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17 września na Salonie Samochodowym we Frankfurcie
zaprezentowano piątą generację Lancii Ypsilon, modelu, który w tym
roku świętował swoje 30. urodziny i którego od 1985 roku do teraz
w całej Europie sprzedano w liczbie ponad 2,7 mln sztuk. 
Nowa Ypsilon nadal ma pięcioro drzwi i stosunkowo niewielkie wymiary:
jest długa na 384 cm, szeroka na 168, wysoka na 152 cm, a jej rozstaw
osi wynosi 239 cm. Styl zewnętrzny został nieco odmieniony przez
designerów z centrum stylu marki Lancia, tak by podkreślić jego linie
poziome, a tym samym sprawić, że nowy wygląd będzie bardziej
wyważony i harmonijny.
Wnętrze nowej Lancii Ypsilon to rezultat doboru materiałów, kolorów
i dbałości o detale. Deska rozdzielcza została odnowiona i obita
materiałem współgrającym z resztą tapicerki, zestaw wskaźników zyskał
całkiem nową, bardziej czytelną grafikę, a dźwignia zmiany biegów
nową gałkę. Komfort wnętrza modelu poprawiono dzięki całkiem
nowemu tunelowi środkowemu.
Inną znaczącą nowością jest UconnectTM, system – który dzięki
dotykowemu ekranowi 5", elementom sterowania na kierownicy,
poleceniom głosowym oraz intuicyjnym przyciskom – umożliwia
bezpieczną obsługę urządzeń multimedialnych w samochodzie: od radia
po główne nośniki multimedialne, które można podłączyć do portu USB,
złącza Aux-in lub poprzez Bluetooth.
Ambasadorem tego nowego modelu została Kasia Smutniak,
mieszkająca i pracująca we Włoszech polska modelka i aktorka. 

Debiutnowej Lancii Ypsilon
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Filippo
Gallino

minęło

wrze śnia mi nę ło 40 lat
od uru cho mie nia w Za -
kła dzie Ty chy ofi cjal nej

pro duk cji. Dla upa mięt nie nia te -
go wy da rze nia du żą część na -
sze go pi sma po świę ci li śmy hi -
sto rii fa bry ki, któ ra od 1975 ro ku
do dziś wy pro du ko wa ła po nad
9 mi lio nów cie szą cych się du -
żym suk ce sem sa mo cho dów:
od mo de lu 126p po no we go
Fia ta 500. 

W środ ko wej czę ści ga ze ty
znaj dzie cie bro szu rę pre zen tu ją -
cą za kład, je go hi sto rię i wie le
da nych, mię dzy in ny mi o rocz nej
pro duk cji wszyst kich mo de li, 
ja kie zje cha ły z li nii mon ta żo -
wych w Ty chach. Ta bro szu ra to
praw dzi wa „ko pal nia wie dzy”.
Za chę ca my do tej lek tu ry nie tyl -
ko mi ło śni ków mo to ry za cji, ale
tak że wszyst kich, któ rzy chcą
wziąć udział w kon kur sie „40 lat

mi nę ło”. W bro szu rze znaj dzie cie
bo wiem od po wie dzi na py ta nia,
któ re za miesz cza my na stronie
obok. Wy gra nie iPa da Mini jesz -
cze ni gdy nie było tak pro ste.
Po za na gro dą głów ną przewi -
dziano także cie ka we na gro dy
po cie sze nia (ga dżety), przy go to -
wa ne spe cjal nie dla czy tel ni ków
FCA Wo kół Nas. Ma my na dzie -
ję, że w kon kur sie weź mie udział
du ża licz ba czy tel ni ków! 

I Ty weź udział w konkursie z okazji 
40-lecia Zakładu Tychy, a będziesz mógł
wygrać iPada Mini i wyjątkowe gadżety.

40 lat

6
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rys. J. Stefaniak
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REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników i emerytów spółek Grupy FCA.

2. W konkursie należy odpowiedzieć na dwa pytania poprzez wybranie
prawidłowej odpowiedzi oraz napisać krótkie życzenia z okazji 40-lecia 
Zakładu Tychy. Jury nagrodzi osobę, która poprawnie odpowie na pytania 
oraz złoży najciekawsze życzenia.

3. Do odpowiedzi należy dołączyć imię i nazwisko pracownika bądź emeryta,
adres, telefon kontaktowy oraz miejsce pracy (w przypadku emerytów 
należy podać miejsce pracy przed przejściem na emeryturę). 

4. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania odpowiedzi jest 30 listopada
2015 roku. Można je wysłać e-mailem na adres redakcja@satiz.pl
lub pocztą na adres: Satiz Poland, ul. Sempołowskiej 19, 
43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs”. 

5. Przesłanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie zgodę na 
publikację imienia i nazwiska zwycięzców w FWN.

6. Organizatorem konkursu jest firma Satiz Poland – redakcja 
FCA Wokół Nas.

7. W konkursie przewidziano jedną nagrodę główną, jaką jest iPad Mini,
oraz nagrody pocieszenia w postaci gadżetów związanych
z Maluchem.

w
y
g
rajiPada

PYTANIA 
KONKURSOWE

Pytanie nr 1

Ile samochodów ogółem
wyprodukowano w Zakładzie Tychy
od 18 września 1975 r. 
do 18 września 2015 r.? 

a) mniej niż 9 milionów; 
b) więcej niż dziewięć, ale mniej niż

10 milionów;
c) ponad 10 milionów.

Pytanie nr 2

W którym roku tyski zakład zdobył „Złoto”
w programie World Class Manufacturing?

a) w 1992; 
b) w 2013; 
c) w 2015.

Zadanie 

Złóż krótkie życzenia z okazji jubileuszu 
40-lecia Zakładu Tychy.
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Stefania
Castano

ikony
Ewolucja
NOWY FIAT 500

Najbardziej lubiany samochód miejski Włoch
i Europy poddano wielu zmianom. Dotyczą
one m.in. reflektorów w technologii LED,
dwóch całkiem nowych silników i ponad 1800
przeprojektowanych komponentów.
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Dawno, dawno temu poja-
wił się na świecie malutki
samochód. Był zwinny

i sympatyczny. Wszyscy mówili
na niego „Cinquino” (zdrobnienie
od Cinquecento, czyli 500-ki).
Cinquino był mały, ale miał wielkie
marzenia...”. Tak Luca Napoli-
tano, szef marki Fiat, rozpoczął
w Lingotto swoją prezentację od-
nowionego Fiata 500 dla przedstawicieli prasy. 
Od odległego już 4 lipca 1957 roku, dnia debiutu
modelu, ten mały, ale „wielki” samochód miejski
Fiata nigdy nie przestał się rozwijać. W ciągu pierw-
szych pięćdziesięciu lat sprzedano go w liczbie
ponad 3,8 mln sztuk, dzięki czemu model stał się
symbolem masowej motoryzacji. W 2007 roku
zmienił się w samochód „dojrzały”, bezpieczny,
technologicznie zaawansowany i ekologiczny, co
sprawiło, że Fiata 500 doceniło ponad półtora mi-
liona klientów na całym świecie. Właściwie przez
wszystkie te lata Fiat 500 nigdy nie wyzbył się swej
woli zwyciężania. I zamierza kontynuować tę drogę
również dziś. Zmienia się więc, ale pozostaje sobą.
Może lepiej powiedzieć, że ewoluuje, by stawić

czoło nowym wyzwaniom rynku,
nie tracąc dziedzictwa stylu i tech-
nologii, które uczyniły z niego
ikonę, wyraz stylu życia i prekur-
sora powstałej w oparciu o niego
rodziny, która teraz obejmuje rów-
nież modele 500L i 500X.
„Dzieła nie potrzebują zmiany
stylu”, mówił szef stylu Fiata na
obszar EMEA Roberto Giolito.

„Naszym celem było dogłębne zmodyfikowanie
Fiata 500, nie zmieniając go”. Dlatego modyfikacji
poddano ponad 1800 komponentów, czyli 40 pro-
cent wszystkich podzespołów. Specjaliści praco-
wali zwłaszcza nad pięcioma obszarami: designem
(celem było potwierdzenie natychmiastowej roz-
poznawalności samochodu); systemem informa-
cyjno-rozrywkowym (zapewnianie łącznością ze
światem); ekologią (dwa nowe silniki: 1.3 Multijet
o mocy 95 KM i 1.2 o mocy 69 w konfiguracji
„Eco” zapewniają teraz jeszcze niższe emisje CO2);
bezpieczeństwem (poprawiono układ hamulcowy
i strefę zderzenia z pieszym) oraz personalizacją
(obszar ten zawsze był jedną z najmocniejszych
stron 500-ki, a teraz jeszcze go rozszerzono).

Niezliczone
rozwiązania
wpływające na
wyjątkowy styl
samochodu



OTO GŁÓWNE 
NOWOŚCI

Z przodu uwagę zwracają od razu nowe reflektory
polieliptyczne, które obejmują światła mijania

i kierunkowskazy, a pod nimi kolejne światła do jazdy
dziennej, LED-owe światła pozycyjne i światła

drogowe. Dzięki nim nowa 500-ka będzie mogła
wyróżniać się nawet w ciemności.

Nowe elementy sterowania, sposób
wykończenia deski rozdzielczej,
wielofunkcyjna kierownica i cyfrowy 
7-calowy wyświetlacz TFT wykonany
we współpracy z Magneti Marelli
(dostępny na zamówienie), na którym
wyświetlane są wszystkie główne
funkcje przydatne kierowcy. 

Aby sprawić, by 500-ka była
naprawdę wyjątkowa, dostępne

są nowe felgi aluminiowe
w rozmiarze 15 lub 16 cali

(w kolorze srebrnym
błyszczącym lub z diamentowym

szlifem), trzy specjalne, bardzo
bogate pakiety personalizacyjne

(Cult, Style, City) i ponad sto
akcesoriów wykonanych przez

markę Mopar.

Odnowiono kolekcję tapicerek skórzanych i tkanin
siedzeniowych. Nowy Fiat 500 oferuje 9 opcji różnych
kolorów, materiałów i wykończenia. Na zamówienie można
otrzymać ekskluzywną tapicerkę z czarnej, bordowej 
lub brązowej skóry Frau z wyszywanym logo 500
w kontrastującym kolorze kości słoniowej lub błękitu
w przypadku siedzeń bordowych.

Jeśli chodzi o personalizację zewnętrzną, do wyboru jest 
13 kolorów karoserii – m.in. nowy czerwony Corallo

i bordowy Opera – oraz tzw. „second skin”, czyli powłoka
foliowa nakładana fabrycznie na kilka elementów karoserii.

Dzięki niej nowy Fiat 500 uzyska jeden z sześciu różnych,
niezwykle modnych stylów: Camouflage, Ethnic, Comics

(w wersji żółtej lub czerwonej), Lord i Navy.
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Deska rozdzielcza została
przeprojektowana, a znalazł się
w niej system informacyjno-
rozrywkowy Uconnect ostatniej
generacji, dostępny seryjnie
w nowym Fiacie 500 Lounge
w wersji Radio Live touchscreen.
Dzięki niemu podczas jazdy można
słuchać jednego ze 100 tysięcy
kanałów radia internetowego lub
z 35 milionów utworów
muzycznych „on demand”.
Umożliwia on także zapoznanie się
z najnowszymi aktualnościami
z całego świata, czy też
korzystanie z zaawansowanych
funkcji nawigacji Tom Tom.

Również z tyłu
główne zmiany

dotyczą świateł:
lampy tworzą

oryginalną,
pustą w środku,

trapezoidalną
strukturę

świetlną, a tylne
światła

przeciwmgłowe
i światła cofania
są wbudowane

w zderzak.

Firma Magneti Marelli zaopatrzyła nowego 
Fiata 500 w liczne nowoczesne technologie
i komponenty. Wiele z nich produkuje się
w polskich zakładach grupy. Są to między
innymi amortyzatory, belki przedniego i tylnego
zawieszenia, wahacze, zwrotnice, tarcze i bębny
hamulcowe produkowane w Magneti Marelli
Suspension Systems Bielsko. Automotive
Lighting z Sosnowca wytwarza natomiast nowe
lampy tylne i reflektory, które są cechą
wyróżniającą nowego Fiata 500. Z Magneti
Marelli Exhaust pochodzą układy wydechowe
oraz zmiany mające na celu zwiększenie
komfortu podróżowania poprzez wprowadzenie
dodatkowego rezonatora i izolacji w układzie
centralnym, co wpływa na jeszcze większe
wyciszenie pracy silnika. Plastic Components
and Modules Poland wyposaża nowy model
m.in. w zderzaki i korpus deski rozdzielczej,
który wysyłany jest do Denso Poland, gdzie
następuje jego montaż końcowy, a z Plastic
Components Fuel Systems Poland pochodzą
m.in. zespół pedałów hamulca oraz sprzęgła,
a także element poszycia boku tylnego, zbiornik
i wlew paliwa, filtr oparów paliwa i drobne
elementy wtryskowe. 
W nowym Fiacie 500 uwagę zwraca
dostarczony przez włoskie zakłady Magneti
Marelli panel przyrządów dostępny także
w wersji cyfrowej, zaprojektowany
w standardach interfejsu HMI (Human Machine
Interface). Wyświetlacz 7” TFT prezentuje
dostępne jednocześnie dane prędkościomierza,
obrotomierza i komputera pokładowego.
Dodatkowo na ekranie widoczne są informacje
z systemu UconnectTM. Firma Magneti Marelli
współpracowała z marką Fiat także przy
tworzeniu automatycznej skrzyni biegów nowej
generacji DualogicTM. Elektryczno-hydrauliczna
technologia, która zautomatyzowała manualną
skrzynię biegów, umożliwia kierowcy zmianę
przełożeń bez użycia sprzęgła w sposób
sekwencyjny lub w pełni automatycznie.
DualogicTM umożliwia wybór stylu jazdy:
spokojnego w trybie automatycznym lub
sportowego z sekwencyjną zmianą biegów
i z manetkami na kole kierownicy.

JAKOŚĆ 
I TECHNOLOGIA 
OD MAGNETI
MARELLI

11



By stał się
naprawdę Twój

Aby uczynić odnowioną
500-kę całkowicie nietuzin-
kową, marka Mopar uzu-

pełniła swoją ofertę o szereg ory-
ginalnych, stylowych akcesoriów
oraz gadżetów dedykowanych

temu modelowi. Wszystkie
dodatki zostały zapre-

zentowane w nowym
katalogu, który
klient może otrzy-
mać od dealera
w momencie
odbioru samo-
chodu z salonu.
Podzielono go na

trzy części, z któ-
rych pierwsza doty-

Nowy Fiat 500 ma niepowtarzalny styl,
a dzięki akcesoriom marki Mopar będzie
jeszcze bardziej wyjątkowy.

Jakub
Wężyk

czy stylu (pakietów), druga – per-
sonalizacji (wewnątrz, na ze-
wnątrz, detale, koła) a trzecia –
czasu wolnego. Każdy rozdział
posiada odmienną kolorystykę, co
dodatkowo wprowadza ład i na-
kreśla granice między poszcze-
gólnymi zbiorami akcesoriów. 

SAMODZIELNA
KONFIGURACJA
Na stronie internetowej klient ma
ponadto możliwość dobrania
dodatków, korzystając z interne-
towej usługi Car Configurator.
Polega ona na samodzielnej
konfiguracji zarówno Fiata 500,
jak i innych modeli. Po wybraniu

konkretnego samochodu zostaje
on wyświetlony na ekranie w 3D
wraz z różnymi opcjami modyfi-
kacji. W pierwszej kolejności
można wybrać wersję wyposa-
żenia oraz typ silnika, a dalej –
opcje związane z bezpieczeń-
stwem, komfortem, a także wy-
glądem pojazdu. Każda wybrana
pozycja błyskawicznie zostaje
odwzorowana na modelu 3D,
dzięki czemu klient może na bie-
żąco weryfikować wprowadzone
zmiany pod kątem swoich wy-
magań. Gotowy projekt można
zapisać w formacie PDF lub wy-
drukować go i dostarczyć dea-
lerowi, który zadba o to, by za-

12



pewnić klientowi samochód
w zaproponowanej przez niego
konfiguracji. Dodatki można
także zamawiać w prosty spo-
sób, bezpośrednio w salonie
sprzedaży. Dealer posługując się
kodami katalogowymi w krótkim
czasie jest w stanie zapewnić
klientowi zarówno pojedynczy
element, jak i cały pakiet akce-
soryjny. Dzięki narzędziu e-vie-
wer, którym jest elektroniczny ka-
talog on-line zamieszczony na
głównej stronie marki, klient
w łatwy sposób może zapoznać
się z całą gamą akceso-
riów do swojej nowej
500-ki.

JESZCZE
WIĘCEJ
DODATKÓW
Duży wybór akcesoriów
przygotowanych przez markę
Mopar stwarza możliwość uczy-
nienia swojej 500-ki niemalże
całkowicie niepowtarzalną.
W zależności od preferencji nowy
Fiat 500 może być jeszcze bar-
dziej sportowy lub nieszablonowy.
Dynamiczny charakter tego sa-
mochodu podkreślić mogą ele-
menty pakietu sport. Należą do
nich między innymi obudowy klu-
czyków i lusterek w różnych ko-
lorach, a także paski boczne
i emblematy urozmaicające wy-
gląd karoserii. „Wisienką na tor-
cie” są sportowe nakładki na pe-
dały i stalowa listwa progowa.
Osoby, które cenią indywidualizm,
mogą go nadać posiadanemu
autu poprzez np. folie przezna-
czone do oklejenia dachu oraz

lusterek. Imitują one ciekawe ma-
teriały jak włókno węglowe, jeans
czy tytan. W ofercie marki Mopar
znajduje się ponadto szeroki wy-
bór obudów lusterek bocznych,
które mogą doskonale współgrać
z poszczególnymi kolorami karo-
serii. Dopełnieniem całości są felgi
ze stopów lekkich w rozmiarach
15” i 16”. Występują one w dużej
liczbie oraz zróżnicowanym wzor-
nictwie. W asortymencie marki
znajdują się także dodatki pozwa-
lające spędzać czas wolny
w sposób jeszcze bardziej efek-
tywny, zwłaszcza podczas nad-

chodzącej zimy. Jednym z nich
jest bagażnik służący do

przewozu nart oraz de-
sek snowboardowych.
Nowego Fiata 500
można wyposażyć
w przedmioty zapew-

niające jeszcze więk-
sze bezpieczeństwo. Poza do-
datkami takimi, jak czujniki par-
kowania czy autoalarm, dostępna
jest szeroka gama fotelików dzie-
cięcych dopasowanych do wieku
oraz wagi małych pasażerów. 
Nowy Fiat 500 jest jeszcze bar-
dziej intrygujący od poprzednika.
Szeroki wybór oryginalnych ak-
cesoriów, jakie zapewnia marka
Mopar, czynią ten samochód
wyjątkowym, co prze-
kłada się na nie-
samowitą ra-
dość jego
użytkowa-
nia. 

