez wy daw nic two 
Au to mo ti ve News Eu ro pe, uzna wa ne przez wie lu za naj wa˝ niej sze w bran ̋y. Wszy scy tro je na le ̋à do Êci s∏ej gru py ma na -
ge rów eu ro pej skich firm sa mo cho do wych, któ rzy suk ce sa mi w swo jej pra cy przy czy ni li si´ w zde cy do wa ny spo sób do
roz wo ju fir my. Dla Mar chion ne jest to po dwój ne uzna nie zwa ̋yw szy, ˝e zo sta∏ ju˝ za li czo ny do „All stars” przez ame ry kaƒ -
skà edy cj´ Au to mo ti ve News. Na gro dy wr´ czo no w Pa ry ̋u pod czas Sa lo nu Sa mo cho do we go. 

MA CIEJ GRA BOW SKI
PO RAZ 11 
MI STRZEM POL SKI
W roz gry wa nych na po czàt ku paê dzier ni ka w Puc -
ku Mi´ dzy na ro do wych Mi strzo stwach Pol ski w ˝e -
glar stwie w kla sie La ser ty tu∏ Mi strza Pol ski zdo by∏
Ma ciej Gra bow ski (Po goƒ Szcze cin). Ko lej nà po -
zy cj´ za jà∏ Mar cin Ru daw ski (AZS Uni wer sy tet
War szaw ski), któ ry awan so wa∏ z trze cie go na dru -
gie miej sce. Ka rol Po ro ̋yƒ ski (MLKS Kraj na
S´ pól no) upla so wa∏ si´ na trze ciej po zy cji. 
W ko lek cji Ma cie ja Gra bow skie go, któ re go przy -
go to wa nia do olim pia dy spon so ru je mi´ dzy 
in ny mi Al fa Ro meo, jest to ju˝ 11 ty tu∏ Mi strza
Pol ski se nio rów i 19 li czàc z∏o te me da le zdo by wa -
ne ja ko ju nior i m∏o dzie ̋o wiec oraz w re ga tach 
me czo wych.

Fiat i Ma se ra ti – zwy ci´ ska pa ra
Dwa no we zwy ci´ stwa po zwo li ∏y Fia to wi i Ma se ra ti uzy skaç ko lej no ty tu∏ Mi strza w Raj do wych Mi strzo stwach W∏och
oraz Mi strza FIA GT. Na Sar dy nii Pa olo An dreuc ci z An nà An dreus si wy wal czy li za kie row ni cà Fia ta Gran de Pun to 

szó s te zwy ci´ stwo (na dzie si´ç wy Êci gów), któ re uczy ni ∏o z nich mi strzów
W∏och 2006 ro ku. Tym cza sem dla Fia ta Gran de Pun to jest to trze ci w tym

ro ku zdo by ty ty tu∏: pierw szy w mi´ dzy na ro do wym Ral ly Chal len ge,
a dru gi w Raj do wych Mi strzo stwach Eu ro py. Na to miast

na to rze raj do wym w Ar dii, we w∏o skim re gio nie
Ro ma nia, Ma se ra ti MC12 kie ro wa ne przez

An drea Ber to li nie go i Mi che la Bar tel sa
zdo by ∏o ty tu∏ w ka te go rii kie row ców
GT w Mi strzo stwach FIA GT (wcze Ê -
niej uzy ska ∏o ty tu∏ w ka te go rii Kon -
struk to rów). 



Suk ces ma rek Gru py 
Po zy cja Sek to ra Sa mo cho do we go Gru py Fiat w Eu ro pie na dal
wzra sta. We wrze Êniu Fiat Au to po pra wi∏ za rów no sprze da˝ jak
i udzia∏ w ryn ku, mi mo ˝e ry nek sa mo cho do wy od no to wa∏ spa -
dek o 2,8% w sto sun ku do ubie g∏e go ro ku. Sprze da˝, przy 91
tys. za re je stro wa nych sa mo cho dów, wzro s∏a o oko ∏o 15%.,
a udzia∏ w ryn ku wzrós∏ o 1,1%, osià ga jàc war toÊç 6,8%. 
Po zy tyw ne wy ni ki od no to wa no na wszyst kich naj wa˝ niej szych ryn -
kach eu ro pej skich. Mar ka Fiat osiàgn´∏a (+20%) udzia∏ w ryn ku
w wy so ko Êci 5,3%, Lan cia, bez no wej Yp si lon, któ ra tra fi nie ba -
wem na ry nek, sprze da ∏a 8.500 sztuk, co da je tej mar ce 0,6%
udzia∏ w ryn ku, a Al fa Ro meo za mkn´ ∏a mie siàc licz bà 11 tys. za -
re je stro wa nych sa mo cho dów i udzia ∏em w ryn ku w wy so ko -
Êci 0,8%. Przez dzie wi´ç mie si´ cy 2006 ro ku ry nek eu ro pej ski
by∏ sta bil ny (+0,1 pro cen ta w sto sun ku do ro ku 2005). Zde cy -
do wa nie lep szy re zul tat osià gnà∏ Fiat Au to, któ ry ze sprze da ̋à po -
nad 863 tys. sa mo cho dów od no to wu je wzrost ilo Êcio wy o 18,6%
i udzia∏ w ryn ku o 7,6% w sto sun ku do 6,5% z ubie g∏e go ro ku. 

Du ca to cam per 
le ade rem w Eu ro pie
No wy Fiat Du ca to by∏ g∏ów nym bo ha te rem
ostat nie go Eu ro pej skie go Sa lo nu Przy czep i Sa -
mo cho dów Kem pin go wych, któ ry od by∏ si´
w Düssel dor fie w Niem czech. Ten ob szer ny,
wszech stron ny, ∏a twy w ma new ro wa niu mo del
od d∏u gie go cza su sta no wi ide al nà ba z´ do two -
rze nia aut prze zna czo nych do tu ry sty ki ob jaz do -
wej. Dwa sa mo cho dy na trzy wy ko na ne przez fir -
my zaj mu jà ce si´ spe cja li stycz nà za bu do wà to
Fia ty Du ca to. W Eu ro pie sek tor sta le si´ roz wi -
ja: sprze da˝ wzro s∏a z 52 tys. sztuk w 2000 ro -
ku do po nad 78 tys. w ro ku ubie g∏ym.

Volks wa gen 
na gra dza 
Ma gne ti Ma rel li
W Bra zy lii fir ma Volks wa gen przy zna ∏a sek to ro wi
Li gh ting, na le ̋à ce mu do Ma gne ti Ma rel li, ty tu∏
naj lep sze go do staw cy 2005 w ka te go rii Part ner -
ship in De ve lop ment. Na gro da zo sta ∏a przy zna -
na za opra co wa nie i wdro ̋e nie do pro duk cji 
za awan so wa nych tech no lo gicz nie re flek to rów
bi -pa ra bo licz nych do sa mo cho du Fox.
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NOWE INWESTYCJE W DENSO
Uru cho mie nie pro duk cji no we go mo de lu Fia ta „500” w Za k∏a -
dzie Ty chy Fiat Au to Po land wià ̋e si´ ze zwi´k sze niem za po trze -
bo wa nia na no we pod ze spo ∏y. W zwiàz ku z tym Dy rek cja Den so
Ther mal Sys tems Pol ska, jed ne go z g∏ów nych do staw ców FAP,
pod j´ ∏a de cy zj´ o roz bu do wie li nii pro duk cyj nych w hali nr 16, 
a to z ko lei spo wo do wa ∏o zwi´k sze nie jej po wierzch ni. W wy ni ku
prze bu do wy jej wiel koÊç, wy no szà ca obec nie 5700 m2, zo sta nie
zwi´k szo na do koƒ ca 2006 ro ku o 2600 m2. W no wo wy bu do -
wa nej cz´ Êci Den so Ther mal Sys tems pro du ko wa ne b´ dà ta kie
cz´ Êci do no we go mo de lu, jak: de ska roz dziel cza, na grzew ni ca,
mo du∏ przed ni i ch∏od ni ca do mo du ∏u przed nie go.
Uru cho mie nie no wych li nii za pla no wa no na kwie cieƒ przy sz∏e go
ro ku. In we sty cja ta po ch∏o n´ ∏a do tej po ry 10 mln z∏o tych, a su -
ma ta zwi´k szy si´ wraz z za ku pem ma szyn i urzà dzeƒ. Pro jekt
przy nie sie wie lo ra kie ko rzy Êci – nie wàt pli wie jed nà z nich jest
wzrost za trud nie nia z 200 do 500 pra cow ni ków. Po nad to zmo -
der ni zo wa nych zo sta nie wie le sta no wisk pra cy. A wi´ cej na ten
te mat w jed nym z naj bli˝ szych wy daƒ Fia ta Wo kó∏ Nas. 
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W poprzednim numerze Fiata Wokó∏
Nas zainicjowaliÊmy rubryk´ Fiat to
my, dedykowanà pracownikom Grupy
Fiat. Do redakcji nap∏yn´∏o sporo
listów – tym razem szczególnie
aktywni okazali si´ pracownicy
Fiat-GM Powertrain Polska.
Dzi´kujemy za wszystkie maile
i kartki i jednoczeÊnie ponawiamy
zaproszenie do dzielenia si´ z nami
swoimi spostrze˝eniami.

DZIE CI LI STY PI SZÑ
Po ry ro ku szyb ko prze mi ja jà i my Êla mi
ju˝ je ste Êmy przy pi´k nych Êwi´ tach
zi mo wych. Po prze dza je ra do sny i ta -
jem ni czy dzieƒ, w któ rym to Êw. Mi ko -
∏aj spe∏ nia dzie ci´ ce ma rze nia. Dzie ci
pi szà do nie go li sty z proÊ bà o pre zen -
ty. Sà one cie p∏e i ubar wio ne praw dzi -
wà, nie po wta rzal nà fan ta zjà. Pi´k nie
to ujà∏ pa pie˝ Jan Pa we∏ II mó wiàc, ˝e
Êw. Mi ko ∏aj jest „pa tro nem da ru cz∏o -
wie ka dla cz∏o wie ka”. Za ch´ cam ro -
dzi ców, aby treÊç tych li stów prze ka zy -
waç do re dak cji Fia ta Wo kó∏ Nas. Do -
dam, ˝e Êwia to wym oÊrod kiem kul tu
Êw. Mi ko ∏a ja jest Ba ri – por to we mia -
sto po ∏o ̋o ne w po ∏u dnio wo -wschod -
niej cz´ Êci W∏och, ale my nie je ste -
Êmy gor si i do s∏ow nie w za si´ gu r´ ki
ma my pol skà sto li c´ Êw. Mi ko ∏a ja,
któ rà jest Pier Êciec, ma ∏a miej sco -
woÊç na Âlà sku cie szyƒ skim ko ∏o
Sko czo wa.
An drzej Szczot ka, Fiat-GM Po wer tra in 

Red: Pod pi su je my si´ pod do sko na -
∏ym po my s∏em pa na An drze ja i pro si -
my wszyst kich ro dzi ców o prze sy ∏a -
nie do re dak cji li stów, któ re Wa si mi -
lu siƒ scy na pi sa li do Êw. Mi ko ∏a ja.
Naj lep sze z nich opu bli ku je my na ∏a -
mach ga ze ty.

MA LUCH, MA LUCH…
Pod czas te go rocz nych wa ka cji, któ re
sp´ dza ∏em na wy spie Mljet w Chor -
wa cji, mi le za sko czy∏ mnie ob ra zek,
któ ry uka za∏ si´ mo im oczom i jed no -
cze Ênie nie po zwo li∏ za po mnieç
o Pol sce – Ma luch… jak mo˝ na zo -
ba czyç na zdj´ ciu to na pew no je den
z naj ba rdziej po pu lar nych mo de li
w tam tym kra ju.
Przy pad ko wy tu ry sta i sta ∏y czy tel nik

FWN z Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska 

NA GRZY BY NIE TRZE BA DO LASU
Ro man Ra czyƒ ski, pra cow nik Cen tral -
nych Ma ga zy nów Ole jo wych, zna -
laz∏ w dro dze do pra cy do rod ne go
grzy ba. Przy s∏o wie mó wi „w zdro wym
cie le zdro wy duch”, a u nas przy
obiek cie nr 36 w Bielsku ro snà so bie
ja dal ne grzy by, jak ko za ki, ma Êla ki,
itd.

Sy tu acja ta nie jest przy pad kiem,
a wy ni ka z pro eko lo gicz nej po li ty ki,
któ rà Fiat pro wa dzi na swo ich ob sza -
rach. /Li der nr 50 pt. „Zie lo no mi”/
An to ni Hen dzel, Fiat-GM Po wer tra in

DA LE KO, LECZ WAR TO BY ̧ O!
Pra c´ w Go spo dar ce Ma ga zy no wej
w Ty chach, skàd po cho dz´, roz po cz´ -
∏am w 1990 ro ku.
W ro ku 1999 na stà pi ∏a re or ga ni za cja
i cz´Êç ma ga zy nów zo sta ∏a prze j´ ta
przez Co mau Po land, gdzie zo sta ∏am
za trud nio na. Ko niec ro ku 2003 by∏
dla mnie smut ny, po nie wa˝ na stà pi -
∏a re duk cja eta tów i ja rów nie˝ zna la -
z∏am si´ na tej li Êcie. W tym okre sie
mój kie row nik, któ ry za rzà dza∏ ma ga -
zy na mi w Ty chach i w Biel sku po wie -
dzia∏, ˝e jest dla mnie pra ca, lecz
w Biel sku -Bia ∏ej. Ba ∏am si´ tej zmia -
ny, cze ka ∏o mnie no we Êro do wi sko,

fiattomy
fiattomy
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wy zwa nia, no i te do jaz dy.
Ko lej ne dni w no wej pra cy mi ja ∏y szyb -
ko, ze spó∏ przy jà∏ mnie ser decz nie,
kie row nic two ob da rzy ∏o za ufa niem,
wy sy ∏a jàc na kur sy i szko le nia, co da -
∏o mi mo˝ li woÊç wy ka za nia si´. Sy tu -
acja ta zmo bi li zo wa ∏a mnie do roz po -
cz´ cia na uki w szko le Êred niej, któ rà
ukoƒ czy ∏am – od paê dzier ni ka b´ d´
ju˝ stu dent kà. 
Za rzà dza jà cym w ze spo le jest li der An -
drzej, któ ry oprócz te go, ˝e jest Êwiet -
nym przy ja cie lem, to rów nie˝ dba
o przy ja znà i ro dzin nà at mos fe r´. 
Z ko lei nasz kie row nik An to ni nie tyl ko
kie ru je, or ga ni zu je nam pra c´, ale dba
o nasz roz wój za wo do wy. Dla u∏a twie -
nia pra cy za pro jek to wa∏ nam ro wer
trans por to wy, do prze wo ̋e nia ma te -
ria ∏ów po du ̋ym ob sza rze ma ga zy no -
wym (wi daç go na za ∏à czo nym zdj´ -
ciu). Te raz wiem na pew no, ˝e przy s∏o -
wia sà mà dro Êcià na ro dów, bo jak wi -
daç na mo im przy k∏a dzie „nie ma te -
go z∏e go, co by na do bre nie wy -
sz∏o”. I choç co dzien ny do jazd do pra -
cy nie jest ∏a twy, to jed nak z wiel kà ra -
do Êcià po dà ̋am w kie run ku Biel ska,
bo war to!
Tu zna la z∏am swo je miej sce, przy ja -
ció∏, no i mo ̋e coÊ jesz cze?
Kry sty na ˚o∏neczko, 

ko daw cy win na byç spi sa na w opa trzo -
nym da tà je go spo rzà dze nia pro to ko le,
od czy ta na i na st´p nie pod pi sa na przez
wszyst kie oso by bio rà ce udzia∏ w spo -
rzà dza niu te sta men tu. Przy spo rzà dza -
niu ta kie go te sta men tu nie mu szà byç
obec ne oso by z wy kszta∏ ce niem praw -
ni czym, dla te go skut ki praw ne nie za -
wsze sà rów no znacz ne z ocze ki wa nia mi
spad ko daw cy. 
Naj bar dziej po pu lar nà for mà jest te sta -
ment ho lo gra ficz ny. Te sta tor mu si w∏a -
sno r´cz nie na pi saç ca ∏y te sta ment (to
for ma za bez pie cze nia przed mo˝ li wo -
Êcià je go pod ro bie nia lub prze ro bie nia).
Wa˝ ne jest, aby pi sem ne oÊwiad cze nie
po zwa la ∏o zi den ty fi ko waç au to ra po -
przez cha rak te ry stycz ne ce chy je go pi -
sma (to wy klu cza u˝y cie ma szy ny do
pi sa nia, for mu la rza czy kom pu te ra).
Nie zb´d nym ele men tem ta kie go te sta -
men tu jest pod pis spo rzà dza jà cej go
oso by. Dla bez pie czeƒ stwa pod pis 
wi nien byç z∏o ̋o ny pod pi sem nym
oÊwiad cze niem wo li, ewen tu al nie w in -
nym miej scu, jed nak ̋e ta kim, któ re b´ -
dzie wska zy wa ∏o na oczy wi sty zwià zek
pod pi su z tek stem. 
Ostat nim ko niecz nym ele men tem pi -
sem ne go te sta men tu jest da ta je go
spo rzà dze nia. Jej brak spra wia, ˝e do -
ku ment tra ci wa˝ noÊç. Usta wo daw ca
po zwa la na pew ne od st´p stwo w tej
kwe stii pod wa run kiem, ˝e brak da ty
nie wzbu dzi wàt pli wo Êci, czy te sta tor
by∏ zdol ny spo rzà dziç te sta ment (czy
np. spo rzà dzo no go za je go ˝y cia),
do tre Êci te sta men tu oraz wza jem nej
re la cji kil ku te sta men tów (kwe stia
usta le nia, któ ry z nich by∏ ostat nià wo -
là spad ko daw cy).

Je ̋e li ma cie Paƒ stwo in ne dy le ma ty
praw ne – piszcz cie do nas! Wszyst -

kie py ta nia prze ka ̋e my na -
sze mu Rad cy Praw ne mu
i po sta ra my si´ na nie od -
po wie dzieç w ko lej nych

Satiz Poland, 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: re dak cja@sa tiz.pl

Au tor ka li stu z ko le ga mi z pra cy

Fiat -GM Po wer tra in Pol ska

K¸O PO TY ZE SPAD KIEM 
Wy jazd do USA by∏ za wsze mo im ˝y -
cio wym ma rze niem. W tym ro ku na -
resz cie uda ∏o mi si´ otrzy maç wi z´
i mo g´ to ma rze nie zre ali zo waç. Bi let
ju˝ ku pio ny, zwie dza nie za pla no wa ne,
ale po ja wi ∏y si´ pew ne wàt pli wo Êci.
Prze cie˝ wy pad ki cho dzà po lu dziach,
szcze gól nie na kon ty nen cie na ra ̋o -
nym na cià g∏e ata ki ter ro ry stycz ne.
Dla te go przed wy jaz dem chcia∏ bym
za bez pie czyç mo jà ro dzi n´ i spi saç te -
sta ment. S∏y sza ∏em, ˝e ist nie je kil ka
ro dza jów te sta men tów i tym sa mym
kil ka spo so bów na ich spo rzà dze nie.
Któ ry jest naj lep szy w mo jej sy tu acji?
Na zwi sko do wia do mo Êci re dak cji

Od po wia da rad ca praw ny 
Mar cin Ku bi ca, Kan ce la ria Rad cy 
Praw ne go Mar cin Ku bi ca 
ul. Ry nek 10, 43-200 Pszczy na. 
Pra wo pol skie wy ró˝ nia dwa ro dza je te -
s ta men tów: zwy k∏e oraz szcze gól ne (te
ostat nie, z uwa gi na spe cjal ne oko licz -
no Êci przy ich spo rzà dza niu, sà rzad ko
sto so wa ne). Naj bar dziej po pu lar ne sà
te sta men ty zwy k∏e, zw∏asz cza ho lo gra -
ficz ne, czy li spi sa ne w∏a sno r´cz nie, oraz
te sta men ty no ta rial ne i al lo gra ficz ne. 
Te sta ment no ta rial ny spo rzà dza no ta -
riusz. Ta kà for m´ po le cam w Pa na sy -
tu acji, gdy˝ da je ona spad ko daw cy wy -
so ki sto pieƒ pew no Êci, ˝e z uwa gi
na pro fe sjo nal ne sfor mu ∏o wa nia, roz -
rzà dze nie w∏a snym ma jàt kiem, b´ dzie
zgod ne z pra wem i wo là spad ko daw cy
(te sta to ra). 
Te sta ment al lo gra ficz ny to po wszech nie
zna ny te sta ment urz´ do wy. Te sta tor
sk∏a da ust ne oÊwiad cze nie wo li
w obec no Êci od po wied niej oso by urz´ -
do wej (wój ta, bur mi strza, pre zy den ta
mia sta, sta ro sty, mar sza∏ ka wo je -
wódz twa, se kre ta rza po wia tu
al bo gmi ny lub kie row ni ka
urz´ du sta nu cy wil ne go) oraz
dwóch Êwiad ków. Wo la spad -
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Jako historyk literatury, patrz´ na zabytki
poprzez ludzi, którzy je budowali, którzy 
tam mieszkali. Mniejszà wag´ przyk∏adam, 
choçby z uwagi na braki przygotowania
merytorycznego, do samej formy. 
Patrz´ od strony bardziej humanistycznej. 

Kie dy wcho dz´, na przy k∏ad, do
ko Êcio ∏a Ber nar dy nów my Êl´ nie o za -
byt ku, lecz o lu dziach, któ rzy z nim by li
zwià za ni w prze sz∏o Êci. Zna jo moÊç li -
te ra tu ry spra wia, ˝e wraz z da nym za -
byt kiem od ̋y wa jà mo je daw ne lek tu ry
zwià za ne z ta kim czy in nym miej scem.
Cho dzi o du cha hi sto rii, któ ry jest
w tych mu rach i któ re go od naj du j´
po przez li te ra tu r´.
W tej chwi li do ma ga my si´ ka te go rycz -
nie pro gra mu u˝yt ko we go dla da ne go
za byt ku Kra ko wa, aby Êmy nie sta wa li
w sy tu acji ta kiej, ˝e oto przy st´ pu je si´
do ra to wa nia ja kie goÊ obiek tu nie wie -
dzàc, kto b´ dzie je go u˝yt kow ni kiem. 
Sà ró˝ ne szko ∏y uno wo cze Ênia nia sta -
rych miast. Fran cu zi, na przy k∏ad, wy -
my Êla jà rze czy, któ re trud no ak cep to -
waç, jak choç by, skàd inàd funk cjo nal -
nà, pi ra mi d´ na dzie dziƒ cu Luw ru, któ -
rej bym na Wa we lu ra czej nie wi dzia∏.
Uwa ̋am, ˝e na le ̋y dbaç o to, aby mi -
mo za byt ko wej sub stan cji mia sto mo -
g∏o si´ nor mal nie roz wi jaç. Stàd po win -
ni Êmy zga dzaç si´ na to, aby pew ne

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
– profesor zwyczajny
Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
wybitny badacz ˝ycia literackiego
i kulturalnego, znakomity
promotor kultury i j´zyka
polskiego za granicà. Autor wielu
ksià˝ek i artyku∏ów, które
skupiajà si´ g∏ównie na kulturze
duchowej Polaków, ich
kontaktach z Europà. Rektor
Uniwersytetu Jagielloƒskiego
(1999-2005), przewodniczàcy
Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó∏ Polskich,
„Krakowianin Roku” – 2000.
Nagrodzony tytu∏em
Ma∏opolanina Roku 2005
za dzia∏alnoÊç w Spo∏ecznym
Komitecie Ochrony Zabytków
Krakowa, który obchodzi w tym
roku 30 lecie. 

bu dyn ki po wsta wa ∏y, by le nie na za sa -
dzie kon tra stu z oto cze niem. Dla te go
ho tel She ra ton pod Wa we lem mnie
oso bi Êcie prze ra ̋a ja ko bu dow la ob ca
w swym cha rak te rze. Wia do mo, ˝e nie
mo˝ na za mie niaç za byt ko we go mia sta
w skan sen, nie mo˝ na wy pro wa dzaç je -
go miesz kaƒ ców, two rzàc dziel ni c´ biur,
ban ków i urz´ dów, bo wte dy to mia sto
prze sta nie ˝yç. Jest w tym ogrom na ro -
la ar chi tek tów, by oszcz´ dzi li nam tych
swo ich po my s∏ów bu rzà cych ist nie jà cà
har mo ni´ w da nym za kàt ku, a mó wi´
nie tyl ko o Sta rym Mie Êcie. Kie dy roz -
strzy ga li Êmy pro jekt na uni wer sy tec kie
Au dy to rium Ma xi mum przy uli cy Krup ni -
czej, szu ka li Êmy ta kie go w∏a Ênie pro jek -
tu. I po wsta∏ bu dy nek no wo cze sny, któ -
ry wkom po no wa∏ si´ w oto cze nie.
Jak uk∏a da jà si´ re la cje mie dzy pry wat -
ny mi w∏a Êci cie la mi ka mie nic a Spo ∏ecz -
nym Ko mi te tem?
Na sze Êrod ki sà ogra ni czo ne, w tym ro -
ku na 104 bu do wach sta ra my si´ ra to -
waç naj cen niej sze za byt ki i tak kie ro waç
stru mieƒ pie ni´ dzy, aby osià gnàç jak
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naj szyb szy efekt, a nie prze cià gaç prac
na wie le lat. To praw da, ˝e nie któ re bu -
dyn ki, jak pa ∏ac bi sku pa Era zma Cio∏ ka
przy Ka no ni czej, re stau ro wa no po -
nad 10 lat, ale efekt jest za chwy ca jà cy. 
Ge ne ral nie rzec bio ràc nie mam z∏ych
do Êwiad czeƒ z pry wat ny mi w∏a Êci cie la -
mi, ale po ja wia jà si´ ta kie „wy pad ki
przy pra cy”, ˝e ktoÊ chce do dat ko wo
pod nieÊç war toÊç swo jej w∏a sno Êci, po -
wo ∏u jàc si´ jesz cze na pa tro nat pre zy -
den ta RP. Znam przy pa dek, gdy w∏a Êci -
ciel otrzy ma∏ od nas do ta cj´ na re stau -
ro wa nie bu dyn ku, a po tem og∏a sza∏
w In ter ne cie ofer t´ o sprze da ̋y, po wo -
∏u jàc si´ na to, ˝e obiekt zo sta∏ od re -
stau ro wa ny dzi´ ki po mo cy SKOZK, ale
nie pre cy zu jàc je go prze zna cze nia. Mo -
˝e by ∏o by do brze, aby na ta kich bu dyn -
kach po ja wi a∏a si´ in for ma cja, ˝e obiekt
od re stau ro wa no z fun du szy SKOZK. 
Nasz sta tut okre Êlo no 27 lat te mu
i trud no jest go zmie niaç, sko ro for mu -
∏a si´ spraw dzi ∏a. Sà lu dzie, któ rzy uwa -
˝a jà, ˝e sk∏ad Ko mi te tu po wi nien byç
od no wio ny w ca ∏o Êci bàdê w du ̋ej cz´ -
Êci. Czy ma jà ra cj´? To za le ̋y. Nie któ rzy
cz∏on ko wie sà ak tyw ni od sa me go po -
czàt ku, nie wi dz´ wiec po wo du, aby
z nich re zy gno waç, ale nie ukry wam, ˝e
by ∏o by do brze, aby ci, któ rzy prze sta li
si´ udzie laç, ze chcie li sa mi zre zy gno -
waç wy st´ pu jàc do Pre zy den ta RP w tej
spra wie, bo tyl ko on od wo ∏u je i po wo ∏u -
je cz∏on ków Ko mi te tu. In na spra wa do -
ty czy re la cji mi´ dzy Ko mi te tem i w∏a -
dza mi mia sta. Ostat nio wi daç to w kon -
tek Êcie nie naj lep szej kon cep cji prze bu -
do wy Ryn ku. Kon tro wer sje wo kó∏ tej
spra wy ist nia ∏y ju˝ wcze Êniej, po nie wa˝
w∏a dze miej skie nie za wsze s∏u cha jà
na szej opi nii. Ko mi tet po par∏ sta no wi -
sko kra kow skich hi sto ry ków sztu ki i ar -
che olo gów, któ rzy po wia da li, ˝e nie ma
uza sad nie nia dla tak da le ko idà cej in -
ge ren cji w pod zie mia Ryn ku, sko ro brak
kon cep cji ich za go spo da ro wa nia. To
przy k∏ad kon tro wer sji w sto sun kach
z Gmi nà, choç nie ukry wam, ˝e sta ram

si´ nie pro wa dziç do ich za ostrza nia, bo
w koƒ cu wszy scy pra cu je my dla te go
mia sta. Cho dzi nam o to, aby urz´d ni -
cy zro zu mie li w∏a Êci wie na sze in ten cje,
bo to Ko mi tet od po wia da za roz dzia∏
spo ∏ecz nych pie ni´ dzy i nas z te go roz -
li cza jà. Tym cza sem opie sza ∏oÊç i po Êli -
zgi w wy da wa niu de cy zji spra wia jà, ˝e
cz´ sto mar nu je my naj lep szy czas na
pro wa dze nie prac re stau ra cyj nych. 
W 2006 r. Na ro do wy Fun dusz Re wa lo -
ry za cji Za byt ków Kra ko wa dys po nu je
kwo tà 38,2 mln z∏, z cze go 37,5 mln z∏
to do ta cje z bu d˝e tu cen tral ne go 
po p rzez Kan ce la ri´ Pre zy den ta RP.
W tym ro ku do Spo ∏ecz ne go Ko mi te tu
wp∏y n´ ∏o 175 wnio sków o do fi nan so -
wa nie prac na po nad 100 mln z∏.
Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji two -
rzà w 99 proc. do ta cje z bu d˝e tu cen -
tral ne go. Resz ta to Êrod ki uzy ski wa ne
m.in. z dat ków spo ∏e czeƒ stwa, ale sà
to nie wiel kie kwo ty. By wa jà lu dzie,
któ rzy co mie siàc wp∏a ca jà po sto z∏o -
tych, ale z wiel ki mi ge sta mi si´ ra czej
nie spo ty ka my. Po zo sta je skar bon ka,
ape le, ale pro fe sjo nal ny pu blic ra ting,
jak to na zy wa jà Ame ry ka nie, wy ma ga
na k∏a dów fi nan so wych, na co nas nie
staç. Ko mi tet ma pi´ç eta tów utrzy -
my wa nych przez Kan ce la ri´ Pre zy den -
ta RP – to wszyst ko. Prze wod ni czà cy
i je go za st´p cy pe∏ nià swe funk cje
spo ∏ecz nie. Byç mo ̋e kie dyÊ to si´
zmie ni, ale do te go mu si si´ naj pierw
zmie niç men tal noÊç lu dzi. 

W ubie g∏ym ro ku za cz´ li Êmy prze ko -
ny waç w∏a Êci cie li nie ru cho mo Êci,
aby nie stu ka li tyl ko do SKOZK, ale
star to wa li do pie ni´ dzy, któ re Unia
Eu ro pej ska prze zna cza na re stau ra -
cj´ za byt ków. Cz´Êç tych wnio sków
jest ju˝ po zy tyw nie za ∏a twio na. Ka -
me du li z Bie lan do sta nà kil ka mi lio -
nów, be ne dyk ty ni z Tyƒ ca i je zu ici
od Êw. Bar ba ry rów nie˝. Mu si wy st´ -
po waç jed nak w∏a Êci ciel, gmi na,
uczel nia, nie Spo ∏ecz ny Ko mi tet, bo
my nie ma my oso bo wo Êci praw nej.
Li czy my te raz na du ̋y grant unij -
ny, 11 milionów z∏, na re stau ra cj´
za byt ków Uni wer sy te tu Ja giel loƒ skie -
go. Ja ki b´ dzie re zul tat, jesz cze nie
wie my, bo to d∏u ga pro ce du ra.
Z jed nej stro ny mó wi my: „Kra ków na -
ro du obo wià zek”, ale gdy by nie do ta -
cje z bu d˝e tu cen tral ne go by ∏a by ru -
ina. Ma my zbyt wie le za byt ków. 
Do brze si´ sta ∏o, ˝e przed 30 la ty,
za cza sów prof. Hen ry ka Ja b∏oƒ skie go,
po wsta ∏a ta ka ini cja ty wa i to, ˝e on,
ja ko prze wod ni czà cy Ra dy Paƒ stwa,
by∏ jed nym ze wspó∏ za ∏o ̋y cie li Ko mi te -
tu. Uwa ̋am, ˝e ka˝ dy, kto przy ∏o ̋y∏ r´ -
k´ do ura to wa nia cho cia˝ by jed ne go
za byt ku, za s∏u gu je na sza cu nek.
W Spo ∏ecz nym Ko mi te cie po li ty k´ zo -
sta wia my za drzwia mi. Kto tu taj przy -
cho dzi i chce dzia ∏aç, po ma gaç, to
zna czy ˝e ko cha Kra ków i to jest je go
le gi ty ma cja. In ne le gi ty ma cje pro sz´
zo sta wiç za drzwia mi. 