GADŻETY 
DLA MAŁYCH 
I DUŻYCH
Ofertę marki Mopar uzupełniają gadżety budzące
ciepłe skojarzenia z modelem 500. Spośród nich
wspomnieć tu można chociażby o zdalnie
sterowanym Fiacie 500, posiadającym cechy
ludzkie (oczy na przedniej szybie oraz
„uśmiechnięta” atrapa chłodnicy), znamy przecież
słynne 500-ki z doczepianymi rzęsami na
reflektorach przednich, które podbiły serca kobiet
podróżując po Europie. Starsze pociechy czerpać
mogą radość z jazdy miniaturową 500-ką zasilaną
akumulatorem. Dla osób dorosłych starannie
zaprojektowano odzież damską i męską, która
nawiązuje stylem do nowego Fiata 500. Kobiety
może zainteresować trójkolorowa torebka z logo
500 oraz wisiorkiem w kształcie tego samochodu.
Zwartą bryłę 500-ki odwzorowują kaski
narciarskie z nadrukowanymi elementami
pojazdu. Nowy Fiat
może o sobie
przypominać
także podczas
korzystania
z komputera.
Poruszanie się
po wirtualnej
przestrzeni
uprzyjemni
mysz
komputerowa
w kształcie
nowego
modelu 500.
Poza dobrymi
parametrami technicznymi jest ona wyposażona
w diody, które umieszczone są w przednich oraz
tylnych światłach. 
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Krzysztof
Bielski 

zdjęcia 
Satiz

Poland,
Ireneusz

Kaźmierczak

Rodzina„czterdziestolatka”

Wcie płe wrze śnio we, so -
bot nie po po łu dnie te -
ren no wo cze sne go za -

kła du stał się ską pa nym w pro -
mie niach słoń ca ogrom nym
par kiem za baw, któ re go wszyst -
kich atrak cji nie spo sób by ło by
wy mie nić. Od roz ry wek dla mi lu -
siń skich po off -ro ado we emo cje
dla star szych. Każ dy zna lazł coś
dla sie bie bez wzglę du na wiek.
Ale je wo kół ogrom nych fa brycz -
nych hal ude ko ro wa nych gir lan -
da mi z ty się cy ba lo ni ków tęt ni -
ły ni czym nad mor skie bul -
wa ry w mod nych ku ror tach
pod czas wa ka cji. Śmiech
dzie ci mie szał się z dźwię -
kiem klak so nów sa mo cho -

dów ma rek Gru py FCA, któ re
pre zen to wa ły się jak na wy twor -
nym sa lo nie mo to ry za cyj nym.
Od no wej Pan dy, po przez m. in.
róż ne wer sje kul to wej już 500,
Lan cie i Je epy, aż po ta kie ar cy -
dzie ła mo to ry za cji jak Alfa 4C,
Ma se ra ti i Fer ra ri.

Z HI STO RIĄ W TLE
Dzień Ro dzin ny to czas, gdy
w spo sób szcze gól ny moż na
od czuć więź mię dzy pra cow ni -
ka mi, two rzo ną każ de go dnia
od czte rech de kad. We wrze -
śniu mi nę ło 40 lat, gdy z taśm
fa bry ki w Ty chach zje cha ły
pierw sze sa mo cho dy – Fia ty
126p, czy li nie zwy kle po pu lar ne
nie tyl ko w Pol sce Ma lu chy. „Ta
fa bry ka to ca łe mo je ży cie za -
wo do we. Po nad 40 lat pra cy.
Za czy na łem ja ko sta ży sta,

awan so wa łem do cho dząc do
sta no wi ska dy rek to ra fi nan -

so we go i człon ka za rzą du”
– wspo mi na dy rek tor

Cze sław Świ stak. 

„40 lat minęło, to piękny wiek” – te słowa
piosenki z popularnego serialu telewizyjnego
doskonale pasują do tyskiej fabryki FCA, która
świętowała jubileusz z pracowniczą familią
podczas Dnia Rodzinnego.

Od lewej:
Olgierd Andrycz

i Jerzy
Siemianowski
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Ta kich lu dzi, któ rzy swo je ży cie
zwią za li z fa bry ką pro du ku ją cą
naj po pu lar niej sze w Pol sce sa -
mo cho dy, pod czas te go szcze -
gól ne go, ju bi le uszo we go Dnia
Ro dzin ne go, spo tkać moż na
by ło wie lu. Wśród nich by li nie -
gdy siej si dy rek to rzy. Wspo mi na li
pio nier skie cza sy. Dłu go let ni
szef ty skiej fir my Ol gierd An -
drycz, któ ry ja ko pierw szy Po lak
sta nął na cze le wło skiej fa bry ki
Fia ta w Cas si no: „Dla osób, któ -
rzy tak jak ja, za czy na li pra cę
w la tach 70., pod sta wo wą
spra wą by ła re ali za cja wszyst -
kich za szczyt nych ce lów, ale
pa trzy li śmy też da lej. Pra co wa -
li śmy od ra na do wie czo ra.
Chcie li śmy, by nasz wy rób był
zna ny i ce nio ny. My ślę, z dzi siej -
szej per spek ty wy, że nam się
to uda ło” – dzie lił się swo imi
wspo mnie nia mi pod czas pa ne -
lu zor ga ni zo wa ne go z oka zji ju -
bi le uszu. Po cząt ki nie by ły sie -
lan ko we. Je den z dy rek to rów
za kła du Je rzy Sie mia now ski
przy zna je, że no wych pra cow ni -
ków trze ba by ło wów czas
uczyć wszyst kie go od pod staw.
„Do pie ro pod ko niec lat 80. za -
czę ło być w tej kwe stii do brze”
– do da je. Cięż ka pra ca przy nio -
sła jed nak do sko na łe efek ty,
któ re te raz pro cen tu ją. Pra cow -
ni cy z Ty chów sły ną z do brej ro -
bo ty i wy so kiej ja ko ści. „Stan -

dar dy ja ko ścio we każ dy ma
dziś w gło wie. To dzię ki te mu
sły nie my w ca łej Eu ro pie” –
pod kre śla Zdzi sław Ar let, by ły
szef ty skie go za kła du.
Dla Elż bie ty i An drze ja Bą gal -
skich fa bry ka to jesz cze coś

wię cej niż tyl ko ży cie za wo do -
we. To miej sce, w któ rym zro -
dzi ło się uczu cie, ja kie ich
po łą czy ło. Po zna li się 40 lat
te mu. Pan An drzej pra co -
wał wów czas na wy dzia le
ener ge tycz nym. Do ko ny wał
prze glą dów ma szyn, cza -
sem je na pra wiał, je śli ule gły
awa rii. Przy cho dził m. in. na
Spa wal nię, gdzie pra co wa ła
pa ni Elż bie ta. „Po zna li śmy
się; coś za iskrzy ło” – mó wi
pan An drzej, któ ry rok te mu
po la tach pra cy w Ty chach

od szedł na eme ry tu rę. „Tak,

coś mu sia ło wte dy za iskrzyć,
sko ro rok póź niej się po bra li śmy
i te raz świę tu je my 39. rocz ni cę
ślu bu” – do da je pa ni Elż bie ta.
Co łą czy ich wszyst kich? Dy rek -
to rów i pra cow ni ków? Ma luch.
Każ dy nim jeź dził. Fiat 126p był
pierw szym sa mo cho dem Bą -
gal skich. Cze sław Świ stak miał
ich czte ry, a Zdzi sław Ar let aż
sie dem. „Tym mo de lem sku -
tecz nie zmo to ry zo wa li śmy Pol -
skę. Ma lu chy jesz cze dziś 
moż na spo tkać na pol skich
dro gach” – do da je dy rek tor
Świ stak.

SPA CER KIEM 
PO HA LACH
Pań stwo Bą gal scy jak co ro ku
w Dniu Ro dzin nym od wie dza ją
za kład. Jak pod kre śla gło wa ro -
du – czu ją się człon ka mi fia tow -
skiej fa mi lii. Tym ra zem za pro si li
ro dzi nę z Płoc ka – Agniesz kę
i Bar to sza z có recz ką Kor ne lią.
Z du mą za pre zen to wa li im peł ną
no wo cze snych ro bo tów Spa -
wal nię opo wia da jąc, jak zmie nił
się ich za kład. „To cał ko wi ta
zmia na. Dziś jest tak czy sto
i no wo cze śnie” – pod kre śla ją.
No wo cze sne ma szy ny ro bi ły
ogrom ne wra że nie na od wie -
dza ją cych, zwłasz cza tych, któ -
rzy nie sty ka ją się z ni mi na co
dzień. Pra cow nik La kier ni Ra fał
Gó rec ki za pro sił swo ich zna jo -
mych: Re na tę i Se ba stian Py ja -
sów. Szcze gól ne wra że nie wy -

Powyżej:
Zdzisław Arlet.
Po prawej:
Rafał Górecki
wraz z Renatą
i Sebastianem
Pyjasami.
Na dole:
Elżbieta
i Andrzej
Bągalscy
z gośćmi 
z Płocka
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war ły na nich ro bo ty na Spa wal -
ni. „Pre cy zja, z ja ką wy ko nu ją
swo je za da nia, jest nie sa mo wi -
ta. Je stem tu pierw szy raz i nie
wyj dę do pó ki wszyst kie go nie
zo ba czę” – mó wi Py jas. Gó rec ki
nie krył za do wo le nia z po dzi wu
zna jo mych. „Pra ca jest bez -
piecz na, a wa run ki przy ja zne dla
zdro wia. War to się tym chwa lić”
– pod kre śla.
Ogrom nym za in te re so wa niem
dzie ci cie szył się ro bot z gło wą
sło nia, któ ry roz da wał mo de li ki
sa mo cho dów FCA. Wy star czy ło
na ci snąć gu zik, by wy lo so wać
mar kę, a ro bot z wie lu sa mo -
cho dzi ków wy bie rał wła śnie ten
je dy ny. Me cha nicz ny słoń trą -
bą prze kła dał za baw kę na ta -
ś mę, któ ra ze śli zgi wa ła się
wprost w dło nie ura do wa nych
ma lu chów. Wśród szczę śliw -
ców był m. in. Mi ko łaj, któ re go
ma ma pra cu je w FCA Po land.
„Ten ro bot jest nie sa mo wi ty. Wy -
gra łem czar ny mo de lik Lan cii.
Bar dzo mi się po do ba” – mó wi
chłop czyk.

Dużym
zainteresowaniem

dzieci cieszył się
robot z głową

słonia – wśród
szczęśliwców był

m. in. Mi ko łaj 
(na zdjęciu obok

robota) – oraz
mnóstwo innych
gier i zabaw dla

najmłodszych.
Po prawej:

rodzina Wolaków

i oparć w sa mo cho dach. Ty ska
ro dzi na sil nie zwią za na jest ze
swo im mia stem, w któ re go ży -
cie an ga żu ją się tak że po pra cy.
Adam jest czyn nym pił ka rzem.
Kie dyś bro nił barw miej sco we go
GKS. Te raz jest pod po rą de fen -
sy wy klu bu fut sa lo we go GKS
Fut sal Ty chy. Mar ta re ali zu je się
w do mu i w pra cy. Ro dzi na
uwiel bia czas, któ ry spę dza ją

wspól nie. Jeż dżą wte dy na ro -
we rach lub wę dru ją po gó rach.
Raz w ro ku ba wią się na Dniu
Ro dzin nym. „Przy jem nie wejść
na te ren za kła du, gdy moż na
spę dzić tu cie ka wie czas z ca łą
ro dzi ną. Dziś mo że my się tu zre -
lak so wać, spo tkać ze zna jo my -
mi. Zu zia i Woj tek, a tak że

TY SKA RO DZI NA
Z OKŁAD KI
Mar tę i Ada ma Wo la ków
z dzieć mi Zu zią i Wojt kiem czy -
tel ni cy po zna li na okład ce na szej
ga ze ty. Obo je od wie lu lat pra -
cu ją na Mon ta żu. Mar ta pra cu je
na li nii drzwi, a jej mał żo nek na
mon ta żu ta pi cer ki, fo te li, ka nap
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chrze śni ca Ma ja ko rzy sta ją
z wszyst kich atrak cji i świet nie
się ba wią” – mó wi pa ni Wo lak.
Dla Wo la ków pra ca w FCA Po -
land to coś wię cej niż obo wią -
zek. To tak że du ma. „Cie -
szę się, kie dy wi dzę
na sze sa mo cho -
dy na uli cach.
To świad czy
o tym, że lu -
dzie chcą ku po -
wać au ta, do któ rych
po wsta nia obo je
z żo ną się przy czy -
nia my” – pod kre śla
Adam Wo lak. 

RA DOŚĆ Z ZA BA WY 
Ilość i róż no rod ność przy go to -
wa nych atrak cji mo gła wy wo łać
za wrót gło wy. W je dnej alei sta ły
obok sie bie dmu cha ne zjeż dżal -
nie w kształ cie ogrom nych zam -
ków, to ry prze szkód i ścian ki
wspi nacz ko we. Choć wspi nacz -
ka do ła twych nie na le ży, dzie ci
rwa ły się, by spró bo wać swych
sił w tej dys cy pli nie. 11-let nia
Mar ty na Ta toń wy prze dzi ła wie -
lu ró wie śni ków i do tar ła na sa mą
gó rę. „Mu sia łam mieć spo ro si ły,
aby tam dojść. Je stem bar dzo
upar ta i to mi po mo gło” – mó wi -
ła po zej ściu dziew czyn ka, któ rej
ta ta Da mian pra cu je w ty skiej fa -
bry ce. Pod wiel kim wra że niem
wy czy nu cór ki by ła jej ma ma Ju -
sty na. „Mar ty na ma smy kał kę

do wspi nacz ki. Wszę dzie tam,
gdzie ma ta ką moż li wość, od
ra zu chce spraw dzić, czy do trze
na szczyt” – do da je.
Na te re nie fa bry ki moż na by ło
tak że po grać w bad min to na,
po ba wić się z clow na mi, a tak że
obej rzeć na spe cjal nym mo ni to -
rze ob raz, któ ry re je stro wał uno -
szą cy się w gó rze dron.
Ogrom nym po wo dze niem
cie szy ła się tak że wspi -
nacz ka po sznu ro wej
dra bin ce roz wie szo -
nej w jed nym z dmu -
cha nych zam ków.
Ła two nie by ło.
8-let ni Szy mon Go ryl
spadł kil ka ra zy, za -
nim do tarł do ce lu.
„Ca ły czas się ru sza.

Bar dzo trud no utrzy mać rów no -
wa gę” – prze ko nu je.
Atrak cje nie omi nę ły do ro słych.
Wie le osób z nie cier pli wo ścią
cze ka ło na prze jażdż kę po eks -
tre mal nym to rze off -ro ado wym,
któ ry po ko ny wa ły dwa Je epy
Wran gle ry. Na roz grzew kę au to
wjeż dża ło ostrym pod jaz dem,
a na stęp nie zjeż dża ło w dół. Do -
dat ko wy prze jazd po stro mej
po chyl ni ro bił na pa sa że rach
ogrom ne wra że nie. „Z ze wnątrz
jaz da wy glą da ła bar dzo eks tre -
mal nie, dla te go po sta no wi łam
spró bo wać. Rze czy wi ście był
mo ment, gdy tro chę się ba łam.
Je stem pod wra że niem kie row -
cy, któ ry bar dzo pew nie pro wa -
dził sa mo chód” – pod kre śla
Edy ta, któ rej ro dzi ce są
pra cow ni ka mi FCA
Po land. 

Po lewej:
Szymon Goryl
„walczy” ze
sznurową
drabiną.
Poniżej:
Martyna Tatoń
próbuje 
swych sił we
wspinaczce
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By ło coś dla du cha i cia ła. Moż -
na by ło skosz to wać szasz ły ków
z gril la i po słu chać do brej mu zy -
ki. Wy stą pił ze spół Aku rat,
gwiaz dą wie czo ru był Blue Ca fé,
któ re go prze bo je, bę dą ce
miesz kan ką ła two wpa da ją ce go
w ucho po pu i po ry wa ją cych do
tań ca ryt mów la ty no skich z ak -
cen ta mi so ulo wy mi, zo sta ły
przy ję te z en tu zja zmem. Na es -
tra dzie tań czył tak że Ste fa no
Ter raz zi no, a pro gram es tra do -
wy za po wia dał Ja ro sław Kret.

DO ZO BA CZE NIA 
Te go rocz ny Dzień Ro dzin ny był
wy jąt ko wy ze wzglę du na ju bi le -
usz. By ły wspo mnie nia i ży cze -
nia na przy szłość. „Ży czę na -
sze mu za kła do wi na stęp nych
40 lat, a so bie zdro wia i dal szej
pra cy z tak wspa nia łym i zgra -
nym ze spo łem. Na szą si łą są ja -
kość i lu dzie, któ rzy tę do sko -
na łą ja kość pro du ku ją” – pod -
su mo wał dy rek tor FCA Po land
An to ni Greń.  

Dzień Rodzinny w tyskiej
fabryce zgromadził tysiące
pracowników FCA Poland,
Sirio Polska, Sadi Polska-
Agencja Celna, Comau Poland,
Fenice, Denso, Delfo Polska,
DP Metal Processing, Gestin
Poland i Sistema Poland,
którym towarzyszyli najbliżsi,
a także przyjaciele i znajomi.

Atrakcją Dnia
Rodzinnego był
występ zespołu
Blue Café oraz
pokaz
sztucznych ogni
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Wstęp

Za kład Ty chy, wybudowany w la tach 1972-

1975, zaj mu je po nad 2,4 mln m² po -

wierzch ni, z cze go na ha le pro duk cyj ne

i bu dyn ki  usłu go we przy pa da 0,5 mln m².

Ty ska fabryka FCA Po land jest obec nie

jed nym z naj więk szych za kła dów pro duk -

cyj nych w Eu ro pie. Prze kształ ce nie zwo -

jów bla chy w go to wy sa mo chód trwa

oko ło 16 go dzin tech no lo gicz nych. Prak -

tycz nie co 44 se kundy zjeż dża z li nii mon -

ta żo wych je den sa mo chód. 