W ostatnim czasie Fiat zawar∏ wiele porozumieƒ otwierajàcych drzwi do
nowych rynków. Ekspansja przedsi´biorstwa dotyczy co raz cz´ Êciej rynków
wschodnich. Przyk∏adem jest roz sze rze nie obec no Êci Fiat Au to i Ive co w Chi -
nach. „Przed spó∏ ka mi uczest ni czà cy mi w tej przy go dzie ry su je si´ wspa nia -
∏a przy sz∏oÊç – mó wi pre zes Fia ta, Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo – a na sze
am bi cje na przy sz∏oÊç sà du ̋e”. I tak, pierw szy sa mo chód Gru py za pro jek -
to wa ny, pro du ko wa ny i sprze da wa ny w Chi nach no si wy mow nà i szla chet nà
na zw´ „Per ∏a”. Pre mie ra no we go mo de lu od by ∏a si´ w za k∏a dzie w Nan chi -
no, a uczest ni czy li w niej szef w∏o skie go rzà du Ro ma no Pro di, lo kal ne w∏a -
dze, pre zes zwiàz ku pra co daw ców w∏o skich i pre zes Fia ta Lu ca Cor de ro di
Mon te ze mo lo oraz dy rek tor ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Ser gio Mar chion ne.
Fiat Per la to Êred niej kla sy se dan, któ ry b´ dzie pro du ko wa ny w 2007
w licz bie 40 tys. eg zem pla rzy. Cel to 300 tys. sa mo cho dów rocz nie w pe∏ -
nej ga mie do 2010 ro ku. „Chi ny – po wie dzia∏ Lu ca Cor de ro di Mon te ze -
mo lo – to bi twa, któ rà mu si my sto czyç te raz, po nie wa˝ mi´ dzy 2010
a 2020 ro kiem kraj ten sta nie si´ naj wa˝ niej szym ryn kiem sa mo cho do -
wych na Êwie cie”. Do wo dem, i˝ Chi ny sta jà si´ co raz wa˝ niej sze dla Êwia -
to wej go spo dar ki sà dwu cy fro we wskaê ni ki.
Fiat Per la wy po sa ̋o ny w sil nik ben zy no wy o po jem no Êci ok. 1.700 cm3,
któ ry roz wi ja moc 70 ki lo wa tów przy 5.500 ob ro tach i pr´d koÊç mak sy -
mal nà 178 km/h zu ̋y wa jàc 6,2 li trów pa li wa przy 90 km/h, jest 
pro po no wa ny w dwóch wer sjach wy po sa ̋e nia: HL i HLS. Ofe ru jà one
w stan dar dzie po dusz k´ po wietrz nà dla kie row cy i pa sa ̋e ra, ABS, ra dio

z od twa rza czem CD, za mek cen tral -
ny i elek trycz ne pod no sze nie przed -
nich szyb. Ce na wy no si od 8.500 
do 9.400 eu ro. Mo del jest pro du ko -
wa ny w za k∏a dzie w Nan chi no przez
Nan jing Fiat Au to, spó∏ k´ jo int -

ven tu re za ∏o ̋o nà w 1999 przez 
Fiat Au to i Nan jing Au to mo bi le 
Cor po ra tion.
Fa bry ka za trud nia oko ∏o 2000 osób,
a oprócz Per ∏y, pro du ku je mo de le
Pa lio, Sie na i Pa lio Week end.
O kolejnych sojuszach Fiata wi´cej
na nast´pnych stronach.

Fiat umacnia   
pozycj´ 

w Chinach

Ta „przygoda z przysz∏oÊcià”, jak okreÊli∏
jà Montezemolo, dotyczy Fiat Auto
i Iveco. Przewiduje produkcj´ 300 tys. 
aut osobowych i 100 tys. dostawczych,
a tak˝e budow´ nowego zak∏adu
produkujàcego samochody ci´˝arowe. 

fi
rm

a
fia

t 
w

ok
ó∏

 n
as

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

/L
IS

TO
PA

D
 2

00
6

12



Równie˝ Iveco znaczàco
wzmocni∏o swojà obecnoÊç
w Chinach, kraju, w którym
dzia∏a z powodzeniem
od blisko 20 lat. Firma
podpisa∏a bowiem dwa
wa˝ne porozumienia.
Pierwsze umacnia
i rozszerza jej historycznà
obecnoÊç w sektorze
samochodów dostawczych
(Daily czuje si´ tutaj jak
u siebie w domu), drugie
dotyczy ci´˝arówek, czyli
sektora, w którym Iveco
chce staç si´ jednym
z liderów rynku.
Porozumienie z Nanjing
Automotive Corporation
(Nac) przewiduje przej´cie
przez Naveco (spó∏ka
Joint-Venture zawarta
mi´dzy Iveco i Grupà Nac)
ca∏ej dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z samochodami
dostawczymi Yuejin Motor
Company, spó∏ki
kontrolowanej przez Nac.
Naveco dà˝y do zostania
liderem rynku lekkich
i Êrednich samochodów
dostawczych. Yuejin ze
swojà obecnà ofertà ju˝
dzisiaj jest wa˝nà firmà
produkujàcà ponad 50 tys.
sztuk rocznie. JeÊli do tego
dodamy produkcj´ Naveco
(ponad 20 tys. sztuk),
nowa spó∏ka b´dzie mia∏a
podstawy do realizacji
pe∏nego planu rozwoju,
który powinien dojÊç
do 100 tys. samochodów
rocznie. 
O podpisaniu umowy mówi
Dyrektor generalny
i pe∏nomocny Iveco, Paolo
Monferino: „Przej´cie

Yuejin Motor Company
przez Naveco uzupe∏nia
nasz strategiczny projekt
posiadania kompletnej
gamy samochodów
dostawczych w Chinach.
Obejmie on równie˝
samochody ci´˝arowe,
które b´dà produkowane
w Chongqing w ramach
d∏ugoterminowej
wspó∏pracy z SAIC 
Motor Corporation”.
Druga umowa
podpisana przez Iveco
dotyczy ci´˝kich
samochodów
przemys∏owych. 
Podpisano jà z SAIC 
Motor Corporation, jednym
z najwi´kszych koncernów
samochodowych
w Chinach i jest

nast´pstwem
porozumienia podpisanego
w lipcu. Umowa przewiduje
mi´dzy innymi udzia∏
Chongqing Heavy Vehicle
Group w inwestycji
zwiàzanej z produkcjà
samochodów w Chongqing.
Strony ustali∏y, 
˝e podwy˝szà kapita∏
Chongqing Hongyan, co
pozwoli na budow´ nowego
zak∏adu w Chongqing.
B´dà w nim montowane
ci´˝kie samochody Iveco,
a tak˝e udoskonalane
produkty oraz proces
produkcji gamy Chongqing.

Iveco roz sze rza swo jà obec noÊç

Jed na z ulic w Pe ki nie. 
Po ni ̋ ej: 

Ser gio Mar chion ne i Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo 
pod czas pre zen ta cji Fia ta Per la (z le wej).

Z pra wej: Ive co Da ily mon to wa ny w Chi nach. 
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Strategia  

Krok po kro ku, Fiat zmie rza dro gà
„ce lo wych” mi´ dzy na ro do wych umów.
Jed nym z za war tych ostat nio po ro zu -
mieƒ jest umo wa z fir mà Ta ta. W lip cu
br. Gru pa Fiat pod pi sa ∏a z in dyj skim
ko lo sem prze my s∏o wym list in ten cyj ny,
któ ry prze wi du je wspó∏ pra c´ w trzech
no wych ob sza rach. W dzie dzi nie mo to -
ry za cji, Fiat i Ta ta b´ dà wspól nie pro -
du ko waç sa mo cho dy w in dyj skim za -
k∏a dzie w Ran jan ga on. WÊród mo de li,
któ re tam po wsta nà, b´ dzie rów nie˝
Gran de Pun to, a tak ̋e no wy trój bry ∏o -
wy sa mo chód z „seg men tu C”. Po ro -
zu mie nie prze wi du je rów nie˝ w in nej
fa bry ce pro duk cj´ sil ni ków Die sla
o ma ∏ej po jem no Êci. Do ce lo wo, oby -
dwa za k∏a dy w Ran jan ga on b´ dà pro -
du ko waç od po wied nio po nad 100 tys.
sa mo cho dów rocz nie i 250 tys. sil ni -
ków i skrzyƒ bie gów.
Ale to nie wszyst ko. Fiat i Ta ta po sta -
no wi ∏y rów nie˝ prze ana li zo waç wa run ki
i mo˝ li wo Êci wspó∏ pra cy prze my s∏o wej
i han dlo wej w Ame ry ce ¸a ciƒ skiej.
Oby dwie fir my roz wa ̋a jà pro duk cj´ sa -
mo cho dów te re no wych i pick -upów

w za k∏a dzie Fia ta w Cor do bie, w Ar gen -
ty nie. So jusz mi´ dzy Fia tem i Ta ta
opie ra si´ na wspól nych ce lach i in te -
re sach. In dyj ski kon cern to jed -
na z naj star szych firm prze my s∏o wych
w tym wiel kim azja tyc kim kra ju, któ ra
od za wsze 
od gry wa ∏a pierw szo pla no wà ro l´ w je -
go roz wo ju. Po dob nie jak Fiat we W∏o -
szech. Ta ta to fir ma moc na na ro dzi -
mym ryn ku, po sia da jà ca du ̋y po ten -
cja∏ roz wo ju rów nie˝ za gra ni cà. Fiat
po sia da na to miast know -how tech no -
lo gicz ny – cho dzi zw∏asz cza o sil ni ki
Mul ti jet – któ re go po trze bu je azja tyc ki
part ner. Po nad to, zwie ra jàc so jusz
z Ta ta, fir ma mo ̋e zwi´k szyç swo jà

O umowach, jakie Fiat Auto i Iveco zawar∏y
w Chinach pisaliÊmy na poprzednich stronach.
Teraz przybli˝ymy czytelnikom umowy,
dotyczàce umocnienia wspó∏pracy
przemys∏owej z Tata na produkcj´ w Indiach
Grande Punto oraz ma∏ych silników Diesla.
B´dzie te˝ o kolejnych umowach Iveco i FPT
z Chinami oraz o rozpocz´ciu produkcji
Ducato w Rosji.

Sergio Marchionne i Ratan Tata, prezes koncernu
przemys∏owego o tej samej nazwie i cz∏onek

zarzàdu Fiata. „Sojusz zawarty mi´dzy naszymi
firmami – powiedzia∏ Marchionne – to strategiczne

porozumienie, wykorzystujàce mocne punkty
obydwu stron i nastawione na ciàg∏e poszukiwanie

nowych mo˝liwoÊci nie tylko w Indiach, ale tak˝e
w skali Êwiatowej”.

BARCLAYS
Spó∏ka joint-venture 
finansujàca dzia∏alnoÊç Iveco 
(Wielka Brytania)

CREDIT AGRICOLE 
Joint-venture zajmujàca si´
finansowaniem dzia∏alnoÊci 
handlowej Fiat Auto w Europie
(Francja)

PSA I TOFAS 
Produkcja mini furgonu 
(Turcja)

PSA 
Monta˝ skrzyƒ biegów
do samochodów PSA
(Argentyna)



Kraje, z którymi firma
podpisa∏a ostatnio
porozumienia.
Po „rozwodzie”
z General Motors, 
Fiat postawi∏
na porozumienia
mi´dzynarodowe
z pojedynczymi
partnerami. 
Strategia ta ma 
dwa cele: ekspansj´
na nowe rynki
i zwi´kszenie
konkurencyjnej pozycji
w poszczególnych
segmentach poprzez
inwestycje w badania
i rozwój. 

sojuszy

TATA MOTORS
Umowa handlowa o sprzeda˝y Fiatów (Indie)
Produkcja samochodów i silników (Indie)
Produkcja SUV i pick-upów (Argentyna)

FORD
Wspólne projektowanie i prod. przysz∏ego
Fiata 500 i Forda Ka (Polska)

SUZUKI
Wspólne projektowanie 

i produkcja SUV (W´gry)
Produkcja silników Diesla Multijet

na licencji Fiata (Japonia)

SEVERSTAL 
Sprzeda˝ i monta˝ 

modeli Fiata 
(Rosja)

SAIC
Wspólna produkcja 

ci´˝arówek Iveco 
(Chiny)

PIDF
Monta˝ siedmiu 

modeli Fiata 
(Iran)



zwià za na z fi nan so wa niem sie ci sprze da ̋y
Fia ta w Eu ro pie, us∏u gi le asin go we oraz za -
rzà dza nie flo ta mi, a tak ̋e kre dy ty dla klien -
tów na za kup sa mo cho dów.
FAFS b´ dzie dzia ∏aç w 13 kra jach, z port fe -
lem 13 mi liar dów eu ro, i b´ dzie móg∏ ko -
rzy staç z do Êwiad cze nia Crédit Agri co le, le -
ade ra w Eu ro pie z za kre sie kre dy tów kon -
su menc kich. Fiat Au to otrzy ma rów no war -
toÊç 50% FAFS, w wy so ko Êci 1 mld eu ro.
War toÊç spó∏ ki jo int -ven tu re zo sta ∏a bo -
wiem osza co wa na na 2 mi liar dy eu ro. 

obec noÊç i byç bar dziej kon ku ren cyj na na jed nym z ryn -
ków o naj wi´k szym po ten cja le roz wo ju na Êwi cie. Nie
jest ta jem ni cà, ˝e In die, po dob nie jak Chi ny, po wo li
zmie nia jà si´ z kra ju roz wi ja jà ce go si´ w su per mo car -
stwo eko no micz ne. 
W Chi nach nie daw no pod pi sa no dwa wa˝ ne po ro zu mie -
nia o pro duk cji sil ni ków Die sla i sa mo cho dów ci´ ̋a ro -
wych. Pakt mi´ dzy Ive co, Fiat Po wer tra in Tech no lo gies
i Sa ic Mo tor Cor po ra tion prze wi du je in we sty cje na po -
nad 150 mi lio nów eu ro, któ rych ce lem jest pro duk cja
w Chi nach sil ni ków z ro dzi ny F5, Nef i Cur sor 9. 
Sa ic Mo tor, któ re go sie dzi ba mie Êci si´ w Szna gha ju, to
je den z naj wi´k szych pro du cen tów kra jo wych. W pierw -
szej po ∏o wie ro ku fir ma sprze da ∏a po nad 682 tys. sa mo -
cho dów. Tym cza sem ca ∏a Gru pa Sa ic ma ob ro ty skon so -
li do wa ne na po zio mie po nad 14,4 mi liar da do la rów
i znaj du je si´ na li Êcie For tu ne wÊród 500 naj wi´k szych
firm na Êwie cie. Dru gie po ro zu mie nie prze wi du je, ˝e kon -
cern Sa ic Mo tor zo sta nie tak ̋e part ne rem Ive co i Chon -
gqu ing He avy w pro duk cji ci´˝ kich po jaz dów prze my s∏o -
wych. Po ro zu mie nie, któ re wy ma ga zgo dy chiƒ skich
w∏adz, za k∏a da utwo rze nie spó∏ ki pa ry te to wej – Sa ic Ive -
co Com mer cial Ve hic le In ve st ment Com pa ny przej -

mie 67% ka pi ta ∏u Chon gqu ing Hon gy an Au to mo ti ve.
Dzi´ ki in we sty cjom si´ ga jà cym 120 mi lio nów eu ro i bu -
do wie no we go za k∏a du fir ma zwi´k szy swo jà zdol noÊç
pro duk cyj nà z obec nych 15 do 40 ci´ ̋a ró wek rocz nie.
Plan prze wi du je po nad to mon to wa nie w Chi nach ga my
ci´ ̋a ró wek Stra lis i po pra w´ tech no lo gicz nà sa mo cho -
dów Chon gqu ing.
In nym ryn kiem, któ ry pre zen tu je ol brzy mi po ten cja∏ to ry -
nek ro syj ski. Dla te go Fiat Au to pod pi sa∏ w Ro sji no wà
umo w´ z fir mà Se ver stal. Umo wa prze wi du je pro duk cj´
Du ca to w no wym za k∏a dzie po ∏o ̋o nym w re gio nie Ela bu ga.
Prze wi dy wa na zdol noÊç pro duk cyj na fa bry ki wy nie sie 75
tys. po jaz dów rocz nie, prze zna czo nych na ry nek kra jo wy
i na eks port. So jusz z Se ver stal za k∏a da tak ̋e sprze da˝ ryn -
ko wà nie któ rych mo de li sa mo cho dów z ob ro ta mi prze wi -
dy wa ny mi na po zio mie oko ∏o 80 ty si´ cy sa mo cho dów
rocz nie, co da je udzia∏ w ryn ku w wy so ko Êci 5%.
Rów no le gle z eks pan sjà na no wych ryn kach, stra te gia Fia ta
prze wi du je tak ̋e umoc nie nie swo jej obec no Êci w Eu ro pie.
Efek tem te go jest utwo rze nie spó∏ ki jo int -ven tu re mi´ dzy
Fiat Au to i Crédit Agri co le. Obie spó∏ ki pod pi sa ∏y po ro zu -
mie nie do ty czà ce wspól ne go za ∏o ̋e nia Fiat Au to Fi nan -
cial Se rvi ces (FAFS), któ rej pod le gaç b´ dzie dzia ∏al noÊç
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Na paryskim salonie debiutuje Alfa Romeo 8C
Competizione: supersamochód, wyprodukowany
w limitowanej serii, b´dàcy ucieleÊnieniem
w∏oskiego ducha sportowego. To ekskluzywne
coupé symbolizuje odzyskany przez wszystkie marki Grupy
dynamizm, przejawiajàcy si´ równie˝ prawdziwym gradem nowoÊci:
od Lancii Delta HPE, prezentowanej przedpremierowo i dost´pnej
od 2008 roku, po nowà Lanci´ Ypsilon, Fiata Pand´ 100HP 
oraz pojazdy o minimalnym wp∏ywie na Êrodowisko. 

we w∏oskim s∏oƒcu
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W∏o skie mar ki pod bi ∏y ser ca zwie dza jà cych. Nie kwe -
stio no wa nà kró lo wà pa ry skie go sa lo nu oka za ∏a si´ no wa Al -
fa Ro meo 8C Com pe ti zio ne, prze Êlicz ne dwu miej sco we au -
to spor to we, b´ dà ce kwin te sen cjà w∏o skie go sty lu, któ re do -
st´p ne b´ dzie w za le d wie kil ku set eg zem pla rzach. Obok niej
pre zen to wa ∏y si´ dum nie in ne no wo Êci Gru py, wÊród nich
wy jàt ko wa Lan cia Del ta HPE, zwia stu jà ca obie cu jà cà przy -
sz∏oÊç mar ki (za de biu tu je na ryn ku w ro ku 2008), no wa Lan -
cia Yp si lon oraz Fiat Pan da 100HP. Obec noÊç tych mo de li
do wo dzi wi tal no Êci wszyst kich trzech ma rek, któ rà po twier -
dza jà rów nie˝ nie z∏e wy ni ki
ryn ko we: w sierp niu sprze -
da˝ mo de li pro du ko wa nych
przez Fia ta Au to wzro s∏a
w Eu ro pie o 14,4%,
a w ostat nich oÊmiu mie sià -
cach udzia∏ w ryn ku zwi´k -
szy∏ si´ z 6,5 do 7,6%. 
Do suk ce su te go przy czy ni∏
si´ przede wszyst kim po zy -
tyw ny wi ze ru nek no wych
mo de li, na któ ry wp∏y n´ ∏y

tech no lo gia, ja koÊç i oczy wi Êcie uro da mo de li, czy li wszyst -
kie te ce chy, ja kich na le ̋y wy ma gaç od sa mo cho dów pro jek -
to wa nych we W∏o szech, kra ju po wszech nie uzna wa ne go
za oj czy zn´ sty lu i wzor nic twa. Tech no lo gia, ja koÊç i uro da
cha rak te ry zu jà rów nie˝ Al f´ Ro meo 8C Com pe ti zio ne, sa mo -
chód spor to wy, w któ rym wy czu wa si´ du cha wspa nia ∏ych
mo de li wy Êci go wych Al fy Ro meo z daw nych lat. No wy sa mo -
chód, wy wo dzà cy si´ z pro to ty pu zre ali zo wa ne go trzy i pó∏ ro -
ku te mu przez Cen trum Sty lu w Are se, ∏à czy bo wiem naj no -
wo cze Êniej sze roz wià za nia tech no lo gicz ne z nad wo ziem b´ -

dà cym wspó∏ cze snà wa -
ria cjà na te mat le gen dar -
nych 33 Co upé Stra da le
i Giu lii TZ (Tu bo la re Za ga -
to) z lat 60. ubie g∏e go stu -
le cia. Z ko lei je go na zwa
– 8C Com pe ti zio ne – na -
wià zu je do spor to wych Alf
Ro meo z lat 30., któ rych
wspo mnie nie przy pra wia
pa sjo na tów mar ki o szyb -
sze bi cie ser ca. 

Pí kna i z duszà

Al fa Ro meo 8C Com pe ti zio ne.
Po ni ̋ ej: na sa lo nie w Pa ry ̋ u.

ALFA ROMEO
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Ka˝ dy ele ment no wej Al fy 8C zo sta∏ za pro jek to wa ny z my Êlà
o po pra wie i osià gów i kom for tu jaz dy. Lek ka, wy trzy ma ∏a
kon struk cja sk∏a da si´ z alu mi nio we go pod wo zia oraz ka ro -
se rii z w∏ó kien w´ glo wych. Na p´ dza jà zu pe∏ nie no wy 4,7-li -
tro wy sil nik z oÊmio ma cy lin dra mi w uk∏a dzie V o kà cie roz -
chy le nia 90 stop ni, osià ga jà cy moc 450 KM. Na p´d jest
na tyl nà oÊ, a au to ma tycz na, sze Êcio bie go wa skrzy nia zo sta -
∏a zblo ko wa na z me cha ni zmem ró˝ ni co wym po ∏à czo na jest
na p´ dem tyl nym, w ce lu lep sze go roz ∏o ̋e nia mas. Po wie lo -
no za tem sche mat zna ny z le gen dar nej Al fet ty, jed no oso bo -
we go bo li du, któ ry w la tach 1950 i 1951 nie mia∏ so bie rów -
nych na to rach For mu ∏y 1. Za wie sze nia sà czwo ro bocz ne de -
for mo wal ne, po dob nie jak w sa mo cho dach wy Êci go wych.
Na wet opo ny zo sta ∏y do bra ne pod kà tem opty ma li za cji osià -
gów tech nicz nych: mak sy mal nie ni skie, za mon to wa ne
na ob r´ czach o Êred ni cy 20”, z przo du w´˝ sze, a z ty ∏u szer -
sze (245/35 w sto sun ku do 283/35). 
Do ujarz mie nia 450 ko ni pod ma skà Al fy 8C Com pe ti zio ne
przy czy ni ∏y si´ tak ̋e wni kli we ba da nia ae ro dy na micz ne, dzi´ -
ki któ rym uzy ska no lep szà przy czep noÊç i sta bil noÊç po jaz du,
a tak ̋e naj bar dziej za awan so wa na tech no lo gicz nie wer sja
sys te mu elek tro nicz ne go VDC. Ten ostat ni umo˝ li wia za cho -
wa nie dy na micz nej kon tro li nad sa mo cho dem, tak ̋e
przy wy ko ny wa niu na g∏ych ma new rów w sy tu acjach awa ryj -
nych, bez uszczerb ku dla kom for tu jaz dy. 
Ba da nia za cho wa nia si´ po jaz du na dro dze, któ re za do wo li
na wet naj bar dziej wy ma ga jà cych au to mo bi li stów, le ̋a ∏y
na ser cu rów nie˝ pro jek tan tom no wej Al fy Ro meo 147 Q2,
któ ra mia ∏a w Pa ry ̋u swà Êwia to wà pre mie r´. Na p´ dza -
na tur bo die slem 1,9 JTDM o mo cy 150 KM i cha rak te ry zu -
jà ca si´ eks klu zyw nym wy po sa ̋e niem spor to wym, wer sja ta
za ska ku je nie spo ty ka nym do tàd sa mo blo ku jà cym me cha ni -

zmem ró˝ ni co wym
– na zwa nym w∏a Ênie
Q2 – któ ry po pra wia
zdol noÊç do „prze -
no sze nia na grunt” 
mo men tu na p´ do we go, zwi´k sza jàc
kon tro l´ nad po jaz dem. Al f´ 147 Q2 mo˝ na ∏a two
roz po znaç po ob ni ̋o nym prze Êwi cie, tyl nym spo ile rze oraz
wy koƒ cze niach z sa ty no wa nej sta li. We wn´ trzu jej spor to wy
tem pe ra ment pod kre Êla wie le ele men tów, przede wszyst kim
jed nak ze staw pe da ∏ów z per fo ro wa ne go alu mi nium. Na sto -
isku Al fy obok Q2 pre zen to wa ∏a si´ rów nie˝ Al fa 147 w spe -
cjal nej wer sji Col le zio ne II, ce chu jà cej si´ sil ni kiem tur bo die -
sel 1,9 JTDM o mo cy 150 KM, bo ga tà ga mà eks klu zyw nych
opcji, ob ni ̋o nym prze Êwi tem, alu mi nio wy mi ob r´ cza mi
o Êred ni cy 17” oraz ory gi nal nà es te ty kà nad wo zia.

Op∏y wo we li nie au ta przy po mi na jà
wy Êci go we mo de le z lat 60. 
Po wy ̋ ej: miej sce kie row cy. 
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Na sto isku Lan cii, któ ra Êwi´ to wa ∏a swo je set ne uro -
dzi ny, b∏ysz cza ∏y dwie no wo Êci: no wa Yp si lon, naj m∏od sza
ewo lu cyj na od mia na „ma ∏e go au ta z kla sà”, oraz ocze ki wa -
na z ogrom nà nie cier pli wo Êcià Del ta HPE, pro to typ Êred nie -
go mo de lu przy sz∏o Êci, któ ry wej dzie do pro duk cji w 2008
r. W∏a Ênie ten ostat ni przy cià ga∏ naj wi´k szà uwa g´ zwie dza -
jà cych wy sta w´. U pod staw te go za in te re so wa nia le ̋y za -
pew ne szcze gól na s∏a boÊç, ja kà Fran cu zi ˝y wià do mar ki
Lan cia, uzna jàc jà wr´cz za swo jà w∏a snà. Po dob nà aten cjà
da rzà te˝ wie lu w∏o skich ar ty stów, któ rym stwo rzy li nie mal
dru gi dom. Na le ̋à do nich m.in. pio sen karz Pa olo Con te,
któ ry we Fran cji zy ska∏ wi´k szà po pu lar noÊç ni˝ we W∏o -
szech, oraz nie za po mnia ny Mar cel lo Ma stro ian ni, wy bit ny
ak tor i praw dzi wy pa sjo nat Lan cii, dzi´ ki któ re mu do ostat -
nie go miej sca za pe∏ nia ∏y si´ wi dow nie pa ry skich te atrów.
Nie przy pad ko wo te˝ z Lan cià ko ja rzà si´ Bri git te Bar dot
i Ca the ri ne De neu ve, praw dzi we iko ny fran cu skie go ki -
na i nie tyl ko (obie u˝y czy ∏y swych twa rzy dla po pier sia Ma -
rian ny, sym bo lu wol nej Fran cji). 
Ca the ri ne De neu ve z pew no Êcià do sko na le pa mi´ ta Lan ci´
Del ta z lat 80., je den z naj bar dziej uda nych mo de li w naj -
now szej hi sto rii mar ki, któ ry za s∏y nà∏ licz ny mi zwy ci´ stwa mi

na to rach raj do wych. De cy zja o przy spo so bie niu tej sa mej
na zwy dla no we go mo de lu jest za tem Êwia do mym na wià -
za niem do prze sz∏o Êci, do brà wró˝ bà, a jed no cze Ênie Êmia -
∏ym prze ka zem: „oto sa mo chód, któ ry za po wia da po wrót
Lan cii na dro g´ suk ce su”. Za na zwà Del ta umiesz czo ny zo -
sta∏ skrót HPE, od wo ∏u jà cy si´ do jed ne go z naj bar dziej ory -
gi nal nych mo de li, ja kie po ja wi ∏y si´ na ryn ku w la tach 70.
Mo wa o Lan cii Be ta HPE (High Per for man ce Es ta te, kom bi
o wy so kich osià gach), któ ra ∏à czy ∏a w so bie wy glàd i osià gi
co upé z prze stron no Êcià i funk cjo nal no Êcià kom bi. No wa
Del ta HPE po wra ca do tej kon cep cji, okra sza jàc jà do dat -
ko wo nie s∏y cha nie atrak cyj nà sty li sty kà. Dach przy po mi -
na po k∏ad wy po czyn ko wy mo to ró wek (tzw. fly ing brid ge),
a du ̋ych wy mia rów znak przed ni na os∏o nie ch∏od ni cy od -
wo ∏u je si´ do Lan cii z mi nio nych lat. Po bo kach wzrok przy -
ku wa bie gnà ca wy t∏o czo na li nia pod kre slo na ele men ta mi
chro mo wa ny mi oraz uwy pu klo ne mu sku lar ne nad ko la, na -
da jà ce sa mo cho do wi agre syw no Êci, ty∏ zaÊ zdo mi no wa ny
jest przez du ̋à szy b´ tyl nà w po kry wie ba ga˝ ni ka. Kom fort
wn´ trza pla su je Del t´ w Êci s∏ej czo ∏ów ce jej ka te go rii,
a prze suw na tyl na ka na pa ze sk∏a da ny mi opar cia mi po zwa -
la jesz cze zwi´k szyç prze stron noÊç. 

Stulatka
tryskajàca m∏odoÊcià

Lan cia Del ta HPE za de biu tu je w 2008 ro ku. 

LANCIA
Pa

ol
o 

B
er

to
lin

i

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
P
A
Ø
D
Z
I
E
R
N
I
K
/
L
I
S
T
O
P
A
D
 
2
0
0
6

20



Spo ro no wo Êci po ja wia si´ rów nie˝ w dzie dzi nie me cha ni ki,
po czàw szy od no wych sil ni ków z tur bo do ∏a do wa niem – ben -
zy no wych i die sli – o mo cy od 120 do po nad 200 KM,
a skoƒ czyw szy na za wie sze niach SDC o elek tro nicz nej kon -
tro li t∏u mie nia. To w zu pe∏ no Êci wy star czy, by wzbu dziç za in -
te re so wa nie nie tyl ko mi ∏o Êni ków mar ki, ale wszyst kich au -
to mo bi li stów, któ rzy lu bià mo to ry za cyj ne in no wa cje, zw∏asz -
cza je Êli to wa rzy szy im wy ra fi no wa ny styl. In nà „gwiaz dà”
sto iska Lan cii by ∏a Yp si lon. To nie wiel kich roz mia rów cu deƒ -
ko, po wsta ∏e nie mal ̋e z przy pad ku, szyb ko sta ∏o si´ punk -
tem od nie sie nia w seg men cie okre Êla nym przez spe cja li -
stów od mar ke tin gu ja ko „B pre mium”. DziÊ, po trzech la -
tach obec no Êci na ryn ku, de biu tu je no wa Lan cia Yp si lon,
jesz cze bo gat sza wy po sa ̋e nio wo i na p´ dza na no wy mi sil ni -
ka mi. Nie licz ne „po praw ki” na nie sio ne na ka ro se rii zwi´k -

sza jà wra ̋e nie nie tyl ko kom pak to wo Êci, ale i „wa˝ no Êci”
mo de lu. Po za tym po sze rzo no ga m´ ko lo rów. Wi´k szy jest
te˝ wy bór sil ni ków: dwa no we die sle Mul ti jet 1,3 16 v
o mo cy 75 lub 90 KM, wy po sa ̋o ne w fil try czà stek sta ∏ych
i po ∏à czo ne ze skrzy nià bie gów ma nu al nà lub au to ma tycz -
nà („Do lce Far Nien te”), oraz trzy jed nost ki ben zy no we
– 1,2 o mo cy 60 KM, 1,4 77 KM i 1,4 16v 95 KM, ta
ostat nia do st´p na za rów no
ze skrzy nià ma nu al -
nà, jak i zro bo ty -
zo wa nà. 

ZESPO Y̧ NAP¢DOWE NOWEJ YPSILON
Silnik PojemnoÊç Moc Pr´dk. max. Przysp.  0-100 Zu˝ycie paliwa*

1.2 1242 cc. 60 Cv 153 km/h 16,8 sec. 6,0 l/100 km

1.4 1368 cc. 77 Cv 167 km/h 13,5 sec. 5,5 l/100 km

1.4 16 v 1368 cc. 95 Cv 175 km/h 10,9 sec. 6,6 l/100 km

1.3 Mjet 16 v 75 cv 1248 cc. 75 Cv 167 km/h 14,5 sec. 4,5 l/100 km

1.3 Mjet 16 v 90 cv 1248 cc. 90 Cv 175 km/h 11 sec. 4,5 l/100 km

Nowa Lancia Ypsilon

* Cykl mieszany
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Po trzech la tach obec no Êci na ryn ku Pan da za s∏u gu je
na mia no jed ne go z naj bar dziej uda nych mo de li eu ro pej skiej
mo to ry za cji. To za s∏u ga Êwiet ne go pro jek tu, któ ry ∏à czy w so -
bie mak sy mal nà funk cjo nal noÊç z du ̋ym ∏a dun kiem sym pa -
tycz no Êci. DziÊ ten naj mniej szy Fiat wzbo ga ca si´ o ga -
m´ 2007 i dwie zu pe∏ nie no we wer sje, za pre zen to wa ne
po raz pierw szy w∏a Ênie pod czas pa ry skie go sa lo nu: uspor to -
wio nà 100HP oraz dwu pa li wo wà, przy ja znà Êro do wi sku
„Pan d´ Pan d´”. 
Za cznij my od no wo Êci z ga my 2007. Z do Êwiad cze nia wia -
do mo, ̋ e nie ma sen su po pra wiaç cze goÊ, co jest ju˝ nie mal
do sko na ∏e. Dla te go mo del pod da no za le d wie kil ku ko sme -
tycz nym zmia nom: do da no czte ry no we ko lo ry (b∏´ kit ny La -
go on, po ma raƒ czo wy Ba tik, nie bie ski Ma gne ti co oraz sza ry
Qu arzo), przy ciem nio no nie co de sk´ roz dziel czà i wpro wa -
dzo no nie sto so wa ne do tàd
tka ni ny po szyç we wn´trz -
nych. Ka ro se ria po zo sta ∏a
iden tycz na, do wo dzàc nie
tyl ko per fek cji ory gi nal ne go
pro jek tu, ale i od por no Êci
na ka pry sy mo dy. Jej atrak -
cyj noÊç jest po pro stu po -
nad cza so wa. 
Swà wer sjà 100HP fia tow -
ski „miÊ”, któ ry po do ba si´
za rów no m´˝ czy znom jak
i ko bie tom, po czàt ku jà cym
kie row com jak i we te ra -
nom szos, chce pod biç
ser ca pa sjo na tów dy na -
micz nej, spor to wej jaz dy. Oce n´ dro go wych wa lo rów Pan dy
pod no si∏ do tàd sil nik 1,3 Mul ti jet, któ ry, choç dys po no wa∏
za le d wie 70 KM mo cy, nada wa∏ jej dys kret nej zwin no Êci,
sk∏a nia jà cej do te go, by „chcieç wi´ cej”. I wer sja 100HP
po wsta ∏a w∏a Ênie po to, by usa tys fak cjo no waç ta kich bar -
dziej wy ma ga jà cych kie row ców. No wy 16-za wo ro wy sil nik
ben zy no wy o po jem no Êci 1,4 l z ∏a two Êcià osià ga
moc 100 KM przy 6000 ob ro tów. To w zu pe∏ no Êci wy star -
czy, by Pan da zmie ni ∏a si´ w ma ∏à be sti´, „bom b´” zdol nà
do przy spie sze nia od 0 do 100 km w 9,5 se kun dy i Êmi ga -
nia z pr´d ko Êcià 185 km/godz. Oczy wi Êcie teo re tycz nie, ale
tyl ko ze wzgl´ du na znacz ne na t´ ̋e nie ru chu na na szych

au to stra dach i wszech obec ne po li cyj ne ra da ry. 
W okie∏ zny wa niu tej ˝y wio ∏o wo Êci po ma ga na p´d z sze Êcio -
bie go wà skrzy nià bie gów, no we za wie sze nia, ha mul ce tar -
czo we na wszyst kich czte rech ko ∏ach oraz opo ny o ob ni ̋o -
nym bie˝ ni ku 195/45 na alu mi nio wych ob r´ czach o Êred ni -
cy 15”. Dzi´ ki tej kom bi na cji po wsta∏ – jak za pew nia jà tech -
ni cy – sa mo chód do sko na le wy rów no wa ̋o ny i przy jem ny
w pro wa dze niu. I wy po sa ̋o ny w do dat ko wà „nie spo dzian k´”:
przy cisk na de sce roz dziel czej do kon tro li uk∏a du kie row ni -
cze go i re ak cji sil ni ka na wci Êni´ cie pe da ∏u ga zu. 
Pan da 100HP ze spe cjal nym pa kie tem sty li stycz nym „Pan -
de mo nio” chce po zy skaç na byw ców przede wszyst kim wÊród
m∏o dych kie row ców. Nie ozna cza to jed nak, ˝e nie przy pad -
nie do gu stu bar dziej do Êwiad czo nym au to mo bi li stom, któ rzy
z jed nej stro ny ce nià so bie funk cjo nal noÊç sa mo cho du kom -

pak to we go, a z dru giej ko -
cha jà spor to wà jaz d´, ale
spi de ry i co upé wy da jà im
si´ na zbyt agre syw ne.
Skrom ny wy glàd Pan dy
100HP w wy po sa ̋e niu se -
ryj nym to tyl ko po zo ry,
na dro dze zo sta wi ona da -
le ko w ty le wie lu kon ku ren -
tów, na wet tych bar dziej
„wy Êci go wych”, któ rych
kie row cy wcià˝ jesz cze nie
od uczy li si´ ru szaç ze Êwia -
te∏ z pi skiem opon. 
In nà no wo Êcià w ro dzi nie
Pan dy jest wer sja z po -

dwój nym za si la niem – na ben zy n´ i me tan – któ rej wa lo ry
do ce ni si´ zw∏asz cza w ru chu miej skim. Pan da Pan da, bo
tak jà ochrzczo no ˝e by pod kre Êliç dwo istoÊç funk cjo no wa -
nia, gwa ran tu je ogra ni cze nie po zio mu emi sji spa lin do mi -
ni mum bez uszczerb ku dla in nych pa ra me trów, od czu wal -
ne go w po jaz dach na p´ dza nych wy ∏àcz nie ga zem. Za sto so -
wa nie pod ∏o gi z Pan dy 4x4 umo˝ li wi ∏o za mon to wa nie w ob -
r´ bie nad wo zia dwóch zbior ni ków na me tan o ∏àcz nej po -
jem no Êci 72 li tów. Roz wià za nie to da je pe∏ nà au to no mi´
i nie za bie ra miej sca ani w ka bi nie, ani w ba ga˝ ni ku, nie
wp∏y wa rów nie˝ na roz mia ry zbior ni ka ben zy ny, któ re po zo -
sta ∏y nie zmie nio ne. Pan da bi fu el ofe ru je za tem ta ki sam

Prawdziwa bomba

Sil ni ki i uro da na Mon dial de
l’Au to mo bi le. Ga ma 2007 Fia ta
Pan da pro po nu je no we ko lo ry
i no we po szy cia. 

FIAT
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Multi-eco, 
„zielona” Multipla 
Na paryskim salonie zaprezentowano równie˝
koncepcyjny model Multipla Multi-eco. Ten
niezwyk∏y, przyjazny Êrodowisku pojazd mo˝e
byç nap´dzany metanem, benzynà lub
mieszankà benzyny z etanolem (E85). Ta
ostatnia sk∏ada si´ w 15% z biokomponentów,
dzi´ki czemu emituje do atmosfery a˝ 40%
dwutlenku w´gla mniej ni˝
czysta benzyna. 

Ma ∏a i agre syw na, oto Pan da 100HP.
Po ni ̋ ej: Dwu pa li wo wa Pan da Pan da.

kom fort wn´ trza i po jem noÊç ∏a dun ko wà jak jej ben zy no wy
od po wied nik, a przy tym nie za le˝ noÊç i wszyst kie ko rzy Êci
Êro do wi sko we po jaz du za si la ne go me ta nem. A te ko rzy Êci
to m.in. ogra ni czo ny do mi ni mum po ziom emi sji sub stan -
cji szko dli wych (tlen ku w´ gla i lot nych w´ glo wo do rów a˝
o 95%), brak czà stek sta ∏ych i re duk cja o jed nà czwar tà
wy twa rza ne go dwu tlen ku w´ gla, rów nie˝ pod czas przy mu -
so wych po sto jów w kor kach. 
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Na mi´ dzy na ro do wej wy sta wie w Ha no we rze, naj wi´k szym sa lo nie sa -
mo cho dów do staw czych w Eu ro pie, fir ma Ive co za pre zen to wa ∏a a˝ dwa dzie -
Êcia po jaz dów re pre zen tu jà cych pe∏ nà ga m´ pro duk tów. Na sto isku przed sta -
wio no m.in. no we Da ily ma jà ce swo jà pre mie r´ w ma ju te go ro ku oraz po zo -
sta ∏e po jaz dy z ga my po jaz dów u˝yt ko wych: Eu ro car go, Stra lis i Trak ker. WÊród
pre zen to wa nych sa mo cho dów zna la z∏y si´ rów nie˝ po jaz dy spe cjal ne Ive co
Ma gi rus oraz Astra wraz z pe∏ nà ga mà au to bu sów Iris bus. Wszyst kie pre zen -
to wa ne w Ha no we rze mo de le Da ily wy po sa ̋o ne sà w sil ni ki spe∏ nia jà ce nor -
my emi sji Eu ro 4, ofe ru jà ce zwi´k szo nà moc i mo ment ob ro to wy. Za pre zen -
to wa no tak ̋e naj moc niej szy mo del o mo cy 176 KM, b´ dà cy „okr´ tem fla go -
wym” w tej kla sie po jaz dów. Go Êcie mie li tak ̋e szan s´ za po znaç si´ z no wym
wy po sa ̋e niem Ive co Da ily, któ re jest ofe ro wa ne klien tom w po nad 3.000
kon fi gu ra cji. Uzu pe∏ nie niem wa chla rza po jaz dów Da ily by ∏y wy bra ne mo de le
Eu ro car go, li de ra seg men tu od 6 do 19 ton DMC. Dzi´ ki po nad 3000 mo˝ li -
wych kon fi gu ra cji opie ra jà cych si´ na bli sko 300 mo de lach ba zo wych, Eu ro -
car go mo ̋e byç wy ko rzy sta ne do ogrom nej ilo Êci za sto so waƒ. Po raz pierw szy
w Ha no we rze mo˝ na by ∏o zo ba czyç rów nie˝ Eu ro car go z sil ni ka mi spe∏ nia jà cy -
mi nor m´ Eu ro 5. Pro duk ty ga my ci´˝ kiej re pre zen to wa ∏y sa mo cho dy Stra lis
i Trak ker Eu ro 5. W wer sjach ze zauto ma ty zo wa nà i au to ma tycz nà skrzy nià
bie gów oba po jaz dy ma jà prze nie sio ne ele men ty ste ro wa nia, któ re obec nie
znaj du jà si´ w ta bli cy roz dziel czej lub w pra wym prze ∏àcz ni ku przy ko lum nie
kie row ni cy. Ta kie roz wià za nie po pra wia er go no mi´ ka bi ny i u∏a twia kie row cy
zmia n´ bie gów. Prze nie sie nie dêwi gni zmia ny bie gów umo˝ li wia rów nie˝ uzy s -
ka nie ca∏ ko wi cie p∏a skiej pod ∏o gi w ka bi nie, two rzàc do dat ko wà prze strzeƒ dla

Na tegorocznej wystawie IAA w Hanowerze
Iveco zaprezentowa∏o pe∏nà gam´
produktów. Wystawa stanowi dla firmy
doskona∏à okazj´ nie tylko
do przedstawienia najnowszych produktów,
ale te˝ us∏ug i technologii oraz pozwoli
na spotkanie z klientami z ca∏ej Europy.

Dostawcze 
auta

kie row cy. Po dob nie jak w Da ily, w Eu -
ro car go no we sil ni ki Eu ro 4 i Eu ro 5
ofe ru jà zwi´k szo nà moc i mo ment ob -
ro to wy. Mak sy mal na moc no wych sil -
ni ków w Stra li sie i Trak ke rze wy no si
od po wied nio 560 KM (Cur sor 13)
i 450 KM (Cur sor 10). Na po ka zie
zna la z∏y si´ rów nie˝ po jaz dy Ive co
Astra oraz Ive co Ma gi rus z wo zi d∏em
Astra AD T30c, prze wi dzia nym do eks -
tre mal nych za sto so waƒ te re no wych.
Obok te go po jaz du za pre zen to wa no
rów nie˝ no wy po jazd stra ̋y po ̋ar nej
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na wystawie



si´ z cià gni ka sio d∏o we go i na cze py.
Ze staw ten pre zen tu je wie le in no wa -
cyj nych roz wià zaƒ, któ re w przy sz∏o Êci
przy czy nià si´ do pod nie sie nia wy daj -
no Êci trans por tu dro go we go. Do pro to -
ty pu Stra lis do ∏à cza Fi deus, lek ki sa -
mo chód do staw czy wy wo dzà cy si´
z mo de lu Da ily CNG, sta no wià cy cz´Êç
pro jek tu Unii Eu ro pej skiej „In no wa cyj -
na Do sta wa To wa rów na Eu ro pej skich
Te re nach Miej skich”. Po jazd ten za wie -
ra sze reg no wo Êci, któ re po zwo là
w krót ko i Êred nio okre so wej per spek ty -
wie ogra ni czyç ne ga tyw ny wp∏yw trans -
por tu dro go we go na Êro do wi sko oraz
pod nieÊç wy daj noÊç i bez pie czeƒ stwo
w lo gi sty ce miej skiej i lo kal nej.

Salon w Hanowerze by∏ okazjà
do spotkania wszystkich fachowców
z tej bran˝y. Dlatego wÊród wystawców
by∏ tak˝e Fiat Auto i Samochody
Dostawcze firmy, która od zawsze
odgrywa znaczàcà rol´ w sprzeda˝y
lekkich samochodów dostawczych.
W Hanowerze spó∏ka mog∏a
poszczyciç si´ doskona∏ymi wynikami
zarówno na rynku niemieckim, 
jak i europejskim. 
W rzeczy samej, w Niemczech 
jest najwi´kszym importerem oraz
trzecim – po rodzimych Volkswagenie
i Mercedesie-Benz – najwi´kszym
producentem. Jak mówi∏ na
konferencji szef obszaru Lorenzo
Sistino, „do 2008 r. firma zamierza
osiàgnàç pu∏ap 400 tys. sprzedanych
samochodów na Êwiecie i zwi´kszyç
udzia∏ w europejskim rynku
z obecnych 11 do 12,5%”.
Za wykonalnoÊcià tego planu
przemawiajà m. in.: wzrost rynku
w Europie, ze 109 tys. sprzedanych
pojazdów w 2005 r. do 121 tys. w tym
roku; oczekiwany na poczàtku 2007 r.
debiut odnowionego Scudo, a tak˝e
ca∏kowicie nowego modelu
produkowanego w tureckim zak∏adzie
Tofas wspólnie z PSA (Peugeot); dobre
wyniki sprzeda˝y nowego Doblò Cargo,
„Vana of the Year 2006. Pozostaje
jeszcze nowe Ducato,
najpopularniejszy pojazd u˝ytkowy
wÊród niemieckich nabywców,
wybierany przez 70% europejskich
firm specjalizujàcych si´ w adaptacji
na pojazdy kempingowe. W ciàgu
zaledwie 4 miesi´cy na nowe Ducato,
owoc wspó∏pracy z PSA, klienci z∏o˝yli
45 tys. zamówieƒ. WÊród nowoÊci
zaprezentowanych na salonie
w Hanowerze znalaz∏y si´ tak˝e
produkowany w Brazylii nowy Strada
Pick Up oraz Show Van Truckster,
oryginalny model koncepcyjny
o znacznych rozmiarach. 

Dostawcze Fiaty 
zno wu w ce nie

Fiat Powertrain Technologies 
by∏ obecny w Hanowerze ze swymi
flagowymi produktami: silnikami
SDE Multijet 1,3 l do samochodów, 
F5 i CURSOR 13 do pojazdów
dostawczych, NEF 400 do jednostek
p∏ywajàcych oraz lotniczych.
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Su per dra gon 8x8, opra co wa ny z my -
Êlà o ob s∏u dze por tów lot ni czych. 
Pre zen ta cja ob j´ ∏a wresz cie trzy naj -
now sze pro duk ty Iris bu sa: au to bus tu -
ry stycz ny Do mi no, za pro jek to wa ny
przez Pi nin fa ri n´, no wy miej ski Ci te lis
Li ne oraz Da ily To urys, 19-oso bo wy
mi ni bus za in spi ro wa ny no wym mo de -
lem Da ily. Re zul ta tem in ten syw nych
ba daƒ Ive co by ∏a pre zen ta cja dwóch
pro to ty pów. Pierw szy z nich to „Trans -
port Con cept”, pro to typ po jaz du
o zwi´k szo nej ∏a dow no Êci, sk∏a da jà cy
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„Naj wa˝ niej szym efek tem ostat nich
mie si´ cy jest prze mia na kul tu ro wa
i men tal na, ja ka na stà pi ∏a u wszyst -
kich pra cow ni ków, któ ra wp∏y n´ ∏a na
zwi´k sze nie w firmie po czu cia wspó∏ -
uczest nic twa i od po wie dzial no Êci, in ne
po dej Êcie do pra cy ze s po ∏o wej, wzrost
szyb ko Êci pro ce su de cy zyj ne go i lep szà
efek tyw noÊç ope ra cyj nà, przy jed no cze -
snej sil nej de ter mi na cji do osià gni´ cia
ce lów i cià g∏ej po pra wy na szych us∏ug.
DziÊ wi dzi my, ˝e pro duk ty mar ki Fiat mo -
gà ry wa li zo waç z naj lep szy mi kon ku ren -
ta mi. Efekt ten uzy ska li Êmy dzi´ ki no wej
fi lo zo fii za rzà dza nia, wpro wa dzo nej przez
m∏o dà, bar dzo zde ter mi no wa nà ka dr´
kie row ni czà”. W tych s∏o wach dy rek to ra
pe∏ no moc ne go Fia ta Au to, Ser gio Mar -
chion ne, kry je si´ naj g∏´b szy sens no we -
go pro jek tu bu do wa nia przy wódz twa,
uru cho mio ne go kil ka mie si´ cy te mu
w Fiat Au to: wiel kie go wy zwa nia, ja kie
firma sta wia przed so bà, by z lep szym
skut kiem mie rzyç si´ z kon ku ren cjà. 

AVAN TI E VE LO CI 
(NA PRZÓD I SZYB KO) 
„Pro jekt – wy ja Ênia Fran ce sco Ga rel lo,
od po wie dzial ny za Hu man Re so ur ces
Fia ta Au to – jest go rà co po pie ra ny
przez dy rek to ra pe∏ no moc ne go oraz
oso bi Êcie prze zeƒ mo ni to ro wa ny. Dzi´ -
ki te mu pro jek to wi ka˝ dy li der mo ̋e
do sko na liç swo je zdol no Êci przy wód -
cze. To pro gram wy ma ga jà cy ogrom ne -
go za an ga ̋o wa nia, in ny ni˝ wszyst kie
go po prze dza jà ce. Nie na rzu ca bo wiem
od gór nie ˝ad nej dro gi, a je dy nie kie ru -
nek, do ja kie go dà ̋y si´ sa mo dziel nie.
Przed si´ bior stwo za pew nia na rz´ dzia
roz wo ju i sys te my kon tro li, ale dro ga
do osià gni´ cia ce lu jest spra wà in dy wi -
du al nà, po dob nie jak po czu cie po trze -
by zmia ny: g∏´ bo kiej i cià g∏ej”. 
O punk cie, w ja kim znaj du je si´ „Avan ti
e Ve lo ci”, je go roz wo ju i ce lach, mó wi
li der pro jek tu Mas si mi lia no Ma ini. 
Ja kie by ∏y za ∏o ̋e nia pro jek tu? 
„W wa run kach ostrej kon ku ren cji, w ja -

kich obec nie eg zy stu je my, gdy tyl ko
osià gniesz cel, ry zy ku jesz, ˝e ktoÊ ci´
prze Êci gnie. Na le ̋y za tem po siàÊç zdol -
noÊç do cià g∏e go zmie nia nia po la dzia -
∏a nia, i ro biç to szyb ko, za nim zo sta nie
ono zdo mi no wa ne przez in nych uczest -
ni ków. Jed nak, by sta wiç czo ∏a te mu
wy zwa niu we w∏a Êci wy spo sób, trze ba
stwo rzyç no wà kon cep cj´ przy wódz twa.
Przy wódz twa, któ re – jak mó wi dy rek tor
Mar chion ne – jest nie ty le zbio rem za -
sad, ja kich na le ̋y prze strze gaç, co ra -
czej nie ustan nym zo bo wià za niem do
wzbo ga ca nia swo je go ˝y cia. In ny mi s∏o -
wy, dro gà, na któ rà wstà piw szy, ni gdy
si´ ju˝ nie za trzy ma my. Je dy nym za tem
ce lem, ja ki ma my osià gnàç, jest ni -
czym nie ogra ni czo na zdol noÊç ada pto -
wa nia si´ do zmian”. 
Kie dy i w ja ki spo sób na stà pi ∏o
wdro ̋e nie pro jek tu? 
„Pro jekt roz po czà∏ si´ la tem ze sz∏e go
ro ku od ana li zy mo de lu kul tu ro we go,
ist nie jà ce go w przed si´ bior stwie. 
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Nowe
wyzwanie:
wykreowaç 
przywództwo
„Avanti e Veloci” – „Naprzód i Szybko” 
to program, którego zadaniem jest wspieranie
przemian kulturowych w Êwiecie Fiata Auto.
Zrodzi∏ si´ ze ÊwiadomoÊci, ˝e budowanie
leadership jest czynnikiem determinujàcym
osiàgni´cie sukcesu. 
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Ce lem by ∏o ujaw nie nie spo so bu ro zu -
mie nia przy wódz twa wÊród pra cow ni -
ków Fia ta Au to i skon fron to wa nie go
z tym ocze ki wa nym. W prak ty ce cho -
dzi ∏o o „sfo to gra fo wa nie” sta nu obec -
ne go z wy szcze gól nie niem moc nych
i s∏a bych punk tów w od nie sie niu do
ocze ki wa ne go sta nu do ce lo we go”. 

NO WY MO DEL 
A co sta ∏o si´ po uzy ska niu wie -
dzy na te mat ak tu al nej sy tu acji? 
„Ko lej nym kro kiem by ∏y prze pro wa dzo -
ne we wrze Êniu warsz ta ty (work shop),
pod czas któ rych przed sta wi cie le dy rek -
cji za po czàt ko wa li pro ces two rze nia
no wej kul tu ry Fia ta Au to. Opra co wa li
i za pre zen to wa li no wy mo del przy wódz -
twa oraz stra te gi´ nie zb´d nà do je go
wdro ̋e nia. Mo del ten zo sta∏ zde fi nio -
wa ny w dwóch ob sza rach ma kro, Prze -
wo dze nie zmia nom (Le ading chan ge)
i Prze wo dze nie oso bom (Le ading 
pe ople), dla któ rych wy szcze gól nio no

po 8 g∏ów nych za sad. Za sad, któ re
obo wià zu jà wszyst kich, ale któ re ka˝ dy
po wi nien przy jàç za swo je w∏a sne, od -
po wied nio je in ter pre tu jàc i sto su jàc,
a˝ do pe∏ ne go zro zu mie nia ich naj g∏´b -
sze go sen su”. ”Ce lem przy s pie sze nia
roz po wszech nia nia tych kon cep cji wy -
bra no me to d´ tak zwa nej „epi de mii wi -
ru so wej”, tak, aby do tar ∏y one w spo -
sób szyb ki i wszech ogar nia jà cy na
wszyst kie po zio my za rzà dza nia. Dla te -
go od paê dzier ni ka 2005 do stycz nia
2006 ro ku mia ∏o miej sce roz po w -
szech nie nie mo de lu. Dla ka˝ de go ob -
sza ru dzia ∏al no Êci przed si´ bior stwa od -
by ∏y si´ warsz ta ty (work shop), w ra -
mach któ rych przed sta wio no no we za -
sa dy le ader ship, ze bra no in for ma cje

o pierw szych suk ce sach zwià za nych
z tà fi lo zo fià oraz su ge stie, co do mo˝ -
li wych dzia ∏aƒ do sko na là cych oraz na -
rz´ dzi nie zb´d nych do spra wo wa nia
przy wódz twa zgod nie z za pro po no wa -
nym mo de lem”. 
Pod czas warsz ta tów wy ∏o nio no czte ry
ob sza ry dzia ∏a nia: pro jekt za rzà dza nie
wy ni ka mi (per for man ce ma na ge ment),
sys tem oce ny przy wódz twa, se ria dzia -
∏aƒ w ra mach mar ke tin gu we wn´trz ne -
go oraz plan szko leƒ u∏a twia jà cych li -
de rom zro zu mie nie i spra wo wa nie przy -
wódz twa, w zgod no Êci z kon cep cjà
„od po wie dzial no Êci in dy wi du al nej”.
W tym mo men cie – a je ste Êmy ju˝
w 2006 ro ku – uru cho mio ny zo sta∏
pro gram „Avan ti e Ve lo ci” z sze re giem

dzia ∏aƒ, któ re po trwa jà, zgod nie z pla -
nem, 16 mie si´ cy. 
Dla wspar cia pro gra mu opra co wa no
stro n´ in tra ne to wà „Avan ti e Ve lo ci”
(www.avan tie ve lo ci.com), na któ rej li -
de rzy, ju˝ dziÊ li czà cy po nad 800 osób,
ma jà oka zj´ „spo tkaç si´”, skon fron to -
waç do Êwiad cze nia, po zy skaç no we in -
for ma cje, wy mie niç si´ re flek sja mi oraz
mo ni to ro waç stan za awan so wa nia
dzia ∏aƒ i za an ga ̋o wa nia osób po przez
sys tem przy dzie la nia punk tów. „To nie
sà i nie po win ny byç za wo dy, a je dy nie
kon tro la uzy ska nych efek tów i plat for -
ma po rów naw cza dla li de rów”. Na stro -
nie tej znaj du je si´ sek cja „Ja li der”,
po Êwi´ co na roz wi ja niu zdol no Êci przy -
wód czych po przez sa mo dziel ne po g∏´ -

bia nie wie dzy na ten
te mat (pod r´cz ni ki,
szko le nia tech nicz ne,
fil my, itp.). In ny fun da -
men tal ny ob szar pro g -
ra mu sku pia si´ na
„za ple czu wdra ̋a nia”,
czy li pro jek tach spraw -
dza jà cych, w ja ki spo -
sób no we przy wódz two
od naj du je si´ w po sz -
cze gól nych funk cjach

(na przy k∏ad Pur cha sing w tej fa zie w∏à -
cza w pro gram swo ich do staw ców). 
Jest chy ba jed nak ja kiÊ 
cel koƒ co wy? 
„Nie, je ̋e li ro zu mie my go ja ko ko niec
pew nej dro gi: Avan ti e Ve lo ci to cià g∏e
kro cze nie na przód (work in pro gress),
sa mo przy wódz two jest ro zu mia ne ja ko
nie ustan ny pro ces. Li der – i na szym
zda niem z te go po win ni Êmy wy cià gnàç
naj lep szà na uk´ – po wi nien przez ca ∏y
czas po sze rzaç swo jà wie dz´, roz glà -
daç si´, sta wiaç czo ∏a zmie nia jà cej si´
rze czy wi sto Êci. Umieç wy prze dzaç wy -
ma ga nia i sce na riu sze, umieç pa trzeç
do przo du da lej, ni˝ in ni uczest ni cy ryn -
ku. Ni gdy si´ nie za trzy my waç i bu do -
waç naj lep sze ze spo ∏y”. 

Przewaga uzyskana przez
jednego uczestnika gry
zmusza pozosta∏ych
do wi´kszej aktywnoÊci.
Utrzymanie osiàgni´tej
przewagi jest praktycznie
niemo˝liwe, konkurencja
szybko jà niweluje.
Wspó∏zawodnictwo to mecz,
w którym nie ma ani
faworytów ani ostatniego
gwizdka.

Ser gio 
Mar chion ne 

Jedynym celem do osiàgni´cia jest umiej´tnoÊç dostosowania si´ 
do zmian (fragment grafiki: Maurits Escher, „Wzgl´dnoÊç”, 1953 r.)
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PRZEWODZENIE ZMIANOM
(Leadnig change)

Burzenie starych systemów, wprowadzajàc,
kierujàc i zarzàdzajàc nowymi:

• nieustannie doskonaliç si´ i porównywaç
z konkurencjà,

• posiadaç odwag´, aby prze∏amywaç 
utarte schematy,

• nieustannie odnawiaç korzyÊci p∏ynàce 
ze wspó∏zawodnictwa, 

• posiadaç si∏´, odwag´ i determinacj´
do osiàgania celów,

• sprawiaç, by osiàganie celów sta∏o si´ 
stylem ˝ycia,

• upraszczaç procesy decyzyjne, 

• dzia∏aç w sposób szybki i zdecydowany, 

• przestrzegaç najwy˝sze wartoÊci moralne
i etyczne. 

PRZEWODZENIE OSOBOM
(Leading people)

Nieustanne przewodzenie i wspieranie swoich
wspó∏pracowników, pomagajàc im jak najlepiej rozwijaç
swoje umiej´tnoÊci: 

• przewodziç oraz pomagaç pracownikom w pokonywaniu
w∏asnych ograniczeƒ i dawaç im swobod´ dzia∏ania, 

• zapewniaç swobodny dost´p do informacji, danych
i wiedzy, 

• realizowaç z∏o˝one obietnice i oczekiwaç tego samego
od innych, 

• wymagaç, uznawaç i celebrowaç osiàganie celów, 

• szerzyç optymizm, poprzez wizj´ zorientowania
na klienta, 

• dokonywaç s∏usznych wyborów, niekoniecznie
naj∏atwiejszych, 

• budowaç najlepsze zespo∏y, 

• traktowaç wszystkich w sposób godny i sprawiedliwy. 

S Z E S N A Â C I E  Z A S A D

Alicja i Czerwona Królowa

„W naszym kraju – powiedzia∏a
zdyszana Alicja – je˝eli biegnie si´
tak szybko i tak d∏ugo, jak my
bieg∏yÊmy, to dociera si´ do innego
miejsca”.
„Tu zaÊ, jak widzisz – odpar∏a
Królowa – mo˝esz biec jak d∏ugo
zechcesz, ale pozostaniesz wcià˝
w tym samym miejscu. Je˝eli
natomiast chcesz znaleêç si´
w innym miejscu, musisz biec 
co najmniej dwa razy szybciej!”. 