W 2014 ro ku w Za kła dzie Ty chy wy pro du -

ko wa no 313933 sa mo cho dy, w tym Fiatów

500 w liczbie 189  264, Abarthów 500 –

9023,  Lan cii Ypsilon – 61 144. Oprócz mo -

deli FCA z linii mon ta żowej zje chały także

54502 Fordy Ka.

Wielkość pro duk cji sta wia zakład zde cy -

do wa nie na pierw szym miej scu wśród

pro du cen tów sa mo cho dów w Pol sce. Jest

on rów nież naj więk szą fa bry ką FCA w Eu -

ro pie i naj więk szym pra co daw cą w re gio -

3

Zakład Tychy
to prawdziwe
miasteczko
przemysłowe,
w którym znajduje
się 70 firm
świadczących usługi
na rzecz produkcji
samochodów



O za kła dzie w skró cie

nie z za trud nie niem na po zio mie 3400

pra cow ni ków. Do dat ko wo na te re nie za -

kła du znaj du je się 70 firm świad czą cych

usłu gi na rzecz fabryki FCA Poland. Czy ni

to z Zakładu Tychy  praw dzi we mia stecz ko

prze my sło we. 



No we kie run ki roz wo ju spa wal ni w Ty -

chach wy ty czy ła li nia Ver sa roll. W od róż -

nie niu od tra dy cyj nej li nii, gdzie sto ły oraz

ro bo ty są usta wio ne na po sadz ce, Ver sa -

roll pod wie szo na jest do spe cjal nej kon -

struk cji, przez co po wsta je prze strzeń

umoż li wia ją ca pro wa dze nie czyn no ści

przy go to waw czych i zmia nę oprzy rzą do -

wa nia po za li nią. 

Ty ska spa wal nia skła da się z dwóch wy -

dzia łów – A i B. W jed nym z nich pro du ko -

wa na jest Lan cia Yp si lon. W dru gim

wy dzia le po wsta ją Fiat 500, Fiat 500C,

Abarth 500 i Ford Ka.

4

* Wydział tłoczni powstał wraz z wybudowaniem zakładu w Tychach. W 1998 r. działalność została
przeniesiona do Delfo Polska. Spółka do dziś zarządza tym obszarem, dostarczając blachy
i wytłoczki na potrzeby obecnej produkcji FCA Poland. 

Przykładem
optymalizacji
procesu
produkcyjnego
w tyskiej spawalni
jest
zautomatyzowana
linia Versaroll, na
której zgrzewane są
boki samochodu.
Umożliwia ona
produkcję na tej
samej linii aż
czterech modeli
w dowolnej
konfiguracji, bez
konieczności jej
zatrzymywania 



Spa wal nia

Jest naj bar dziej zro bo ty zo wa ną jed nost ką

pro duk cyj ną w Za kła dzie Ty chy. Na cał ko -

witej po wierzch ni 59 tys. m² funk cjo nu je

aż 921 ro bo tów. Pro ce sy zgrze wa nia

i spa wa nia są zauto ma ty zo wa ne w 99,5%,

cze go efek tem są ogrom ne ko rzy ści – wy -

so ka ja kość, niż sze kosz ty, więk sza po -

wta rzal ność oraz du że tem po pro duk cji.

To tu – z wy tło czek do star czo nych z tłocz -

ni* – po wsta je  bry ła sa mo cho du, do któ rej

ko lej ne wy dzia ły do kła da ją  spe cy ficz ne

ele men ty: la kier nia – war stwy ochron ne

i ko lor, a mon taż – pod ze spo ły kom plet ne -

go sa mo cho du. Tu taj spo ty ka ją się naj -

pierw pod wo zia z bo ka mi, w wy ni ku cze go

po wsta ją nad wo zia. W sta cji zwa nej open

gate usta la  się ich geo me trię, a ca łość łą -

czo na jest zgrze ina mi. Ko lej na fa za to

kom ple ta cja, pod czas któ rej do nad wo zi

wzmac nia nych do dat ko wy mi zgrze ina mi

do da wa ne są da chy za leż ne od wer sji.

Po tem ca łość tra fia na li nię wy koń cze nia,

gdzie pra cow ni cy mon tu ją ru cho me ele -

men ty – po kry wy, drzwi i błot ni ki. Po zwol -

nie niu koń co wym nad wo zia prze ka zy wa ne

są do la kier ni. Ca ły pro ces spa wal niczy

trwa nie co po nad 2 go dzi ny.



La kier nia

Jest jed nym z naj no wo cze śniej szych i za -

ra zem w peł ni eko lo gicz nym te go ty pu

obiek tem w Eu ro pie. La kier nia zaj mu je po -

wierzch nię 45 tys. m². Za awan so wa ny

sto pień jej au to ma ty za cji (bli sko 90

procent) gwa ran tu je  utrzy ma nie wy so kich

stan dar dów ja ko ścio wych. 

Pro ces la kie ro wa nia nad wo zi, któ re tra fia -

ją tu ze spa wal ni, roz poczyna się ob rób ką

wstęp ną ma ją cą na ce lu od tłusz cze nie.

Na stęp nie w li nii fos fo ra no wa nia i ka ta fo -

re zy ka ro se rie za nu rza ne są w wan nach.

Na kła da na jest wów czas pierw sza war -

stwa far by, któ rej pod sta wo wą funk cją

jest ochro na an ty ko ro zyj na. Po jej na ło że -

niu uszczel nia ne są wszelkie spo iny

i łączenia blach, za pew nia ją ce brak prze -

cie ków, przed muchów i wy głu sze nie ka bi -

ny. W ko lej nym eta pie na spodach

ka ro se rii  umiesz cza na jest przez ro bo ty

war stwa ochron na zwa na ma sty ką, któ ra

za bez pie cza pod wo zia przed skut ka mi

ude rzeń ka mie ni. Na tak przy go to wa ne

nad  wo zia nakładany jest la kie r pod kła do -

wy, na stęp nie ema lia ba zo wa na da ją ca

ko lor nad wo ziu, a na ko niec ema lia trans -

pa rent na, któ ra z jed nej stro ny nadaje ca -

ło ści po łysk, a z dru giej stanowi  jesz cze

jed ną ochro nę. Tech no lo gię na kładania

ema lii ba zo wej i trans pa rent nej po prze dza

pro ces od mu chu sprzę żo nym po wie trzem

i od py la nia po wierzch ni ka ro se rii w urzą -

dze niu EMU, gdzie za in sta lo wa ne są stru -

sie pió ra z od cią giem. 

La kier nia skła da się z dwóch czę ści –

A i B. Pierw szy z obiek tów zbu do wa no

w 1991 r. Tu taj w 25 ko lo rach i 25 kom bi na -

cjach bi co lo re oraz dwóch la kie rach per ło -

wych la kie ro wa ne są Fia ty 500 i Lan cie

Yp si lon. W obiek cie A ja ko pod kład i ema -

lię ba zo wą sto su je się far by roz pusz czal ni -

ko we. Wy daj ność wy no si 1400 nad wo zi

na do bę. 

No wa la kier nia B po wsta ła w 2007 roku.

Tu taj 16 od cie nia mi ema lii wod nych (oraz

11 kom bi na cjami bi co lo re) ma lo wa ne są

Fia ty 500 i For dy Ka. Wy daj ność to 920

nad wo zi na do bę. 

No wo cze sne tech no lo gie umoż li wia ją sto -

so wa nie na tej sa mej li nii róż nych ko lo rów

la kie rów, co ozna cza, że każ de nad wo zie

znaj du ją ce się na li nii ma lo wa ne mo że być

w in nej bar wie. Cykl pro duk cyj ny na la kier -

ni trwa 10 go dzin. 

5

Lakiernia jest
w Grupie FCA liderem
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Mon taż

Zaj mu je po wierzch nię

81,5 tys. m² i skła da

się z dwóch li nii pro -

duk cyj nych. Na pierw -

szej pro du ko wa ne są

Fia ty 500 i Lan cie

Ypsilon. Oba mo de le

do stęp ne są w pra wie

140 wer sjach oraz

442 op cjach. Na dru -

giej po wsta ją Fia ty

500, Abarthy 500, a tak że For dy Ka do -

stęp ne w 85 wer sjach i po nad 450

opcjach. Biorąc pod uwa gę róż no rod ność

oferowa nych sil ni ków oraz skrzyń bie gów,

każ dy ko lej ny sa mo chód mo że być nie po -

wta rzal ny. 

Li nie po dzie lo ne są na ze spo ły tech no lo -

gicz ne. Na wy dzia le znaj du ją się dwie od -

ręb ne li nie kom ple ta cji drzwi. Na odcinku

kom ple ta cji nad wo zia mon tu je się m. in.

prze wo dy pa li wo we, ha mul co we, uzbra ja

sa mo chód w wiąz kę in sta la cji elek trycz nej,

mon tu je  pod su fit kę, dy wa nik, de skę roz -

dziel czą, szy by oraz pa sy bez pie czeń -

stwa. W ze spo le kom ple ta cji pod wo zia

po wsta ją cy sa mo chód otrzy mu je ze spół

na pę do wy, za wie sze nia przed nie i tyl ne,

front -end (tj. pas przedni z chłod ni cą, kli -

ma ty za to rem, wen ty la to rem i sy gna łem

dźwię ko wym), zde rza ki oraz ko ła. Ko lej ny

te am zaj mu je się mon ta żem fi nal nym

takich elementów, jak: aku mu la tor, filtr po -

wie trza, wy cie racz ki, fo te le oraz kom plet

drzwi. Tu wy ko ny wa na jest rów nież kon -

tro la  in sta la cji elek trycz nej. Kom plet ny sa -

mo chód za nim tra fi do sprze da ży zo sta je

jesz cze pod da ny szcze gó ło wym i ry go ry -

stycz nym pró bom oraz te stom, któ rych

ce lem jest za gwa ran to wa nie naj wyż szej

ja ko ści. Obec nie każ de go dnia z li nii pro -

duk cyj nych mo że zjeż dżać 1 200 sa mo -

cho dów na dwie zmia ny. Cykl pro duk cyj ny

na montażu trwa 4 go dziny.
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W ostatnich latach na
montażu dokonał się
ogromny skok
technologiczny,
a dzięki
zastosowaniu
systemu World Class
Manufacturing
zoptymalizowano
proces
i zreorganizowano
stanowiska pracy
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Za kład od pod staw

Mi nę ło po nad 40 lat od po ło że nia ka mie nia

wę giel ne go pod bu do wę za kła du ka ro se rii

w Ty chach. Wzo ro wa ny na pro jek cie fa -

bry ki Fia ta w Cas si no we Wło szech, wy bu -

do wa ny zo stał od pod staw w la tach

1972-1975. 

Ów cze sny Za kład nr 2 w Ty chach, a dzi siaj

po pro stu Za kład Ty chy, stał się czę ścią

wie lo  za kła do we go pań stwo we go kom bi -

na tu prze my sło we go FSM w Biel sku -Bia łej,

utwo rzo ne go do pro duk cji mo de lu 126p na

li cen cji Fia ta. Pierw sze sa mo cho dy zje cha -

ły z li nii mon ta żo wej w Ty chach 18 wrze śnia

1975 ro ku – dwa la ta od uru cho mie nia pro -

duk cji te go mo de lu w Za kła dzie nr 1 w Biel -

sku-Bia łej. Fiat 126p wy twa rza ny był

w Ty chach 16 lat, do cza su, kie dy w 1991

ro ku ca łą  pro duk cję prze nie sio no do Biel -

ska -Bia łej, zwal nia jąc miej sce dla mo de lu

Fiat Cinquecento.

Nikt chy ba wte dy nie przy pusz czał, że

Fiat 126p pro du ko wa ny bę dzie aż 27 lat.

W su mie z li nii mon ta żo wych zje cha -

ło 3318 674 je go eg zem pla rzy, z cze go

w Ty chach – 2 166 349 sztuk. Kie dy ostat ni

mo del Fia ta 126p opu ścił 22 wrze śnia

2000 ro ku za kład w Biel sku -Bia łej, w Fiat

Au to Po land podjęto decyzję, aby mon  to -

wać sa mo cho dy wy łącz nie w Ty chach. Nie

mia ło  bo wiem sen su utrzy my wa nie za kła -

du ka ro se rii do pro duk cji na ma łą ska lę.

Nad wo zia po jaz dów i tak mu sia ły być la -

kier owane w Ty chach. Dla te go wkrót ce

prze nie sio no do Tych tak że pro duk cję

Fiata Sie na, Fia ta Uno (wy twa rza nych do

2002 ro ku) i Fia ta Pa lio Week end (do ro -

ku 2004), a za kład w Biel sku -Bia łej za jął

się od tąd wy łącz nie me cha ni ką. Dzi siaj jest

jed nym ze stra te gicz nych ośrod ków prze -

my sło wych Fia ta, któ ry pro du ku je sil ni ki

die sla 1.3 Mul ti jet i ben zy no we 0.9 Twi nA ir.

Wróć my jed nak do po cząt ku lat sie dem -

dzie sią tych. W związ ku z ko niecz no ścią

po kry cia kosz tów uru cho mie nia no we go

mo de lu, rocz na pro duk cja 126p, pla no wa -

na po cząt ko wo w Ty chach i Biel sku -Bia łej

na po zio mie 150 ty się cy, wzro sła osta tecz -

nie do 200 ty się cy sa mo cho dów. Lo ka li za -
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Fiat 126p,
na potrzebę
produkcji
którego
wybudowano
zakład
w Tychach,
wytwarzany
był aż 27 lat 



Hi sto ria fabryki 



cja no we go za kła du mia ła umoż li wić

w przy szło ści po dwo je nie pro duk cji po -

przez po więk sza nie i bu do wę no wych hal

pro duk cyj nych. Ty chy nada wa ły się do te -

go ce lu  wręcz ide al nie. Ofe ro wa ły ogrom -

ne po ła cie pła skie go te re nu o re gu lar nych

kształ tach, ła two do stęp ne dro gą na ziem -

ną i ko le jo wą, z moż li wo ścią pod łą cze nia

do róż nych czyn ni ków ener ge tycz nych.

Dla te go wła śnie wy bór padł na to mia sto

(a nie na przy kład na Biel sko -Bia łą lub in ne

miej sco wo ści na Ślą sku). Z łącz nej po -

wierzch ni 1,6 mi lio na m² już wkrót ce na

220 000 m² za czę ły po wsta wać no wo cze -

sne ha le prze my sło we i bu dyn ki usłu go we.

W cią gu dwu dzie sto let niej hi sto rii FSM 

ni gdy jed nak nie po dwo jo no pro duk cji,

cho ciaż sam po mysł na za kład był da le ko -

wzrocz ny. Do pie ro Fiat Auto Po land

w latach 90., a zwłasz cza w pierw szym

dzie się cio le ciu no we go stu le cia, od no to -

wał w kil ku eta pach roz wój za kła du. W re -

kor do wym 2009 roku wy pro du ko wa no

w Ty chach aż 606 ty się cy sa mo cho dów.

Po wierzch nia za kła du osią gnę ła wte dy

swo ją obec ną wiel kość 2,4 mi lio na m²,

z cze go 500 ty się cy pod da chem w for mie

hal i in nych bu dyn ków usłu go wych. 

Bu do wa za kła du w Ty chach ru szy ła

1 stycz nia 1972 r., na tych miast po utwo rze -

niu Fa bry ki Sa mo  cho dów Ma ło li tra żo wych,

a po wie rzo no ją Ka to wic kie mu Przed się -

bior stwu Bu dow nic twa Prze my sło we go.

Miał to być za kład ka ro se rii z peł nym cy -

klem pro duk cyj nym, obej mu ją cy tłocz nię,

spa wal nię, la kier nię i mon taż. Do kon struk -

cji hal pro duk cyj nych i ich wy po sa że nia za -

sto so wa no nie spo ty ka ne do tej po ry

w Pol sce, no wo cze sne jak na owe czasy

tech no lo gie, w więk szo ści im por to wa ne

z Włoch bądź Nie miec.

Spa wal nia wy po sa żo na zo sta ła, na przy -

kład, w pół au to ma tycz ną li nię spa wa nia

pod ło gi, po zwa la ją cą na zauto ma ty zo wa -

ne łą cze nie pod ło gi, bo ków i da chu po jaz -

du w kon struk cji nad wo zia. Umoż li wia ła

ona wy ko na nie stu zgrze in  na mi nu tę. Był

to ogrom ny skok tech no lo gicz ny wo bec

cho ciaż by wy ko ny wa nych jesz cze ręcz nie

prac w pro ce sie pro duk cyj nym Sy re ny

w Biel sku -Bia łej. Rów nież in ne wy dzia ły

za kła du po sia da ły naj no wo cze śniej szą

tech no lo gię. La kier nia, któ ra spro stać mu -

sia ła wy so kim wy mo gom ja ko ścio wym

i an ty ko ro zyj nym, dys po no wa ła, na przy -

kład, fos fo ro wa niem na try sko wym, za nu -

rze nio wym grun to wa niem elek tro fo re tycz -

nym i elek tro sta tycz nym na kła da niem po -

włok pod kła do wych i ema lii. 
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Budowa zakładu
w Tychach ruszyła
1 stycznia 1972 roku.
Już wkrótce na 
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Epo ka Fia ta 126p

Wy so ki po ziom tech no lo gicz ny pro duk cji

był jed nym z pod sta wo wych wa run ków

za war cia kon trak tu li cen cyj ne go, któ ry

obej mował po kry cie kosz tów in we sty cyj -

nych, ce sję na rzecz Fia ta 50 ty się cy go to -

wych sa mo cho dów (Fiat za mie rzał

sprze da wać je na ryn kach Eu ro py Za -

chod niej w swo jej sie ci sprze da ży) i 820

ty sięcy sil ni ków (wy pro du ko wa nych

w Biel sku-Białej), a tak że in nych czę ści za -

mien nych.

Rocz ny plan pro duk cyj ny na po zio mie

200 ty się cy Fia tów 126p, pro du ko wa nych

łącz nie w za kła dzie w Biel sku -Bia łej i w Ty -

chach, osią gnię to w 1979 ro ku i utrzy  my -

wa no na stęp nie, z ma ły mi wa ha nia mi,

przez ko lej ne 10 lat. Re kor do wym ro kiem

w Ty chach oka zał się 1980, kie dy za kład

opu ści ło 182 ty sią ce sa mo cho dów. Od te -

go wła śnie ro ku na wiel kość pro duk cji

wpły nął zwięk szo ny eks port, gdyż Fiat za -

koń czył we Wło szech pro duk cję „126” i za -

mie rzał sprze da wać pro du ko wa ny

w Pol sce mo del pod mar ką Fia ta we wła -

snej sie ci sprze da ży w Eu ro pie.