Ciàg∏a zmiana

Proces zmian w przemyÊle
to bezustanne niszczenie
tego, co stare, by tworzyç
struktury lepiej dostosowane
do nowego terenu gry.
Terenu, który musi byç
ciàgle modyfikowany, 
zanim zdominujà go inni,
którzy nas wyprzedzà. 

Wirus „eksplozyjny” 

Model eksplozyjny odwraca
kolejnoÊç rzeczy i zmusza
do gwa∏townej zmiany
kierunku dzia∏ania. Model
wirusowy doprowadza
do zmian niczym epidemia
i powoduje aktywne
rozprzestrzenienia czynników
zmian. Fiat Auto zdecydowa∏
o wdro˝eniu programu „Avanti
e Veloci” poprzez koncepcj´
po∏àczenia tych dwóch modeli. 



ar
ty

ku
∏ r

ek
la

m
ow

y



fi
rm

a
Al

do
na

 G
ór

na
, 

fo
to

: 
Ir

en
eu

sz
 K

aê
m

ie
rc

za
k

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI

ER
N

IK
/L

IS
TO

PA
D

 2
00

6

30

Do pe∏ nia jàc wie lo po ko le nio wej tra dy cji, John
El kann, dzi siej szy Wi ce pre zes Gru py Fiat, pod czas
stu diów in ̋y nier skich od by wa∏ dwu mie si´cz ny sta˝
za wo do wy w Za k∏a dzie Ty chy Fiat Au to Po land.
W tym okre sie wy ka za∏ si´ grun tow nà wie dzà tech -
nicz nà i za an ga ̋o wa niem w po pra w´ pro ce su pro -
duk cyj ne go. Efek tem je go dzia ∏aƒ sà pro jek ty po -
pra wy funk cjo no wa nia w sfe rze ja ko Êci, za opa trze -
nia i or ga ni za cji. Do zre ali zo wa nych po my s∏ów Joh -
na El kan na, któ re do dziÊ funk cjo nu jà w pro ce sie
pro duk cyj nym, na le ̋y za li czyç: sto jak na kie row ni -

ce, re flek to ry, nor mal ki na ka ru ze li oraz ozna ko wa nie jed no stek tech no lo -
gicz nych ko lo ra mi. Z oso bi stych do Êwiad czeƒ Wi ce pre ze sa na ro dzi ∏a si´
rów nie˝ ini cja ty wa sta ∏ej po pra wy ja ko Êci pro du ko wa nych sa mo cho dów po -
przez sku tecz ne wspó∏ dzia ∏a nie po szcze gól nych ze spo ∏ów pro duk cyj nych. 
„Po mys∏ ten za owo co wa∏ kon kur sem „Przez in te gra cj´ do ja ko Êci”, któ re go
in au gu ra cja, po do pra co wa niu i przy sto so wa niu do za ∏o ̋eƒ fa bry ki efek tyw -
nej, mia ∏a miej sce w 1998 ro ku – wy ja Ênia Je rzy Kra mar czyk, któ ry co ro ku
nad zo ru je kon kurs. – W pierw szym ro ku funk cjo no wa nia ini cja ty wa mia ∏a
cha rak ter pro gra mu pi lo ta ̋o we go i zo sta ∏a wdro ̋o na na li nii A i C Jed nost ki
Pro duk cyj nej Mon ta˝ i Koƒ ców ka (w kon kur sie wzi´ ∏o wte dy udzia∏ 920 
pra cow ni ków). W ko lej nych la tach kon kurs ob jà∏ swym za si´ giem wszyst kie
ze spo ∏y tech no lo gicz ne Mon ta ̋u, Spa wal ni´ i La kier ni´, a licz ba je go uczest -

ni ków w 2005 ro ku wy nio s∏a 2507
pra cow ni ków Fia ta Au to Po land. John 
El kann okre Êli∏ ogól ne za sa dy kon kur -
su, czy li je go cel, czas trwa nia, kry te -
ria i na gro dy. Ce lem kon ku ren cji jest
sta ∏a po pra wa ja ko Êci pro du ko wa nych 
po jaz dów po przez wspó∏ dzia ∏a nie ca -
∏e go ze spo ∏u w osià ga niu co raz lep -
szych wy ni ków. Kon kurs roz gry wa ny
jest w cy klu rocz nym (trwa od stycz nia
do grud nia ka˝ de go ro ku) w dwóch

eta pach (edy cja 1 sty czeƒ – li piec
i edy cja 2 sier pieƒ – gru dzieƒ), w któ -
rych wy dzie lo no kil ka kry te riów.
W pierw szym eta pie uwzgl´d nia ne sà
na st´ pu jà ce wskaê ni ki ja ko Êcio we:
SPC, SCHE DY, WY NI KI AU DY TU oraz
AU TO CER TY FI KA CJA. W kon se kwen cji
pierw sza cz´Êç po zwa la wy ∏o niç 7 naj -
lep szych ze spo ∏ów tech no lo gicz nych
na li niach mon ta ̋u i 6 naj lep szych 
ze spo ∏ów z po zo sta ∏ych 18 ko mó rek.
W dru gim eta pie co rocz nie wy ∏a nia ne
sà 3 naj lep sze ze spo ∏y w opar ciu
o wskaê ni ki: IN NO WA CJI (po my s∏y
pra cow ni ków pro duk cyj nych), AB SEN -
CJI i WY PAD KO WO ÂCI”.

Zgodnie z d∏ugoletnià tradycjà,
zapoczàtkowanà przez Giovanniego Agnelli,
ka˝dy m´ski potomek tej znamienitej rodziny
uczestniczy∏ w procesie „poznawania Fiata 
od podszewki“. Ta inicjatywa zaowocowa∏a
wieloma cennymi pomys∏ami – jednym z nich
jest konkurs „Przez integracj´ do jakoÊci“.

JakoÊç 
przez 

integracj´

Jerzy Kramarczyk 
nadzorujàcy

konkurs

Pracownicy zwyci´skiego ZT 
wraz z rodzinami podczas imprezy
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o pe∏ nym po wo dze niu prze pro wa dza -
nia ka˝ dej je go edy cji de cy du je kil ka
czyn ni ków. Na le ̋à do nich: pe∏ ny
obiek ty wizm, w∏a Êci we roz pro pa go wa -
nie, na le ̋y te przy go to wa nie tech nicz -
ne i za gwa ran to wa nie prze wi dzia nych
w re gu la mi nie pre mii i na gród. Te
ostat nie sà naj bar dziej atrak cyj nym
eta pem ka˝ dej kon ku ren cji (tak ̋e
„mi´ dzy pra cow ni czej”), a po nie wa˝
w tym wy pad ku sà wy jàt ko we, nie
spo sób o nich nie wspo mnieç. Lau re -
aci pierw szych trzech miejsc otrzy mu -
jà pu cha ry, a dla pra cow ni ków zwy ci´ -
skie go ze spo ∏u or ga ni zo wa na jest im -
pre za in te gra cyj na. Wcze Êniej zin te -

Kierownicy najlepszych zespo∏ów technologicznych
w poszczególnych latach trwania konkursu.

gro wa ny, przez wspól ne sta ra nia o do -
sko na le nie swo jej pra cy, ze spó∏ ma
wi´c oka zj´ do Êwi´ to wa nia swo je go
suk ce su pod czas bie sia dy, Êpie wów,
kon kur sów spor to wych i k´ sie wy -
Êmie ni te go po si∏ ku. Mo˝ na Êmia ∏o
stwier dziç, ˝e dzi´ ki ini cja ty wie Joh na
El kan na part ne rzy za wo do wi mo gà
staç si´ rów nie˝ od no szà cà suk ce sy
dru ̋y nà w ˝y ciu pry wat nym pod czas
wspól nej za ba wy i Êwi´ to wa nia. Po za
tym za pro po no wa ne przez Wi ce pre ze -
sa pro jek ty zmian sta no wià do dziÊ in -
spi ra cj´ do dal szych po szu ki waƒ opty -
mal nych roz wià zaƒ, po pra wia jà cych
funk cjo no wa nie za k∏a du.

Kry te rium IN NO WA CJE to je den z naj -
cie kaw szych eta pów ca ∏e go kon kur su.
Da je on pra cow ni kom mo˝ li woÊç
przed sta wia nia pro po zy cji zmian, któ -
re chcie li by wpro wa dziç na swo ich
jed nost kach pro duk cyj nych w za kre sie
zmniej sze nia kosz tów, or ga ni za cji pra -
cy, bez pie czeƒ stwa i er go no mii oraz
eko lo gii. Naj lep sze po my s∏y (przed
wpro wa dze niem w ˝y cie mu szà zo staç
za ak cep to wa ne przez Ana li z´ Pra cy,

Ana li z´ War to Êci, BHP i Ochro n´ Âro -
do wi ska oraz In ̋y nie rii Pro duk cji) sà
do dat ko wo pre mio wa ne. Kwe stia AB -
SEN CJI jest roz pa try wa na na pod sta -
wie co rocz ne go ran kin gu dzia ∏u Hu -
man Re so ur ce. Dla ze spo ∏ów wy bra -
nych w pierw szym eta pie kon kur su
przy dzie la ne sà miej sca od 1 do 3 we -
d∏ug tej li sty. Do dat ko wo na pod sta -
wie ze sta wie nia spo rzà dzo ne go przez
s∏u˝ b´ BHP ob li czo ny zo sta je wskaê -
nik WY PAD KO WO ÂCI na po szcze gól -
nych jed nost kach tech no lo gicz nych,
co sta no wi ostat nie i tym sa mym roz -
strzy ga jà ce kry te rium kon kur su. Or ga -
ni za to rzy kon kur su pod kre Êla jà, ˝e

VIII ju˝ impreza integracyjna odby∏a
si´ latem w centrum GROF
i zgromadzi∏a pracowników
zwyci´skiego ZT wraz z rodzinami,
a tak˝e dyrekcj´ Zak∏adu Tychy.
Uczestnicy próbowali swoich si∏
w konkursach sprawnoÊciowych. 
By∏o przeciàganie liny, tor rowerowy,
ale tak˝e kalambury i konkurs
rozpoznawania znanych osób.
Wszystkie zwyci´skie dru˝yny
otrzyma∏y puchary ufundowane przez
Dyrekcj´ FAP. Wr´czyli je Dyrektor
Zak∏adu Z. Arlet i Dyrektor Personelu
i Organizacji A. Pi´tka.
„Niezale˝nie od zaj´tych miejsc –
co wielokrotnie podkreÊla∏ Zdzis∏aw

Arlet – wszyscy uczestnicy tego
konkursu zas∏u˝yli na pochwa∏´, gdy˝
ka˝dy na swoim stanowisku pracy
dba o profesjonalizm wykonywanych
zadaƒ, a to ma zasadniczy wp∏yw
na koƒcowà jakoÊç naszego
produktu. A has∏o „Tworzyç z pasjà
obiekt po˝àdania” niech towarzyszy
na ka˝dym stanowisku pracy
i w kolejnej edycji konkursu 
„Przez integracj´ do jakoÊci”. 
„JesteÊmy zadowoleni – dodaje
kierownik zwyci´skiego ZT Tadeusz
Hajdas – tworzymy wspania∏à grup´,
z którà osiàgamy bardzo dobre wyniki
jakoÊciowe, o czym Êwiadczy to, 
˝e po raz drugi zdobyliÊmy I miejsce”. 

8. Impreza Integracyjna 

Rok I miejsce II miejsce III miejsce
1998 GAW¢DA HAJDAS STAWISZY¡SKI
1999 HAJDAS STAWISZY¡SKI ROK
2000 ROK STAWISZY¡SKI ZRADA
2001 HAJDAS STAWISZY¡SKI GAW¢DA
2002 KRYCA STAWISZY¡SKI HAJDAS
2003 JAMROZY SOCHA URODA
2004 TYC BA¸A WINIARZ
2005 HAJDAS MALCHAREK JESZKE
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5 x Dla cze go jest ty po wym na rz´ dziem warsz ta to wym, s∏u ̋à -
cym do ana li zy i do cho dze nia do pier wot nej przy czy ny spo ra dycz -
nych pro ble mów, któ re zda rza jà si´ np. w pro ce sie pro duk cyj nym.
Nie jest to na to miast od po wied ni in stru ment do roz wià zy wa nia
dy le ma tów z∏o ̋o nych, ma jà cych bar dzo wie le ró˝ no rod nych przy -
czyn, np. nie od po wied nia zdol noÊç czy wy cen tro wa nie pro ce su. 
„Na rz´ dzie 5 x Dla cze go znaj du je u nas za sto so wa nie m.in.
w pro ce sie do cho dze nia do przy czy ny pier wot nej pro ble mów, któ -
re okre Êli li Êmy ja ko PRIO RY TE TY 1 (czy li nie zgod no Êci wp∏y wa jà ce na bez -
pie czeƒ stwo, po wa˝ nie ogra ni cza jà ce funk cjo no wa nie sa mo cho du, nie -
zgod no Êci ukom ple to wa nia, czy po wa˝ ne uster ki es te tycz ne nie ak cep to -
wal ne przez Klien ta) – wy ja Ênia Jó zef Ko sek, Kie row nik Qu ali ty En gi ne -
ering. – Sto su jà je li de rzy grup, kie row ni cy ze spo ∏ów tech no lo gicz nych
i s∏u˝ by utrzy ma nia ru chu. Po mi mo, i˝ w prak ty ce za sa dy, któ re sk∏a da jà
si´ na 5 x Dla cze go sto su je my od bar dzo daw na, to z chwi là opi sa nia
i wdro ̋e nia pro jek tu WCM (World Class Ma nu fac tu ring) na le ̋a ∏o wpro wa -
dziç pew ne uzu pe∏ nie nia. Po pierw sze mu sie li Êmy ze braç w ca ∏oÊç na szà
wie dz´ na te mat te go na rz´ dzia i je go prak tycz ne go sto so wa nia. Sko rzy -
sta li Êmy z opra co waƒ Fia ta Au to, li te ra tu ry pol skiej i an glo j´ zycz nej, do Ê -
wiad czeƒ na szych part ne rów do staw ców i w re zul ta cie po wsta ∏o pe∏ niej -
sze opra co wa nie, któ re umie Êci li Êmy w sie ci In tra net. Ko lej nym kro kiem
by ∏o prze pro wa dze nie se rii szko leƒ we wszyst kich Jed nost kach Pro duk cyj -
nych i do sko na le nie na rz´ dzia w prak tycz nym za sto so wa niu”.

Twórcy nowoczesnego narz´dzia 
5 x Dlaczego wierzà, ˝e kto pyta nie b∏àdzi.
Regu∏a ta znajduje zastosowanie 
w Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland,
pomagajàc w rozwiàzywaniu problemów.

By czy tel nik le piej zro zu mia∏
re gu ∏y, na któ rych ba zu je na -
rz´ dzie 5 x Dla cze go i je go
prak tycz ne za sto so wa nie,
zo bra zu je my je przy k∏a dem.
Na li nii pro duk cyj nej po ja wi∏
si´ pro blem, zwià za ny z bra -
kiem otwo ru na wspor ni ku

kà to wym. W zwiàz ku z tym prze ocze -
niem mo g∏y si´ po ja wiç ko lej ne pro -
ble my na mon ta ̋u, dla te go na le ̋a ∏o
za pi saç po wy˝ szy pro blem w Kar cie
In ter wen cji. Dro ga do roz wià za nia tej
kwe stii po le ga na za da wa niu py taƒ:
po pierw sze – dla cze go we wspor ni ku
bra ku je otwo ru? Od po wiedê na to py -
ta nie mu si byç opar ta na fak tach, nie
mo ̋e byç przy pusz cze niem. W tym
kon kret nym przy pad ku brzmi: ope ra -
tor po mi nà∏ ope ra cj´ – de tal nie by∏
pod da ny ob rób ce (wier ce niu). Ju˝ na
tym eta pie mo˝ na pod jàç pew ne kro -
ki, któ re okre Êlo ne zo sta ∏y mia nem

Jó zef Ko sek

Kto pyta 
znajduje 

rozwiàzanie
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dzia ∏a nia pro wi zo rycz ne go. W tym wy -
pad ku – na le ̋y wy wier ciç otwór, czy li
na pra wiç wa dli wy wspor nik, a rów no -
cze Ênie prze pro wa dziç se lek cj´
wspor ni ków na sta no wi sku i w ma ga -
zy nie. Do dat ko wo, zgod nie z me to dà,
zg∏a sza jà cy pro blem mu si za daç ko -
lej ne py ta nie: dla cze go ope ra tor po -
mi nà∏ ope ra cj´ i nie pod da∏ de ta lu
ob rób ce? Od po wiedê brzmi: de ta le
przed i po wier ce niu le ̋à obok sie bie,
a za tem trze ba pod jàç ko lej ne dzia ∏a -
nie ko ry gu jà ce – po pra wiç roz miesz -
cze nie de ta li i za daç ko lej ne py ta nie
– dla cze go de ta le sà sk∏a do wa ne
obok sie bie? Na tym eta pie od po -
wiedê brzmi: dla te go, ̋ e nie ma ja sno
okre Êlo ne go miej sca przy ma szy nie,
dla de ta li przed i po wier ce niu. Ko lej -
ne dzia ∏a nie ko ry gu jà ce po le ga 
wi´c na wy bo rze miej sca dla de ta li
o ró˝ nym sta tu sie. To stwier dze nie
su ge  ru je jed nak za da nie ko lej ne go

py ta nia – dla cze go nie wy dzie lo no 
te go miej sca? Po nie wa˝ tech no log 
te go ob sza ru pro duk cji nie usta li∏ 
za sad iden ty fi ka cji de ta li przed i po
wier ce niu, (dla cze go?), gdy˝ nie by ∏o
ja snych wy tycz nych do ozna cza nia
wy ro bów przed i po da nej czyn no Êci
w ca ∏ym za k∏a dzie ob rób ki skra wa -
niem. W ten spo sób gru pa do cie ra
do pier wot nej przy czy ny pro ble mu.
Te raz na le ̋y pod jàç dzia ∏a nie, ma jà ce
na ce lu usu ni´ cie tej pod sta wo wej
przy czy ny, czy li w oma wia nym przy -
k∏a dzie stwo rzyç pro ce du r´, któ ra
wska ̋e na ko niecz noÊç od dziel ne go
sk∏a do wa nia de ta li przed i po ob rób -
ce. Od tej po ry przy ka˝ dym ko lej nym
dzia ∏a niu te go ty pu tech no log po s∏u -
gu je si´ tym za pi sem i pil nu je, aby
ta ki pro blem si´ nie po wtó rzy∏. 

„Ten ciàg 5 py taƒ zo sta∏ okre Êlo ny na
pod sta wie sta ty styk – w 80% przy pad -
ków je ste Êmy w sta nie od na leêç przy -
czy n´ pier wot nà pro ble mu po za da niu
5 py taƒ, acz kol wiek nie jest to za sa da
sztyw na – do da je Jó zef Ko sek. Cza sem
roz wià zu je my pro blem ju˝ w dru gim
kro ku, cza sem w siód mym – cho dzi
przede wszyst kim o to, aby do  t rzeç
do sed na pro ble mu. Po za Jed nost ka mi
Pro duk cyj ny mi me to da ta znaj du je za -
sto so wa nie w in nych ob sza rach, np.
w pro ce sie za rzà dza nia per so ne lem,
w BHP – przy nie szcz´ Êli wych wy pad -
kach, w za rzà dza niu ma te ria ∏a mi, itp.
Jest te˝ po wszech nie sto so wa na, jak
wcze Êniej wspo mnia ∏em, przez s∏u˝ by
utrzy ma nia ru chu do roz wià zy wa nia
pro ble mów zwià za nych z ma szy na mi
i oprzy rzà do wa niem.”

Inne narz´dzia stosowane w FAP
Narz´dzie „5 razy Dlaczego” najprawdopodobniej po raz pierwszy zosta∏o
zastosowane w USA w latach 30. W Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland
funkcjonuje obok wielu innych metod, które majà na celu popraw´ pracy.
WÊród nich znalaz∏y si´, mi´dzy innymi: 5S – metoda ukierunkowana
ÊciÊle na organizowanie stanowiska pracy, POKA – YOKE, która dotyka
poszukiwania rozwiàzaƒ doskonalàcych, 5 warunków dla 0 defektów
oraz 5G, czyli 5 zasad post´powania w sytuacji awaryjnej. 

1 DLACZEGO DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

DZIA¸ANIE DEFINITYWNE
(usuwajàce przyczyn´ pierwotnà)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

2 DLACZEGO

3 DLACZEGO

4 DLACZEGO

5 DLACZEGO

DOCHODZENIE DO PRZYCZYNY PIERWOTNEJ

* szukajàc odpowiedzi na ka˝de z pytaƒ „dlaczego” 
mo˝na pos∏u˝yç si´ logikà 4M (materia∏ , metoda, maszyna, cz∏owiek)
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In ter nal mar ke ting jest pro gra mem o sze ro -
kim za si´ gu. Sk∏a da jà si´ na naƒ ini cja ty wy we -
wnàtrz za k∏a do we, a do pe∏ nia go bu do wa nie
i umac nia nie kon tak tów ze wn´trz nych, kreu jà cych
i pro mu jà cych mar ki fir my. Pro gram ba zu je na idei
spo ∏ecz nej od po wie dzial no Êci za k∏a du. Je go ce lem
jest stwo rze nie do sko na ∏ych wa run ków pra cy, za -
pew nia jà cych wa run ki dla kre atyw no Êci, za an ga ̋o -
wa nia i roz wo ju per so ne lu, a tak ̋e wy zwa la jà cych
pe∏ ny po ten cja∏ za ∏o gi, co w kon se kwen cji gwa ran -
tu je wzrost sa tys fak cji pra cow ni ków. 

Opra co wy wa niem i wdra ̋a niem no wych pro jek tów w tym za kre sie zaj mu jà
si´ pra cow ni cy Dzia ∏u Per so nal ne go. „In ter nal Mar ke ting to gru pa dzia ∏aƒ
ma jà ca na ce lu pro mo wa nie wszel kich ini cja tyw pro spo ∏ecz nych i pro pra cow -
ni czych – wy ja Ênia To masz Fi ga, HR Staff Co or di na tor. – Ini cja ty wy we wnàtrz -
za k∏a do we, któ re po dej mu je my, opar te sà na wy ni kach ba daƒ sa tys fak cji
pra cow ni ków, na pod sta wie któ rych okre Êla si´ ich ocze ki wa nia. èró d∏em po -
mia ru sà an kie ty i bez po Êred ni kon takt z pra cow ni ka mi, a tak ̋e in for ma cje
i ini cja ty wy ró˝ nych grup pra cow ni czych. Wszyst kie te ocze ki wa nia sà pod sta -
wà do two rze nia po li ty ki i stra te gii za k∏a du, a na st´p nie stra te gii i pla nów
dzia ∏u HR, gdzie przy go to wu je my kon kret ne ini cja ty wy i okre Êla my po la,

Starania Fiat Auto Poland o zdobycie
trofeum EFQM by∏y punktem zwrotnym
dla idei internal marketingu. Program ten
jest budowany w oparciu o partnerskie
relacje Zak∏adu Tychy ze Êrodowiskiem
pracowniczym i spo∏ecznoÊcià lokalnà. 

IM jak Internal 
Marketing

na któ rych mo˝ li we jest przy go to wa nie
pro gra mu po pra wy. Oczy wi Êcie ini cja -
ty wy te sà wdra ̋a ne nie tyl ko przez
Dzia∏ HR. W Za k∏a dzie Ty chy funk cjo -
nu je za sa da, ˝e pra cu je my w gru pie,
In ter nal Mar ke ting jest za tem for mà
ak tyw no Êci, obej mu jà cà wszyst kie
struk tu ry za k∏a du. 
Pro gra my po pra wy, spo rzà dza ne na
pod sta wie wy ni ków an kiet, obej mu jà
wie le in nych dzia ∏aƒ. „Naj wa˝ niej sze
te go rocz ne ini cja ty wy w ra mach In ter -
nal Mar ke tin gu to: kà ci ki wy po czyn ku
ze sta no wi ska mi in tra ne to wy mi, re -
mont dwóch sto ∏ó wek oraz szat ni

Stanowisko intranetowe 
na wydziale monta˝u

Nowoczesny bufet w us∏ugowcu nr 2

Tomasz Figa 
HR Staff Coordinator
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– do da je To masz Fi ga. – Kà ci ki wy po -
czyn ku (funk cjo nu jà ju˝ na mon ta ̋u
i na la kier ni, a w naj bli˝ szym cza sie
roz pocz nie si´ ich bu do wa na spa wal -
ni) ma jà za za da nie sprzy jaç in te gra cji
pra cow ni ków. Tu taj za ∏o ga mo ̋e od -
po czàç pod czas prze rwy, sko rzy staç
z au to ma tu z na po ja mi oraz prze kà -
ska mi. Ka˝ dy ta ki kà cik wy po sa ̋o ny
jest w punkt in tra ne to wy, dzi´ ki cze mu
pra cow ni cy ma jà do st´p do wie lu
przy dat nych in for ma cji na te mat: dzia -
∏al no Êci so cjal nej, s∏u˝ by zdro wia, po -
dej mo wa nych pro jek tów, ta kich jak:
FAPS, TPM, EFQM, WCM, ISO czy Six

Sig ma. Do dat ko wo, w ce lu u∏a twie nia
za ∏o dze do tar cia do in for ma cji o tym,
co si´ dzie je w za k∏a dzie, zmo der ni zo -
wa li Êmy sieç ra dia za k∏a do we go, któ re
jest te raz le piej s∏y szal ne na te re nie
wszyst kich jed no stek. Po nad to po -
przez ra dio za k∏a do we wpro wa dzo na
zosta∏a dys try bu cja nieodp∏atnych bi -
le tów dla pra cow ni ków na ini cja ty wy
spon so ro wa nie przez FAP. 
Je ̋e li cho dzi o spra wy so cjal ne to wy -
ko na li Êmy w tym ro ku re mon ty dwóch
sto ∏ó wek: w us∏u gow cu nr 2 i w obiek -
cie nr 8 na mon ta ̋u, któ re ob j´ ∏y ca∏ -
ko wi tà mo der ni za cj´ kuch ni i za ple cza
go spo dar cze go oraz in sta la cji tech -

nicz nych. Obie sto ∏ów ki zo sta ∏y wy po -
sa ̋o ne w wen ty la cj´ i kli ma ty za cj´.
Wpro wa dzo no no wo cze sne re ga ∏y bu -
fe to we, uspraw nia jàc jed no cze Ênie
sys tem wy da wa nia po si∏ ków. Opie ra -
jàc si´ na opi niach pra cow ni ków,
w obiek cie mon ta ̋u po ∏à czo no daw ny
bu fet z po ko jem Ênia daƒ, two rzàc jed -
no bry ∏o wà po wierzch ni´ ja dal nà. Wa -
run ki spo ̋y wa nia po si∏ ków sà te raz
kom for to we, a sa mo po czu cie pra cow -
ni ków po pra wia es te ty ka wn´ trza. Wy -
ko na li Êmy te˝ re mont szat ni – szcze -
gól nie cho dzi tu o cle an ro om, czy li
szat ni´ dla la kier ni ków”. 

Od wie lu lat Fiat Au to Po land uczest -
ni czy w pro gra mie pro mo cji zdro wia,
ad re so wa nym do pra cow ni ków fir my.
Cho dzi przede wszyst kim o ró˝ ne go
ro dza ju do bro wol ne pro gra my pro -
mo cji zdro wia obej mu jà ce pro fi lak -
tycz ne ba da nia spe cja li stycz ne. Co
ro ku or ga ni zo wa ne sà te˝ szcze pie -
nia ochron ne prze ciw ko gry pie (na
prze ∏o mie wrze Ênia i paê dzier ni ka)
oraz ˝ó∏ tacz ce, po prze dzo ne au dy -
cja mi za ch´ ca jà cy mi pra cow ni ków
do wzi´ cia udzia ∏u w te go ro dza ju
pro fi lak ty ce. 
Wa˝ nà ini cja ty wà jest Dzieƒ Ro dzin ny
– co rocz ny wiel ki fe styn dla pra cow -
ni ków Fiat Au to Po land, eme ry tów,
ren ci stów i ich ro dzin, któ ry cie szy si´
ogrom nym za in te re so wa niem. Pod -
czas te go dnia ist nie je mo˝ li woÊç
zwie dze nia za k∏a du i obej rze nia
miejsc pra cy naj bli˝ szych, ale przede
wszyst kim wzi´ cia udzia ∏u w licz nych
za ba wach, kon kur sach, kon cer tach,
wy st´ pach ka ba re to wych, spe cjal nie
przy go to wa nych na t´ oko licz noÊç.
In ne, war te pod kre Êle nia ini cja ty wy
to pro gram ko lo nii let nich dla dzie ci
pra cow ni ków FAP i spó∏ ek Gru py Fiat,
zor ga ni zo wa ne w tym ro ku tak ̋e we
W∏o szech, upo min ki Êwià tecz ne dla
dzie ci pra cow ni ków oraz na gro dy pie -
ni´˝ ne dla dzie ci pra cow ni ków, przy -
zna wa ne za bar dzo do bre wy ni ki
w na uce – ini cja ty wa uni ka to wa
w ska li kra ju. 
W tym ro ku roz sze rzo na zo sta ∏a na
Pol sk´ tak ̋e ini cja ty wa sty pen diów
na Po li tech ni ce Tu ryƒ skiej spon so ro -
wa na przez Gru p´ Fiat i kie ro wa na
do dzie ci jej pra cow ni ków. 
Przed roz po cz´ ciem ka˝ de go pro gra -
mu ba da ne sà ocze ki wa nia pra cow ni -
ków, na to miast po ka˝ dej ini cja ty wie
prze pro wa dza ne sà an kie ty, po zwa la -
jà ce okre Êliç sto pieƒ sa tys fak cji za ∏o gi.
Po zwa la to gru pie HR stwo rzyç part -
ner ski dia log z pra cow ni ka mi i jed no -
cze Ênie sta le ulep szaç te pro gra my.

Nagrody za dobre wyniki w nauce dla dzieci pracowników Grupy Fiat
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no Êci spon so rin go wej wspie ra wa˝ ne
ini cja ty wy kul tu ral ne, spor to we, cha -
ry ta tyw ne i na uko we, or ga ni zo wa ne
lo kal nie w mia stach, gdzie mie Êci si´
sie dzi ba i za k∏ad spó∏ ki. Ta ka de cy zja
Êwiad czy o wo li wspó∏ pra cy z lo kal ny -
mi in sty tu cja mi kul tu ral ny mi i tym sa -
mym umo˝ li wia ak tyw ny udzia∏ fir my
w ˝y ciu kul tu ral nym re gio nu, z ko rzy -
Êcià dla spo ∏ecz no Êci lo kal nej i pra -
cow ni ków fir my. Spon so ro wa nie wa˝ -
nych i zwià za nych z tra dy cjà wy da -
rzeƒ two rzy wi ze ru nek fir my nie tyl ko
sta bil nej, ale rów nie˝ moc no za ko rze -
nio nej w rze czy wi sto Êci lo kal nej. 
Prze ∏om w kon tak tach z sa mo rzà da mi

lo kal ny mi sta no wià umo wy o wspó∏ -
pra cy z Ty cha mi i Biel skiem -Bia ∏à.
Aby do brze od czy taç po trze by i ocze -
ki wa nia miesz kaƒ ców oko licz nych
miej sco wo Êci od te go ro ku prze pro -
wa dza my wraz z Po li tech ni kà Âlà skà
cy klicz ne an kie ty, do ty czà ce po strze -
ga nia przez nich na sze go za k∏a du. Po -
nad to od wie lu lat pod pi su je my umo -
wy o wspó∏ pra cy z Po li tech ni kà War -
szaw skà, Po li tech ni kà Âlà skà i Aka -
de mià Tech nicz no-Hu ma ni stycz nà,
w ra mach któ rych udo st´p nia my stu -
den tom ba z´ te ma tów do prac dy plo -
mo wych oraz spon so ru je my ba da nia

na uko we. Dy rek cja FAP wspie ra te˝
dzia ∏al noÊç Klu bu Ho no ro wych Daw -
ców Krwi, zrze sza jà ce go oko ∏o 600
cz∏on ków z firm Gru py Fiat. 
Chcie li by Êmy, aby ini cja ty wy or ga ni -
zo wa ne dla pra cow ni ków przy czy ni ∏y
si´ do zwi´k sze nia ich sa tys fak cji.
Ma my te˝ na dzie j´ i˝ do bre i przy ja -
zne oto cze nie pra cy, jak rów nie˝ licz -
ne przed si´ wzi´ cia, któ rych ce lem
jest do war to Êcio wa nie pra cow ni ków
i ich ro dzin, wnio sà swój wk∏ad w pro -
ces uto˝ sa mia nia si´ lu dzi z za k∏a -
dem oraz zro dzà po czu cie przy na le˝ -
no Êci do fir my, któ ra jest wio dà cà
w kra ju i re gio nie”.