De cy zja ta by ła dla FSM -u wy róż nie niem,

ja kim nie mógł się do tej po ry po szczy cić

ża den li cen cjo no wa ny pro du cent; dla Wło -

chów z ko lei był to ro dzaj spraw dzia nu

przed przy szły mi in we sty cja mi w Pol sce.

Ma jąc na uwa dze po zy tyw ne do świad-

cze nia, kil ka lat póź niej Fiat po sta no wił zlo -

ka li zo wać w Ty chach na za sa dach

wy łącz no ści pro duk cję cał ko wi cie no we go

i stra te gicz ne go w ga mie Fia ta mo de lu

Cinquecento, sprze da wa ne go na wszyst -

kich ryn kach eu ro pej skich. 

W 1989 ro ku, po osią gnię ciu pu ła pu pro -

duk cyj ne go na po zio mie 207 ty się cy

egzemplarzy Fia ta 126p (w Ty chach

i w Biel sku), w ko lej nych la tach wiel kość ta

stop nio wo za czę ła spa dać: w 1990 ro ku

do 190 ty się cy, w 1991 – do 124 ty się cy. Po

prze nie sie niu pro duk cji do Biel ska -Bia łej,

w 1992 ro ku jej po ziom wy niósł 61 ty się cy.

W mię dzy cza sie w ty skim za kła dzie,

w czerw cu 1991 ro ku, uru cho mio no pro -

duk cję Ci nqu ecen to. Do koń ca tam te go

ro ku wy je cha ło z za kła du 6 ty się cy sa mo -

cho dów, a w 1992 ro ku – 83 ty sią ce. 

Ci nqu ecen to zmie nia 
ob li cze za kła du w Ty chach 

W 1987 ro ku rząd pol ski pod pi sał z Fia tem

umo wę li cen cyj ną na pro duk cję w Ty chach

Fia ta Cinque  cento. W umo wie prze wi dzia -

no mo der ni za cję za kła du i je go roz bu do -

wę oraz plan pro duk cyj ny na po zio mie 240

ty się cy sa mo cho dów rocz nie.

Ozna cza ło to ko niec epo ki „Ma lu cha” i po -

czą tek no we go roz dzia łu w hi sto rii za kła du

w Ty chach. 

Że by roz po cząć pro duk cję Cinquecento,

fa bry ka w Ty chach mu sia ła jed nak zde cy -

do wa nie od mie nić swo je ob li cze. Ozna -

cza ło to na pływ no wo cze snej tech no lo gii,

klu czo wej dla roz wo ju za kła du w przy szło -

ści. Każ dy wy dział zo stał zre struk tu ry zo -

wa ny i przy sto so wa ny do wy mo gów

no we go mo de lu. Tłocz nię wy po sa żo no

w no wo cze sne i au to ma tycz ne ma szy ny,
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Wydziały produkcyjne 
FSM-u wyposażono
w nowoczesne jak na owe
czasy technologie,
w większości importowane
z Włoch bądź Niemiec





w spa wal ni i na

mon ta żu za in sta lo -

wa no 90 ro bo tów

Co mau i wóz ków

pod wie sza nych do

trans por tu pod ze -

spo łów. W kwiet niu

1992 ro ku od da no

do użyt ku no wą li nię

la kier ni czą, jed ną

z naj bar dziej no wo -

cze snych i eko lo -

gicz nych w Eu ro pie.

Ma ga zy ny za rzą -

dza ne by ły au to ma -

tycz nie, a mon taż po jaz dów od by wał się

na li niach, do któ rych stop nio wo do star -

cza no po szcze gól ne pod ze spo ły, przy go -

to wa ne wcze śniej w in nych stre fach oraz

pod da ne su ro wej kon tro li tech nicz nej i ja -

ko ścio wej. 

By ło to nie tyl ko wiel kie wy zwa nie tech no -

lo gicz ne. Zmie ni ły się tak że or ga ni za cja

i za rzą dza nie przed się bior stwem, któ re

w dru giej po ło wie lat 90. prze szło re wo lu -

cyj ną zmia nę za sad dzia ła nia. Wpro wa -

dzo no wte dy no wo cze sne mię dzy na -

ro do we nor my ja ko ścio we, a zwłasz cza

upo wszech nio no wśród pra cow ni ków no -

we po dej ście do wy ko ny wa nej pra cy,

opar te na au to cer ty fi ka cji pra cow ni ków

pro duk cyj nych oraz naj wyż szej ja ko ści zo -

rien to wa nej na sa tys fak cję klien ta. To ja -

poń ski mo del „fa bry ki zin te gro wa nej” (lean

production), któ ry w pol skim za kła dzie 

zo stał na zwa ny po cząt ko wo Efek tyw ną

Fa bry ką. Stop nio we wpro wa dza nie stan -

dar dów świa to wych, ta kich jak To tal Pro -

duc ti ve Ma in te nan ce (TPM), po zwo li ło

za kła do wi w Ty chach uzy skać w 1996 ro ku

Cer ty fi kat ISO 9001. Fiat Au to Po land był

pierw szym za kła dem w Gru pie Fiat, któ ry

uzy skał tak wy so ki i pre sti żo wy mię dzy na -

ro do wy do wód uzna nia ja ko ści pro duk cji.

W mię dzy cza sie po wierzch nia za kła du po -

więk szy ła się do 1,9 mi lio na m², z cze -

go 380 ty się cy zna la zło się pod da chem.

Pro duk cja w Ty chach ro sła bar dzo szyb ko:

192 ty siące sa mo cho dów w 1993 ro ku, 211

ty sięcy w 1996 i 253 ty siące w 1998. Po

na sta niu ery Se i cen to i mon ta żu w sys te -

mie SKD głów nych mo de li Fia ta prze zna -

czo nych na ry nek pol ski, pro duk cja

osią gnę ła 271 920 samo cho dów w 1999 r.
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Na prze kro cze nie progu 300 tys. sztuk

trze ba bę dzie po cze kać aż 7 lat do łącz nej

pro duk cji Fiata Seicento i Pan da.

Ci nqu ecen to pro du ko wa no do 1998 ro ku

w licz bie 1 164525 eg zem pla rzy. W mię -

dzy czasie uru cho mio no pro duk cję Fia ta

Se icen to, któ ra – nie za leż nie od roz ru chu

ko lej nych mo de li – Pan dy i 500 – po trwa

do ma ja 2010 ro ku (od 2005 roku pod na -

zwą „600”). Osta tecz nie wy pro du ko wa no

go w licz bie 1 328973 eg zem pla rzy.

Tech no lo gicz ny skok 
o 870 mi lio nów eu ro

Po re kor do wym 1999 ro ku pro duk cja sa -

mo cho dów w Ty chach, opar ta wła ści wie

wy łącz nie o mo del Se i cen to, zeszła po ni -

żej 159 ty się cy sa mo cho dów w 2002 r.

Bez nowego modelu i no wych in we sty cji,

bez ko lej ne go sko ku jakościowego i za ple -

cza tech no lo gicz ne go, za kład mógłby nie

prze trwać. To był trud ny okres w hi sto rii

Gru py Fiat, zwią za ny ze śmier cią na po -

cząt ku 2003 ro ku Gio van nie go Agnel lie go,

a w ko lej nym ro ku je go bra ta Umber ta,

okres po waż nych pro ble mów fi nan so wych

i eko no micz nych. 

Pra cow ni cy pol skie go za kła du nie tra ci li

wia ry, kon cen tru jąc się na cią głej po pra wie

ja ko ści, w ocze ki wa niu na czas oży wie nia

pro duk cyj nego. Po mi mo kry zy su na ryn ku

za kład uspraw nił w tych la tach swój sys -

tem za rzą dza nia ja ko ścią, by stać się

osta tecz nie jed ną z naj bar dziej do ce nia -

nych fa bryk w Gru pie Fiat i w Eu ro pie. Po -

twier dze niem roz wo ju za kła du stał się

uzy ska ny w 2002 ro ku ko lej ny, po 1996 ro -

ku, cer ty fi kat ISO zin te gro wa ne go sys te mu

za rzą dza nia ja ko ścią, śro do wi skiem, bez -

pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Był to do -

pie ro przed smak ja ko ścio wej uczty, któ ra

trwa nie przer wanie do dzi siaj.  

To wła śnie ze wzglę du na te wie lo krot nie

po twier dza ne ce chy i wa lo ry Za kła du Ty -

chy, je go wy so ką ja kość pro duk cji oraz

dba łość o kosz ty, wła dze Fia ta z Tu ry nu po

raz ko lej ny, jak w przy pad ku Cin quecento,

pod ję ły de cy zję o zlo ka li zo wa niu w Ty -

chach w 2003 ro ku pro duk cji no we go,

stra te gicz ne go dla Fia ta mo de lu z seg -

men tu A – no wej Pan dy, któ ra szyb ko

znalazła du że uzna nie wśród klien tów. 

13



Tylko Zakładowi
Tychy udało się
produkować
jednocześnie dwa
Car of The Year: 
Fiata Pandę 
i Fiata 500. 
W 2009 roku
osiągnięto rekord
produkcji – ponad 
605 tys. aut



In we sty cje zre ali zo wa ne w Ty chach

w związ ku z uru cho mie niem pro duk cji naj -

pierw Pan dy (2003 r.), a na stęp nie Fia ta

500 (2007 r.) były im po nu ją ce: w su mie

870 mi lio nów eu ro. Oprócz nich na kła dy

ka pi ta ło we (wiel ko ści 400 mi lio nów eu ro)

re ali zo wa no w Biel sku -Bia łej, gdzie roz po -

czę ła się pro duk cja sil ni ka Multijet 1.3 tur -

bo die sel. Pan da wy  po  sa  żo na w ten sil nik

sta ła się w 100% pro duk tem pol skim. Ża -

den in ny pro du cent sa mo cho do wy nie po -

su nął się w in we sty cjach w na szym kra ju

tak da le ko jak Fiat. Za kład w Ty chach stał

się dzię ki te mu jed ną z naj bar dziej za -

awan so wa nych tech no lo gicz nie fa bryk

w Eu ro pie. Po cząt ko wo dys po no wał 400

ro bo ta mi, z cze go 304 znaj dowało się na

li nii spa wal ni Pan dy.

W związ ku z pla na mi uru cho mie nia pro -

duk cji na stęp nych mo de li oraz zwięk sze -

nia mo cy pro duk cyj nych za kła du in  we-

s ty cje trwa ły tak że w la tach ko lej nych.

Pra ce zwią za ne z roz bu do wą i mo der ni za -

cją po wierzch ni prze my sło wej re ali zo wa ne

były od 2007 do 2008 ro ku i obej mowały

wszyst kie ob sza ry fa bry ki – licz ba ro bo tów

się gała 950 sztuk. Spa wal nia zo sta ła  roz -

bu do wa na o 7.200 m² i wy po sa żo na

w zro bo ty zo wa ne li nie – każ de sta no wi sko

spa wal ni cze dys po nuje teraz kon tro lą

opto elek tro nicz ną, któ ra do ko nuje po mia -

rów bez do ty ko wych 100% nad wo zi przy

po mo cy wiąz ki  optycz nej. 

Mon taż zy skał no wą ha lę pro duk cyj ną

o po wierzch ni 30 ty się cy m², gdzie za in -

sta lo wa no dwie no we li nie. Zbu do wa no

no wą la kier nię o prze pu sto wo ści po nad

720 nad wo zi dzien nie, któ ra wzro sła na -

stęp nie do 920 nad wo zi. No wa jed nost ka

pro duk cyj na do łą czy ła do ist nie ją cej już

od 1992 ro ku la kier ni, któ ra zo sta ła  tak że

roz bu do wa na. Fir ma osią gnę ła  dzien ną

moc pro duk cji na po zio mie 2120 sa mo -

cho dów, a na stęp nie jesz cze ją zwięk szy ła.

Ak tu al nie Za kład Ty chy zaj mu je po wierzch -

nię 2,4 mi lio na m², z cze go pod da chem

znaj du je się oko ło 500 ty się cy m² hal pro -

duk cyj nych i bu dyn ków usłu go wych. Po

dwu dzie stu la tach od na by cia FSM -u,

spół ka Fiat po dwo iła wiel kość fa bry ki i po -

tro iła jej mo ce pro duk cyj ne, wyprzedzając

naj bar dziej śmia łe pro gno zy in ży nie rów

pro jek tu ją cych fa bry kę na po cząt ku lat sie -

dem dzie sią tych. 
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Jeden zakład, 
dwa samochody roku

In we sty cje by ły dla Za kła du Ty chy praw -

dzi wym prze ło mem. W krót kim cza sie fa -

bry ka mo gła po chwa lić się dwo ma

mo de la mi na gro dzo ny mi ty tu łem Car of

The Year. Ża den za kład w Eu ro pie nie pro -

du ko wał do tej po ry jed no cze śnie dwóch

„sa mo cho dów ro ku”. Po ziom pro duk cji

w za kła dzie do słow nie eks plo do wał. 

W 2007 r., czyli w pierw szym roku pro duk -

cji Fia ta 500, z za kła du wy jechało 361  787

sa mo cho dów, z cze  go 261 ty się cy to Pan -

dy. Ale da ne z ko lej nych lat wy da ją się

wprost nie wia ry god ne: dzię ki po py to wi

w Eu ro pie, sty mu lo wa ne mu rzą do wy mi

do pła ta mi pro eko lo gicz ny mi oraz zna czą -

cym in we sty cjom na roz bu do wę, pro duk -

cja wzrosła naj pierw do 492  885 sztuk

(w 2008 r.), by rok póź niej osią gnąć re -

kord 605  797 sa mo cho dów, z cze go 298

ty się cy sta no wiły Pan dy, a 184 ty sią ce

Fiaty 500 (łącz nie z wer sją Abarth). 

W 2009 r. z li nii mon ta żo wej w Ty chach co

35 se kund zjeżdżał no wy sa mo chód –

dzien na moc pro duk cji osią gnęła re kor do -

wy po ziom 2  320 eg zem pla rzy. Po nad po -

ło wa wszyst kich aut wy pro du ko wa nych

w tym ro ku przez Fia ta w Eu ro pie to sa -

mo cho dy ma de in Ty chy.

Na koniec 2010 ro ku za kła do wi po wie rzo -

no tak że pro duk cję Lan cii Yp si lon, ale

świa to wy kry zys go spo dar czy spra wił, że

po pyt na ryn ku eu ro pej skim po bo omie

z 2009 ro ku wy raź nie za czął spa dać. Od bi -

ło się to na pro duk cji w Ty chach, któ ra

w 2013 ro ku – przy nie unik nio nej re duk cji

jednej zmiany – osią gnę ła po ziom

295700 eg zem pla rzy. Był to rów nież

pierw szy rok bez Pan dy, któ rą w 2012 ro ku

prze sta no pro dukować po dziesięciu

latach nieprzerwanych suk ce sów i osią -

gnię ciu wiel ko ści 2 168 491 eg zem pla rzy.

Za kład w Ty chach od po wie dział na kry zys

kon kret ny mi dzia ła nia mi. W efek cie fa bry ka

od zna  czo na zo sta ła 6 grud nia 2013 ro ku

Gold Le vel w World Class Ma nu fac tu ring. 

W ro ku 2014, po 4-let nim okre sie spad -

ków, pro duk cja w Ty chach zno wu ro śnie

(+6%, 314 tys. szt.). To za słu ga nie ustan -

ne go po py tu na mo del 500, któ ry – mi mo

ósme go ro ku pro duk cji – zo stał za ku pio ny

na świe cie przez po nad 198 ty się cy klien -

tów (za rów no pod mar ką Fiat jak i Abarth),

utwier dza jąc po zy cję bez dy sku syj ne go li -

de ra w swo im seg men cie ryn ku. Tyl ko

w rok po je go de biu cie, czy li 2008, pro -

duk cja te go mo de lu by ła nie co wyż sza

i wy no si ła 201 tys. sztuk.
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Do kład nie po ośmiu la tach, 4 lip ca 2015

ro ku, w Tu ry nie za pre zen to wa no ko lej ną

od sło nę mo de lu pro du ko wa ne go w Ty -

chach. W tym sa mym 2015 ro ku w za kła -

dzie roz po czę to pro duk cję no wej, pią tej

ge ne ra cji Lan cii Yp si lon, któ ra swo ją

premierę mia ła 17 wrze śnia na Sa lo nie Sa -

mo cho do wym we Frank fur cie. Na uru cho -

mie nie obu mo de li w Za kła dzie Ty chy

prze zna czo no 100 mln eu ro, do któ rych

na le ży do dać 60 mln eu ro za in we sto wa -

nych u pol skich do staw ców FCA Po land. 





Ja kość w fa bry ce

Sa mo chód to je den z naj bar dziej za awan -

so wa nych tech no lo gicz nie wy ro bów po -

wszech ne go użyt ku. Mo że skła dać się

na wet z po nad 5 ty się cy czę ści, a każ da

ma swój pro ces pro jek to wy, ba daw czy,

tech no lo gicz ny i pro duk cyj ny, w wy ni ku

któ re go uzy sku je się wy ro by naj wyż szej

ja ko ści. Cykl ten uwa run ko wa ny jest po -

sia da niem wie dzy, któ rej zdo by wa nie trwa

w Za kła dzie Ty chy nie prze rwa nie. Ozna -

cza to tak że kształ to wa nie spo so bu my -

śle nia pra cow ni ków oraz ich emo cjo nal -

ne go po dej ścia do po zna wa nych za gad -

nień. Ogrom ną wa gę przy wią zu je się rów -

nież do umie jęt no ści pra cy w gru pie

i part ner skich re la cji po mię dzy wszyst ki mi

uczest ni ka mi pro ce su pro duk cyj ne go.

Waż ną za sa dą jest orien ta cja na klien ta

za rów no fi nal ne go, jak i we w nętrz ne go. 

Klu czo wą ro lę w za pew nie niu wy so kie go

po zio mu ja ko ści od gry wa stan da ry za cja

i au to cer ty fi ka cja. Stan da ry za cja ozna cza

stwa rza nie naj lep szych spo so bów wy ko -

na nia po szcze gól nych ope ra cji, gwa ran tu -

ją cych uzy ska nie do bre go wy ro bu i ich

ry go ry stycz ne sto so wa nie. Au to cer ty fi ka -

cja na to miast po le ga na przy ję ciu przez

pra cow ni ków od po wie dzial no ści za wy ko -

ny wa ne ope ra cje. 

Au to cer ty fi ka cję wdra ża no i do sko na lo no

w Ty chach przez wie le  lat. Obec nie sta -

no wi ona nie od łącz ny ele ment kul tu ry

tech nicz nej za ło gi oraz za ufa nia i do war -

to ścio wa nia każ de go pra cow ni ka. W za -

kła dzie sto so wa na jest rów nież au to ak ty -

wa cja, czy li na tych mia sto we re ago wa nie

pra cow ni ka na zja wi ska ne ga tyw ne i uru -

cha mia nie dzia łań ko ry gu ją cych. Sys tem

ten no si na zwę An don i za rzą dza się nim

dzi siaj on-li ne w ra mach od po wied nie go

opro gra mo wa nia. W chwi li wy kry cia

uster ki ope ra tor li nii za pa la czer wo ne

świa tło; in ter we niu je team le ader, któ ry

po wo łu je gru pę ro bo czą i uru cha mia pro -

ce du rę rozwią zania problemu (pro blem

so lving). Wszyst kie dzia ła nia re je stro wa ne

są on-li ne, a da ne udo stęp nio ne są od -

po wie dzial nym za ja kość w cza sie rze -

czy wi stym. Pro blem oraz spo so by je go

roz wią za nia są następnie ana li zo wa ne na
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Ja ko ść w Ty chach. Od ISO 9001 do Gold Le vel WCM



spe cjal nych ze bra niach zwa nych „One

Po int Les son”. 

Na naj lep szą ja kość pro duk tu skła da się

rów nież pra ca do staw ców czę ści i pod ze -

spo łów. Od wielu lat wszy scy do staw cy

za kła du pra cu ją w sys te mie au to cer ty fi ka -

cji. Ozna cza to do star cza nie wy ro bów na

li nie pro duk cyj ne bez ko niecz no ści wcze -

śniej sze go ich spraw dza nia. To kwe stia

za ufa nia i kon se kwen cja kie ro wa ne go

przez FCA Poland roz wo ju  part ne rów za -

kła du oraz wspól nej po li ty ki ja ko ścio wej.

Za kład Ty chy wie, cze go ocze ku ją  klien ci.

Dys po nu je sys te mem in for ma cji po zwa la -

ją cym szyb ko re ago wać na zmia ny w wy -

ma ga niach ryn ku. Waż ny mi na rzę dzia mi

sys te mu są son da że wśród klien tów, pro -

wa dzo ne przez niezależne fir my. Ich wy ni ki

po zwa la ją wpro wa dzać zmia ny już w fa zie

pro jek to wa nia sa mo cho dów i udo sko na lać

ist nie ją ce mo de le. Za kład ko rzy sta rów -

nież z in nych in stru men tów kon tro lo wa nia

ja ko ści wy ro bów i pro ce sów oraz za awan -

so wa nych me tod dia gno zy i dzia łań po lep -

sza ją cych. Do tych pierw szych na le żą tzw.

te sty w opty ce klien ta, w tym wskaźnik

CPA (Customer Product Audit), który

ocenia estetykę auta, jego funkcjo no wanie

statyczne i dy na miczne. Dru gie obej mu ją

na to miast sta ty stycz ne me to dy ste ro wa -

nia pro ce sem – SPC (Sta ti sti cal Pro cess

Con trol), Pro blem Solving, Six Sigma i wie -

le in nych. 

Lean Production 
i certyfikaty ISO 

Osią ga nie wy so kiej ja ko ści jest nie koń czą -

cym się wy zwa niem. Za nie cha nie go

ozna cza ło by tak na praw dę krok w tył i po -

gor sze nie ja ko ści. W la tach 90. po 

prze ję ciu za kła du przez Fia ta, co pią te

Cinquecento opusz cza ją ce fa bry kę, za nim

po ja wi ło się w sa lo nach sprze da ży, wy -

ma ga ło nie wiel kiej in ter wen cji po za li nią

mon ta żo wą w fabryce. Te go ty pu uster ki

spra wia ły za kła do wi mnó stwo pro ble mów,

m. in. lo gi stycz nych i or ga ni za cyj nych, któ -

re ge ne ro wa ły do dat ko we kosz ty, stra tę

cza su i pie nię dzy. 
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By ły to pierw sze la ta po prze ję ciu FSM -u,

la ta in ten syw nych szko leń (83 ty sią ce go -

dzin szko le nio wych w la tach 1993-1996)

i przede wszyst kim la ta re or ga ni za cji. Ja -

ko ści bo wiem nie moż na osią gnąć bez za -

an ga żo wa nia pra cow ni ków. Ja kość ro dzi

się w czło wie ku, wy ni ka z je go spo so bu

my śle nia, z je go po sta wy wo bec pra cy,

z ty się cy de cy zji i co dzien nych za cho wań.

Za kład mu siał wy kształ cić wła sną „kul tu rę

przed się bior stwa”, roz po wszech nić ją

wśród swo ich pra cow ni ków i wy two rzyć

od po wied ni „kli mat tech nicz ny”, sprzy ja ją -

cy cią głej po pra wie, ewo lu cji i go to wo ści

po dej mo wa nia no wych wy zwań. 

W Eu ro pie nie wypracowa no wte dy jesz -

cze tak stan dar do wych jak dzi siaj mo de li

za rzą dza nia ja ko ścią. Pro du cen ci eu ro pej -

scy, mo ty wo wa ni za ska ku ją co wy so ki mi

wy ni ka mi osią ga ny mi w kra jach da le ko -

wschod nich i ostrą kon ku ren cją na ryn -

kach, po szu ki wa li me tod, któ re by ły by

od po wie dzią na ja poń ski mo del fa bry ki.

By ły to cza sy, kie dy w Eu ro pie spo pu la ry -

zo wa no mię dzy na ro do we nor my ja ko -

ścio we ISO 9001 (In ter na tio nal Stan dard

Or ga ni za tion), któ rych za słu gą by ło wy od -

ręb nie nie fi la rów współ cze śnie ro zu mia nej

ja ko ści: zo rien to wa nie na klien ta, za an ga -

żo wa nie pra cow ni ków, leadership, pra ca

w gru pie, po dej ście pro ce so we, mie rzal -

ność osią ga nych wy ni ków i cią gła po pra -

wa. Dla pol skiej fa bry ki, któ ra wy szła

z trud ne go okre su i sys te mu, gdzie pre -

mio wa no ra czej ilość a nie ja kość, po ja wi -

ła się ide al na oka zja, by po ka zać się ja ko

naj młod szy czło nek ro dzi ny w Gru pie Fiat

ze swo imi moż li wo ścia mi i go to wo ścią

do pra cy. 

Od 1995 ro ku za kład skon cen tro wał się

na wdro że niu no wej meto dologii zwa nej

wte dy „Efek tyw ną Fa bry ką” lub „Le an

Production” (w ję zy ku pol skim przy jął się

przy miot nik „efek tyw na” bar dziej pa su ją cy

do lo kal nej rze czy wi sto ści za miast do słow -

ne go spo lsz cze nia an giel skie go ter mi nu

„szczu pła” lub „od chu dzo na”), opra co wa -

nej we dług wło skie go mo de lu fa bry ki zin te -

gro wa nej, któ rą Fiat wpro wa dził we

wszyst kich swo ich za kła dach. Cho dzi ło

o to, by struk tu ra fa bry ki sta ła się bar dziej

spłasz czo na i ela stycz na, że by szyb ciej

mo gła re ago wać na sy gna ły ryn ku i śro do -

wi ska ze wnętrz ne go. Trze ba by ło za tem

po sze rzyć wie dzę i kom pe ten cje pra cow -

ni ków tak, by roz wią zy wa li pro ble my tam,

gdzie one rze czy wi ście po wsta ją. Na le ża ło

po bu dzić ich ini cja ty wę, umie jęt ność pra cy

w gru pie i my śle nia sys te mo we go. Trze ba

by ło po rzu cić tra dy cyj ny po dział na tych,

któ rzy my ślą i tych, któ rzy wy ko nu ją po le -

ce nia, mię dzy ty mi, któ rzy re ali zu ją czyn -

no ści i ty mi, któ rzy je kon tro lu ją. Cho dzi ło

o przej ście do sys te mu pra cy opar te go na

au to cer ty fi ka cji pra cow ni ków li nii i pre wen -

cyj ne go utrzy ma nia in sta la cji i ma szyn

(Total Productive Maintenance).

W wyniku tych działań we wrze śniu 1996

ro ku Fiat Auto Po land (obecnie FCA

Poland) otrzy mał Cer ty fi kat Za pew nie nia

Ja ko ści na zgod ność z nor mą ISO 9001,

przy zna ny przez TÜV CERT od dział

RWTÜV, Pol skie Cen trum Ba dań i Cer ty fi -

ka cji oraz IQ Net. Po raz pierw szy w Eu ro -

pie cer ty fi kat ten zo stał przy zna ny przez

RWTÜV ca łe mu przed się bior stwu sa mo -

cho do we mu, z uwzględ nie niem in te gral -
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ne go sys te mu – od pro jek to wa nia po ob -

słu gę po sprze daż ną wy ro bów. Fiat Au to

Po land był wte dy pierw szą spół ką w kon -

cer nie Fia ta, któ ra uzy ska ła cer ty fi kat ISO.

Z upły wem lat spół ka po twier dzi ła swo je

za an ga żo wa nie w ja kość, ak tu ali zu jąc

i roz sze rza jąc uzy ska ne wcze śniej cer ty fi -

ka ty. Ty ski za kład, oprócz po twier dze nia

cer ty fi ka tu w 1999 ro ku, uzy skał w 2001

ro ku cer ty fi kat ISO 14001 w za kre sie

ochro ny i po pra wy śro do wi ska. Na po -

cząt ku 2002 r. otrzy mał cer ty fi kat ISO

9001:2000, któ ry wpro wa dzał tzw. „po dej -

ście pro ce so we do za rzą dza nia fir mą”.

Naj waż niej szym kro kiem we wrze śniu

2002 ro ku by ło uzy ska nie cer ty fi ka tu zin te -

gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia, po -

twier dza ją ce go zgod ność za rzą dza nia

fa bry ki w za kre sie ja ko ści (ISO 9001:2000),

śro do wi ska (ISO 14001) oraz bez pie czeń -

stwa i hi gie ny pra cy (PN -N -18001). 

Nagrody jakości w Polsce
i w Europie 

Na wy ni ki nie trze ba by ło dłu go cze kać.

W fa bry ce z ro ku na rok po pra wia ły się

wszyst kie wskaź ni ki ja ko ści za rów no we -

wnętrz ne, jak i ze wnętrz ne. Kie dy w 2003

ro ku na ryn ku po ja wi ła się Pan da, mię dzy -

na ro do wa pra sa mó wi ła o „ja poń skiej ja -

ko ści”, któ rą za pew niał za kład w Ty chach.

W tam tym okre sie już 94% po jaz dów

scho dzą cych z li nii mon ta żo wej w Ty -

chach wyjeżdżało bez po śred nio do sa lo -

nów, bez żadnej do datkowej inter wencji.

Tyl ko co sie dem na sta Pan da wy ma ga ła

mar gi nal nej na pra wy, zwy kle drob nej

uster ki na koń cu li nii. Do kład nie tak, jak

w ja poń skich fa bry kach.

Jed nak w za kła dzie w Ty chach na tym nie

po prze sta no, bo po pra wa ja ko ści jest pro -

ce sem, któ ry ni gdy się nie koń czy. Że by

nie osiąść na lau rach, po sta no wio no wziąć

udział w naj bar dziej pre sti żo wych kon kur -

sach ja ko ścio wych w Pol sce i w Eu ro pie,

po cząw szy od Pol skiej Na gro dy Ja ko ści

w ka te go rii „Wiel kich or ga ni za cji pro duk -

cyj nych”, zdo by tej 11 li sto pa da 2004 ro ku.

Przy zna je ją co ro ku Pol skie Cen trum Ba -

dań i Cer ty fi ka cji, Kra jo wa Izba Go spo dar -

cza i Klub Pol skie Fo rum ISO 9000.

Kon kurs pro pa gu je za rzą dza nie przez

jakość i na gra dza naj lep sze pol skie przed -

się bior stwa. Dla Ko mi te tu PNJ wyznacz -

nikiem jest m. in. przy ję cie przez fir mę
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Za rzą dza nia przez Ja kość (Total Quality

Management) i za sad cią głe go do sko na le -

nia za rzą dza nia oraz wpro wa dze nie no -

wo cze snych me tod za pew nie nia ja ko ści,

a tak że po pu la ry zo wa nie wśród za ło gi

pro ja ko ścio we go spo so bu my śle nia.

Suk ces ten zmo bi li zo wał fir mę do się gnię -

cia po wzor ce eu ro pej skie. Już wkrót ce

przy ję to w Ty chach mo del za rzą dza nia

EFQM (Eu ro pe an Fo un da tion Qu ali ty Ma -

na ge ment). W kon kur sie oce nia ją cym je go

wdro że nie (14. edy cja Eu ro pej skiej Na gro -

dy Ja ko ści) Fiat Auto Po land uzy skał dy -

plom „Re co g ni sed for Excel len ce 2005”.

W 2006 ro ku Za kład Ty chy zna lazł się na -

to miast w wą skim gro nie fi na li stów EEA

(EFQM Excel len ce Award), któ rzy są 

po strze ga ni w Eu ro pie, i nie tyl ko, ja ko

„eks tra kla sa” do sko na le za rzą dza nych

przed się biorstw.

W mię dzy cza sie Za kład Ty chy re ali zu je

z suk ce sem podróż po ścież ce roz wo ju,

roz po czę tą w 1996 ro ku w ra mach In ter -

na tio nal Stan dard Or ga ni za tion. W 2008

ro ku au dy to rzy PCBC i TÜV NORD przy -

zna ją fa bry ce Cer ty fi kat Zgod no ści Sys te -

mu Za rzą dza nia Ja ko ścią w za kła dzie

z no wą edy cją nor my PN -EN ISO 9001:

2009. Natomiast w 2012 ro ku Za kład Ty -

chy ja ko pierw sza fa bry ka z Gru py Fiat

wpro wa dzi sys tem za rzą dza nia ener gią

zgod ny z nor mą ISO 50001, któ ra do ty czy

re duk cji kosz tów, zmniej sze nia emi sji ga -

zów cie plar nia nych oraz po pra wy efek tyw -

no ści ener ge tycz nej fabry ki.

Prze łom dzię ki World Class
Ma nu fac tu ring

W ce lu stan da ry za cji pro ce dur we wszyst -

kich za kła dach Gru py i stwo rze nia zdro wej

we wnętrz nej kon ku ren cji mię dzy ni mi, wła -

dze Fia ta zde cy do wa ły się wpro wa dzić

w 2006 ro ku World Class Ma nu fac tu ring,

zin te gro wa ną me to do lo gię za rzą dza nia

przed się bior stwem we dług naj wyż szych

stan dar dów świa to wych w za kre sie bez -
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pie czeń stwa, ochro ny śro do wi ska na tu ral -

ne go, utrzy ma nia ru chu, lo gi sty ki i ja ko ści.

World Class Ma nu fac tu ring obej mu je tra -

dy cyj ne i zna ne już w fa bry ce mo de le za -

rzą dza nia: Total Quality Control, Total

Productive Maintenance, Total Industrial

Engineering, Just in Time i Lean

Manufacturing. Jed nak, in te gru jąc je w ra -

mach jed ne go mo de lu, wpro wa dza do

nie go jesz cze aspekt eko no micz ny, za po -

mo cą któ re go mie rzy się i oce nia każ dy

pro blem, nie za leż nie od je go na tu ry.

Sys tem, opie ra ją cy się na po dzia le dzia łań

prze my sło wych na dzie sięć fi la rów za rzą -

dza nia i ty leż sa mo fi la rów tech nicz nych,

prze widuje kwa li fi ko wa nie posz cze gólnych

za kła dów na trzech po  zio mach po śred -

nich (Brąz, Sre bro, Zło to), za nim fa bry ka

osią  gnie osta tecz ny po ziom World Class

Le vel. Au dy ty ze wnętrz ne prze pro wa dza -

ne są co rocz nie przez eks per tów WCM

As so cia tion.

Ce lem tych dzia łań jest cią gła po pra wa

wy ni ków pro duk cji i stop nio wa re duk cja

strat, przy jed no cze snej gwa ran cji wy so -

kiej ja ko ści wy ro bu i mak sy mal nej ela -

stycz no ści w od po wie dzi na ocze ki wa nia

klien ta. Osią gnąć ten cel moż na je dy nie

po przez za an ga żo wa nie i mo ty wa cję pra -

cow ni ków. Dla te go też dzia ła nia po szcze -

gól nych ze spo łów ukie run ko wu je się na 

re ali za cję wła snych pro jek tów po pra wy

(po ja poń sku „ka izen”), któ rych ce lem jest:

ze ro uste rek, ze ro awa rii, ze ro strat, ze ro

nad wy żek w ma ga zy nie. 

Jed nym z waż niej szych aspek tów WCM

dla Fia ta jest to, aby za kła dy roz sia ne po

ca łym świe cie po słu gi wa ły się wspól nym

ję zy kiem tech nicz nym, któ ry umoż li wia

roz po wszech nia nie naj lep szych roz wią zań

wdro żo nych w każ dej z fa bryk, po zwa la jąc

na jed no li tą oce nę ich wy ni ków. Ten ostat -

ni czyn nik oka zu je się bo wiem klu czo wy

przy po dej mo wa niu wła ści wych de cy zji

o lo ka li za cji pro duk cji no wych mo de li. 

Gold Level World Class
Manufacturing

W 2007 ro ku, nie ca ły rok po wdro że niu

no wej me to do lo gii, Za kład Ty chy – po raz

ko lej ny ja ko pierw szy w Gru pie Fiat –

otrzy mał na gro dę Bron ze Le vel WCM.

W klu czo wym dla uru cho mie nia pro duk cji

Fia ta 500 ro ku 2007 za kład udo wod nił, że

go tów jest po pra wić już i tak wy so kie wy -

ni ki jakościowe i pro duk cyj ne osią gnię te

przez model Pan da. Po t wier dza je m.  in.

wskaź nik FTQ (First Ti me Qu ali ty), po ka zu -

ją cy od se tek sa mo cho dów, któ re – po
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6 grudnia 2013 r.
zdobycie przez
Zakład Tychy 
Gold WCM.
Poniżej:
jedna z prezentacji
podczas audytu





zakoń cze niu fa zy pro ce su i wszyst kich

czyn no ści kon tro l nych – tra fiają z li nii mon -

ta żo wej bez po śred nio do sa lo nów sprze -

da ży. Te raz już tyl ko dwa na sto sa mo -

cho dów wy ma ga nie wiel kich in ter wen cji

na koń cu li nii.