Wa˝ nym ele men tem in ter nal mar ke -
tin gu jest stwo rze nie wa run ków pra -
cy, zwi´k sza jà cych za an ga ̋o wa nie
pra cow ni ków. W tym ce lu Za k∏ad Ty -
chy or ga ni zu je dwa kon kur sy. Pierw -
szy z nich, Kon kurs na naj lep sze po -
my s∏y po pra wy, w któ rym wy bie ra
si´, na pod sta wie kart po pra wy, roz -
wià za nia przy no szà ce naj wi´k sze ko -
rzy Êci za k∏a do wi. Dru gi, Przez in te -
gra cj´ do ja ko Êci, jest ini cja ty wà
funk cjo nu jà cà od wie lu lat, co ro ku
uwieƒ czo ny im pre zà in te gra cyj nà dla
naj lep sze go ze spo ∏u tech no lo gicz ne -
go (wi´ cej na str. 30-31). 
Rów nie wa˝ nym ele men tem in ter nal
mar ke tin gu jest pro gram tre nin gów
i szko leƒ pra cow ni czych, umo˝ li wia -
jà cy pod no sze nie kom pe ten cji pra -
cow ni ków. Warsz ta ty ma jà za wsze
bar dzo atrak cyj nà opra w´, sà pro wa -
dzo ne przez wy so ko wy kwa li fi ko wa -
nych spe cja li stów. Szko le nia na sta -
no wi skach pra cy na to miast pro wa -
dzà pra cow ni cy z bo ga tym do Êwiad -
cze niem za wo do wym, któ rzy jed no -
cze Ênie po tra fià w pro sty i przej rzy sty
spo sób wy ja Êniç wie le kwe stii. 
„Ele men tem uzu pe∏ nia jà cym IM sà
ini cja ty wy ad re so wa ne do spo ∏ecz no -
Êci lo kal nych – do da je To masz Fi ga.
– Fiat Au to Po land, w swo jej dzia ∏al -

Kolonie FAP

Kàcik wypoczynku



KREDYT DLA NASZYCH !!!

Niepowtarzalna promocja dla pracowników Fiat Auto Poland i pracowników Spółek Grupy Fiat!

Od 2 października 2006 do 31 grudnia 2006 mają Państwo możliwość zakupu samochodu marki Fiat, Alfa Romeo lub Lancia
na jeszcze korzystniejszych warunkach – tylko teraz rabat na zakup samochodu, jaki Państwu przysługuje, łączy się
z promocyjnym „Kredytem dla Naszych”. 

Preferencyjne rabaty na zakup nowych samochodów:
15% od obowiązującej ceny lub
10% od obowiązującej ceny + pakiet ubezpieczeniowy Benefia gratis

Promocja dostępna jest w Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 24, tel. 033 813 44 40, do 31 grudnia 2006 r.

samochody używane marki FIAT, Alfa Romeo i Lancia
dostępne u dealerów FAP

Oprocentowanie zmienne już od 6,49%, zgodne z poniższą tabelą:

Okres kredytu: 12-96 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 0%
Minimalna wpłata własna: 0%
Kredyt dostępny u dealerów FAP

Warunki „Kredytu dla Naszych”

samochody nowe

Oprocentowanie stałe już od 4,49%, zgodne z poniższą tabelą:

Okres kredytu: 12-96 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 0%
Minimalna wpłata własna: 0%
Kredyt dostępny w Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej. 

Okres kredytu: 12-24 mies. 25-48 mies. 49-72 mies. 73-96 mies.

Oprocentowanie: 4,49% 4,99% 5,49% 6,29%

Okres kredytu: 12-24 mies. 25-48 mies. 49-72 mies. 73-96 mies.

Oprocentowanie: 6,49% 6,99% 7,49% 7,99%
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Zde cy do wa na wi´k szoÊç pra cow ni ków Ser wi su Ja ko Êci, w sk∏ad któ re -
go wcho dzà La bo ra to rium Me ta lo gra fii i Che mii oraz La bo ra to rium Me tro -
lo gii, swo jà ka rie r´ za wo do wà roz po cz´ ∏a jesz cze w okre sie funk cjo no wa -
nia FSM. Pierw sze po mia ry i ana li zy wy ko ny wa li do sa mo cho dów Fiat
126p, póê niej przy szed∏ czas na Ci nqu ecen to, a na st´p nie, ju˝ w Fiat -GM
Po wer tra in, na sil nik Small Die sel. Pier wot nie sie dzi ba ser wi su ja ko Êci
mie Êci ∏a si´ na ha li 3D, skàd rów nie˝ za spra wà uru cho mie nia pro duk cji
no wo cze sne go sil ni ka, prze nie sio no jà na ha l´ 23. Jest to wy god ne roz -
wià za nie dla pra cow ni ków pro duk cyj nych, któ rzy w ka˝ dej chwi li mo gà za -
si´ gnàç po ra dy swo ich ko le gów z la bo ra to rium.
Ma rek Ty mo szuk, kie row nik Ser wi su Ja ko Êci mó wi: „Pra c´ obu la bo ra to -
riów nad zo ru j´ od 2,5 ro ku. Po sia da my 2 la bo ra to ria: La bo ra to rium Me -
tro lo gii (czy li D∏u go Êci i Kà ta), któ re za trud nia oÊmiu tech ni ków po mia ro -
wych – 2 pra cow ni ków zaj mu je si´ Dy na mo me trià, oraz La bo ra to rium
Me ta lo gra fii i Che mii, gdzie pra cu jà 4 spe cja li Êci: 2 me ta lo znaw ców 
i 2 che micz ki. La bo ra to rium Me tro lo gii zaj mu je si´ g∏ów nie wzor co wa niem
oprzy rzà do wa nia po mia ro we go, czy li spraw dzia nów, przy rzà dów po mia ro -
wych oraz wzor ców. Wszyst kie ele men ty oprzy rzà do wa nia (oko ∏o 2200
po zy cji) sà nad zo ro wa ne po przez sys tem Q -CAL, któ ry jest ba zà da nych,
prze cho wu jà cà ca ∏à hi sto ri´ te go oprzy rzà do wa nia.

Fiat-GM Powertrain Polska, us∏ugowiec
po∏udniowy, hala 23. Tutaj cztery lata
temu powsta∏y dwa nowoczesne
laboratoria. Od pracy tych jednostek
zale˝y jakoÊç wyprodukowanych detali. 

La bo ra to rium Me ta lo gra fii i Che mii to
ca∏ kiem in na dzie dzi na po mia rów,
obej mu jà ca pra wie ca ∏y za kres ba daƒ
ma te ria ∏o wych i czy stoÊç de ta li, któ re
sà mon to wa ne w sil ni ku Die sla, oraz
ana li zy w∏a sno Êci che micz nych sub -
stan cji, sto so wa nych w pro ce sach
tech no lo gicz nych: ch∏o dziw, kà pie li
my jà cych oraz ole jów.
Wszyst kie la bo ra to ria u˝y wa jà w swo -
jej dzia ∏al no Êci urzà dzeƒ po mia ro wych
i wzor ców od nie sie nia, któ re sà re gu -
lar nie ka li bro wa ne i wzor co wa ne przez
ze wn´trz ne re no mo wa ne la bo ra to ria
akre dy to wa ne w∏àcz nie z G∏ów nym
Urzà dem Miar w War sza wie”.
Pro fe sjo nal ny per so nel, ob s∏u gu jà cy
la bo ra to ria, po tra fi spro staç naj po -
wa˝ niej szym za da niom po mia ro wym
i ba daw czym, zgod nie z obo wià zu jà -

Laboranta
dzieƒ 

powszedni
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cym w fir mie Zin te gro wa nym Sys te -
mem Za rzà dza nia Ja ko Êcià. Na suk -
ces pro ce su pro duk cyj ne go pra cu jà
jed nak nie tyl ko wy so ko wy kwa li fi ko -
wa ni pra cow ni cy Ser wi su Ja ko Êci, ale
tak ̋e ma szy ny i urzà dze nia po mia ro -
we naj now szej ge ne ra cji. WÊród nich

zna la z∏a si´ wspó∏ rz´d no Êcio wa ma -
szy na po mia ro wa Le itz PMM –
C700P, jed no z naj do k∏ad niej szych
urzà dzeƒ w Pol sce, któ re go do k∏ad -
noÊç po mia ro wa ma war toÊç po ni ̋ej
1 μm (0.000001 me tra)!
„Je ste Êmy dum ni z wy po sa ̋e nia na -
sze go la bo ra to rium – mó wi Ja ro s∏aw
Wie czo rek, kon tro ler po mia ro wy z 20
let nim sta ̋em, te am le ader w La bo ra -
to rium Me tro lo gii. – Te, naj wy˝ szej kla -
sy urzà dze nia, któ ry mi dys po nu je my,
sta ∏y si´ te ma tem wie lu prac dy plo mo -
wych, na pi sa nych przez ab sol wen tów
uzna nych pol skich i za gra nicz nych
uczel ni. Stu den ci przy je˝ d˝a jà do nas,
aby przyj rzeç si´ na szej co dzien nej pra -
cy i zo ba czyç z bli ska te cu da tech ni ki.
A war to si´ te mu przyj rzeç……. i zdaç
so bie spra w´, jak wa˝ na jest pra ca na -
sze go la bo ra to rium. Ja, ja ko te am le -
ader, od po wia dam za two rze nie pro ce -

dur po mia ro wych, two rze nie opro gra -
mo waƒ do pre cy zyj nych po mia rów
wzor ców oraz s∏u ̋´ swo jà wie dzà i do -
Êwiad cze niem w sy tu acjach spor nych”.
W opi sie pra cy Ser wi su Ja ko Êci FIAT -
-GM Po wer tra in nie spo sób po mi nàç
La bo ra to rium Me ta lo gra fii i Che mii,

rów nie˝ znaj du jà ce si´ na ha li 23.
W pro gu wi ta nas Ma∏ go rza ta Ma Êlan -
ka, la bo rant z 16. let nim sta ̋em. Ubo -
le wa nad fak tem, ˝e ˝ad na z jej ko le ̋a -
nek nie prze pro wa dza w tym mo men -
cie „eks pe ry men tów w pro bów kach”.
„Wspa nia le to wy glà da – mó wi ze
Êmie chem – ty lu ko lo ro wych p∏y nów ni -
gdzie in dziej nie mo˝ na zo ba czyç”.
Ma∏ go rza ta jest ma gi strem in ̋y nie rem
hut ni kiem, ukoƒ czy ∏a stu dia ze spe cjal -
no Êcià me ta lo znaw stwo i ob rób ka
ciepl na. Wraz z nià spe cjal noÊç t´ wy -
bra ∏o za le d wie 12 dziew czyn. „Do syç
nie ty po wy za wód, jak na ko bie t´
– przy zna je – jed nak bar dzo lu bi´, to co
ro bi´. Na co dzieƒ zaj mu j´ si´ ba da -
nia mi ma te ria ∏o wy mi: sta li, ˝e li wa
i me ta li nie ̋e la znych. 
W tej chwi li ba da my wszyst kie ele men -
ty, któ re wcho dzà w sk∏ad sil ni ka,
a zw∏asz cza te ob ra bia ne u nas: g∏o wi -
c´ gór nà i dol nà, kor pus sil ni ka i wa∏
kor bo wy, a na wet „dro bia zgi” ty pu: za -
wo ry, kor bo wo dy, Êrub ki, na kr´t ki, os∏o -
ny, pod k∏ad ki itd., do star cza ne przez
na szych do staw ców. Ró˝ ne pro ble my
na li niach pro duk cyj nych np.: wy cie ki,
utrud nio ny mon ta˝ lub ob rób ka sà zg∏a -
sza ne do nas, a na szym za da niem jest
zna leêç przy czy n´ tej ano ma lii. Ba da my
„po dej rza ne” de ta le pod kà tem zgod -
no Êci z wy ma ga nia mi: struk tu ry, twar -
do Êci ma te ria ∏u, obec no Êci wad ma te -
ria ∏o wych itp. Na st´p ny wa˝ ny dzia∏ na -
szej pra cy to ba da nia che micz ne sub -
stan cji. Spraw dza my ch∏o dzi wa i kà pie -
le my jà ce, ba da jàc st´ ̋e nie, pH, kon -
duk tyw noÊç czy obec noÊç grzy bów
i bak te rii, dla ole jów: punk ty za p∏o nu,
lep koÊç i wie le in nych. 
Pra cow ni cy Ser wi su Ja ko Êci sta no wià
zgra ny ze spó∏ spe cja li stów, któ ry sta le
po sze rza swo jà wie dz´, uczest ni czàc
w spe cja li stycz nych szko le niach, ko -
rzy sta jàc z pu bli ka cji na uko wych i kon -
tak tów z jed nost ka mi na uko wo -
ba daw czy mi. Bo wie dza, jest gwa ran -
cjà suk ce su.

Marek Tymoszuk i Jaros∏aw
Wieczorek obs∏ugujà maszyn´
Leitz, poni˝ej: Ma∏gorzata
MaÊlanka przy mikroskopie.
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Pod czas tych sierp nio wych dni wszyst ko w gmi nie Sza mo tu ∏y zmie ni ∏o
bar wy na ko lor ˝ó ty i nie bie ski. Na wet nie bo sta ∏o si´ bar dziej nie bie skie,
a k∏o sy zbo ̋a w pro mie niach s∏o necz nych wy da wa ∏y si´ jesz cze bar dziej ˝ó∏ -
te. Po kaz ma szyn, zwa ny De mo To urem, wzbu dzi∏ ˝y we za in te re so wa nie licz -
ne go gro na przy by ∏ych klien tów oraz miesz kaƒ ców po bli skich oko lic, cze go
do wo dem by ∏a nad spo dzie wa nie du ̋a fre kwen cja. Wszy scy, któ rzy po Êwi´ ci li
swój cen ny czas na spo tka nie z pra cow ni ka mi i ma szy na mi New Hol land,
otrzy ma li fir mo we ga d˝e ty, a szcz´ Êliw cy pod czas lo so wa nia upo min ków
„wzbo ga ci li swo je go spo dar stwo” o kom bajn CR, nie ste ty mi nia tu ro wy, 
bo w ska li 1:32, któ ry mia∏ byç jed nak za ch´ tà do za ku pu praw dzi wej 
ma szy ny. WÊród uczest ni ków lo te rii roz lo so wa no te˝ pa kie ty drob nych 
pre zen tów, w tym ko szul ki i cza pecz ki z lo go NEW HOL LAND.
W su mie, w okre sie od 03.08. do 25.08.2006 r. od by ∏o si´ osiem pre zen -
ta cji i po ka zów pra cy ma szyn New Hol land, któ rych or ga ni za to rem by ∏a CNH
z P∏oc ka, a fir m´ wspie ra li w tej ini cja ty wie lo kal ni de ale rzy, sprze da jà cy 
wy ro by w tych re gio nach, gdzie od by wa ∏y si´ te nie ty po we spo tka nia z klien -
ta mi. To w∏a Ênie de ale rzy za dba li o ich uczest nic two, wy sy ∏a jàc imien ne 
za pro sze nia do ka˝ de go z nich, jak rów nie˝ przy go to wa li skrom ny po cz´ stu -
nek, stu dzàc jed no cze Ênie zim ny mi na po ja mi ich roz pa lo ne emo cje, 
wzbu dzo ne pre zen to wa ny mi ma szy na mi. 

Prezentacja produktów CNH Polska, ale te˝
mo˝liwoÊç ich obejrzenia podczas prac
polowych i poznanie najwa˝niejszych zalet
maszyn New Holland przez klientów spó∏ki,
to g∏ówny cel tegorocznego Demo-Tour, 
który firma zorganizowa∏a w czasie ˝niw. 
Ten wielki „show” rozpoczà∏ si´ pokazem
w Sokolnikach Wielkich pod Poznaniem. 

Po ka zy od by wa ∏y si´ na po lach upra -
wo wych klien tów, któ rzy bez po Êred -
nio wspó∏ pra cu jà z de ale ra mi i ju˝
u˝yt ku jà sprz´t opa trzo ny mar kà
New Hol land. Szcze gól nym ak cen -
tem te go de mo -to uru by∏ spe cjal nie
na ten okres spro wa dzo ny z An glii 
sa mo chód tzw. de mo -truck, któ ry
ubar wia∏ oto cze nie i two rzy∏ do dat ko -
wà atrak cj´ dla od wie dza jà cych po -
ka zy. Swo imi roz mia ra mi przy po mi -
na∏ bo wiem wiel kà Êwie tli c´, w któ rej 
od by wa ∏y si´ wszyst kie na ra dy ro bo -
cze przed po ka za mi; po nad to mia∏
pe∏ ne za ple cze ku chen ne oraz wy po -
sa ̋e nie au dio -wi zu al ne, dzi´ ki cze -
mu za pew nio ne by ∏o ca∏ ko wi te na -
g∏o Ê nie nie po la po ka zo we go i mo˝ li -
woÊç wy Êwie tla nia fil mów o pro duk -
tach i fir mie CNH.

Ma szy ny 
New Hol land
ru szy ∏y w po le
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Ka˝ dy po kaz wy ma ga∏ szcze gó ∏o we go
przy go to wa nia, w tym rów nie˝ roz pla -
no wa nia prze jaz du ko lej nych ma szyn,
spo so bu ich usta wie nia, spe cjal nej
opra wy i ko men ta rza s∏ow ne go. Po -

nad to wie le pra cy wy ma ga ∏o do pa so -
wa nie ma szyn upra wo wych, któ re
mia ∏y pra co waç z na szy mi trak to ra mi.
By∏ to sprz´t ta kich firm, jak Kver ne -
land, Unia Gru dziàdz, Kuhn czy Va -
der stad, a wi´c tych pro du cen tów,

któ rzy ma jà pod pi sa ne umo wy han -
dlo we z de ale ra mi CNH. 

Pierw szà cz´Êç po ka zu otwie ra ∏a za w -
sze pre zen ta cja sta tycz na ma szyn,
pod czas któ rej spe cja li Êci pro duk to wi
z P∏oc ka Hen ryk Ja ku bow ski (trak to ry,
te le han dle ry) i Jó zef D´b ski (kom baj -

ny, pra sy) oma wia li ka˝ dà z ma szyn,
przed sta wia jàc jej wa lo ry tech nicz ne,
u˝yt ko we i eks plo ata cyj ne. Po zwo li ∏o
to klien tom na lep sze roz po zna nie
pre zen to wa nych ma szyn i oce n´ ich
mo˝ li wo Êci w sto sun ku do po sia da ne -
go przez nich are a∏u i sprz´ tu to wa rzy -
szà ce go, ja ki ma jà w swo ich go spo -
dar stwach. 
Dru ga cz´Êç po ka zów zwià za na by ∏a
z pre zen ta cjà ma szyn w ru chu. Eki pa
naj lep szych de mon stra to rów z P∏oc ka
„otwie ra ∏a oczy” klien tom i go Êciom,
któ rzy cz´ sto z nie do wie rza niem pa -
trzy li na to, co po tra fià zdzia ∏aç te ma -
szy ny w po lu, je ̋e li wy ko rzy sta si´ ich
wszyst kie mo˝ li wo Êci. Ba zu jàc na do -
tych cza so wych do Êwiad cze niach, zdo -
by tych na licz nych wy sta wach, po ka -
zach i te stach po lo wych, fir ma pró bo -
wa ∏a po ka zaç na de mo -to urze ma szy -
ny New Hol land, w spo sób atrak cyj ny
dla oglà da jà cych, jak rów nie˝ cie ka wy
z punk tu wi dze nia ich sze ro kich, a nie
za wsze zna nych klien tom, mo˝ li wo Êci
i wa lo rów tech nicz nych. 
Ca ∏y de mo to ur obej rza ∏o ok. 3500
klien tów i za pro szo nych go Êci. Przy -
cho dzi li cz´ sto, by za spo ko iç swo jà
cie ka woÊç lub po pro stu po roz ma wiaç
i prze ko naç si´, ˝e wy bór, któ re go do -
ko na li, de cy du jàc si´ na za kup ma szy -
ny New Hol land, by∏ do brà de cy zjà.
Dla ze spo ∏u CNH by ∏a to ko lej na por -
cja bar dzo in te re su jà cych do Êwiad -
czeƒ, no wych wy zwaƒ i na pew no cie -
ka wa przy go da. By ∏a to rów nie˝ pró ba
spe cjal na, pra cy w wa run kach in nych
ni˝ za zwy czaj, ze spo ∏o we go wspó∏ dzia -
∏a nia i kszta∏ to wa nia wspól ne go spoj -
rze nia na spra wy wa˝ ne w pra cy za wo -
do wej. Ty po wy przy k∏ad „te am work”. 
W cza sie te go mie sià ca CNH Pol ska
po ka za ∏a w te re nie prak tycz nie ca ∏à
ofer t´ pro duk to wà. Ze spó∏ han dlo wy
i mar ke tin go wy wie rzy, ˝e ten „mio do -
wy” mie siàc przy nie sie do bre re zul ta ty
i ju˝ pla nu je na st´p ne ta kie spo tka nie.
Mo ̋e za rok?

Adam Su lak, szef Sprzeda˝y NH.

Pokaz pracy traktora New Holland TL 100
wraz z prasà rolujàcà B560RF. 

Kombajn New Holland CR 980
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Malowniczo po∏o˝ony OÊrodek „Mitur”
w WiÊle s∏ynie ze znakomitej kuchni. 
Mo˝na te˝ tutaj odetchnàç Êwie˝ym,
górskim powietrzem i zapomnieç 
na chwil´ o codziennych problemach. 
Jest to równie˝ doskona∏e miejsce
na szkolenia, z czego skorzysta∏a spó∏ka
Teksid Iron Poland.

Krajobraz
sprzyja

doskonaleniu

w ró˝ nych ko mór -
kach, na ró˝ nych wy -
dzia ∏ach. Tu taj ma -
my oka zj´ po dzie le -
nia si´ swo imi pro -
ble ma mi i do Êwiad -
cze niem. Z nie cier -
pli wo Êcià cze kam na
dal szy roz wój kur su,
bo z pew no Êcià pro -
wa dzà cy przy go to wa li dla nas wie le
cie ka wych za daƒ. WÊród punk tów
pro gra mu ma si´ zna leêç mi´ dzy in -
ny mi au to pre zen ta cja przed ka me rà,
na pod sta wie któ rej b´ dzie my mo gli
oce niç na sze ge sty – czy po ma ga jà
nam, czy prze szka dza jà w roz mo -
wach z in ny mi ludê mi”. 
Wszyst kie szko le nia z za kre su do sko -
na le nia za wo do we go ma jà cha rak ter
„mi´k ki”, co ozna cza, ˝e opie ra jà si´
w g∏ów nej mie rze na çwi cze niach

Dru ga ju˝ edy cja „Warsz ta tów Do sko na le nia Za wo do we go” zgro ma dzi ∏a
w OÊrod ku Wcza so wym „Mi tur” w Wi Êle kil ku na stu spe cja li stów i mi strzów,
pra cow ni ków Tek sid Iron Po land w Sko czo wie. Jest to ju˝ dru ga edy cja szko -
le nia – ad re sa ta mi pierw szej by ∏a ka dra za rzà dza jà ca, czy li dy rek cja za k∏a -
du i kie row ni cy po szcze gól nych wy dzia ∏ów. Dla uczest ni ków obu edy cji
warsz ta tów pro wa dzà cy przy go to wa li sze ro ki wa chlarz za j´ç prak tycz nych,
pod czas któ rych çwi czo no aser tyw noÊç, umie j´t noÊç efek tyw nej ko mu ni ka -
cji w ze spo le, ne go cja cje, itp. Pra cow ni cy Tek sid Iron Po land w Sko czo wie,
któ rzy wzi´ li udzia∏ w warsz ta tach nie ukry wa jà po zy tyw nych emo cji. For ma
kur su by ∏a dla nie któ rych za sko cze niem, ale zgod nie przy zna jà, ˝e po mo ̋e
im on przede wszyst kim w lep szej ko mu ni ka cji ze spo ∏o wej. 
Piotr Gaƒ czar czyk pra cu je w Tek si dzie od 19 lat, ja ko mistrz na wy dzia le 
ob rób ki osta tecz nej i kon tro li. „W za le˝ no Êci od zmia ny nad zo ru j´ pra c´
40-45 ludzi – mó wi. – Do mo ich co dzien nych obo wiàz ków na le ̋y or ga ni zo wa -
nie pro duk cji na wy dzia le: oczysz cza nie, wy kaƒ cza nie od le wów przez szli fo wa -
nie i ich od biór ja ko Êcio wy. Jest to nie la da wy zwa nie, wziàw szy pod uwa g´
fakt, ˝e mu sz´ byç w sta ∏ym kon tak cie z ca ∏à za ∏o gà. W zwiàz ku z tym bar dzo
li cz´ na to, ˝e ten kurs po mo ̋e mi uspraw niç ko mu ni ka cj´ z ko le ga mi w pra -
cy. Pierw sza se sja mia ∏a na ce lu in te gra cj´, za po zna nie si´ z in ny mi pra cow -
ni ka mi z na sze go za k∏a du – çwi cze nia, któ re wy ko ny wa li Êmy mo gà nam 
po móc rów nie˝ w ˝y ciu pry wat nym, przy oka zji na wià zy wa nia no wych zna jo mo -
Êci. Z nie któ ry mi uczest ni ka mi kur su si´ nie zna my, po nie wa˝ pra cu je my

Piotr Gaƒ czar czyk
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prak tycz nych, ze zmi ni ma -
li zo wa nà ilo Êcià wy k∏a dów
teo re tycz nych, co naj bar -
dziej przy pa d∏o do gu stu
in nej uczest nicz ce kur su,
Mo ni ce Ada mus. „Pra cu j´
w Kon tro li Za rzà dza nia,
zaj mu j´ si´ Ad mi ni stra cjà
i Fi nan sa mi – mó wi. –
Wcze Êniej uczest ni czy ∏am
w szko le niach, or ga ni zo wa nych przez
Te skid, ale by ∏y to kur sy Êci Êle zwià za -
ne z wy ko ny wa nym za wo dem. Warsz -
ta ty Do sko na le nia Za wo do we go to
pierw szy kurs, do ty ka jà cy sfe ry psy -
cho lo gicz nej, or ga ni zo wa ny przez mój
za k∏ad pra cy, w któ rym mam oka zj´
uczest ni czyç. Je go for ma nie jest dla
mnie za sko cze niem po nie wa˝ stu dio -
wa ∏am mi´ dzy wy dzia ∏o wo psy cho lo gi´
i dla te go bar dzo mnie cie szy, ˝e mo g´
dzi siaj po sze rzaç swo je prak tycz ne

firm. Cie szy to, ˝e co raz wi´ cej za k∏a -
dów pra cy za czy na uspraw niaç pro ces
ko mu ni ka cji i funk cjo no wa nia ze spo -
∏ów – szcze gól nie grup za rzà dza jà cych.
Warsz ta ty Do sko na le nia Umie j´t no Êci
Kie row ni czych ma jà ge ne ral nie na ce -
lu po pra w´ ja ko Êci po ro zu mie wa nia
si´ ze spo ∏ów, grup pra cu jà cych ze so -
bà, na by cie umie j´t no Êci ra dze nia so -
bie ze stre sem oraz omó wie nie wie lu
czyn ni ków, któ re wp∏y wa jà na lep sze
re la cje w ze spo le. Po za szko le nia mi
zaj mu je my si´ pra cà z oso ba mi, któ re
z ró˝ nych po wo dów nie ra dzà so bie
w ˝y ciu oraz psy cho te ra pià, co bar dzo
po ma ga nam w pro wa dze niu te go ty -
pu kur sów. Co praw da na warsz ta tach
prze zna czo nych dla firm nie po ru sza -
my oso bi stych pro ble mów uczest ni -
ków, jed nak cz´ sto si´ zda rza, ˝e kur -
san ci py ta jà nas gdzie mo gà si´ 
zg∏o siç z ta kim, a ta kim pro ble mem.
Szko le nia „mi´k kie” po ma ga jà wi´c
nie tyl ko w do sko na le niu za wo do wym,
ale tak ̋e w ˝y ciu oso bi stym”.

Szkolenie mi´kkie 
z twardym rezultatem
Szkolenia „mi´kkie” obejmujà
edukacj´ i çwiczenie umiej´tnoÊci
personalnych pracowników. 
Obszary, których najcz´Êciej
dotykajà to komunikacja,
motywowanie, wp∏ywanie na innych,
umiej´tnoÊci interpersonalne,
negocjowanie, rozwój osobisty, itp. 
Poruszajà sfer´ autoprezentacji,
zadawania pytaƒ i komunikacji
niewerbalnej. Obecnie tego typu
szkolenia sta∏y si´ jednà
z najpopular niejszych form
podnoszenia kwalifikacji
pracowników. Sà one doskona∏à
okazjà do zregene rowania si∏
i zintegrowania zespo∏u.
Charakteryzuje je wysoka
efektywnoÊç, czyli tzw. 
twardy rezultat.

umie j´t no Êci w tym za kre -
sie. Spo dzie wam si´
po nich po pra wy wspó∏ -
pra cy – bo warsz ta ty sà
ukie run ko wa ne na t´
kwe sti´. Jest bar dzo cie -
ka wie i cze kam na na -
st´p nà se sj´ za ty dzieƒ.
Pierw sza mia ∏a na ce lu
lep sze za po zna nie si´

z in ny mi pra cow ni ka mi, u∏a twie nie
nam wza jem ne go kon tak tu (na co
dzieƒ ra czej nie ma my ze so bà stycz -
no Êci, gdy˝ po cho dzi my z ró˝ nych
dzia ∏ów – spe cja li Êci i mi strzo wie).
Na dzi siej szej çwi czy my aser tyw noÊç
i tech ni ki ne go cja cyj ne”. 
Pro wa dzà cy szko le nie tre ne rzy (pra cu -
jà cy dla fir my A. G. „Kon sul tant”) –
Ma riusz An dru kie wicz i Da riusz Bo ̋ek,
pod su mo wu jà: „Od ja kie goÊ cza su
pro wa dzi my warsz ta ty ko mer cyj ne dla

Mo ni ka Ada mus
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Pra cow ni cy CNH Pol ska przy zna jà ze Êmie chem, ˝e po go d´ na 17
wrze Ênia za mó wi li du ̋o wcze Êniej, dla te go pod czas Dnia Ro dzin ne go
by ∏o bar dzo cie p∏o, a s∏oƒ ce moc no przy grze wa ∏o. W im pre zie wzi´ ∏o
udzia∏ 2200 osób, w tym 433 dzie ci. Dla ka˝ dej ro dzi ny or ga ni za to rzy
przy go to wa li upo mi nek – plu szo we go mi sia z lo go New Hol land (mar ki
ma szyn rol ni czych pro du ko wa nych w P∏oc ku). Or ga ni za to rzy za dba li
o to, by uczest ni cy nie nu dzi li si´. Pra cow ni cy ba wi li si´ przy dêwi´ kach
cy gaƒ skiej mu zy ki, strze la li z pa int ball -u, gra li w gol fa i mo gli spró bo -
waç swych si∏ w za wo dach su mo. Praw dzi wà atrak cjà by ∏a ory gi nal -
na od pu sto wa strzel ni ca, na któ rej mo˝ na by ∏o wy graç ma skot ki, pla -
sti ko we kwia ty, itp. 
Naj m∏od sze po cie chy pra cow ni ków fir my naj ch´t niej ba wi ∏y si´ na spe -
cjal nie przy go to wa nych dla nich zje˝ d˝al niach. Oprócz te go mo g∏y
uczest ni czyç w „ry tu ale” ma lo wa nia twa rzy. UÊmie chy na ich bu ziach
jesz cze bar dziej ubar wi ∏y ten dzieƒ. Nie co star sze dzie ci mia ∏y spró bo -
waç swo ich si∏ na Êcian ce wspi nacz ko wej.
Dzieƒ Ro dzin ny by∏ rów nie˝ dla pra cow ni ków CNH Pol ska oka zjà do za -
pre zen to wa nia dzie ciom i ro dzi nom swo je go sta no wi ska pra cy, a tak ̋e
kom baj nu, pra sy lub he ade ra ku ku ry dzia ne go, któ re sà efek tem koƒ -
co wym ich dzia ∏aƒ. Dzie ci zo sta ∏y za pro szo ne do wzi´ cia udzia -
∏u w kon kur sie ry sun ko wym na te mat: „Pra ca mo je go ta ty/mo jej ma -
my w CNH” i „Ma szy ny CNH w po lu”. Z dwu na stu naj lep szych prac zo -
sta nie wy dru ko wa na li mi to wa na se ria ka len da rzy dla pra cow ni ków fir -
my na 2007 rok.

Jesienne
Dni rodzinne

Pi´kna, s∏oneczna pogoda i goràca
atmosfera sprawi∏y, ˝e Dni Rodzinne
w Teksid Iron i CNH Polska by∏y 
jesienne tylko z nazwy. Na pracowników
i ich rodziny czeka∏o wiele atrakcji.

CNH Polska
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Dzieƒ Rodzinny w Teksid Iron Poland
w Skoczowie odby∏ si´ w pierwszà sobot´
wrzeÊnia i zosta∏ zainicjowany tradycyjnym
zwiedzaniem zak∏adu przez pracowników i ich
rodziny. Z tej okazji skorzysta∏o ok. 300 osób. 
W godzinach popo∏udniowych na stadionie 
KS „Beskid” Skoczów rozpocz´∏a si´ impreza,
podczas której nie zabrak∏o zabaw i konkursów
dla dzieci (z mo˝liwoÊcià przeja˝d˝ki na karuzeli
w∏àcznie) oraz zabawy tanecznej dla wszystkich
uczestników – w tym celu przygotowano
specjalny namiot, w którym dodatkowo znalaz∏o
si´ 800 miejsc siedzàcych. Na Dniu Rodzinnym
nie zabrak∏o wyÊmienitych potraw, takich jak:
gulasz, kie∏baski oraz ciasto regionalne
i napoje. Uczestnicy Dnia Rodzinnego zgodnie
twierdzà, ˝e zabawa by∏a przednia, a kiedy
koƒczy∏a si´ o godz. 23.00, s∏ychaç by∏o g∏osy,
wi´cej takich imprez! Nie dziwi wi´c frekwencja,
która okaza∏a si´ du˝o wy˝sza ni˝ w roku
ubieg∏ym – Dzieƒ Rodzinny 2006
zgromadzi∏ 1500 uczestników! 

Teksid Iron Poland

CNH Polska
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P∏a czà, Êmie jà si´, za ko chu jà w so bie:
mo wa o sa mo cho dach z di sney ow skiej
kre sków ki „Au ta”, któ re pre zen tu jà
ca ∏à ga m´ na szych ludz kich za let
i przy war. Jed nym z bo ha te rów fil mu
jest Lu igi, czy li Fiat 500.

Auta 
z celuloidu

Czy sa mo cho dy mo gà roz Êmie szaç? Do tej po ry 
od po wiedê na to py ta nie wy da wa ∏a si´ jed no znacz na, 
jed nak ani mo wa ne Au ta w sa lach ki no wych ka ̋à 
nam zwe ry fi ko waç t´ opi ni´. Kre sków ka stu dia fil mo we go 
Pi xar, praw dzi wej fa bry ki ry sun ko wych hi tów („In ie ma moc ni”. „Po two ry
i spó∏ ka”, „Gdzie jest Ne mo”), opo wia da hi sto ri´ „ucz∏o wie czo ne go”,
m∏o de go sa mo cho du wy Êci go we go, Zyg za ka McQu eena, któ ry gu bi si´

w dro dze do Ka li for nii, gdzie mia∏ za -
miar wziàç udzia∏ w za wo dach o Mi s -
trzo stwo Z∏o te go T∏o ka. McQu een
(na zwa ny tak na czeÊç ani ma to ra
Gle na, a nie je go s∏yn ne go ak to ra
i kie row cy Ste ve’a) tra fia na le gen dar -
nà au to stra d´ 66, a wraz z nià do

za py zia ∏e go, pu styn ne go mia stecz ka Ch∏od -
ni ca Gór ska. Tu na wià zu je zna jo mo Êci z je go czte ro ko ∏o wy mi miesz kaƒ ca -
mi – i to nie tyl ko za byt ko wy mi oso bów ka mi jak spor to wy Che vro let Im pa -
la z 1959 czy Ply mo uth Su per bird z 1970 ro ku, ale i wóz ka mi pod no Êni -
ko wy mi oraz pó∏ ci´ ̋a rów ka mi, wszyst ki mi bez wy jàt ku o ludz kich ce chach 
fi zycz nych (oczy, usta), a tak ̋e ru chach i za cho wa niach.
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Ja ko cie ka wost k´ war to do daç, ˝e
we w∏o skim opra co wa niu dub bin go -
wym fil mu wy st´ pu je rów nie˝ Schu ma -
cher, u˝y cza jàc g∏o su Fer ra ri. Obok nie -
go po ja wia jà si´ tak ̋e in ni mi strzo wie
For mu ∏y 1: Alex Za nar di, któ ry dzie li si´
swo jà ra do Êcià ˝y cia z animowanym
Gu ido, Gian car lo Fi si chel la w ro li 
Bo osta, Jar no Trul li (DJ) i Ema nu ele
Pir ro (Win go). 
Film epa tu je war to Êcia mi ty po wy mi dla
wy twór ni Di s ney’a (któ ra od ku pi ∏a Pi xar
od Ste ve’a Job sa, wspó∏ za ∏o ̋y cie la
kon  cer nu Ap ple), jak przy jaêƒ, lo jal -
noÊç i sze ro ko ro zu mia na „do broç”. 
„Au ta” ma jà swo je ko rze nie w ˝y cio ry -
sie ich re ̋y se ra Joh na Las se te ra, któ re -
go oj ciec by∏ pra cow ni kiem salonu
sprze da ̋y sa mo cho dó w. „Za wsze ko -
cha ∏em sa mo cho dy – mó wi. – W mo ich
˝y ∏ach krew di sney ow ska mie sza si´
z pa li wem. Mo˝ li woÊç po ∏à cze nia tych
dwóch pa sji – mo to ry za cji i ani ma cji
– by ∏a za tem po ku sà nie do od par cia”. 
Pra ca nad fil mem wy ma ga ∏a cza so -
ch∏on nej ana li zy po ten cjal nych miejsc
ak cji. Wy bór au to stra dy 66
nie by∏ przy pad ko wy.
Li czà ca 4000 km
d∏u go Êci, prze ci na
osiem sta nów i trzy
stre fy cza so we, ∏à -
czàc wy brze ̋a Atlan -

ty ku i Pa cy fi ku, od Chi ca go po San ta
Mo ni ca. By ∏a dro gà ame ry kaƒ skich
pio nie rów, stop nio wo za st´ po wa nà no -
wo cze sny mi au to stra da mi i w 1966 r.
usu ni´ tà z map kon ty nen tu. Pi sarz
John Ste in beck na zwa∏ jà „mat kà
wszyst kich dróg”, a dziÊ jest ona czymÊ
w ro dza ju skan se nu, któ re go je dy ny mi
eks po na ta mi sà kra jo bra zy. Przy cup -
ni´ te wzd∏u˝ niej wio ski utra ci ∏y wraz
z up∏y wem cza su swój blask, a fa sa dy
bu dyn ków, zna nych g∏ów nie z fil mów
re kla mo wych, opo wia da jà praw dzi wà
hi sto ri´ Ame ry ki. Wszyst ko to za fa scy -
no wa ∏o re ̋y se ra i ry sow ni ków do te go
stop nia, ˝e po sta no wi li prze nieÊç w ry -
sun ko wy Êwiat at mos fe r´ i wa chlarz
ko lo rów tych miejsc: od fio le tów i czer -
wie ni po po ma raƒcz i ochr´. 
Naj wi´k szà trud noÊç spra wi ∏o jed nak
uzy ska nie mak sy mal ne go re ali zmu po -
sta ci wy st´ pu jà cych w fil mie. Choç to
sa mo cho dy, to jed nak dzi´ ki zr´cz no -
Êci ani ma to rów „˝y jà emo cja mi” i sà
wia ry god ne: oczy na przed niej szy bie

na da jà im bar dziej ludz kie go wy -
glà du, ale ka ro se ria nie

tra ci swo je go „mo to ry -
za cyj ne go” cha rak -
te ru, a widz z ∏a -

two Êcià od ró˝ nia
ele men ty me ta lo -

we od szkla nych.

No wi przy ja cie le udzie la jà Zyg za ko wi
naj wa˝ niej szej lek cji je go ˝y cia: tym, co
li czy si´ naj bar dziej nie sà wiel kie ce le,
ale spo sób, w ja ki si´ do nich dà ̋y. Sà
rze czy wa˝ niej sze ni˝ tro fea i s∏a wa,
wa˝  niej sze na wet ni˝ my sa mi. „Czy
kie dy kol wiek mar twi ∏eÊ si´ o ko goÊ in -
ne go ni˝ o sie bie?”, mó wià mu. 
W po ∏o ̋o nej na koƒ cu Êwia ta Ch∏od ni cy
Gór skiej od naj dzie my coÊ do brze nam
zna ne go – sym pa tycz ne go, wiel ko dusz -
ne go Fia ta 500 z 1959 r. o imie niu Lu -
igi, któ ry pro wa dzi „Sklep z opo na mi –
u Lu igie go”. W pra cy po ma ga mu przy -
ja ciel, wó zek pod no Êni ko wy Gu ido. Lu igi
jest pa sjo na tem wy Êci gów sa mo cho do -
wych, zw∏asz cza Fer ra ri, i kie dy do wia -
du je si´, ˝e Zyg zak nie zna oso bi Êcie
˝ad ne go przed sta wi cie la tej „czer wo nej”
mar ki, mó wi z prze kà sem: „Ja Êle dz´
tyl ko Fer ra ri”. I Fer ra ri po ja wia si´ w fil -
mie, od wie dza jàc ich ma leƒ ki warsz tat:
„Praw dzi we Fer ra ri. To naj pi´k niej szy
dzieƒ mo je go ˝y cia!” – wo ∏a Lu igi. 

Lu igi, Fiat 500, ze swo im przy ja cie lem Gu ido.
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„Idzie my spaç wie dzàc, ˝e obu dzi my si´ w przy sz∏o Êci”, mó wià 
bo ha te ro wie fil mu Ber nar do Ber to luc cie go Ma rzy cie le. We d∏ug ba daƒ, prze -
pro wa dzo nych w 2005 ro ku przez OBOP bli sko 36% miesz kaƒ ców Pol ski cier -
pi na ró˝ ne go ro dza ju bez sen noÊç i a˝ 10-15% na jej prze wle k∏à po staç. Bez -
sen noÊç to po wa˝ ny pro blem, z któ rym bo ry ka si´ co raz wi´ cej osób i któ ry nie
oszcz´ dza na wet m∏o dzie ̋y – pro ble my ze snem ma pra wie jed na czwar ta 
m∏o dych lu dzi mi´ dzy 15. a 19. ro kiem ˝y cia. W tej gru pie a˝ jed na czwar ta
bo ry ka si´ z bez sen no Êcià od po nad trzech lat – wska zu jà naj now sze ana li zy
OBOP. A od po czy nek krót szy od za le ca ne go zmniej sza zdol noÊç re ak cji na sze -
go sys te mu im mu no lo gicz ne go o 25%.
W po rów na niu z ty mi, któ rzy Êpià jak przy s∏o wio we su s∏y, cier pià cy na bez sen -
noÊç sà znacz nie bar dziej na ra ̋e ni na nad ci Ênie nie i cu krzy c´, cz´ Êciej na rze -
ka jà na lu ki w pa mi´ ci i ner wo woÊç, nie mó wiàc ju˝ o de struk cyj nym wp∏y wie
bez sen no Êci na ak tyw noÊç za wo do wà i ˝y cie co dzien ne. Spo ry od se tek wy pad -
ków dro go wych i nie szcz´ Êli wych zda rzeƒ w pra cy jest spo wo do wa ny sen no -
Êcià wy ni ka jà cà z bra ku w∏a Êci we go wy po czyn ku w no cy. I pod czas gdy spe cja -
li Êci dys ku tu jà o te ra piach i za sta na wia jà si´, czy po ran ne zm´ cze nie nie jest
bez po Êred nim efek tem przy krych ma rzeƒ sen nych, mi lio ny zde spe ro wa nych
osób na ca ∏ym Êwie cie po dej mu je wal k´ z tym pro ble mem na w∏a snà r´ k´.
Kil ku Au stra lij czy ków za pro jek to wa ∏o na przy k∏ad spe cjal ne oku la ry na ba te rie,
któ re emi tu jà w stro n´ oczu nie bie skie Êwia t∏o i tym sa mym u∏a twia jà za Êni´ -
cie. Na ukow cy z uni wer sy te tu w Ade laj dzie, zg∏´ bia jà cy taj ni ki fo to te ra pii, 
za rze ka jà si´, ˝e po ma ga ona rów nie˝ w po ko ny wa niu pro ble mów ze snem
zwià za nych ze zmia nà stre fy cza so wej. Wie lu le ka rzy naj wy raê niej nie po dzie la
ich zda nia, bo pro pa gu je od po wied nià „hi gie n´ snu”, in ny mi s∏o wy ko rek t´ 
do tych cza so we go sty lu ˝y cia. 

Na bezsennoÊç, pozostajàcà nie bez wp∏ywu
nie tylko na zdrowie, ale i na prac´
zawodowà, cierpi 36% Polaków. 
Problemy ze snem mo˝na leczyç, i to wcale
nie tabletkami, a dobrymi nawykami. 

By spaç 
spo koj nie 
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Pra wi d∏o wa dia gno za
Jed ni do znu dze nia li czà ba ra ny, in ni bu szu jà w lo dów kach,
a jesz cze in ni prze wra ca jà si´ ner wo wo z bo ku na bok. Bez -
sen noÊç, ta praw dzi wa, jest zmo rà, któ rà trud no po ko naç.
Mi mo to na wet ci, któ rzy ma jà k∏o po ty z za Êni´ ciem wie -
czo rem, a w cià gu dnia na rze ka jà na zm´ cze nie, uczu cie
nie po ko ju, nud no Êci, za wro ty
g∏o wy i za bu rze nia kon cen tra cji,
nie uzna jà jej za do le gli woÊç
wy ma ga jà cà wi zy ty u le ka rza.
Efekt: w Sta nach Zjed no czo -
nych je dy nie 20% cier pià cych
na bez sen noÊç za si´ ga po ra dy
le ka rzy, 40% sto su je ró˝ ne le ki
lub al ko hol, by za snàç. Resz ta
nie po dej mu je ˝ad nych dzia ∏aƒ.
W Pol sce jest jesz cze go rzej.
„Tyl ko 5% cho rych tra fia do
spe cja li sty i roz ma wia z le ka rza -

mi o swo ich pro ble mach ze
snem, jed na trze cia pró bu je so -
bie ra dziç na w∏a snà r´ k´, a po -
zo sta li nie ro bià nic. Ale te˝ le -
ka rze ro dzin ni nie sà przy go to -
wa ni do le cze nia bez sen no Êci.
Zwy kle nie zwra ca jà uwa gi
na skar gi pa cjen tów, a w osta -
tecz no Êci prze pi su jà ta blet ki
na sen ne – mó wi Mi cha∏ Skal -
ski, szef Po rad ni Le cze nia Za bu -
rzeƒ Snu przy Aka de mii Me -
dycz nej w War sza wie”. A ba da nia wy ka zu jà, ˝e u osób
skar ̋à cych si´ na prze wle k∏à bez sen noÊç praw do po do -
bieƒ stwo wy stà pie nia ob ja wów de pre syj nych jest zde cy do -
wa nie wi´k sze ni˝ u tych, któ re nie ma jà pro ble mów ze
snem. W pra wie 50% przy pad ków bez sen no Êci to wa rzy szy
stan na pi´ cia ner wo we go, dla te go wa˝ ne jest, aby spe cja -
li Êci mie li pe ∏en ob raz sy tu acji. A nie któ re le ki an ty de pre -
syj ne mo gà po g∏´ biaç przy czy ny bez sen no Êci, in ne mo gà

skut ko waç przy ro stem wa gi cia ∏a, a tym sa mym wi´k szà
sk∏on no Êcià do bez de chu sen ne go i chra pa nia. 
Do wspó∏ pra cy po mi´ dzy me dy cy nà snu a psy chia trià po -
win no si´ rów nie˝ za pro siç kar dio lo gi´, je ̋e li praw dà jest,
˝e bez sen noÊç mo ̋e zwi´k szaç praw do po do bieƒ stwo wy -
stà pie nia cho ro by nad ci Ênie nio wej i nie do krwie nia ser ca,
a w kon se kwen cji za wa ∏u. Na le ̋y stwo rzyç pew nà kul tu r´

snu, zw∏asz cza wÊród osób m∏o -
dych, bo po pierw sze to w∏a Ênie
oni co raz cz´ Êciej Êpià ma ∏o
i êle, a po dru gie okres do ra sta -
nia jest de cy du jà cy dla kon dy cji
na sze go przy sz∏e go snu. Na
bez sen noÊç w naj wi´k szym
stop niu na ra ̋o ne sà oso by pod -
le ga jà ce sil nym stre som (Êmierç
ko goÊ bli skie go, pro ble my
w pra cy, k∏o po ty fi nan so we), 
ko bie ty w okre sie me no pau zy,
oso by w po de sz∏ym wie ku.

Do le ka rza naj le piej udaç si´ od
ra zu, po po ja wie niu si´ pierw -
szych symp to mów. Uni wer sal ny
lek nie ist nie je, do bie ra si´ go
w za le˝ no Êci od spe cy fi ki bez -
sen no Êci i cech psy cho fi zycz -
nych pa cjen ta. Po ta blet ki na le -
˝y jed nak si´ gnàç do pie ro wte -
dy, gdy wy czer pie si´ wszyst kie
in ne mo˝ li wo Êci, z na pa ra mi zio -
∏o wy mi w∏àcz nie. Ben zo dia ze pi -
ny, na le ̋à ce do le ków star szej

ge ne ra cji (np. Re la nium), ust´ pu jà dziÊ po la Êrod kom far -
ma ko lo gicz nym o mniej szych efek tach ubocz nych, któ rych
przyj mo wa nie mo˝ na prze rwaç w do wol nym mo men cie.
Wcze Êniej na le ̋y jed nak uzy skaç do k∏ad nà dia gno z´, naj -
le piej po sta wio nà przez neu ro lo ga. W Pol sce dzia ∏a nie wie -
le pla có wek zaj mu jà cych si´ tym pro ble mem, jed nà z nich
jest wspo mnia na wy ̋ej po rad nia przy kli ni ce psy chia trycz -
nej AM w War sza wie. 

La
Pr

es
se

/P
ro

fim
ed

ia

Nale˝y spaç 7 godzin. Przed∏u˝ajàca si´ bezsennoÊç
mo˝e byç êród∏em powa˝niejszych dolegliwoÊci, jak
nudnoÊci, zawroty g∏owy, zaburzenia koncentracji,

zm´czenie i stan niepokoju. Zanim si´gnie si´
po Êrodki farmakologiczne, warto spróbowaç
herbatek lub naparów z jaÊminu, rumianku 
lub g∏ogu, serwujàc je sobie na godzin´

przed po∏o˝eniem si´ do ∏ó˝ka. 
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Oto garÊç po rad, ja kie war to za sto so waç, jak rów nie˝ „z∏ych na -
wy ków”, ja kich na le ̋y bez wzgl´d nie uni kaç. Bez sen noÊç jest
do le gli wo Êcià, któ rej nie wol no le czyç na w∏a snà r´ k´. Zbyt cz´ -
sto bo wiem si´ ga si´ po Êrod ki na sen ne bez kon sul ta cji z le ka -
rzem, ry zy ku jàc ucià˝ li wy mi skut ka mi ubocz ny mi z jed nej stro ny
oraz szyb kim uza le˝ nie niem bio lo gicz nym i psy cho lo gicz nym
z dru giej. Po za tym do le cze nia i za po bie ga nia tej do le gli wo Êci
wy star czy za zwy czaj wpro wa dze nie pew nych na wy ków ˝y wie nio -
wych i be ha wio ral nych:

• wyeliminowanie z wieczornego posi∏ku mi´sa: 
mi´so zawiera tyrozyn´, aminokwas dzia∏ajàcy 
jak przekaêniki impulsów,

• kolacja powinna byç wegetariaƒska i bogata w skrobia
(makaron i ry˝). Podobnie jak banany zawierajà one
pewne iloÊci serotoniny, substancji o w∏aÊciwoÊciach
uspokajajàcych, dzia∏ajàcej hamujàco na centralny 
uk∏ad nerwowy, 

• dobrze jest przyswoiç sobie i stosowaç techniki
relaksacyjne (najbardziej znane to trening autogenny,
joga i relaksacja progresywna), zmniejszajàce napi´cie
mi´Êniowe, 

• osobom, które nie sà alergikami, nie zaszkodzi 
szklanka ciep∏ego mleka przed snem, panaceum 
znane ju˝ w czasach staro˝ytnych, 

• w razie problemów z zaÊni´ciem, zamiast rzucaç si´
nerwowo po ∏ó˝ku, lepiej wstaç i zrobiç sobie napar
z rumianku, lawendy lub lipy, 

• k∏aÊç si´ do ∏ó˝ka tylko po to, ˝eby spaç i kiedy
odczuwa si´ sennoÊç; inne czynnoÊci, jak jedzenie,
czytanie lub oglàdanie telewizji, sà w ∏ó˝ku niewskazane, 

• ograniczaç w godzinach poprzedzajàcych sen czynnoÊci
nadmiernie pobudzajàce organizm, jak intensywna nauka
czy ci´˝kie çwiczenia fizyczne, 

• je˝eli ma si´ dziecko, które nie chce spaç bez rodziców,
najbardziej tradycyjnà metodà jest otulenie go jakimÊ
fata∏aszkiem jego mamy – w ten sposób maluch
w dalszym ciàgu odczuwa jej obecnoÊç i czuje si´
bezpieczniej, 

• wed∏ug staro˝ytnych Egipcjan pozycja, w której le˝y si´
z g∏owà na pó∏noc, poprawia cyrkulacj´ uk∏adu
krwionoÊnego; potwierdzajà to równie˝ wyniki
doÊwiadczeƒ przeprowadzonych przez OÊrodek Badaƒ Snu
w Berkeley z wykorzystaniem obrotowego ∏ó˝ka, które
dowodzà, ˝e w pozycji z g∏owà na pó∏noc sen jest g∏´bszy
ni˝ w innych; warto zatem ustawiç swoje ∏o˝e w∏aÊnie
w taki sposób, 

• unikaç przyjmowania substancji pobudzajàcych w celu
efektywniejszego „wykorzystania” dnia, poniewa˝ dzia∏ajà
one kosztem snu, a przecie˝ stanowi on naturalny
i niezb´dny regulator naszych czynnoÊci ˝yciowych. 

Dziesi´ç „z∏otych Êrodków” na sen 
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Do bro czyn na
moc zió∏ 
Moc ny, spo koj ny sen to na tu ral ny ko sme tyk, po pra wia jà -
cy wy glàd skó ry i zdro wie. 
Nie któ re na po je po bu dza jà or ga nizm, za k∏ó ca jàc je go fi -
zjo lo gicz ny cykl dzieƒ -noc. Na le ̋y do nich przede wszyst -
kim ka wa, któ rà naj le piej za stà piç jej zbo ̋o wym od po -
wied ni kiem, ale tak ̋e moc na her ba ta z du ̋à za war to Êcià
te iny. Al ko hol te˝ by wa zdra dli wy, po nie wa˝ wy wo ∏y wa ny
prze zeƒ efekt re lak su jà cy jest tyl ko chwi lo wy. Nie oce nio -
nà po moc w za Êni´ ciu mo gà na to miast sta no wiç na pa ry
z zió∏, ta kich jak ru mia nek, ja Êmin lub g∏óg, mi ne ra ∏y ty pu
wapƒ i ma gnez oraz – uwa ga – dro˝ d˝e piw ne, któ re dzi´ -
ki wi ta mi nom z gru py B i ami no kwa som, ∏a go dzà sta ny
na pi´ cia ner wo we go. Pro po nu je my np.:
Na Ênia da nie: wy mien nie fi li ̋an ka ka wy
z od t∏usz czo nym mle kiem lub ka wa zbo ̋o wa,
grzan ka z ∏y ̋ecz kà mio du; szklan ka od t∏usz -
czo ne go mle ka, ka wa bez ko fe ino wa, 40 g
zia ren zbó˝; jo gurt z dwie ma ∏y ̋ecz ka mi zia -
ren zbó˝. 
Po po ∏u dniu: her bat ka bez te ino wa lub na par
z zió∏. 
Przed snem: ru mia nek z ∏y ̋ecz kà mio du, na -
par z wer be ny po spo li tej, li py, kwia tów po ma -
raƒ czy lub ja Êmi nu. 
Na par z zió∏: wsy paç kwia ty i li Êcie do fi li ̋an -
ki i za laç wrzà cà wo dà. Po za mie sza niu przy -
kryç fi li ̋an k´ spodkiem, od sta wiç na pi´ç
mi nut, a na st´p nie prze ce dziç. O w∏a Êci we
pro por cje naj le piej py taç w skle pie zie lar skim
lub ap te ce. 

Wp∏yw oto cze nia 
Po miesz cze nie win no byç do brze prze wie trzo ne, a tem pe -
ra tu ra nie wy˝ sza ni˝ 18oC. Kie dy prze szka dza Êwia t∏o, na -
le ̋y za cià gnàç za s∏o ny, a je Êli g∏ów nym pro ble mem jest ha -
∏as, za dbaç o po dwój ne szy by i u˝y waç za ty czek do uszu.
Ku pu jàc ra dio bu dzik, szu kaç tych na ba te rie, a nie na pràd.
W mia r´ mo˝ li wo Êci po zbyç si´ z sy pial ni urzà dzeƒ ste reo -
fo nicz nych i od bior ni ków te le wi zyj nych, któ re emi tu jà po le
ma gne tycz ne. Przy do bo rze wy stro ju pre fe ro waç od cie nie
ko lo ru nie bie skie go. Spraw dziç, czy ∏ó˝ ko jest wy god ne, ani
zbyt twar de ani zbyt mi´k kie, oraz czy po dusz ka za pew nia
opty mal ne u∏o ̋e nie szyi. Ab so lut nie uni kaç ma te ria ∏ów
syn te tycz nych, któ re przy cià ga jà kurz i ∏a du jà si´ elek tro -
sta tycz nie. Ma te rac i bie li zna po Êcie lo wa po win ny byç wy -
ko na ne wy ∏àcz nie z tka nin na tu ral nych. 
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Ulubione liczby 
Morfeusza
7 to licz ba go dzin snu, ide al na zw∏asz cza dla wkra cza jà cej
w do ro s∏oÊç m∏o dzie ̋y. Nie jest to jed nak sztyw na re gu ∏a:
nie któ rym w zu pe∏ no Êci wy star cza 5-6 go dzin od po czyn ku,
in ni, po trze bu jà 9-10 go dzin, by czu li si´ na praw d´ od pr´ -
˝e ni. Za po trze bo wa nie na sen
zmie nia si´ zresz tà z wie kiem.
No wo rod ki sy pia jà po 16 go dzin
na do b´, na to miast u osób star -
szych czas snu w na tu ral ny spo -
sób re du ku je si´ do czte rech lub
pi´ ciu go dzin. 
20 mi nut to mak sy mal ny czas po -
now ne go za pad ni´ cia w sen
po prze bu dze niu si´ w cià gu no cy.
Po je go up∏y ni´ ciu, je ̋e li sen nie
wra ca, le piej wstaç i coÊ zro biç
(przy go to waç na par z zió∏ lub
usiàÊç w fo te lu i chwi l´ po czy taç). 
W pie le sze do brze jest po wró ciç
do pie ro wte dy, kie dy zno wu po -
czu je si´ sen noÊç. W prze ciw nym
ra zie le ̋e nie w ∏ó˝ ku wy wo ∏u je

sku tek od wrot ny do za mie rzo ne go: wzra sta na pi´ cie ner -
wo we i sen ju˝ nie wra ca. 
Od 7 do 12% po pu la cji ludz kiej cier pi na chro nicz nà bez -
sen noÊç, któ rej nie da si´ wy le czyç ani te ra pià be ha wio ral -
nà ani Êrod ka mi far ma ko lo gicz ny mi. Jest to ty po wo ko bie -
ca do le gli woÊç: pa nie sta no wià a˝ 70% skar ̋à cych si´
na nià osób, a pro blem ten po ja wia si´ naj cz´ Êciej po mi´ -

dzy 40 a 55 ro kiem ˝y cia. 
35 osób na sto w roz wi ni´ tych
kra jach ma pro ble my ze snem: to
wi na co raz bar dziej fre ne tycz ne go
tem pa ˝y cia, roz ry wek za k∏ó ca jà -
cych tra dy cyj ny rytm dnia i no cy
oraz licz nych stre sów. 
67 osób cier pià cych na bez sen -
noÊç nie szu ka fa cho wej po mo cy
i wo li jà „zno siç” lub le czyç do -
mo wy mi spo so ba mi. 
Jest to jed nak b∏´d na tak ty ka, 
al bo wiem a˝ 90% przy pad ków
bez sen no Êci, je ̋e li tyl ko za sto su -
je si´ od po wied nià ku ra cj´, da
si´ wy le czyç. Po moc far ma ko lo -
gicz na oka zu je si´ nie zb´d na
u 70% z nich.
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Za gad ko we 
za cho wa nia 
pod czas snu

Najbardziej znany jest somnambulizm
(wyst´puje u 2 na 100 osób), ale lista 

zaburzeƒ snu jest o wiele d∏u˝sza. 
Obejmuje m.in. mówienie przez sen, 

l´ki nocne (nag∏e zerwanie si´ ze snu
z panicznym strachem, typowe zw∏aszcza 

dla dzieci), dolegliwoÊci ucià˝liwe, ale
generalnie nieszkodliwe dla zdrowia. Du˝o
groêniejszy jest tzw. zespó∏ Rem-Behaviour,
polegajàcy na wyst´powaniu gwa∏townych,

niekontrolowanych ruchów. 



Je sieƒ to wy syp wszel kie go 
ro dza ju no wi nek tech nicz nych,
po ma ∏o in ten syw nym okre sie wa -
ka cji pro du cen ci za czy na jà wal k´
o klien ta. Fir ma Kor pol, któ ra jest au -
to ry zo wa nym dys try bu to rem mar ki
TREND net, po sze rzy ∏a swo jà ofer t´
o no we urzà dze nie o bar dzo d∏u giej
i skom pli ko wa nej na zwie – Cle ar Sky
Blu eto oth Vo IP Con fe ren ce Pho ne
Kit. Jest ono prze zna czo ne dla ma -
∏ych i Êred nich firm i, co naj wa˝ niej -
sze, jest kom pa ty bil ne z co raz bar -
dziej po pu lar nym ko mu ni ka to rem
Sky pe, z któ rym ∏à czy si´ za po Êred -
nic twem Blu eto oth. Za pew nia to re -
duk cj´ kosz tów i kom fort ob s∏u gi.
W sk∏ad ze sta wu wcho dzi sta cja ba zo -
wa oraz ada pter USB 2.0 Blu eto oth

o klienta
W walce
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Firma Sony Ericsson zaprezentowa∏a
niedawno nowy model telefonu
komórkowego – Z610i. Na pierwszy 
rzut oka widaç, ˝e telefon zosta∏
zaprojektowany z wyjàtkowà dba∏oÊcià
o wyglàd zewn´trzny. Ale nie tylko. 
Jest równie˝ wyposa˝ony w aparat
fotograficzny o imponujàcej

rozdzielczoÊci
2 megapikseli. Mo˝na zrobiç
zdj´cie i od razu wys∏aç je
do swojego osobistego blogu.
Mo˝na te˝, niezale˝nie od miejsca,
w jakim si´ ktoÊ znajduje, przeglàdaç
sieç Web i b∏yskawicznie pobieraç du˝e
za∏àczniki wiadomoÊci e-mail. 