To wyjątkowy wy nik, biorąc pod uwa gę, że

ko lej ny skok ja ko ścio wy osią gnię to za raz

po trud nej i głę bo kiej trans for ma cji za kła du

oraz przy wy raź nym wzro ście pro duk cji,

z któ rym zwią za ne by ły du że in we sty cje

i ma so we za trud nie nie. A prze cież no wych

pra cow ni ków trze ba wy szko lić od pod -

staw. Mo ce pro duk cyj ne za kła du zwięk -

sza ją się w cią gu kil ku lat z 1  250

sa mo cho dów dzien nie w 2006 r. do

2 320 eg zem pla rzy w re kor do wym 2009 r.

O ile w cza sie pro duk cji Pan dy z li nii mon -

ta żo wej no wy sa mo chód scho dził co 60

se kund, to w 2009 ro ku cza so wa prze rwa

mię dzy każ dym ko lej nym au tem zmniej -

szy ła się do 35 se kund. Te da ne świad czą

o mi strzo stwie Za kła du Ty chy, nie moż li -

wym bez sys te ma tycz nej apli ka cji WCM.

Au dy ty WCM prze pro wa dza ne są co ro ku,

a po pra wa ja ko ści znaj du je swój wy raz

w co raz wyż szej punk ta cji. Ty chy zdo by -

wa ją Srebr ny Me dal w 2009 ro ku, a Zło to

6 grud nia 2013 ro ku. 

Po za sa my mi do wo da mi uzna nia, na gro -

da mi i ty tu ła mi, naj waż niej szym aspek tem

WCM, obok wy ni ków eko no micz nych, wy -

da je się być od dzia ły wa nie mo ty wa cyj ne.

Pra cow ni cy wie dzą, że nie mo gą spo cząć

na lau rach. Fa bry ka jest sta le mo ni to ro wa -

na, po przecz kę ja ko ści pod no si się co raz

wy żej. Wal ka o naj wyż szą ja kość tak na -

praw dę ni gdy się nie skoń czy, na wet po

osią gnię ciu mak sy mal nych 100 punk tów

prze wi dzia nych przez WCM, któ re w grun -

cie rze czy są ce lem umow nym. 

Wy star czy przy po mnieć, co mia ło miej sce

jesz cze w nie tak od le głej prze szło ści, ja ki

skok tech no lo gicz ny na stą pił w za kła dzie

wraz z pro duk cją mo de lu Ci nqu ecen to,

Pan dy, a póź niej Fia ta 500 i Lan cii Yp si lon.

Wiel ka po pra wa – „Kai ryo” jak ma wia ją Ja -

poń czy cy – osią gnię ta dzię ki wpro wa dze -

niu zna czą cych in no wa cji tech no  lo gicz-

nych – nie wy star cza, by za pew nić ja kość

w przy szło ści. De cy du ją cy wpływ ma peł -

ne za an ga żo wa nie osób pra cu ją cych

w fa bry ce i ma łe kro ki na przód, osią ga ne

tyl ko dzię ki ty siąc om „ka ize nów”, czy li

pro jek tów po pra wy wdra ża nych dzień po

dniu przez pra cow ni ków za kła du. Wie dzą

o tym do sko na le w Ty chach. Od te go za le -

ży ich miej sce w świe cie mo to ry za cji.

23

1995 Wdrożenie Efektywnej Fabryki (Lean Production) 

1996 Wdrożenie metodologii Total Productive Maintenance

1996 Certyfikat ISO 9001

1997 Wdrożenie systemu Total Quality Management

2001 Certyfikat ISO 14001 (zarządzania środowiskiem)

2001 Certyfikat ISO 9001: 2000

2002 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością (ISO 9001: 2000), Środowiskiem (ISO 14001)
oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN N 18001)

2004 Polska Nagroda Jakości

2005 Tytuł „Recognised for Excellence 2005” w konkursie
Europejskiej Nagrody Jakości – EFQM (European
Foundation for Quality Management) 

2006 Europejska Nagroda Jakości – Finalista EEA 
(EFQM Excellence Award)

2006 Wdrożenie systemu World Class Manufacturing (WCM) 

2007 Bronze Level WCM

2008 Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2009

2009 Silver Level WCM

2012 Certyfikat ISO 50001 (zarządzania energią)

2013 Gold Level WCM

2014 Kolejny audyt WCM, w którym uzyskano 2 kolejne
punkty i potwierdzono Gold Level

Ka len da rium ja ko ści
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Załączniki

Kalendarium Zakładu Tychy

1971 Podpisanie umowy na
produkcję Fiata 126p
w FSM (29 października)

1972 Rozpoczęcie budowy
zakładu w Tychach

1973 Pierwsze Fiaty 126p
wyjeżdżają z linii
montażowej
w Bielsku-Białej 

1975 Pierwsze Fiaty 126p
opuszczają linię
montażową w Tychach (18 września)

1980 Produkcja 126p
w zakładzie
w Tychach
wynosi 182
tysiące,
co stanowi rekord
w ciągu szesnastu
lat produkcji
modelu

1987 Podpisanie
umowy licencyjnej
na produkcję
Fiata Cinquecento 
(9 września) 

1991 Uruchomienie produkcji
modelu Cinquecento.
Zakończenie w Tychach
montażu 126p w liczbie 
2 166 349 egzemplarzy 

1992 Utworzenie spółki 
Fiat Auto Poland
(28 maja). 
W Tychach oddano do
użytku nową lakiernię,
jedną z najbardziej ekologicznych w Europie 

1996 Certyfikat Zapewnienia Jakości na zgodność
z normą ISO 9001

1997 Wyprodukowanie milionowego Fiata Cinquecento.
Rozpoczęcie produkcji Fiata Seicento

1998 Zakończenie produkcji Fiata Cinquecento
w liczbie 1 164 525 sztuk  

1999 Produkcja zakładu osiąga wielkość 272 tysięce
samochodów. Jest to rekord dekady lat 90.

2001 Uzyskanie Certyfikatu ISO 14001 (zarządzania
środowiskiem)

2002 Uzyskanie Certyfikatu ISO Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
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2003 Wyprodukowanie
milionowego Fiata Seicento.
Uruchomienie produkcji
Fiata Panda 

2004 Zdobycie Polskiej Nagrody
Jakości. 
Uruchomienie produkcji
Fiata Panda 4x4

2005 Tytuł „Recognised for Excellence 2005”
w konkursie Europejskiej Nagrody Jakości 
– EFQM (European Foundation for Quality
Management) 

2006 Europejska Nagroda Jakości – Finalista EEA 
(EFQM Excellence Award)

2007 Wyprodukowanie milionowego Fiata Panda. 
Zdobycie brązu w WCM. 
Uruchomienie produkcji Fiata 500 

2008 Uruchomienie produkcji
Abartha 500 i Forda Ka

2009 Zdobycie srebra WCM.
Produkcja Zakładu
Tychy osiąga pułap
605 797 samochodów.
To rekord w historii
zakładu. Uruchomienie
produkcji Fiata 500C

2010 Zakończenie produkcji
Fiata 600 w liczbie 
1 328 973 sztuk.
Uruchomienie
produkcji
Abartha 500C.
W grudniu rozpoczyna
się produkcja Lancii
Ypsilon

2012 Zakończenie produkcji Fiata Panda 
w liczbie 2 168 491 sztuk. 
Uzyskanie Certyfikatu ISO 50001
(zarządzania energią)

2013 Milionowy Fiat 500. 
Zdobycie Gold Level WCM (6 grudnia)

2015 Fiat Auto Poland
zmienia nazwę na
FCA Poland 
(1 kwietnia).
W Zakładzie Tychy
uruchomiono
produkcję
odnowionych
modeli Fiat 500
(prezentacja
4 lipca) oraz
Lancii Ypsilon
(17 września)



26

Pro duk cja sa mo cho dów w Tychach
i Bielsku-Białej do grudnia 2014 r.

1971 

1972 

1973 

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 

* Montaż w systemie SKD: Fiat Pun to (57026), Bra va (19122), Bra vo (3842), Ma rea (2846), Du ca to (2893), Ive co Da ily (2 732).
** Razem: Fiat 500 (od 2007 r.), Abarth 500 (od 2008 r.), Fiat 500C (od 2009 r.) i Abarth 500C (od 2010 r.).
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Produkcja ogółem
liczba (szt.) lata

ZAKŁAD TYCHY 8 963 100 1975-2014

ZAKŁAD BIELSKO 1 710 040 1971-2000

FSM 3 349 487 1971-10.1992

FAP* 7 323 653 10.1992-2014

FAP* plus FSM 10 673 140 1971-2014

* od 1 kwietnia 2015 r. FCA Poland
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Z okazji 105. rocznicy powstania marki,
wraz ze światową premierą modelu Giulia,
w Arese ponownie otwarto Muzeum Alfa
Romeo. Prezentowane są w nim najbardziej
znaczące w historii modele tej marki.

Francesca
Rech 

zdjęcia
Alessandro

Lercara

Z pasją
na wystawie
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30czerwca, ku radości wszystkich fanów
marki Alfa Romeo oraz miłośników
czterech kółek, w Arese otwarto wy-

stawę „Wehikuł czasu – Muzeum Historii Alfa Ro-
meo”. Całkowicie przebudowane Muzeum, wg
projektu architekta Benedetto Camerana, gości na
trzech piętrach modele samochodów, które od
1910 roku po dziś tworzyły świetność marki, przy-
czyniając się do powstania legendy światowego
automobilizmu i wzornictwa. Muzeum znajduje się
w Arese niedaleko Mediolanu, przy alei Alfa Romeo,
w budynku mieszczącym kiedyś zakład Alfa Ro-
meo, w którym od 1963 do 2005 roku produko-
wano modele marki. Oprócz muzeum w budynku
mieści się księgarnia, kawiarnia, centrum doku-
mentacji i salon wystawowy. 
Aż do połowy lipca gościem honorowym wystawy
był nowy model Giulia. Poza nim zwiedzający mogą
obejrzeć 69 modeli, które eksponowane są w kilku
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działach nazwanych: oś czasu, piękno oraz pręd-
kość. Prezentowane modele miały znaczenie nie
tylko dla rozwoju marki, ale również generalnie his-
torii samochodów. Począwszy od pierwszego po-
jazdu A.L.F.A., 24 HP, po legendarne modele zwy-
ciężające w wyścigu Mille Miglia, takie jak 6C 1750
Gran Sport prowadzony przez Tazio Nuvolari, czy
też model 8C Touring po Gran Premio 159 „Alfetta
159”, zwycięzcę wyścigów Formuły 1 prowadzo-
nego przez Juan Manuel Fangio; i wreszcie od
modelu Giulietta, będącego ikoną lat 50. po 33 TT
12. Muzeum można zwiedzać każdego dnia, z wy-
jątkiem wtorków, w godzinach od 10 do 18,
a w czwartki do 22. Dla pracowników FCA i CNH
Industrial przewidziano bilety ulgowe po okazaniu
przepustki zakładowej.



Zdjęcia przedstawiające
muzeum. Od lewej, w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, kierowcy, którzy
przyczynili się do rozsławienia
marki. Alfa Romeo Montreal,
model produkowany w latach
60. Poniżej: model 33.2 Stradale
z 1967 roku. Po lewej 2009
BLungo z 1938 roku oraz kilka
modeli startujących
w wyścigach.

„Oś czasu”: na pierwszym piętrze Muzeum
zaprezentowano 19 modeli Alfa Romeo, które są
symbolem ewolucji marki spod znaku Biscione. Dział
został uzupełniony interaktywnym systemem smart-
tech, dotyczącym historii poszczególnych modeli. Cześć
działu poświęcono ludziom mediolańskiego zakładu.
„Piękno”: to piętro dedykowane mistrzom wzornictwa.
Można podziwiać tutaj specjalne serie nadwozi Touring
i Superleggera. Trasa przebiega także przez strefę
„Filmowej kariery Alfa Romeo” oraz miejsce, w którym
prezentowane są modele Giulietta i Giulia, towarzyszące
włoskiemu boomowi gospodarczemu z lat 50. i 60. 
Trzeci dział „Prędkość” poświęcony jest wyścigom.
Miłośnicy mogą podziwiać tu bohaterów zwycięstw Alfy
Romeo, jak Tazio Nuvolari, czy też debiut marki
w Formule 1. Na końcu trasy znajduje się strefa, w której
w wirtualnej rzeczywistości 360 stopni można obejrzeć
filmy w 4D opowiadające o największych sukcesach Alfy
oraz zakładu założonego w 1910 r.

TRZY DZIAŁY
MUZEUM
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Jakub
Wężyk

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

Wzorowawspółpraca

Sie dem na ście lat te mu
spół ka FCA Po land w Ty -
chach i Po li tech ni ka Ślą -

ska w Gli wi cach zde cy do wa ły
się pod jąć współ pra cę. Za rów no
bo wiem w prze my śle sa mo cho -
do wym, jak i śro do wi sku na uko -
wym drze mie po ten cjał, któ ry
mo że zo stać wy do by ty i wy ko -
rzy sta ny dzię ki współ pra cy. Stu -
den ci kie run ków tech nicz nych
od wie dza jąc du ży, no wo cze sny
za kład, ma ją moż li wość we ry fi -
ka cji na by tej wcze śniej wie dzy
teo re tycz nej. Fa bry ka na to miast
mo że roz wi jać się w spo sób dy -
na micz ny, ko rzy sta jąc z ba zy na -
uko wej i no wo cze snych la bo ra -
to riów, jak rów nież moż li wo ści
za trud nie nia ab sol wen tów Po li -

tech ni ki Ślą skiej oraz in nych
wyż szych uczel ni. Ko rzy ści wy ni -
ka ją ce z tej współ pra cy wi docz -
ne są na co dzień, dla te go za -
rów no dy rek cja ty skie go za kła -
du, jak i wła dze uczel ni dba ją
o to, by pie lę gno wać tę re la cję
oraz wspól nie za bie gać o jesz -
cze więk sze jej owo ce. 
„Wszyst ko za czę ło się od wi zyt
stu den tów w za kła dzie w Ty -
chach i ich próśb o te ma ty prac
dy plo mo wych. Dzi siaj ob sza rów
współ pra cy jest bar dzo wie le
i jest ona re ali zo wa na – moż na
po wie dzieć – w ska li ma so wej,
bo stu den ci przy jeż dża ją tu na
sta że, prak ty ki oraz zwie dza nie
za kła du. Po zy sku je my set ki te -
ma tów prac dy plo mo wych dla

na szych przy szłych ab sol wen -
tów in ży nie rów, któ re są re ali zo -
wa ne. Na le ży się cie szyć z ko lej -
nej pod pi sa nej umo wy, bo ona
wią że się z pod trzy my wa niem
dłu gich, do brych tra dy cji zwią za -
nych z sze ro ką, oży wio ną i sku -
tecz ną współ pra cą z fir mą FCA
Po land. Naj waż niej szy jed nak
jest fakt, że ta umo wa jest efek -
tyw nie re ali zo wa na i to w bar dzo
wie lu ob sza rach. Ja, z punk tu
wi dze nia rek to ra uczel ni mo gę
po wie dzieć, że na sza współ pra -
ca jest szcze gól na. Dla te go cie -
szę się, że mo że my po raz ko lej -
ny tu taj go ścić i to po ro zu mie nie
kon ty nu ować” – wy ja śnia prof.
dr hab. inż. An drzej Kar bow nik,
rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej

W tyskim zakładzie podpisano
17. porozumienie o współpracy FCA Poland
z Politechniką Śląską. Potwierdzono tym
samym chęć dalszego partnerstwa. 



„Współ pra ca z Po li tech ni ką Ślą -
ską jest dla nas waż na, po nie -
waż kon tak ty za rów no z tą, jak
i in ny mi uczel nia mi za wsze cze -
goś nas uczą. Zle ca ne przez
nas te ma ty prac dla stu den tów
ma ją pod bu do wę teo re tycz ną
i na uko wą. Ich za war tość nie -
jed no krot nie wy ko rzy stu je my
w ce lu po pra wy funk cjo no wa -
nia po szcze gól nych ob sza rów
w na szych wy dzia łach: Spa wal -
ni, La kier ni czy Mon ta żu. Ta kie
dzia ła nie przy no si kon kret ne
efek ty. Od dłuż sze go cza su in -
ten syw nie pra cu je my na przy -
kład nad ob ni że niem strat zwią -
za nych ze zu ży ciem ener gii.
Każ dy pro jekt czy po moc ze
stro ny uczel ni w roz wią zy wa niu
pro ble mu strat ener ge tycz nych
jest na wa gę zło ta. Bra ku je nam
na to miast pew nej pod bu do wy
me to do lo gicz nej, na uko wej,
ana li zo wa nia strat, a my ślę, że
jest to bar dzo do bry ob szar do
współ pra cy za rów no z Po li tech -
ni ką Ślą ską, jak i in ny mi uczel -
nia mi. Na sze re la cje ze śro do -
wi skiem na uko wym nie wąt pli -

wie ewo lu owa ły na prze strze ni
lat. Ich roz wój od by wał się rów -
no le gle z roz wo jem na szym
oraz na szych po trzeb, któ re
zmie nia ły się w związ ku z wdra -
ża niem no wych tech no lo gii.
Roz wój za kła du zwią za ny jest
z po ja wia niem się no wych pro -
ble mów. Wy zwa niem dla uczel -
ni jest roz wią zy wa nie tych pro -
ble mów w spo sób na uko wy.
W związ ku z WCM -em, zwłasz -
cza w fi la rach tech nicz nych (ale
nie tyl ko, bo tak że w me ne -
dżer skich) po le do współ pra cy
z uczel nia mi by ło, jest i bę dzie.
W tej chwi li trwa ją roz mo wy
z kil ko ma ośrod ka mi na uko wy -
mi na te mat pro jek tu roz wo ju
za so bów oso bo wych z ukie run -
ko wa niem na roz wój le ader shi -
pu. To jest istot ny te mat do ty -
czą cy na szej przy szło ści. Roz -
wi ja jąc bo wiem mło dych
li de rów dba my o bez piecz ne ju -
tro” – mó wi dy rek tor za kła du
w Ty chach, inż. An to ni Greń. 
„Pod pi sa nie tej umo wy to po -
twier dze nie za rów no do tych cza -
so wej uda nej współ pra cy, jak
i chę ci jej kon ty nu owa nia ze
stro ny fir my FCA, któ ra po sia da
świa to wą re no mę. W mo im od -
czu ciu to po ro zu mie nie jest
przy czyn kiem do ko lej nych
wspól nie re ali zo wa nych te ma -
tów. Nie zwy kle cen ne są dla nas
su ge stie tak dy na micz nie roz wi -
ja ją ce go się przed się bior stwa.

Dzię ki nim ja kość pro ce su
kształ ce nia jest co raz wyż sza.
Na si ab sol wen ci są za tem le piej
przy go to wa ni do pra cy w prze -
my śle. Pro wa dzo ne w na szej
uczel ni ba da nia do ty czą ce no -
wych tech no lo gii po zwa la ją nam
zdo być ko niecz ne do świad cze -
nie. Nie wąt pli wie przy czy nia ją
się one tak że do roz wo ju fa bry -
ki. Istot ny dla nas jest fakt, że
no wo cze sny za kład me cha nicz -
ny, re ali zu je w prak ty ce ele men -
ty ta kich kie run ków jak me cha -
tro ni ka, elek tro ni ka, in for ma ty ka
czy tech no lo gie in for ma cyj ne,
któ re ofe ru ją po szcze gól ne wy -
dzia ły na szej uczel ni. Li czy my na
to, że ta współ pra ca bę dzie
w dal szym cią gu obo pól nie dla
nas ko rzyst na” – pod su mo wu je
prof. dr hab. inż. Ma rek Gzik,
peł no moc nik rek to ra ds. współ -
pra cy z prze my słem. 

Podpisana
umowa jest

przyczynkiem
do wspólnego

realizowania
kolejnych
tematów.

Poniżej:
Za kierownicą

Abartha 500
zasiadł prof. dr

hab. inż. Andrzej
Karbownik,

rektor
Politechniki

Śląskiej



NEWSY

W dniach od 14 do 18 września
firma Comau wzięła udział
w najnowszej edycji MSV –
targach maszynowych automatyki
przemysłowej i robotyki w Brnie (Czechy).
Na swoim stoisku zaprezentowała pełną
rodzinę robotów Racer, poczynając od
najnowszego jej członka, wyjątkowego robota
Racer3. To, ważące 30 kg, urządzenie ma
zasięg 630 mm i udźwig 3 kg, co czyni go
idealnym do aplikacji montażowych, jak
również obsługi maszyn, czy Pick&Place.
Obok nowego robota Racer3 Comau
uwagę przyciągał model Racer 7-1.4, który mierzył się 
z odwiedzającymi targi w rzucie do kosza. Zademonstrowana
została również zręczność kompaktowego robota Racer999,
o zasięgu mniejszym niż metr, który – precyzyjnie manipulując
drobnymi przedmiotami – potwierdzał zdobyty tytuł: „Produkt
roku”. Na stoisku było także miejsce dla Smarta ARC4, robota
Comau przeznaczonego do spawania łukowego.

Koncern Fiat Chrysler Automobiles został ponownie doceniony w prestiżowym rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World,
uzyskując wynik 88/100. To bardzo dobry wynik, w porównaniu ze średnią wynoszącą 60/100 w przypadku firm z sektora motoryzacyjnego.
Do wzięcia udziału w DJSI World i zaproszono 33 firmy morotyzacyjne, z których tylko 3 weszły do rankingu.
Osiągnięty wynik czyni z FCA jednego ze światowych liderów w kategoriach działalności gospodarczej, ochrony środowiska i spraw
socjalnych. Grupa uzyskała najlepszy rezultat wśród firm z tego sektora pod względem zarządzania innowacjami, strategii w walce ze
zmianami klimatu, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, zaangażowania na rzecz poszanowania praw człowieka i warunków pracy oraz
aktywnej postawy udziałowców. 

JEEP RENEGADE 
W KOLORACH TĘCZY
Już od kilku lat poznański dealer Jeepa, firma Voyager Club,
uczestniczy w pikniku rodzinnym organizowanym przez
zaprzyjaźnione z nim miasto i gminę Swarzędz. Tegoroczna
edycja odbyła się w niedzielę, 30 sierpnia, i jak zwykle cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności.
Organizatorzy jak co roku przygotowali szereg atrakcji i zabaw
dla całych rodzin, ale największe zainteresowanie wzbudziło
malowanie prawdziwego Jeepa Renegade’a. Przy wykorzystaniu
specjalnych farb i delikatnych pędzelków każdy mógł puścić
wodze fantazji i zabawić się w artystę, dlatego za pędzle chwytali
przedstawiciele wszystkich pokoleń. Nie pominięto opon, felg,
klamek, wycieraczek, a nawet dachu samochodu! Efekt finalny 
– „tęczowy” Jeep Renegade – zachwycił wszystkich.

COMAU NA TARGACH 
MSV 2015

FCA LIDEREM W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

56



FCA WE FRANKFURCIE
Salon Samochodowy we Frankfurcie był dla marek FCA okazją do
zaprezentowania swoich nowości. W tym roku absolutną gwiazdą
stoiska Alfy Romeo była nowa Alfa Giulia, w topowej wersji
Quadrifoglio Verde. Obok tego modelu, będącego wzorcem Alfy Romeo
i wyrazem „mecchanica delle emozioni” (mechanika emocji), można
było podziwiać model Alfa Romeo 4C, w wersji Coupé i Spider. 
Marka Fiat pokazała całą rodzinę 500-ki, na czele z produkowanym
w Tychach nowym Fiatem 500. We Frankfurcie światową premię na
stoisku Lancii miał pochodzący także z Tych model Ypsilon. Kilka serii
specjalnych, cieszących się sukcesem w Europie modeli Renegade
i Cherokee, zaprezentował Jeep. We Frankfurcie nie zabrakło Abartha,
na stoisku którego królował Abarth 695 biposto, oraz marki Mopar
prezentującej wiele oryginalnych i ekskluzywnych akcesoriów firmy.

JERZY PIEKARCZYK NIE ŻYJE
Mieliśmy szczęście, że na swojej drodze spotkaliśmy Jerzego,
człowieka mądrego, niezwykle skromnego i uczciwego, świetnego
dziennikarza. Przez lata publikował cieszące się dużą poczytnością
felietony na łamach tygodnika „Przekrój”. Wcześniej związany był
z „Gazetą Krakowską”, „Echami Krakowa”, a ostatnio także
z miesięcznikiem „Kraków”. Jerzy ujmował stylem pisania.
W swoich felietonach posługiwał się piękną polszczyzną. Pisał
swobodnie, z dużą lekkością, w sposób wnikliwy i staranny,
w którym nie było miejsca na – tak wszechobecną w dzisiejszym
dziennikarstwie – sensację. Jego teksty, urzekające i celne, pełne
były efektownych puent, które oczarowywały czytelników. Do
redakcji „Fiata Wokół Nas” Jerzy trafił w 2000 roku, kiedy zastąpił
na stanowisku redaktora naczelnego Jerzego
Kisielewskiego. Byliśmy dumni, że opiekę
redakcyjną nad naszą gazetą sprawowała będzie
osoba z tak dużym dorobkiem i tak doskonałym
warsztatem dziennikarskim. I nie zawiedliśmy się.
Jerzy przez lata, bo aż do 2012 roku, dzielił się
z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. 
Jerzy Piekarczyk, o którym jeden z Jego
kolegów napisał „Dziennikarz
w dawnym stylu, stylu, który już
odchodzi”, zmarł 5 września. 

FIAT DUCATO 4X4
EXPEDITION 
NA TARGACH
CARAVANINGOWYCH
W Düsseldorfie w Niemczech, na największej na świecie imprezie
poświęconej caravaningowi i turystyce rekreacyjnej,
Fiat Professional pokazał Show Camper Van Fiat Ducato 4x4
Expedition. Pojazd powstał na bazie kampera Ducato w wersji
z długim rozstawem osi i wysokim dachem. Ducato 4x4
Expedition został wyprodukowany we współpracy z firmą
Tecnoform, specjalizującą się w wyposażaniu pojazdów
rekreacyjnych. W projekcie brała udział również firma Dangel,
odpowiedzialna za napęd na cztery koła i Olmedo, odpowiedzialna
za personalizację nadwozia. Więcej o odbywających się 
od 28 sierpnia do 6 września targach oraz o obecności na nich
Fiata Professional w następnym wydaniu gazety. 

JEEP® GŁÓWNYM PARTNEREM 
THE NORTH FACE®

Jeep® był głównym partnerem międzynarodowej imprezy
poświęconej sportom outdoorowym „The North Face NightRay
Outdoor Fest 2015”. Impreza odbywała się w nocy z 12 na 13
września br. w Gole del Verdon we Francji, uroczej prowansalskiej
miejscowości, w pobliżu rzeki o tej samej nazwie. W ramach
inicjatywy 500 uczestników wzięło udział w różnego rodzaju
aktywnościach: od jogi po biegi górskie, od wspinaczki po nocny
trekking. Marka Jeep, promotor niekonwencjonalnego stylu życia
pod znakiem przygody, zaoferowała uczestnikom dwa modele
Jeepa do emocjonujących jazd próbnych na trasach
z przeszkodami, natomiast flota dziewięciu SUV-ów Jeep ułatwiła
przemieszczanie się uczestników zarówno         na drodze, 
jak i po górskich ścieżkach.



RUBRYKI

Rodzice zawsze chcą dać swoim pociechom wszystko, co
najlepsze. Jest to szczególnie ważne w przypadku
nosidełka, które musi spełniać wiele warunków – podpierać
głowę, szyję i bioderka malucha. Prawidłowo
zaprojektowane działa tak, że dziecko od razu po włożeniu
przyjmuje prawidłową postawę, a rodzic może spokojnie
wykonywać codzienne czynności. Nosidełko ergonomiczne
One szwedzkiej firmy BabyBjorn odpowiada nawet
najbardziej wymagającym rodzicom. Rośnie ono wraz
z dzieckiem, producent zapewnia, że zmieści się w nim
nawet trzylatek. Do ukończenia 12 miesiąca nosimy bobasa
z przodu, potem możemy „przerzucić” go na plecy.
Nosidełko powstało w porozumieniu z pediatrami oraz
ortopedami dziecięcymi. 

Zegarek Dyskowy to najprostszy, a jednocześnie niezwykły sposób do
określania godziny. Tarcza zegarka na rękę posiada dwa obracające się
dyski, zewnętrzny przedstawia godziny, wewnętrzny minuty, strzałka na
górze zaś jest punktem odczytu. Zatem, aby poprawnie zorientować się,
która godzina, wystarczy przeczytać obie cyfry znajdujące się
w pionowej linii. Przykładowo, kiedy na strzałce zewnętrzny dysk
pokazuje cyfrę 12, a wewnętrzny 15, mamy godzinę 12:15. Zegarek jest
ładnie zaprojektowany i z pewnością będzie stanowił o oryginalności
swego właściciela.

MINIMALISTYCZNY
ORYGINALNY ZEGAREK

ERGONOMICZNE 
NOSIDEŁKO

Joanna Lasek
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Po lecie przesuszoną słońcem skórę warto złuszczyć. Peeling to
w tej sytuacji obowiązkowy zabieg kosmetyczny, do tego bardzo
przyjemny. Preparaty zawierające kryształki cukru rozprawiają
się z martwym naskórkiem w błyskawicznym tempie. Smoothing
Skin Technology – Krystaliczny peeling cukrowy do ciała Dr Irena
Eris zawiera dodatkowo witaminę E oraz podwójną dawkę
witaminy C, pobudza mikrokrążenie oraz delikatnie rozjaśnia
zmęczoną zszarzałą skórę. Po użyciu peelingu nie jest konieczne
stosowanie balsamu do ciała. Najlepiej używać go co najmniej
raz z tygodniu.

NA ZMĘCZONĄ 
I ZSZARZAŁĄ SKÓRĘ



Philips Lumea Precision Plus to prawdziwa
rewolucja w domowej depilacji. Do tej pory z tego

typu urządzenia można było skorzystać jedynie
w profesjonalnych gabinetach. Lumea kieruje
delikatne wiązki światła wprost do cebulek
włosowych, w rezultacie włosy w naturalny sposób

wypadają, a proces ich odrastania
zostaje zahamowany. Regularne
stosowanie (mniej więcej co dwa
tygodnie) sprawia, że skóra będzie

gładka, można go stosować nawet
na najbardziej delikatne obszary takie

jak twarz, pachy
czy bikini. Zaznaczyć

jednak trzeba, że urządzenie jest
skuteczne jedynie w przypadku
naturalnie ciemnego owłosienia.
Prawidłowo przeprowadzone
zabiegi są całkowicie
bezpieczne dla użytkownika.

REWOLUCJA
W DEPILACJI
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Nadeszła era wydruków 3D, na rynku mamy już
nawet specjalny długopis, który pozwala ożywić
nasze rysunki. Nie do wiary, prawda? Jednak to jak
najbardziej realne. Długopis Doodler, choć lepiej
nazywać go miniaturową drukarką, jest urządzeniem
prostym w użyciu, mimo iż wydaje się bardzo
skomplikowany. Należy po prostu podłączyć go do
zasilania, po nagrzaniu umieścić w długopisie wkład
w wybranym przez nas kolorze, wybrać preferowaną
prędkość i zacząć rysować. Za jego pomocą można
stworzyć naprawdę niewiarygodne rzeczy. To
doskonały prezent dla dzieci i dorosłych lubiących
wyzwania. 

Obudowa MOHPIE Juice Pack PRO z wbudowaną baterią (2500mAh) to
perfekcyjne zabezpieczenie dla iPhone 4 i iPhone 4s. Wykonana z użyciem
niezwykle trwałych materiałów zapewnia antywstrząsową ochronę przed
upadkami czy uderzeniami. Dodatkowo obudowa wyposażona jest
w odporną na wodę i zadrapania folię. Zamknięcie telefonu w etui
zabezpieczy go również przed kurzem, piaskiem i brudem. Wbudowana
bateria wydłuża działanie urządzenia o mniej więcej 150%. Obudowa
MOPHIE Juice Pack PRO została poddana testom wytrzymałościowym,
które przeszła bezbłędnie, włączając w to niezwykle trudny i prestiżowy
MIL-STD-810, wykonywany na zlecenie armii USA.

MAGICZNY
DŁUGOPIS 3D

ANTYWSTRZĄSOWA
OBUDOWA Z BATERIĄ
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Lincoln Peirce „Zapiski luzaka.
Pogromca nudy”
Bohaterem „Zapisków luzaka” jest Natan –
szalony buntownik ze Szkoły Podstawowej
nr 38, który z pewnością nie jest
ulubieńcem kadry pedagogicznej. Pierwszy
komiks z Natanem powstał w 1991 roku
i do tej pory pojawił się w 250
amerykańskich czasopismach. Książka jest
interaktywna – można po niej rysować,
rozwiązywać zadania i odczytywać
supertajne szyfry. Jest połączeniem
typowej estetyki komiksowej i tradycyjnej
narracji. 
Lincoln Peirce: Zapiski luzaka.

Pogromca nudy. Wydawnictwo Nasza
Księgarnia. Warszawa 2015.

James Patterson „Treasure hunters.
Tajemnica mapy”
Bick, Beck, Burza i Tommy to dzieci
wyjątkowe – od zawsze mieszkają na
statku i poszukują skarbów. To ich piękne
i awanturnicze życie kończy się jednak
gwałtownie, kiedy mama i tata znikają bez
śladu, a dzieci znajdują się w ogromnym
niebezpieczeństwie. Ścigani przez

Ewa Madeyska „Okularki”
Seria „Małe Katastrofy” to bardzo
przydatna i pomysłowa seria dotykająca
problemów, które dla maluchów wydają się
być olbrzymie. Jej bohaterką jest
czteroipółletnia Frania, której rodzice są
niezwykle zapracowani, ma dwie starsze
siostry i uroczego konika Rysia. Ma też
mnóstwo dziecięcych kłopotów, z którymi
radzi sobie na swój dziecięcy sposób. Tym
razem walczy ze stereotypami, jakoby
okulary szpeciły. Musi przeciwstawić się
prześmiewcy – Wiktorowi, który wyzywa
Franię od okularnic. 
Ewa Madeyska: Okularki. Wydawnictwo
Dwie Siostry. Warszawa 2015.

Lektury na jesienne
wieczory

zapiekłego wroga muszą płynąć do Afryki,
gdzie stoczą pojedynek z rekinem
ludojadem. Na domiar złego, wujek Timothy
chce sprzedać ich statek i wysłać dzieciaki
do szkoły z internatem, co dla małych
odkrywców byłoby straszną tragedią. 
James Patterson: Treasure hunters.

Tajemnica mapy. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2015.

Zofia Fabjanowska-Micyk „Banzai.
Japonia dla dociekliwych”
Drugi tom serii „Świat dla dociekliwych”,
która to seria prezentuje kulturę różnych
krajów. Autorka z wykształcenia jest
japonistką, poznała więc ten kraj od
podszewki. Dzieciaki mogą dowiedzieć się,
jak wygląda japońskie pismo, czemu je się
na macie, skąd pochodzą sztuki walki, co
to jest orgiami, jak wygląda ceremonia
picia herbaty, a także, dlaczego japońscy
złodzieje, okradając domy, ściągają buty.
Książka jest pięknie zilustrowana przez
Joannę Grochocką. 
Zofia Fabjanowska-Micyk: Banzai.

Japonia dla dociekliwych.

Wydawnictwo Dwie Siostry. Warszawa
2015-09-03

RUBRYKI
Joanna Lasek



David Ritz to jeden
z najbardziej wiarygodnych
biografów specjalizujących
się w branży muzycznej.
W 2014 roku „Rolling
Stone” uznał „Respect” za
najlepszą książkę
o tematyce muzycznej.
Królowa soulu miała dwa
oblicza – z jednej strony
diva porywająca tłumy
głosem, z drugiej
nastoletnia matka,
odrzucona córka i kobieta
zmagająca się
z uzależnieniami. Ritz
świetnie sportretował
także środowisko muzyki
soul, przeprowadzając
wywiady z takimi gwiazdami jak B.B. King, 
David Ritz: Respect. Życie Arethy Franklin. Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2015.

Hanna i Paweł Lisowie 
jako pierwsi podjęli się
odtworzenia
średniowiecznych
przepisów, eksperymentując
we własnej kuchni
w Grodzisku Żmijowiska
pod Kazimierzem, badając
materiały z zakresu
ziołoznawstwa, etnografii,
archeologii i botaniki.
Okazuje się, że ludzie
w dawnych czasach jedli
nie tylko mięso popijane
piwem. Możemy więc
dowiedzieć się, jaka jest
geneza barszczu, rosołu, czym były doprawiane potrawy, jakie
napoje służyły do picia w czasach, kiedy nie znano jeszcze kawy czy
herbaty. Autorzy przygotowali też ponad 120 przepisów na potrawy
wywodzące się od średniowiecznych przodków. 
Hanna Lis, Paweł Lis: Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu

dawnych smaków. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. 
Warszawa 2015.