Class 1, któ ry po
umiesz cze niu w do -
wol nym kom pu te rze

sta cjo nar nym lub lap -
to pie za pew nia kom fort

roz mo wy w za si´ gu do
100 me trów. Urzà -

dze nie jest wy po -
sa ̋o ne w wy -
Êwie tlacz LCD
oraz to uch pad,

któ re u∏a twia jà
prze glà da nie kon -

tak tów Sky pe, hi sto rii roz -
mów, itd. Dzi´ ki te mu zmyÊl ne mu
ga d˝e to wi u˝yt kow ni cy Sky pe mo gà
si´ do wol nie prze miesz czaç i roz ma -
wiaç bez ko niecz no Êci sie dze nia
przed kom pu te rem. 
Ca sio tak ̋e wy cho dzi na prze ciw ro -
snà cym ocze ki wa niom klien tów
i pre zen tu je no wy mo del cy fro -
we go apa ra tu fo to gra ficz ne -
go EX -S770. ¸à czy on
atrak cyj nà stro n´ wi zu al -
nà z funk cjo nal no Êcià.
W przy pad ku na gry wa nia
fil mów, apa rat jest kom pa -
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ty bil ny z ekra nem te le wi zyj nym, a sa -
mo na gry wa nie od by wa si´ do s∏ow nie 
po na ci Êni´ ciu jed ne go przy ci sku. 
EX -S770 jest wy po sa ̋o ny w funk cj´
Da ta Trans port, w któ rej do ku men ty
prze twa rza ne sà w for mat JPEG i wy -
Êwie tla ne na ekra nie apa ra tu. Na
przy k∏ad w przy pad ku, kie dy oglà da my
w In ter ne cie ma p´ re gio nu tu ry stycz -
ne go, któ ry za mie rza my od wie dziç, to
eli mi nu je po trze b´ za bie ra nia ze so bà
ma py lub prze wod ni ka. Sys tem An ti
Sha ke za pew nia do sko na ∏à ja koÊç
ob ra zów, na wet w nie zbyt do god nych
wa run kach ze wn´trz nych. Jest te˝ coÊ
dla mi ∏o Êni ków mniej skom pli ko wa nej
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Funkcja „push a mail”
umo˝liwia odbieranie
wiadomoÊci bezpoÊrednio

w telefonie. Aparat zapewnia równie˝
swojemu u˝ytkownikowi rozrywk´; 

gry 3D, odtwarzacz plików muzycznych. 
Ca∏e oprogramowanie potrzebne do kopiowania 
z p∏yt CD do telefonu zawarto w zestawie Z610i. 

elek tro ni ki, na przy k∏ad dla paƒ. Ze -
gar ki Ca sio z li nii Ba by G -Li ne cie szà
si´ po pu lar no Êcià od wie lu lat. Zró˝ ni -
co wa ne ko lo ry i wy myÊl ny de sign
spra wia, ˝e jest to je den z naj ch´t niej

ku po wa nych mo de li ze gar ków na
Êwie cie. No wa li nia na zwa na zo sta ∏a
Swe et Po ison. Pro jek tan ci wy ko rzy -
sta li pa nu jà cà ostat nio mo d´
na z∏o to i sre bro i po ∏à czy li te
w∏a Ênie ko lo ry z in ny mi. 

ce chu je du ̋a moc (1800 W), bo ga te
wy po sa ̋e nie i naj wy˝ szej ja ko Êci filtr
HE PA, któ ry po ch∏a nia po nad 99,9 %
za nie czysz czeƒ, ta kich jak sierÊç, roz -
to cza czy kurz. Urzà dze nie jest bar dzo
funk cjo nal ne, po sia da bo wiem opcje
od ku rza nia mi´k kich i twar dych po -
wierzch ni, ssaw k´ szcze li no wà i ssaw -
k´ do ta pi cer ki. Od ku rza nie ta kim
sprz´ tem mo ̋e byç przy jem no Êcià,
a nie przy krym obo wiàz kiem. 

Do wy bo ru jest ca ∏e mnó stwo mo de li
z prze ró˝ ny mi kom bi na cja mi ko lo ry -
stycz ny mi. Ze gar ki majà wszyst kie
ce chy po przed nich G -Shock – sà
wo do od por ne do g∏´ bo ko Êci 100 m,

ma jà bu dzik, sto per, itd. Ge ne ral -
nie sà skie ro wa ne do ko -
biet m∏o dych i ak tyw nych,
pro wa dzà cych spor to wy
tryb ˝y cia. 

Ro wen ta CLAS SIC to
no wa li nia od ku rza czy re -

pre zen to wa nych przez mo -
del RO 1431. Urzà dze nie to
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Mo da na ki no hin du skie zo sta ∏a
sko men to wa na w me diach wie lo krot -
nie. Ich fa bu ∏a jest ma ∏o skom pli ko -
wa na i do star cza lu dziom sil nych
i jed no znacz nych w od bio -
rze emo cji. Oczy wi Êcie,
nie któ rzy obu rzà si´, ˝e fil -
my z Bol ly wo od, koƒ czà ce
si´ za wsze hap py en dem,
pre zen tu jà mier nà war toÊç
ar ty stycz nà, ale czy cià gle
mu si my ob co waç ze sztu -
kà wy so kie go lo tu? „Re -
be liant” to film, któ ry nie
do koƒ ca wpi su je si´
w sche mat po le ga jà cy za zwy czaj
na po ka za niu ro man tycz nej mi ∏o Êci,
któ ra mu si po ko naç wie le prze szkód,
aby widz po czu∏ si´ usa tys fak cjo no -
wa ny. ˚e by mieç pe∏ ni´ od bio ru, na -
le ̋y za po znaç si´ z t∏em hi sto rycz nym
ob ra zu. Od XVII wie ku w In diach rzà -
dzi ∏a Kom pa nia Wschod nio in dyj ska,
któ ra wo bec pra wo wi tych w∏a Êci cie li
owych ziem pro wa dzi ∏a po li ty k´ ∏u -
pie˝ czà i ra si stow skà. „Re be liant”
opo wia da hi sto ri´ przy wód cy naj wi´k -
sze go po wsta nia prze ciw rzà dom
kom pa nii – Man ga la Pan deya. Cie ka -

wost k´ sta no wi fakt, ˝e naj lep szym
przy ja cie lem Pan deya by∏ ofi cer bry tyj -
ski, któ re mu Man gal ura to wa∏ ˝y cie. 
Do wy po ̋y czal ni w paê dzier ni ku tra fi

rów nie˝ film z Nic kiem
Nol te, pod wie le mó -
wià cym ty tu ∏em „Mów
mi ta to”. G∏ów ny bo -
ha ter, gra ny przez Nol -
te, do wia du je si´, ˝e
ma przed so bà nie wie -
le ˝y cia. Po sta na wia
wi´c na sto let nie mu
w∏a my wa czo wi, któ re -
go przy ∏a pa∏ na mysz -

ko wa niu w ga ra ̋u, za pro po no waç
wiel ce od po wie dzial nà ro l´ – na zjeê -
dzie ab sol wen tów ma uda waç, ˝e jest
je go sy nem. Film ma
cha rak ter hu mo ry stycz -
ny, ale te˝, w zwiàz ku
z kon tek stem, lek ko no -
stal gicz ny. Po ka zu je, ˝e
w ob li czu kru cho Êci ˝y -
cia za czy na jà od gry waç
ro l´ czyn ni ki, któ re do -
tych czas by ∏y uÊpio ne
i wy da wa ∏y si´ ma ∏o
istot ne. 
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i nie tylko
Z happy endem

Ostat nia pro po zy cja
to po zy cja obo wiàz -
ko wa – „Dzieƒ Êwi -
ra” Mar ka Ko ter -
skie go to je den
z naj lep szych pol -
skich fil mów ostat -
nich lat. Pe∏ na iro -
nii, gorz ka i pe sy mi -
stycz na wi zja ˝y cia
prze ci´t ne go oby -
wa te la – pol skie go „eve ry ma na”. Re -
we la cyj na ro la Mar ka Kon dra ta, fan -
ta stycz ne dia lo gi, a ra czej w prze wa -
˝a jà cej cz´ Êci mo no lo gi. AdaÊ Miau -
czyƒ ski to „eta to wy” bo ha ter Ko ter -
skie go – za cz´ ∏o si´ od „˚y cia we -
wn´trz ne go”, „Dzieƒ Êwi ra” to dru ga

cz´Êç, a nie daw no na
na szych ekra nach go Êci∏
film „Wszy scy je ste Êmy
Chry stu sa mi”. War to za -
trzy maç si´ na tej try lo -
gii, na praw d´ da je do
my Êle nia. W koƒ cu ki no
nie ogra ni cza si´ do Bol -
ly wo od, gdzie wszyst ko
si´ do brze koƒ czy i g∏ad -
ko to czy.

PREMIERY

„Alex Rider: misja
Stormbreaker”. Alex Rider to
nowy idol nastolatków. Ksià˝ki
o przygodach m∏odego agenta
sprzedajà si´ w rekordowych
nak∏adach. Zobaczymy, jak
ekranizacja wyczynów Alexa
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Le onie Swann „Spra wie dli woÊç
owiec”. Ksià˝ ka zro bi ∏a nie sa mo wi tà
ka rie r´ na ca ∏ym Êwie cie, zresz tà ca∏ -
kiem za s∏u ̋o nà. Trze ba przy znaç, ˝e
do fa bu ∏y o owcach po szu ku jà cych za -
bój ców swo je go pa ste rza au tor ka wy -
ko rzy sta ∏a nie sa mo wi te po k∏a dy wy -

obraê ni, choç, jak sa ma
przy zna je, przy sz∏o jej to
nad zwy czaj ∏a two, ja ko ˝e
przez kil ka lat miesz ka ∏a
w Ir lan dii, gdzie owca to
nie mal zwie rz´ na ro do we.
Pol ski wy daw ca opi sa∏
„Spra wie dli woÊç owiec” ja -

ko fi lo zo ficz ny kry mi na∏ i chy ba do brze
ujà∏ sta tus tej po wie Êci. Nie jest to ˝a -
den dresz czo wiec i ko muÊ, kto szu ka
w ksià˝ kach g∏´b szych emo cji, mo ̋e
si´ wr´cz wy da waç nud na wà, ale war -
to si´ po chy liç nad jej nie sa mo wi tym
spo ko jem, mi mo „nie spo koj ne go” te -
ma tu. Owiecz ki ˝y jà so bie w∏a snym ˝y -
ciem i mi mo wszyst ko naj wa˝ niej szy
jest dla nich swo bod ny do st´p do zie -
lo nej, so czy stej tra wy. Bra wo dla au tor -
ki za nie sa mo wi tà pla stycz noÊç i nie z∏à
nar ra cj´! Le onie Swann: Spra wie dli -
woÊç owiec. Am ber. War sza wa 2006.

˝ek, z pew no Êcià ty sià ce osób cze -
ka na nià z nie cier pli wo Êcià. Ma rek
Kra jew ski: Fe stung Bre slau. Wy -
daw nic two WAB. War sza wa 2006.

Na omi Kle in „No lo go”. Wy -
daw ca na ok∏ad ce ksià˝ ki Na omi
Kle in in for mu je, ˝e „No lo go” zy -
ska ∏o u czy tel ni ków sta tus „bi blii
al ter glo ba li stów” i jest to nie wàt pli -

wie praw da. Czy zga dza my si´ z au tor -
kà czy te˝ ma my od mien ne zda nie,
war to za po znaç si´ z jed nym z naj g∏o -
Êniej szych ma ni fe stów ostat nich lat.
Nikt nie zmu sza czy tel ni ka, aby uzna∏,
i˝ mu si udaç si´ na woj n´ z kor po ra -
cja mi, ale war to przy naj mniej upra -
wiaç „Êwia do mà kon sump cj´”. Au tor -
ka bo wiem ob na ̋a me cha ni zmy dzia -
∏a nia wspó∏ cze snych firm, któ re do -
s∏ow nie znie wa la jà od bior c´ ma già
w∏a snej mar ki, sto su -
jàc za ra zem mnó stwo
na gan nych mo ral nie
me tod. War te prze czy -
ta nia i prze my Êle nia.
Na omi Kle in: No lo go.
Âwiat Li te rac ki. 
War sza wa 2005.

Ma rek Kra jew ski
„Fe stung Bre slau”.
Ksià˝ ka Mar ka Kra jew -
skie go to chy ba naj bar -
dziej ocze ki wa na po zy -
cja ro ku. Au tor za po wia -
da∏ jej po wsta nie od
d∏u˝ sze go cza su, os trze -
ga jàc, ˝e b´ dzie to
ostat nia cz´Êç se rii po -
Êwi´ co nej rad cy kry mi nal ne mu Moc -
ko wi, a jed no cze Ênie Wro c∏a wio wi, bo
to w∏a Ênie Bre slau, obok Moc ka, jest
jed nym z g∏ów nych bo ha te rów. O pi -
sar stwie Kra jew skie go po wie dzia no ju˝
wie le do bre go (za s∏u ̋e nie), au tor zo -
sta∏ mi´ dzy in ny mi lau re atem Pasz por -
tu Po li ty ki. Szko da, ˝e nie po wsta nie
wi´ cej ˝ad na ksià˝ ka po Êwi´ co na zna -
nym bo ha te rom, a mo ̋e jed nak pi sarz
zmie ni zda nie? W „Fe stung” spo ty ka -
my Eber hard ta Moc ka, któ ry jest ju˝
sta ry, zm´ czo ny i zre zy gno wa ny. Ak cja
tym ra zem dzie je si´ pod czas dru giej
woj ny Êwia to wej, t∏o jest wi´c zna ko -
mi te do po ka za nia zdzi cze nia ota cza -
jà ce go Êwia ta, w czym Ma rek Kra jew -
ski jest praw dzi wym mi strzem. Au tor
za po wia da ju˝ no wà se ri´ swo ich ksià -

przyjmie si´ w naszym kraju. Zapowiada
si´ interesujàco, tym bardziej ˝e film jest
reklamowany jako uniwersalny,
przeznaczony dla ka˝dej grupy wiekowej.
Patronem medialnym premiery zosta∏o
mi´dzy innymi wydawnictwo Znak, które
wydaje seri´ ksià˝ek o perypetiach Alexa
Ridera. Re˝.: Geoffrey Sax, wyst.: Ewan
McGregor, Alicia Silverstone. 
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Bazgro∏y sà nie tylko
odzwierciedleniem
naszych osobowoÊci, 
ale bywajà tak˝e wyrazem
emocji prze˝ywanych
w okreÊlonych
sytuacjach. Analizujàc
rysunki dziecka,

mo˝na wiele powiedzieç
na temat jego uczuç czy
stopnia rozwoju.
W odró˝nieniu od dzieci,
doroÊli potrafià doskonale

ukrywaç swoje uczucia,
myÊli i poglàdy.
Autocenzura w umyÊle
dojrza∏ego cz∏owieka
powstrzymuje go

od wyra˝ania treÊci
najbardziej bolesnych 
czy niezgodnych
z normami spo∏ecznymi.
Dlatego osobom
predysponowanym
do tworzenia pogodnych
s∏oneczek zdarza si´fia
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nie d∏u go pis, o∏ó wek czy pió ro. Ma -
te ria li Êci o sk∏on no Êciach do agre sji
w pa sji twór czej po tra fià na wet
znisz czyç kart k´ pa pie ru. Twa rze
lub pro f i le ba zgrzà ci, któ rzy lu bià
sie bie, ce nià przy ja ció∏, do brze czu -
jà si´ w ja snych sy tu acjach, a nie
zno szà nie do mó wieƒ, pod st´ pów,
ma ni pu la cji. Ce chu je ich zdro wy roz -
sà dek, so lid noÊç za wo do wa i po czu -
cie hu mo ru. Twa rze smut ne wy -
cho dzà spod r´ ki lu dzi bar dzo am -
bit nych, któ rzy jed nak czu jà si´ nie -
do war to Êcio wa ni. Ry su jà je te˝ lu -
dzie wra˝ li wi i sku pie ni na so bie. By -
le dro biazg cz´ sto ura sta w ich

oczach do ogrom nej prze szko dy.
Ma jà sk∏on noÊç do szcze gó -
∏o wej ana li zy wszyst kich ˝y -

cio wych pro ble mów, a po g∏´ -
bia nie wie dzy i kom pe ten cji

jest dla nich jed nym z naj wa˝ -
niej szych ce lów. Bu zie we so ∏e

to wi zy tów ka osób ener gicz nych,
kon se kwent nych i nie co po -
zba wio nych skru pu ∏ów w dà -
˝e niu do w∏a snych ce lów.
Po sta cie z∏o ̋o ne z kil ku

Lu dzie ˝y wio ∏o wi, ak tyw ni i otwar ci
cz´ sto two rzà tzw. ry sun ki pàcz ku jà -
ce, na któ rych w mia r´ up∏y wu cza -
su po ja wia jà si´ co raz to no we ele -
men ty. Osob ni cy za kom plek sie ni
i spi´ ci, o du ̋ym ∏a dun ku l´ ku, uzu -
pe∏ nia jà szcze gó li ka mi to, co pier -
wot nie by ∏o ba zgro ∏em. Wra˝ li wi
i nie pew ni sie bie pro wa dzà de li kat -

Znu dze ni, skon cen tro wa ni na ja -
kimÊ pro ble mie, za ab sor bo wa ni my -
Êla mi czy po de ner wo wa ni, wy ko nu -
je my wie le mi mo wol nych czyn no Êci,
do któ rych nie przy wià zu je my naj -
mniej szej wa gi. Spo ra gru pa osób
po kry wa ry sun ka mi s∏u˝ bo we no tat -
ni ki, kart ki z do mo wy mi za pi ska mi
czy ka wiar nia ne ser wet ki. Do gry -
zmo ∏ów tych, z po zo ru zu pe∏ -
nie po zba wio nych sen su,
psy cho lo go wie przy wià -
zu jà nie ma ∏à wa g´. Twier -
dzà bo wiem, ˝e sà swo -
istym in tu icyj nym prze ka -
zem, i mo˝ na z nich od -
czy taç do mi nu jà ce ce -
chy ludz kiej oso bo wo -
Êci. Psy cho te ra peu ci
do da jà, ˝e owe ba zgro -
∏y  -gry zmo ∏y ma jà te˝
zna cze nie te ra peu tycz -
ne. Sà zna ko mi tym
i szyb kim spo so bem na
roz ∏a do wa nie we wn´trz -
nych na pi´ç spo wo do -
wa nych stre sem, l´ kiem
i znu ̋e niem. 

gryzmo∏ów
Ukryty sens



gryzmoliç figury
geometryczne czy
zygzaki gniewu. 
Jednak w nieÊwiadomie
kreÊlonych znakach
doÊwiadczony psycholog
lub grafolog mo˝e
rozpoznaç nasze

nastroje, obawy,
marzenia i cechy
charakteru. JeÊli wi´c
czujemy si´ nieswojo 
we w∏asnej skórze,
popatrzmy na to, 
co nabazgraliÊmy, 
np. podczas ostatnio

przeprowadzonej
rozmowy telefonicznej.
Mo˝e poczuliÊmy
zagro˝enie i ch´ç
schowania si´ w mysiej
norze albo te˝ 
aksamitny g∏os
rozmówcy pobudzi∏ 

w nas ch´ç spodobania
si´ w∏aÊnie tej osobie. 
W ten sposób mo˝emy
staç si´ w∏asnymi
grafologami
i psychoterapeutami
uÊwiadamiajàcymi sobie
to, co instynktowne.

59

cza g∏´ bo kà po trze b´ upo rzàd ko wa -
nia rze czy wi sto Êci, cie ka woÊç w po -
zna wa niu me cha ni zmów rzà dzà cych
Êwia tem. Zyg za ki gry zmo là en tu -
zja Êci, któ rzy rów nie ∏a two ki pià po -
my s∏a mi, co gnie wem. Strza ∏y to
ulu bio ny te mat lu dzi wo jow ni czych,
˝àd nych w∏a dzy. Oni za wsze pra gnà
zwra caç na sie bie uwa g´. Ci ry su jà -
cy strza ∏y gro tem ku gó rze – atrak -
cyj nà fi zycz no Êcià, a ci ba zgrzà cy
strza ∏y skie ro wa ne w dó∏ – zdol no -
Êcia mi in te lek tu al ny mi. Spi ra la to
wy raz sk∏on no Êci do kom pli ko wa nia
so bie ˝y cia. Spo Êród tych ry sow ni -
ków wy wo dzà si´ osob ni cy, któ rych
po cià ga nie za wsze op∏a cal ne ry zy ko
i ha zard. ¸aƒ cu chy sze Êcia nów
sy gna li zu jà za gu bie nie w ˝y ciu i nie -
umie j´t noÊç roz wià zy wa nia w∏a -
snych pro ble mów. Ich au to rzy nie
po tra fià roz ∏a do wy waç w∏a snych
stre sów, co by wa dla nich wiel ce
szko dli we. Ry sun ki bro ni wska zu jà
na na mi´t nà na tu r´.
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kre sek, mo gà Êwiad czyç o nie ch´ ci
do g∏´ bo kich roz wa ̋aƒ. Au tor ta kie -
go ry sun ku po chop nie for mu ∏u je sà -
dy, dla te go te˝ cz´ sto si´ my li. Po -
trze b´ po czu cia bez pie czeƒ stwa,
osià gni´ cia spo ko ju i ro zej mu z ˝y -
ciem wy ra ̋a jà ry sun ki przed sta wia -
jà ce po ∏à czo ne kwa dra ty i pro -
sto kà ty po dzie lo ne prze kàt ny mi
lub in ne sk∏a dan ki geo me trycz -
ne. Ba zgrzà je lu dzie o ma ∏ym po -
czu ciu w∏a snej war to Êci, wra˝ li wi
i de li kat ni, o du ̋ej wy obraê ni, któ ra
jest dla nich schro nie niem w chwi -
lach zwàt pie nia. Dziw ne stwo ry
sym bo li zu jà du ̋à wy obraê ni´ i zdol -
noÊç do strze ga nia rze czy, na któ re
in ni nie zwra ca jà uwa gi. Stwór na -
kre Êlo ny kil ko ma po cià gni´ cia mi po -
ka zu je umie j´t noÊç uj mo wa nia
w pro sty spo sób isto ty za gad nieƒ,
i ∏a twoÊç syn te tycz ne go my Êle nia.
Oso by pe∏ ne we wn´trz ne go nie po -
ko ju, spi´ te, ma jà ce wie le kon flik -
tów z oto cze niem, cz´ sto kre Êlà ko -
∏a. Ci ba zgra cze ma jà ory gi nal ne
po glà dy na ˝y cie i nie ma ∏à ocho t´
pod po rzàd ko wa nia so bie in nych.
Opar te na ko le ry sun ki s∏oƒ ca czy
kwia tów cha rak te ry zu jà lu dzi po -
god nych, mi ∏ych, przy ja znych. Rzad -
ko kie dy wpa da jà w z∏e na stro je,
a je Êli tak si´ zda rzy, ch´t nie wra ca -
jà do wspo mnieƒ dzie ciƒ stwa, któ re
pod no szà je na du chu. Po je dyn czy
kwiat z∏o ̋o ny z sy me trycz nych p∏at -
ków, bez ∏o dy gi i li Êci, Êwiad czy
o zbyt nim sku pie niu na dro bia zgach.
Au tor ta kie go ry sun ku ma trud no Êci
z syn te tycz nym my Êle niem, nie kie dy
te˝ l´ ka si´ ˝y cia, któ re go me cha ni -

zmy wy da jà mu si´ groê ne i niezro -
zu mia ∏e. Li te ry i cy fry pod kre Êlo -
ne, wy raê ne, pro ste Êwiad czà o za -
do wo le niu i pew no Êci sie bie. Za ma -
szy ste, nie mal ka li gra ficz ne, ale
ozdo bio ne za wi ja sa mi, sà zna kiem
ukry wa nych g∏´ bo ko kom plek sów
i nie do war to Êcio wa nia. Ry su jà ca je
oso ba pra gnie zro zu mie nia, mi ∏o Êci
i ak cep ta cji. Bar dzo li czy si´ ze zda -
niem in nych. Mo ty wy de ko ra cyj -
ne wy bie ra jà ci, któ rzy lu bià ∏ad
i po rzà dek. Sà su mien ni, pra co wi ci,
mo˝ na mieç do nich za ufa nie, choç
oni sa mi nie za wsze ob da rza jà nim
oto cze nie. Szlacz ki – im wi´ cej
w nich szcze gó ∏ów i pre cy zji, tym
mniej sza od por noÊç na cha os i ba -
∏a gan w ˝y ciu. Ry su jà je oso by pe -
dan tycz ne, sta ran ne, ∏a two po pa da -
jà ce w ru ty n´ i nie prze pa da jà ce
za zmia na mi. Dom ki sym bo li zu jà
ma rze nia o po wro cie w Êwiat dzie -
ciƒ stwa, o szcz´ Êli wej ro dzi nie i do -
mu. Ry so wa nie la bi ryn tów ozna -



CENA CHARAKTERYSTYKA

ACTUAL 20.825 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.043.2
50th - wer. jubileuszowa 21.845 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.343.2
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• 876 PAKIET FRESH/ACTUAL COMFORT (112, 210, 876) z∏ 1.700 • 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 383 • 025 Klimatyzacja manualna  CENA PROMOCYJNA!!!! z∏ 1.700
• 063 Siedzenie kierowcy i kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 468 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏
425 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.615 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 40/60 z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.233 • 803 Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 315
Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.275 • 329 Skórzana kierownica z∏ 255 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i centralny zamek z∏ 1.020 • 431 Felgi ze stopów lekkich 14“ opony
185/60/14“ z∏ 1.275 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 511 Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 876 Zderzaki w
kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 Listwy boczne z∏ 170

1.2 ACTUAL 28.900 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 30.430 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 Multijet 16v ACTIVE 35.275 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4

1.2 ACTUAL 30.175 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 31.705 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 Multijet 16v ACTUAL 36.550 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
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60

1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 27.880 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16v ACTUAL 31.450 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 33.830 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 36.890 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 38.675 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0
1.3 Multijet 16v 4x4 40.290 1248 70 150 5,3 5-drzwiowy 169.064.0
1.3 Multijet 16v 4x4 CLIMBING 42.075 1248 70 150 5,3 5-drzwiowy 169.074.0
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• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 340 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.655 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏
4.675 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 4 g∏oÊniki) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 510 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 510 • 108 Felgi ze stopów lekkich
14“ opony 185/65/14“ z∏ 1.275 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.488 • 141 Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 Cztery zag∏ówki tylne tapicerowane (wrersja
DYNAMIC i CLIMBING) z∏ 128 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 50/50 z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.063 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245 Sterowanie radiem
z ko∏a kierownicy z∏ 383 • 295 Siedzenie pasa˝era ze zintegrowanym schowkiem z∏ 170 • 357 Relingi dachowe z∏ 510 • 392 ESP+ASR/MSR i Hill Holder z∏ 2.125 • 399 Szklany dach otwierany
elektrycznie Sky Dome z∏ 2.465 • 40I Bluetooth z∏ 850 • 407 Automatyczna skrzynia biegów Dualogic z∏ 5.100 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i centralny zamek z∏ 1.020
• 431 Felgi ze stopów lekkich 14“ opony 165/65/14“ z∏ 1.275 • 469 Przesuwana i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 85 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020
• 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 508 Czujnik parkowania z∏ 765 • 451 Radioodtwarzacz kasetowy zintegrowany z∏ 1.020 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.275 • 717 Radioodtwarzacz
CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.700 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 565 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.020 • 626 Siedzenie kierowcy  z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 665 Zapalniczka z∏ 170
• 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 85 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 340 • 890 Pakiet Komfort z∏ 128 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800
• 927 Listwy boczne z∏ 170 • 989 Pakiet dla palàcych (zapalniczka + popielniczka) z∏ 85 • 50G Pakiet Hi- Fi (zawiera opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K Pakiet Sky (zawiera
opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 340 • 4DM Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218,
50X) z∏ 3.740 • 4DN Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399, 50X) z∏ 3.060 • 4DP Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) z∏ 8.075
• 356* Mapa Portugalii z∏ 768,4 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy, S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* Mapa Niemiec z∏ 768,40
• 537* Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* Mapa Holandii z∏ 768,40 • 548* Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* Mapa Danii i Szwecji z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
*  cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

• 025 Klimatyzacja manualna z∏ 2.975 • 028 Szyby przednie sterowane elektrycznie z∏ 595 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 170 • 097 Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 425 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.615 • 195 Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 914 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 213 • 228
Centralny zamek z∏ 298 • 313 Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.360 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 340 • 431 Felgi ze stopów lekkich
13“ opony 165/65/13“ z∏ 1.233 • 457 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 890 Pakiet Komfort z∏ 383

• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 383 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 028 Szyby przednie sterowane elektrycznie z∏ 680 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 Felgi ze
stopów lekkich 14“ opony 185/65/14“ z∏ 1.020 • 195 Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 414 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 502 Poduszka
powietrzna pasa˝era z∏ 1.020 • 626 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz w cz´Êci l´dêwiowej z∏ 765 • 728 Dla wersji 064 i 164 - Pakiet dwukolorowe wn´trze (zawiera opcje: 028, 195, 626
dwukolorowà desk´ rozdzielczà i dwukolorowe wn´trze) z∏ 1.870 • 728 Dla wersji 274 - Dwukolorowa deska rozdzielcza i dwukolorowe wn´trze z∏ 850

1.4 8v ACTIVE 30.260 1368 77 162 6,9 4-drzwiowy 172.164.1
1.4 8v DYNAMIC 33.660 1368 77 162 6,9 4-drzwiowy 172.274.1
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• PAKIET ACTIVE STYLE (041, 097, 927) z∏ 510 • PAKIET ACTIVE COMFORT (008, 195, 352, 450) z∏ 850 • PAKIET ENERGY STYLE (felgi ze stopów lekkich dla danej wersji, 923, 927) z∏ 1.360
• PAKIET ENERGY COMFORT (025, 132, 564, 623) z∏ 3.825 • PAKIET SPORT GOLD (140, 347, 400, 508, 823) z∏ 4.080 • PAKIET ENERGY/DYNAMIC GOLD (140, 347, 400, 508, 823) z∏ 6.630
• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 383 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà w dwóch p∏aszczyznach z∏ 425 • 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 510 • 025 Klimatyzacja manualna
z∏ 3.825 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 4.675 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (wersja SPORT) z∏ 850 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne,
lakierowane, czujnik temp. zewn´trznej z∏ 425 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 340 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 468 • 097 Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 510 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 425 • 132 Pod∏okietnik przedni z∏ 425 • 195 Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.233 • 210 Lakier
metalizowany (wersja SPORT) z∏ 0 • 211 Skórzana tapicerka Elegant (siedziska i oparcia) z∏ 3.400 • 212 Skórzana tapicerka Sport z∏ 3.400 • 256 Pojemnik w baga˝niku Cargo Box z∏ 255
• 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 383 • 347 Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 213 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS z∏ 510
• 392 ESP+ASR/MSR,HBA i Hill Holder z∏ 2.125 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 3.400 • 407 Automatyczna skrzynia biegów MTA z∏ 4.250 • 4GE Skrzynia 6-cio biegowa
manualna* z∏ 1.275 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany ze sterowaniem z ko∏a kierownicy z∏ 1.275 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy z∏ 1.700
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy (wersja DYNAMIC i SPORT) z∏ 425 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 416 Tempomat z∏ 1.275
• 42F Aktywne zag∏ówki antiWhiplash z∏ 340 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (5-cio ramienne) z∏ 1.275 • 208 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (10-cio ramienne
z∏ 1.275 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja ENERGY (14-to ramienne) z∏ 1.530 • 432 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 wersja ACTIVE, ENERGY (10-cio ramienne)
z∏ 1.275 • 432 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 wersja SPORT (10-cio ramienne) z∏ 0 • 435 Felgi ze stopów lekkich 17“ opony 205/45/17 wersja SPORT (15-sto ramienne) z∏ 425
• 439 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja ENERGY (18-to ramienne) z∏ 1.530 • 439 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja DYNAMIC (18-to ramienne) z∏ 0
• 450 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci z∏ 510 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie* z∏ 850 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1275
• 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 511 Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 340 • 4J3 Blue&Me - Bluetooth+USB z∏ 1.275 • 565 Instalacja do zmieniarki p∏yt CD z∏ 850 • 623 Elektryczna regulacja l´dêwiowa
siedzenia kierowcy z∏ 595 • 733 DPF - filtr czàstek sta∏ych  dla silników diesla z∏ 2.550 • 802 Lakier sportowy z∏ 1.233 • 802 Lakier sportowy (wersja SPORT) z∏ 0 • 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w
baga˝niku z∏ 170 • 923 Spoiler tylny dachowy z∏ 510 • 926 Spoilery boczne z∏ 680 • 927 Listwy boczne z∏ 213 • 965 Trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u (wersja 5-osobowa) z∏ 85 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o
zapasowe z∏ 255