„House of cards” 
to jeden
z najpopularniejszych
seriali ostatnich lat,
zresztą całkiem
słusznie. Genialna rola
Kevina Spacey’a jako
Francisa Underwooda
na zawsze pozostaje
w pamięci. Sir Michael
Dobbs był doradcą
Margaret Thatcher,
zna więc polityczne
gierki od podszewki.
Francis zdobył swój
cel – został
prezydentem, tym

razem jednak trafił na godnego siebie
przeciwnika – króla Anglii, który okazał się jego zaciekłym
wrogiem. Jak poradzi sobie współczesny Makbet? Fani „House of
cards” z pewnością nie wątpią w swojego bohatera…
Michael Dobbs: House of cards. Ograć króla. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2015.

Opowieść nazywana
współczesnym Makbetem

Potrawy Słowian
wczesnośredniowiecznych

Biografia królowej soulu
Arethy Franklin

„Co nas nie zabije” to
kontynuacja słynnej
bestsellerowej trylogii Stiega
Larssona. Miłośnicy serii
z pewnością są ciekawi, jak
potoczą się losy głównych
bohaterów – Mikela
Blomkvista i Lisbeth
Salander. Lagercrantz do tej
pory specjalizował się
w biografiach, jednak warto
dać mu szansę i sprawdzić,
jak poradził sobie
z kontynuacją
dynamicznego stylu
Larssona. Mikael Blomkvist

przeżywa kryzys zawodowy, a Lisbeth bierze udział
w zorganizowanym ataku hakerów, jednak ich losy znowu się
krzyżują, kiedy profesor Balder zleca dziennikarzowi zbadanie
działania sił specjalnych USA i wysyła go do Doliny Krzemowej. 
David Lagercrantz: Co nas nie zabije. Wydawnictwo Czarna
Owca. Warszawa 2015.

Kontynuacja kultowej
trylogii Millennium
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RUBRYKI

5 tajników domowej pizzy
Włącz piekarnik i...

Jeśli nie masz do dyspozycji pieca
opalanego drewnem, musisz sobie
radzić z domowym piekarnikiem
elektrycznym i… w tym wypadku
sprawy nie idą zwykle tak, jak
powinny. Aby uzyskać rezultat
możliwie najbardziej podobny do
tego z pizzerii, musisz wykonać dwa
pieczenia. Na początku ciasto należy
umieścić na blasze i piec na
najniższym poziomie w maksymalnej
temperaturze (około 250°) przez
połowę czasu potrzebnego do jej
upieczenia (czas ten w zależności 
od piekarnika wynosi ok. 8-10 min).
Później blachę z ciastem należy
przełożyć na środek piekarnika
i upiec do końca. W ten sposób dół
będzie dobrze upieczony i zarazem
chrupiący.

Wszelkie typy
Jaki jest twój ulubiony typ pizzy?
Margherita, Capricciosa czy pizza
wegetariańska? Niezależnie od
gustu, pamiętaj, że wszystkie
składniki, poza sosem
pomidorowym, należy dodawać
w połowie pieczenia, kiedy pizzę
przekładasz z dolnej do środkowej
części piekarnika. A więc tuż po
przygotowaniu ciasta wystarczy
posmarować pizzę sosem i włożyć
na połowę czasu potrzebnego do jej
upieczenia do piekarnika. Później
wyjmij i nałóż wszystkie składniki
przed włożeniem blachy do
środkowej części pieca. W ten

sposób mozzarella nie zmoczy
zbytnio ciasta.

długo, włóż ciasto do dużego
szklanego pojemnika,
posmarowanego wcześniej olejem,
i przykryj czystą ścierką. Najlepszym
miejscem na wyrabianie ciasta jest
wyłączony piekarnik.

Sól i cukier w cieście
Sól jest jednym z tych składników,
który powinno się dodać do ciasta,
ale należy to zrobić w odpowiednim
momencie. Sól i drożdże „niezbyt się
lubią”, dlatego nie należy ich łączyć
w pierwszej fazie przygotowania.
Wyrób na początek inne składniki
i dopiero pod koniec dodaj sól.
Cukier jest ważnym elementem
ułatwiającym rośnięcie ciasta.
Zwykle dodaje się go razem
z drożdżami, aby przyspieszyć ich
działanie.

Cieńsza, jeśli użyjesz wałka
Pizzę powinno się rozciągać ręcznie,
bez żadnych przyrządów, ale tylko
pod warunkiem że jesteś w stanie
zrobić to tak, by jej nie podziurawić.
Ewentualnie, jeśli chcesz
przygotować wysoką pizzę typu
„focaccia”, wyrośnięte ciasto
rozgnieć opuszkami palców na
dobrze naoliwionej blasze do
pieczenia. Jeśli natomiast zależy ci,
by była ona cienka i chrupiąca, użyj

wałka do ciasta, ale tylko jeśli nie
potrafisz jej rozciągnąć

ręcznie.

Ilu z was przygotowuje domową
pizzę? A czy zawsze jest ona
idealnie upieczona?
Jeśli nie, oznacza to że
prawdopodobnie popełniasz jakiś
błąd. Prawdę mówiąc podczas
robienia pizzy wcale o niego nie
trudno, ponieważ czynności
wykonywane w poszczególnych
etapach, mimo że nie są
skomplikowane, muszą być
precyzyjne. Tajników prawdziwego
„pizzaiolo” jest naprawdę wiele.
Zdradźmy pięć z nich. 

Wyrastanie ciasta
w lodówce

Wstawianie wyrobionego ciasta do
lodówki to nie błąd, ale wówczas
trzeba czekać kilka godzin. Zwykle

ciasto umieszcza się w lodówce,
kiedy jest bardzo wilgotne, ale

wtedy należy pozostawić je
tam przynajmniej na 12
godzin. Jeśli natomiast
nie możesz czekać tak



63

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500 Seria 3

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP 38 760 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 43 010 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 48 110 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 49 810 875 105 188 4,2 4
1.3 MULTIJET 16V S&S DPF LOUNGE 54 060 1248 75 180 3,7 4
1.2 SPORT 46 410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 51 510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 53 210 875 105 188 4,2 4

500L Seria 2
RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP STAR 51 850 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET POP STAR 58 650 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR POP STAR 55 250 875 105 180 4,8 5
1.4 16V LOUNGE 57 800 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 64 600 1368 120 189 6,9 5
500L 0.9 8V TWINAIR LOUNGE 61 200 875 105 180 4,8 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking Seria 2

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING 58 650 1368 95 165 6,4 5
1.4 16V T-JET TREKKING 65 450 1368 120 183 7,0 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 62 050 875 105 173 5,1 5
1.6 MULTIJET II 16V TREKKING 73 950 1598 105 175 4,7 5
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS 70 550 1368 120 183 7,0 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWPanda

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 33 320 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY + PACK 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 MJET 16V EASY 42 670 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 MJET 16V EASY + PACK 46 920 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 44 370 875 85 177 4,2 4/5
1.3 MULTIJET 16V S&S DPF 4x4 57 120 1248 75 159 4,7 4/5
0.9 TWINAIR CROSS 4x4 62 220 875 90 167 4,9 4/5
1.3 MULTIJET 16V S&S DPF CROSS 4x4 64 770 1248 75 160 4,7 4/5

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living Seria 2

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

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓWNowa 500 Seria 4

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V POP 39 525 1242 69 160 4,9 4
1.2 8V LOUNGE 43 775 1242 69 160 4,9 4
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 48 875 875 85 173 3,8 4
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 50 575 875 105 173 3,8 4

WYMIARY (cm)
424/179/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

RABAT 12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR 63 800 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR 71 720 1368 140 180 6,0 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 DDCT POP STAR 77 000 1368 140 - - 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 POP STAR 74 360 1598 120 186 4,1 5
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE 72 600 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE 80 520 1368 140 180 6,0 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 DDCT LOUNGE 85 800 1368 140 190 5,7 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE 83 160 1598 120 186 4,1 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS 74 976 1368 140 180 6,0 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS 80 256 1368 140 190 5,7 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS 88 176 1368 170 200 6,7 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 CROSS 77 616 1598 120 186 4,1 5
2.0 MULTIJET II 16V 4X4 CROSS 83 776 1956 140 190 5,5 5
2.0 MULTIJET II 16V 4X4 AT9 CROSS 92 576 1956 140 190 5,5 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS PLUS 89 056 1368 140 190 5,7 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 96 976 1368 170 200 6,7 5
2.0 MULTIJET II 16V 4X4 CROSS PLUS 92 576 1956 140 190 5,5 5
2.0 MULTIJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 101 376 1956 140 190 5,5 5

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW
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WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWNowy Doblò  Seria 1WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 5D 36 295 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37 995 1368 77 165 5,7 5
1.3 MULTIJET 16V EASY 5D 45 220 1248 75 165 4,2 5
0.9 TWINAIR EASY 42 670 875 105 172 4,2 5

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

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

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

Przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego rabat wynosi 10%
(w przypadku 500X – 7%).
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla), S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6 42 764 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 47 014 875 85 176 4,2 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 50 414 875 85 176 4,2 5
1.2 8V START&STOP ELLE EURO 6 49 989 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP ELLE EURO 6 54 239 875 85 176 4,2 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon*

Nowy Daily EURO5+  FURGON
PLN poj. KM zawieszenie

35S11 V  (RABAT 18%) 92.690 2,3l 106 6M Mech. 3000
35C11 V  (RABAT 14%) 106.520 2,3l 106 6M Mech. 3520
50C15 V  (RABAT 14%) 124.397 3,0l 146 6M Mech. 3520
60C15 V  (RABAT 14%) 143.120 3,0l 146 6M Mech. 4100
65C15 V  (RABAT 14%) 145.659 3,0l 146 6M Mech. 4100
70C15 V  (RABAT 14%) 147.986 3,0l 146 6M Mech. 4100

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Nowy Daily EURO5+  PODWOZIE
PLN poj. KM zawieszenie

35S11  (RABAT 18%) 85.933 2,3l 106 6M Mech. 3000
35C11  (RABAT 14%) 96.683 2,3l 106 6M Mech. 3000
50C15  (RABAT 14%) 114.771 3,0l 146 6M Mech. 3450
60C15  (RABAT 14%) 120.166 3,0l 146 6M Mech. 3450
65C15  (RABAT 14%) 122.705 3,0l 146 6M Mech. 3450
70C15  (RABAT 14%) 129.369 3,0l 146 6M Mech. 3450

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Oferta dostępna u dealerów Iveco. Ceny z rabatem dla
pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są
aktualne w momencie zamknięcia numeru 115. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać
w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* tylko pojazdy ze stocków dealerkich.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015
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W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2014

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

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 40

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

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LONGITUDE 2.0 MJD M6 FWD 122 230      1956 140 187 5,3 5
LIMITED 2.0 MJD M6 AWD 150 365      1956 140 189 5,6 5
LIMITED  2.2 MJD A9 AWD 169 915      2184 200 204 5,7 5
LIMITED  2.2 MJD A9 4WD 175 865      2184 200 204 6,1 5
LIMITED V6 3.2L PENTASTAR A9 AWD 169 915      3239 272 192 10 5
TRAILHAWK V6 3.2L PENTASTAR A9 4WD 164 815      3239 272 192 10 5

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8V PROGRESSION 47 770      1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR PROGRESSION 53 720      875 105 184 4,2 4/5
1.4 8V SPRINT 52 020      1368 78 165 5,6 4/5
1.3 MULTIJET 16V PROGRESSION 57 970      1368 85 174 3,5 4/5
1.4 8V DISTINCTIVE 54 570      1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR DISTINCTIVE 60 520      875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MULTIAIR 16V DISTINCTIVE TCT 69 020      1368 140 209 5,4 4/5
1.3 MULTIJET 16V DISTINCTIVE 64 770      1368 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MULTIAIR 16V QUADRIFOGLIO VERDE TCT 77 520      1368 170 219 5,4 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo WYMIARY (cm)

435/180/147
BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V PROGRESSION 62 645      1368 105 185 6,2 5
1.4 TB 16V PROGRESSION 64 430      1368 120 195 6,2 5
1.6 JTDM 16V PROGRESSION 73 865      1598 120 195 3,9 5
1.4 TB MULTIAIR 16V SPRINT 75 608      1368 150 210 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V TCT SPRINT 84 958      1368 170 218 5,5 5
1.6 JTDM  16V SPRINT 82 068      1598 120 195 3,9 5
1.4 TB 16V DISTINCTIVE 70 465      1368 120 195 6,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V DISTINCTIVE 75 565      1368 170 218 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V TCT DISTINCTIVE 82 620      1368 170 218 5,5 5
2.0 JTDM 16V DISTINCTIVE 84 320      1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V EXCLUSIVE 79 900      1368 170 218 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V TCT EXCLUSIVE 86 955      1368 170 218 5,5 5
2.0 JTDM 16V EXCLUSIVE 88 655      1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16V TCT EXCLUSIVE 97 325      1956 175 219 4,3 5
1750 TBI 16V TCT QUADRIFOGLIO VERDE 103 785      1742 240 244 6,8 5

Przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego rabat wynosi 10%
(w przypadku Renegade – rabat 7%).
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade PY2015

RABAT 12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 72 952      1368 140 181 6 5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 79 640      1598 120 178 4,6 5
1.4 TMAIR LONGITUDE DDCT FWD S&S 79 816      1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S 86 680      1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 78 936      1368 140 181 6 5
1.4 TMAIR LIMITED DDCT FWD S&S 85 800      1368 140 181 6 5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 85 624      1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 105 512      1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 98 472      1368 170 196 6,9 5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 96 360      1956 140 182 5,1 5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 111 232      1956 170 196 5,8 5
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LISTY OD CZYTELNIKÓW

.
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla
pracowników spółek FCA.

To właśnie w tej rubryce
możecie wyrazić swoje

opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sempołowskiej 19

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

O takich ludziach 
warto pisać
Tegoroczne wakacje spędziłem z rodziną oraz
znajomymi w Jastrzębiej Górze na wczasach
zorganizowanych przez Centrum Rekreacji
i Kultury. Pewnego dnia, mimo słonecznej
pogody, morze było wzburzone, a fale –
wysokie. Na plaży znajdowało się wielu
wypoczywających. W pewnym momencie
zwróciliśmy uwagę na mężczyznę, który –
mimo niebezpiecznych warunków – wypłynął
daleko w morze. Człowiek ten oddalał się
coraz bardziej od brzegu. Nagle płynący zaczął
wykonywać gwałtowne ruchy rękoma. Z daleka
widać było, że coś jest nie tak. Z niepokojem
obserwowaliśmy tego człowieka. Jeden
z wypoczywających gdy zauważył tonącego
mężczyznę, błyskawicznie skoczył do wody
z dziecięcym materacem i popłynął mu na
ratunek. Okazało się, że mężczyzna zachłysnął
się wodą i nie mógł złapać oddechu,
a koordynację utrudniała mu duża głębokość
oraz spiętrzone fale. Tonący w akcje desperacji
zaczął wciągać ratującego pod wodę, jednak
dzięki materacowi udało się go przyciągnąć do
brzegu. Po wyjściu z wody okazało się, że
ratującym był nasz kolega Tomasz Stokłosa,
pracownik FCA Poland zatrudniony na testach
silnika TwinAir. Tonący mężczyzna, gdy doszedł
do siebie, podziękował Tomkowi za uratowanie
mu życia. Na brzegu czekali już na niego
ratownicy. Myślę, że o postawie mojego kolegi,
który zapobiegł tragedii, okazał się
prawdziwym bohaterem. Dlatego warto
napisać o tym w gazecie. Oby takich ludzi było
jak najwięcej! 

Tadeusz Pawlik, pracownik FCA
Powertrain Poland

Wspomnienia
Na Dzień Rodzinny w zakładzie w Tychach
zaprosiłem sąsiada, który ostatni raz w tym
zakładzie był prawie czterdzieści lat temu wraz
ze szkolną wycieczką. Sąsiad wspominał,
że z tamtej wizyty pamięta „zamglone” hale,
wszechobecny nieprzyjemny zapach
zaoliwionych maszyn i podłóg oraz duży hałas.
Pani nauczycielka, z którą wówczas byli,
zwracała im uwagę na warunki, w jakich
pracują robotnicy. Teraz sąsiad nie mógł
wprost uwierzyć, że obecnie hale produkcyjne
są tak czyste i nowoczesne, a stanowiska
pracy skomputeryzowane i zrobotyzowane:
„Ciekawe, co teraz powiedziałaby moja
nauczycielka widząc pracowników, którzy
obsługują te skomplikowane urządzenia i to
w zakładzie na światowym poziomie?”

Antoni Hendzel
FCA Powertrain Poland

500E w Turynie
W centrum Turynu miałem okazję zobaczyć
Fiata 500E, wersję elektryczną „maleństwa”
produkowanego w Tychach. Model ten nie jest
sprzedawany w Europie (pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych), ale można go wynająć
w wypożyczalni samochodów. Dla tych, którzy
wykupią abonament roczny, koszt za godzinę
wyniesie 2,7 euro. Elektryczny Fiat 500,
z którego można korzystać w ramach usługi
typu car sharing „Io Guido”, ma wyraźnie
kalifornijskie cechy: powiększony spojler nad
szybą tylną, aerodynamiczne felgi oraz
wydłużony przód. Wnętrze natomiast przyciąga
wzrok skórzaną tapicerką w kolorze białym
i pomarańczowym. Tankowanie „do pełna”
w jego przypadku (co widać na zdjęciu),
polega na podłączeniu go do gniazdka
elektrycznego. Po naładowaniu zasięg
Fiata 500E wynosi 145 km.

Filippo Gallino, Satiz Poland

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW



al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

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

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

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

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

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

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

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 15 wrzeÊnia 2015 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. 
      

   2. FCA Poland S.A.
        

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

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

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

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

   7.  Plastic Components and Modules Poland S.A.
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  FCA Services Polska Sp. z o.o. 
        

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

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

 14.  FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska S.A. 
        

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

   1.  CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
        

        



Alfa Romeo i

ALFA ROMEO GIULIETTA. UWOLNIJ EMOCJE.
TERAZ JUŻ OD 73 700 ZŁ 

Silniki z turbodoładowaniem o mocy nawet do 240 KM. Czysta energia Alfa Romeo.

WWW.ALFAROMEO.PL
Model Alfa Romeo Giulietta, wersja Progression 1.4 TB, 105 KM: emisja CO2 144 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,2 l/100 km. Rzeczywiste wartości mogą 
różnić się od podanych powyżej, ponieważ są zależne m.in. od zachowania kierowcy, nawierzchni i warunków atmosferycznych. Informacje o recyklingu pojazdów, ich 
konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.alfaromeo.mopar.eu/pl/pl. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dane spółki oraz szczegóły oferty wraz 
z cennikiem dostępne w salonach Alfa Romeo oraz na www.alfaromeo.pl