1.2 8v ACTIVE 33.320 1242 65 155 6,1 3-drzwiowy 199.130.0
1.4 8v ACTIVE 34.170 1368 77 165 6,1 3-drzwiowy 199.133.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 40.545 1248 75 165 4,7 3-drzwiowy 199.131.0
1.4 8v ENERGY 36.295 1368 77 165 6,1 3-drzwiowy 199.233.0
1.4 Starjet 16v ENERGY 40.290 1368 95 178 6,2 3-drzwiowy 199.434.0
1.3 Multijet 16v ENERGY 44.795 1248 90 175 4,6 3-drzwiowy 199.237.0
1.4 Starjet 16v DYNAMIC 42.415 1368 95 178 6,2 3-drzwiowy 199.234.0
1.4 Starjet 16v sport 47.770 1368 95 178 6,2 3-drzwiowy 199.434.0
1.3 Multijet 16v SPORT 52.275 1248 90 175 4,6 3-drzwiowy 199.432.0
1.9 Multijet SPORT 54.825 1910 130 200 5,8 3-drzwiowy 199.436.0

1.2 8v ACTIVE 34.595 1242 65 155 6,1 5-drzwiowy 199.150.0
1.4 8v ACTIVE 35.445 1368 77 165 6,1 5-drzwiowy 199.153.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 41.820 1248 75 165 4,7 5-drzwiowy 199.151.0
1.4 8v ENERGY 37.570 1368 77 165 6,1 5-drzwiowy 199.253.0
1.4 Starjet 16v ENERGY 41.565 1368 95 178 6,2 5-drzwiowy 199.254.0
1.3 Multijet 16v ENERGY 46.070 1248 90 175 4,6 5-drzwiowy 199.257.0
1.4 Starjet 16v DYNAMIC 43.690 1368 95 178 6,2 5-drzwiowy 199.254.0

• 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (dop∏ata do wersji z klimatyzacjà manualnà) z∏ 2.550
• 051 Czujnik zmierzchu z∏ 255 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 129 Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 132 Pod∏okietnik przedni z∏ 170 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia
z∏ 5.100 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 595 • 256 Pojemnik w baga˝niku Cargo Box (opcja w wersji Active) z∏ 170
• 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 347 Czujnik deszczu z∏ 255 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 187 • 357 Relingi dachowe z∏ 595 • 365 System kontroli ciÊnienia
opon TPMS z∏ 595 • 392 ESP+ASR/MSR,HBA and Hill Holder z∏ 3.825 • 4DK Dezaktywator poduszki powietrznej pasa˝era z∏ 170 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 4.165
• 406 Felgi stalowe 15“ opony 195/60/15“ z∏ 255 • 407 Automatyczna skrzynia biegów (dost´pna z silnikami 1.4 16v i 1.3 Multijet 16v) z∏ 4.250 • 40X Wielofunkcyjne siedzenie tylne z∏ 850
• 40Y Regulacja l´d˝wiowa siedzenia kierowcy z∏ 170 • 416 Tempomat z∏ 1.275 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/60/15“ z∏ 1.530 • 431 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/60/15“
z∏ 1.700 • 432 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 205/50/16“ z∏ 2.550 • 43H Pod∏okietnik siedzenia pasa˝era z∏ 255 • 456 Regulacja l´d˝wiowa siedzenia pasa˝era z∏ 170 • 499 Fix&Go - zestaw do
naprawy opon z∏ 85 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 680 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190
• 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.530 • 717 Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.530 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 595 • 718 System audio HI FI
(g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 728 Tapicerka z alcantary z∏ 2.975 • 802 Kolor metalizowany extraserie z∏ 1.700 • 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 85 • 833 Przystosowanie do monta˝u
telefonu komórkowego z∏ 340 • 835 Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.715 • 923 Spoiler tylny dachowy z∏ 680 • 989 Pakiet dla palàcych
(zapalniczka + popielniczka) z∏ 85 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537* Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542*
Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* Mapa Danii z∏ 768,40 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
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 1 1.4 8v ENERGY 43.520 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.011.1

1.3 Multijet 16v ENERGY 49.045 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.015.1
1.4 8v DYNAMIC 48.195 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.511.1
1.4 16v DYNAMIC 50.065 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512.1
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 53.720 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515.1
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• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 070 – Szyby tylne przyciemniane z∏ 595 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 104 – Pó∏ka nad przestrzenià
baga˝owà z∏ 340 • 140 – Klimatyzacja automatyczna (dop∏ata do wersji z klimatyzajcà manualnà 025) z∏ 1.700 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5100 • 213 – Alarm
z∏ 1.020 • 213 – Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.105 • 41l – Bluetooth z∏ 850 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 – Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapa-
sowe z∏ 255 • 431 – Felgi aluminiowe 15” i opony 195/60/15 4 szt. z∏ 1.700 • 435 – Felgi aluminiowe 17” i opony 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opo-
na 195/60/15 z∏ 425 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏adane lusterka z∏ 425 • 465 – Konsola z lodówkà z∏ 1275 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.105 • 508 – Czujniki parkowania tylne
z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD (dla radia 564) z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250 • 564 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 564 – Radioodtwarzacz Cd zintegrowany (dla wersji
Dynamic) z∏ 425 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 245 – Ster. radiem na kierow. (dla radia 564)
z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 2.465 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 673 – Pakiet baga˝owy (pó∏ka nad przestzenià baga˝owa + gniazdko elektryczne 12V) z∏ 425 • 803 – Dojazdowe
ko∏o zapasowe z∏ 213 • 823 – Dodatkowe gniazdko 12V z∏ 85
* DPF – filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

1.6 16v BUSINESS 54.740 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.17A.3z4JD
1.9 Multijet z DPF* BUSINESS 62.390 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.17H.3z4JD
1.6 16v ACTIVE 61.115 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.17A.3
Natural Power1.6 16v/CNG (gaz) ACTIVE 73.015 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.17D.3
1.9 Multijet z DPF* ACTIVE 68.765 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.17H.3
1.6 16v DYNAMIC 64.090 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.18A.3
1.9 Multijet z DPF* DYNAMIC 71.740 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.18H.3
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1.4 16v ACTIVE 47.558 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.4
1.6 16v ACTIVE 50.108 1598 105 183 7,0 3-drzwiowy 192.3JB.4
1.9 Multijet 8v ACTIVE 56.908 1910 120 194 5,3 3-drzwiowy 192.3JL.4
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 61.285 1910 120 194 5,3 3-drzwiowy 192.32L.4
1.9 Multijet 16v DYNAMIC 67.065 1910 150 209 5,6 3-drzwiowy 192.32M.4

1.4 16v ACTIVE 48.408 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.4
1.6 16v ACTIVE 50.958 1598 105 183 7,0 5-drzwiowy 192.5JB.4
1.9 Multijet 8v ACTIVE 57.758 1910 120 193 5,4 5-drzwiowy 192.5JL.4
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 62.135 1910 120 193 5,4 5-drzwiowy 192.54L.4
1.9 Multijet 16v DYNAMIC 67.915 1910 150 207 5,8 5-drzwiowy 192.54M.4
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• 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 4.250 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 5.950 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (dop∏ata
do opcji 025) z∏ 1.700 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne zintegrowane z∏ 340 • 200 Dodatkowy podgrzewacz temperatury wn´trza (dla silników diesla) z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.445
• 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) z∏ 5.950 • 213 Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.275 • 230 Reflektory ksenonowe i spryskiwacze (eliminujà Êwiat∏a przeciwmgielne) z∏ 2.975
• 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy, kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 595 • 270 Lakier metalizowany „Lenticolari“ (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 Siedzenie pasa˝era sk∏adane
w stolik (w wersji 5 drzwiowej i Multiwagon) z∏ 298 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 383 • 350 Pakiet zimowy (podgrzewane przednie fotele, podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej
oraz spryskiwacze reflektorów przednich spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) z∏ 1.275 • 392 ESP+ASR/MSR,HBA z∏ 2.465 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie
Sky Window z∏ 4.250 • 416 Tempomat z∏ 1.275 • 41I Bluetooth z∏ 850 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/55/15“ z∏ 1.360 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony poszerzone
205/55/16“ 91V z∏ 1.700 • 435 Felgi ze stopów lekkich 17“ poszerzone opony 215/45/17“ 87W z∏ 2.550 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 4C6 Pakiet sportowy (felgi aluminiowe i opony
215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) - tylko dla wersji 3 drzwiowych z∏ 3.060 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 510 Poduszki
powietrzne boczne - tylne z∏ 1.275 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 510 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.530 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z∏ 2.040
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (dop∏ata do radioodtwarzacza CD) z∏ 510 • 565 Zmieniarka p∏yt CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a
kierownicy, kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 680 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 1.275 • 733 DPF - filtr czàstek sta∏ych  dla silników diesla z∏ 2.125 • 803 Dojazdowe
ko∏o zapasowe z∏ 0 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 7.225 • 914 Pakiet COMFORT 1(czujnik parkowania, deszczu i automatyczne Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 Spoiler tylny
dachowy (niedost´pny dla Multiwagon) z∏ 425 • 926 Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowych) z∏ 425 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 989 Pakiet dla palàcych (zapalniczka +
popielniczka) z∏ 128 • 59A Kit estetyczny „Kiron“ z∏ 213 • 40K Otwierana tylna szyba (dla Multiwagon) z∏ 765 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy,
S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* MapaNiemiec z∏ 768,40 • 537* Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* Mapa Holandii z∏
768,40 • 542* Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* Mapa Danii z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.4 16v ACTIVE 50.958 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.4
1.6 16v ACTIVE 53.508 1598 105 183 7,2 5-drzwiowy 192.7JB.4
1.9 Multijet 8v ACTIVE 60.308 1910 120 193 5,6 5-drzwiowy 192.7JL.4
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 64.685 1910 120 193 5,6 5-drzwiowy 192.74L.4
1.9 Multijet 16v DYNAMIC 70.465 1910 150 207 5,8 5-drzwiowy 192.74M.4
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1.8 16v BUSINESS 63.665 1796 140 206 7,5 5-drzwiowy 194.730.0
1.9 Multijet BEZ DPF BUSINESS 69.955 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.732.0z4HY
1.9 Multijet 16v BEZ DPF ACTIVE 73.370 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.747.0z4HY
1.9 Multijet 16v Z DPF ACTIVE AUT. 83.895 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.748.0
1.8 16v DYNAMIC 71.315 1796 140 206 7,5 5-drzwiowy 194.750.0
1.9 Multijet BEZ DPF DYNAMIC 77.605 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.752.0z4HY
1.9 Multijet 16v BEZ DPF DYNAMIC 83.895 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.757.0z4HY
1.9 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC AUT. 89.420 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.758.0
2.2 16v EMOTION 88.060 2198 147 210 8,6 5-drzwiowy 194.765.0
2.2 16v EMOTION AUT. 92.310 2198 147 205 9,7 5-drzwiowy 194.766.0
1.9 Multijet 16v BEZ DPF EMOTION 88.145 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.767.0z4HY
1.9 Multijet 16v Z DPF EMOTION AUT. 93.670 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.768.0
2.4 Multijet 20v Z DPF EMOTION AUT. 112.115 2387 200 216 8,0 5-drzwiowy 194.764.0

C
R

O
M

A

• brak opcji 4HY – brak opcji 4HY oznacza, ˝e samochód posiada DPF (filtr czàstek sta∏ych) – silniki diesla z∏ 1.700 Dla samochodów Croma z automatycznà skrzynià biegów DPF standardowo w cenie
samochodu • 051 Czujnik zmierzchu z∏ 425 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 850 • 133 Dodatkowa nagrzewnica firmy Eberspacher (wersje diesel)
z∏ 2.975 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 2.550 • 150 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy z∏ 850 • 505 Poduszki powietrzne boczne - przednie z∏ 1.020 • 510 Boczne poduszki
powietrzne - tylne z∏ 1.105 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 4H5 Lakier metalizowany „Magic Mirror“ z∏ 1.785 • 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) z∏ 5.100 • 212 Skórzana tapicerka
(siedziska i oparcia) + chromowane wstawki na desce rozdzielczej i ga∏ce zmiany biegów z∏ 5.355 • 213 Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 230 Reflektory ksenonowe i spryskiwacze z∏ 3.400
• 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 425 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 347 Czujnik deszczu z∏ 425 • 350 Pakiet zimowy 102+110+452 (podgrzewane przednie
fotele, podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów przednich z∏ 1.275 • 357 Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS z∏ 680 • 392 ESP+ASR
i Hill Holder z∏ 2.465 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie z∏ 5.865 • 416 Tempomat z∏ 1.615 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony  215/55/16 z∏ 1.700 • 432 Felgi ze stopów lekkich 17“
opony 215/50/17 wersje BUSINESS/ACTIVE z∏ 2.125 • 432 Felgi ze stopów lekkich 17“ opony 215/50/17 wersja DYNAMIC z∏ 850 • 433 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC
z∏ 1.700 • 433 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION z∏ 1.275 • 439 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-ramienne) z∏ 2.125 • 439 Felgi ze
stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION (10-ramienne) z∏ 1.700 • 420 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-ramienne, w kolorze chromu) z∏ 2.380 • 420
Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION (10-ramienne, w kolorze chromu) z∏ 1.955 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 255 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe -
205/55/16“ z∏ 425 • 982 Pe∏nowmiarowe ko∏o zapasowe, felga ze stopu lekkiego - 215/55/16“ z∏ 850 • 441 Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie
z∏ 680 • 501 Regulacja  foteli z pami´cià z∏ 4.165 • 508 Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 563 Zmieniarka p∏yt CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 •
564 Radioodtwarzacz CD zintegrowanyz∏ 1.275 • 632 Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych bocznych szyb z∏ 425 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 850 • 718 System audio HI FI
(g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 762 Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 927 Listwy ochronne na drzwiach w kolorze nadwozia z∏ 425 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (wersja ACTIVE)
z∏ 1.700 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (wersja DYNAMIC i EMOTION) z∏ 425 • 44J Fotele przednie sk∏adane w stolik z∏ 765 • 44X Baga˝nik  o podwójnym dnie z∏ 850 • 904 System
CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 8.075 • 4HS Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy, S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530 Mapa W∏och z∏ 731 • 533 Mapa Niemiec
z∏ 768 • 537 Mapa Francji z∏ 768 • 574 Mapa Hiszpanii z∏ 768 • 554 Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768 • 356 Mapa Portugalii z∏ 768 • 538 Mapa Belgii z∏ 768 • 540 Mapa Holandii z∏ 768 • 542 Mapa
Szwajcarii z∏ 768 • 548 Mapa Austrii z∏ 768 • 549 Mapa Danii z∏ 768 • 369 Mapa Finlandii z∏ 768 • 370 Mapa Szwecji z∏ 768 • 371 Mapa Norwegii z∏ 768

• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku 510 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
zewn´trzne z∏ 468 • 055 Dodatkowe lewe drzwi boczne przesuwne z∏ 1.190 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 425 • 072 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena) z∏ 170
• 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 425 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 553 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (14“ dla Natural Power)
z∏ 1.190 • 197 Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 68 • 209 Sztywna pó∏ka nad przestrzenià baga˝owà z∏ 255 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.233 • 357 Relingi dachowe  (opcja niedost´na do odwo∏ania)
z∏ 595 • 4BJ Listwy boczne w kolorze nadwozia (opcja niedost´pna do odwo∏ania) z∏ 340 • 360 Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie
i centralny zamek z∏ 1.275 • 451 Radioodtwarzacz kasetowy zintegrowany z∏ 850 • 453 Podgrzewane siedzenie kierowcy (tylko z opt. 627) z∏ 723 • 5BY Czujnik temperatury zewn´trznej z∏ 170
• 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 1.020 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 519 Tylne drzwi dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 468
• 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 585 Uchylany dach nad przestrzenià baga˝owà z∏ 1.318 • 627 Siedzenie kierowcy z pod∏okietnikiem z regulacjà wysokoÊci i l´dêwiowà z∏ 383 • 678
Fartuchy przeciwb∏otne tylne (wersja na rynek polski) z∏ 68 • 711 Sterowanie g∏osowe (dost´pne tylko z 903) z∏ 1.105 • 803 Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 833 Przystosowanie do monta˝u telefonu ko-
mórkowego z∏ 298 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 903 System CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 8.500 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o
zapasowe z∏ 170 • 990 Fartuchy przeciwb∏otne przednie i tylne z∏ 170 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* Mapa Niemiec z∏ 768 • 537* Mapa Francji z∏ 768
• 538* Mapa Belgii z∏ 768 • 540* Mapa Holandii z∏ 768 • 542* Mapa Szwajcarii z∏ 768 • 548* Mapa Austrii z∏ 768 • 549* Mapa Danii i Szwecji z∏ 768 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii
z∏ 768 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

1.4 8v ACTIVE 39.270 1368 77 148 7,4 4-drzwiowy 119.516.2
1.3 Multijet 16v z DPF** ACTIVE 47.770 1248 85 156 5,5 4-drzwiowy 119.518.2
1.9 Multijet 8v ACTIVE 49.470 1910 105 164 5,8 4-drzwiowy 119.513.2
Natural Power1.6 16v/CNG (gaz) ACTIVE 55.420 1596 103benz./92gaz 163/154 9,2/9m3 4-drzwiowy 119.514.2

1.3 Multijet 16v z DPF** FAMILY 52.785 1248 85 156 5,5 5-drzwiowy 119.528.2
1.9 Multijet 8v z DPF** FAMILY 57.290 1910 120 174 6,1 5-drzwiowy 119.529.2
1.4 8v DYNAMIC 42.840 1368 77 148 7,4 5-drzwiowy 119.716.2
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 53.400 1910 105 164 5,8 5-drzwiowy 119.713.2

N
O

W
E

 D
O

B
L

Ò

ce
na

 (
pl

n)

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
(c

m
3
)

m
oc

 s
iln

ik
a 

(K
M

)

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
(k

m
/h

)

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
(l

/1
0
0
 k

m
) 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d



CENA CHARAKTERYSTYKA

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
P
A

è
D

Z
IE

R
N

IK
 /

 L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
0
6

64

ce
ny

 s
am

oc
ho

dó
w

ce
na

 (
pl

n)

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
(c

m
3
)

m
oc

 s
iln

ik
a 

(K
M

)

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
(k

m
/h

)

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
(l

/1
0
0
 k

m
) 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

1.6 TS 16v PROGRESSION 62.475 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.B32
1.9 JTD 8v PROGRESSION 68.425 1910 120 191 5,8 3-drzwiowy 190.B37
1.9 JTD 16v PROGRESSION 73.525 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.B38
1.6 TS 16v DISTINCTIVE 66.725 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.C32
2.0 TS 16v DISTINCTIVE 72.675 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.C34
2.0 TS 16v DISTINCTIVE SELESPEED 84.575 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.C35
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 77.775 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.C38
1.6 TS 16v BLACK LINE 69.275 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.E32
2.0 TS 16v BLACK LINE 75.225 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.E34
2.0 TS 16v BLACK LINE SELESPEED 87.125 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.E35
1.9 JTD 16v BLACK LINE 80.325 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.E38
1.6 TS 16v EXCLUSIVE 74.375 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.D32
2.0 TS 16v EXCLUSIVE 80.325 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.D34
2.0 TS 16v EXCLUSIVE SELESPEED 92.225 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.D35
1.9 JTD 16v EXCLUSIVE 85.425 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.D38

1.6 TS 16v PROGRESSION 64.175 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.B52
1.9 JTD 8v PROGRESSION 70.125 1910 120 191 5,8 5-drzwiowy 190.B57
1.9 JTD 16v PROGRESSION 75.225 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.B58
1.6 TS 16v DISTINCTIVE 68.425 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.C52
2.0 TS 16v DISTINCTIVE 74.375 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.C54
2.0 TS 16v DISTINCTIVE SELESPEED 86.275 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.C55
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 79.475 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.C58
1.6 TS 16v BLACK LINE 70.975 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.E52
2.0 TS 16v BLACK LINE 76.925 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.E54
2.0 TS 16v BLACK LINE SELESPEED 88.825 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.E55
1.9 JTD 16v BLACK LINE 82.025 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.E58
1.6 TS 16v EXCLUSIVE 76.075 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.D52
2.0 TS 16v EXCLUSIVE 82.025 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.D54
2.0 TS 16v EXCLUSIVE SELESPEED 93.925 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.D55
1.9 JTD 16v EXCLUSIVE 87.125 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.D58

A
L

F
A

 R
O

M
E

O
 1

4
7

1.8 TS 16v IMPRESSION 84.150 1747 140 200 8,5 2-drzwiowy 125.432.1
1.9 JTD 16v IMPRESSION 92.650 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.533.1
2.0 JTS 16v PROGRESSION 94.350 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.1
1.9 JTD 16v PROGRESSION 97.750 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.333.1
2.0 JTS 16v DISTINCTIVE 99.150 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.435.1
2.0 JTS 16v SELESPEED DISTINCTIVE 104.550 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.1
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 119.000 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.1
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 102.850 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.433.1
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2.4 JTD 20v PROGRESSION 153.000 2387 180 222 7,5 4-drzwiowy 136.114.1
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 158.950 2387 180 222 7,5 4-drzwiowy 136.314.1
2.4 JTD 20v BLACK LINE 161.500 2387 180 222 7,5 4-drzwiowy 136.324.1
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2.2 JTS 16v 118.150 2198 185 222 9,4 2-drzwiowy 177.111.0
2.4 JTDM 20v 131.750 2387 200 228 6,8 2-drzwiowy 177.113.0
2.2 JTS 16v Sky View 124.100 2198 185 222 9,4 2-drzwiowy 177.211.0
2.4 JTDM 20v Sky View 137.700 2387 200 228 6,8 2-drzwiowy 177.213.0
3.2 JTS V6 Q4 24v Sky View 157.675 3195 260 240 11,5 2-drzwiowy 177.237.0
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2.2 JTS 16v 124.950 2198 185 217 9,4 2-drzwiowy 177.611.0
2.2 JTS 16v EXCLUSIVE 130.900 2198 185 217 9,4 2-drzwiowy 177.211.0
3.2 JTS V6 Q4 24v EXCLUSIVE 164.475 3195 260 235 11,5 2-drzwiowy 177.237.0
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1.8 MPI 16v IMPRESSION 76.075 1796 140 206 7,7 4-drzwiowy 140.211.0
1.9 JTS 16v IMPRESSION 78.625 1859 160 212 8,7 4-drzwiowy 140.212.0
1.9 JTDM 8v IMPRESSION 76.415 1910 120 191 5,9 4-drzwiowy 140.263.0
1.9 JTDM 16v IMPRESSION 84.065 1910 150 210 6,0 4-drzwiowy 140.264.0
1.9 JTS 16v PROGRESSION 94.860 1859 160 212 8,7 4-drzwiowy 140.312.0
2.2 JTS 16v PROGRESSION 110.585 2198 185 222 9,4 4-drzwiowy 140.315.0
1.9 JTDM 8v PROGRESSION 92.650 1910 120 191 5,9 4-drzwiowy 140.363.0
1.9 JTDM 16v PROGRESSION 100.300 1910 150 210 6,0 4-drzwiowy 140.364.0
2.4 JTDM 20v PROGRESSION 133.535 2387 200 228 6,8 4-drzwiowy 140.366.0
2.4 JTDM 20v PROGRESSION QTRONIC 139.485 2387 200 228 6,8 4-drzwiowy 140.396.0
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE 118.235 2198 185 222 9,4 4-drzwiowy 140.415.0
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE SELESPEED 125.035 2198 185 222 9,4 4-drzwiowy 140.442.0
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE 107.950 1910 150 210 6,0 4-drzwiowy 140.464.0
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE 141.185 2387 200 228 6,8 4-drzwiowy 140.466.0
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE QTRONIC 147.135 2387 200 228 6,8 4-drzwiowy 140.496.0
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE 154.700 3195 260 240 11,5 4-drzwiowy 140.429.0
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1.9 JTD 16v PROGRESSION 100.725 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.026.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 109.225 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.076.3A
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1.8 MPI 16v IMPRESSION 82.025 1796 140 204 7,9 5-drzwiowy 140.711.0
1.9 JTS 16v IMPRESSION 84.575 1859 160 210 8,8 5-drzwiowy 140.712.0
1.9 JTDM 8v IMPRESSION 82.365 1910 120 190 6,0 5-drzwiowy 140.763.0
1.9 JTDM 16v IMPRESSION 90.015 1910 150 208 6,1 5-drzwiowy 140.764.0
1.9 JTS 16v PROGRESSION 100.810 1859 160 210 8,8 5-drzwiowy 140.812.0
2.2 JTS 16v PROGRESSION 116.535 2198 185 220 9,5 5-drzwiowy 140.815.0
1.9 JTDM 8v PROGRESSION 98.600 1910 120 190 6,0 5-drzwiowy 140.863.0
1.9 JTDM 16v PROGRESSION 106.250 1910 150 208 6,1 5-drzwiowy 140.864.0
2.4 JTDM 20v PROGRESSION 139.485 2387 200 226 7,0 5-drzwiowy 140.866.0
2.4 JTDM 20v PROGRESSION QTRONIC 145.435 2387 200 226 7,0 5-drzwiowy 140.896.0
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE 124.185 2198 185 220 9,5 5-drzwiowy 140.915.0
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE SELESPEED 130.095 2198 185 220 9,5 5-drzwiowy 140.942.0
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE 113.900 1910 150 208 6,1 5-drzwiowy 140.964.0
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE 147.135 2387 200 226 7,0 5-drzwiowy 140.966.0
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE QTRONIC 153.085 2387 200 226 7,0 5-drzwiowy 140.996.0
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE 160.650 3195 260 237 11,6 5-drzwiowy 140.929.0

1.6 TS 16v PROGRESSION 74.375 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION 81.175 1910 150 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
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• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn´trzne sterowane elektrycznie, podgrzewane z∏ 850 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 425 • 070
– Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 680 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15” z∏ 1.530 • 129 – Pakiet zimowy (siedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.)
z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. (dop∏ata do wersji z klim. man.) z∏ 2.125 • 211 – Tapicrka skórzana 5.100 • 241 – Lakier met. z∏ 1.530 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 765 • 320
– Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 680 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 425 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 85 • 357 – Relingi dach. z∏ 765 • 365 – Czujnik ciÊ. w opo-
nach TPMS z∏ 765 • 392 – System stab. toru jazdy ESP (+ASR/MSR, HBA i Hill Holder) z∏ 2.975 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 4.165 • 416 – Tempomat z∏ 1.275 • 431 – Ko∏a ze stop.
lekkich 15” 195/60, Seria 1 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, posz. opony 205/50 Seria 2 z∏ 2.125 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, 2-kolor. posz. opony 205/50 Seria 3 z∏ 2.550 • 4CQ
– Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow.
pasa˝.* z∏ 255 • 4LD – Lakier Bi-colore z∏ 4.250 • 4GE – Skrzynia biegów 6-biegowa z∏ 1.275 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE: radioodtwarz. CD sys-
tem Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 563
– Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.500 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 6B2 – Lakier sportowy z∏ 680 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci z∏ 340 • 58B
– Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na kierow. do systemu nawig. z∏ 595 • 717 – Radioodtwarzacz CD/MP3 z∏ 1.700 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.550 • 733 – DPF – filtr czàstek
sta∏ych z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 85 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏ 340 • 904 – Connect Nav+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 85

1.4 16v CLASS 53.125 1368 95 175 6.6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16v CLASS (AUTOMAT) 56.695 1368 95 175 6.6 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 MJET CLASS 57.545 1248 90 - - 5-drzwiowy 184.136.0
1.4 16v ELEGANTE 59.245 1368 95 175 6.6 5-drzwiowy 184.112.0
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• 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 680 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Automatyczna klimatyzacja dwu-
strefowa (tylko dla wersji z klimatyzacjà manualnà) z∏ 1.275 • 218 – Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 340 • 241 – Lakier met. z∏ 1.190 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273
– Trzecie pasy bezpieczeƒstwa zwijane obejmujà 3 zag∏ówki i 3 miejsca (homologacja 5 miejscowa)* z∏ 1.700 • 315 – Radioodtwarzacz Cd zintegrowany (FUN) z∏ 850 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni
zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 392 – ESP + ASR/MSR i Hill Holder z∏ 2.040 • 4J3 – Blue&Me – Bluetooth + USB z∏ 1360 • 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 170 • 400
– Elektr. otwier. szklany dach Sky Dome z∏ 3.400 • 407 – Automatyczna skrzynia biegów MTA z∏ 2975 • 416 – Tempomat z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. 195/55 z∏ 1.445 • 432
– Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. 195/45 z∏ 1.870 • 505 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 850 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD
zintegrowany (HIGH) z∏ 1.700 • 58B – Lakier z dodatkiem miki z∏ 595 • 717 – Radioodtw. CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.445 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1275 • 631 – Tylne mocowania isofix z∏ 595
• 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 1020 • 718 – System audio HiFi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 1.700 • 727 – Tapicerka Alcantara z∏ 1.360 • 728 – Tapicerka Microfibra Madras
z∏ 1.190 • 802 – Lakier opalizyjàcy z∏ 595 • 803 – Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 733 – Filtr
czàstek sta∏ych dla silników diesel z∏ 2975 • 4DL – Dwukol. nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) – wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Lakierwersja Bi colore z∏ 2.720 • 4RA
– Pakiet Easy z∏ 1530 • 4RA – Pakiet Tech z∏ 2125 • 4MY – Pakiet dla m´˝czyzn z∏ 1190 • 989 – Zestaw dla palàcych z∏ 170 

* opcja mo˝liwa do zamówienia ale wymaga indywidualnego zamówienia przez dzia∏ Logistyki Handlowej

zamówienia niestandardowe wyd∏u˝ajà okres oczekiwania na realizacj´

1.4 CLASS 42.415 1368 77 167 5,5 3-drzwiowy 101.111.1
1.4 16v CLASS 44.115 1368 95 175 6,6 3-drzwiowy 101.112.1
1.4 16v CLASS (AUTOMAT) 47.090 1368 95 175 6,6 3-drzwiowy 101.112.1
1.3 MJET CLASS 48.365 1248 75 167 4,5 3-drzwiowy 101.113.1
1.4 ELEGANTE 49.215 1368 95 175 6,6 3-drzwiowy 101.112.1
1.4 ELEGANTE PLUS 50.915 1368 95 175 6,6 3-drzwiowy 101.212.1



ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

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) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Maurizio Ganio Mego

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Bronis∏aw Bartosik

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

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

us∏ugi celne

us∏ugi finansowania 
sieci dealerów Fiat Auto Poland 

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 paêdziernika 2006 r.

Joint Ventures
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Tadeusz Âwierczek

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas us∏ugi bankowe

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo leasing 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 Bielsko Sp. z o.o.

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

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

15. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

2. Fiat Bank Polska SA 

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.
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