
FCA POLAND – FABRYKA W TYCHACH





Spis treści

O za kła dzie w skró cie ............................................................................................... 3

Wstęp ................................................................................................................3
Spa wal nia .......................................................................................................... 4
Lakiernia ........................................................................................................... 5
Montaż .............................................................................................................. 6

Hi sto ria fabryki ........................................................................................................... 9

Za kład od pod staw ........................................................................................... 9
Epo ka Fia ta 126p .............................................................................................. 11
Ci nqu ecen to zmie nia ob li cze za kła du w Ty chach ............................................. 11
Tech no lo gicz ny skok o 870 mi lio nów eu ro ....................................................... 13
Jeden zakład, dwa samochody roku ............................................................... 14

Ja ko ść w Ty chach. Od ISO 9001 do Gold Le vel WCM ....................................... 17

Ja kość w fa bry ce ............................................................................................. 17
Lean Production i certyfikaty ISO ..................................................................... 18
Nagrody jakości w Polsce i w Europie ............................................................ 20
Prze łom dzię ki World Class Ma nu fac tu ring ...................................................... 21
Gold Level WCM ............................................................................................. 22
Ka len da rium ja ko ści ........................................................................................ 23 

Załączniki ................................................................................................................... 24

Kalendarium Zakładu Tychy ............................................................................ 24
Tabela – Produkcja samochodów w latach 1971-2015 ..................................... 26



2



3



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 12 go dzin tech no lo gicz -

nych. Prak tycz nie co 46 se kund

zjeż dża z li nii mon ta żo wych je den

sa mo chód. 

W 2015 ro ku w Za kła dzie Ty chy

wy pro du ko wa no 302639 sa mo -

cho dów, w tym Fiatów 500 w

liczbie 181  014, Abarthów 500 –

14972,  Lan cii Ypsilon – 57 760.

Oprócz mo deli FCA z linii mon -

tażowej zje chały także 48893

Fordy Ka.

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

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 nie z za trud nie -

niem na po zio mie 3300 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. 

O za kła dzie w skró cie
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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 całkowitej 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.

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.

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 

* 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. 

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 ny oprzy rzą do wa nia

po za li nią. 
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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 łą cze nia 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 23

ko lo rach i 20 kom bi na cjach bi co lo -

re oraz trzech emaliach 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 kombi -

nacjami 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. 

Lakiernia jest
w Grupie FCA
liderem
w dziedzinie
ochrony
środowiska.
Zużywa najmniej
energii
elektrycznej, by
wyprodukować
jeden samochód.
Oszczędności te
idą w parze
z niższą emisją
szkodliwych
substancji 
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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 Yp si -

lon. Oba mo de le do stęp ne są

w 62 wer sjach oraz 183 op cjach.

Na dru giej po wsta ją Fia ty 500,

Abarthy 500, a tak że For dy Ka,

do stęp ne w 55 wer sjach i 333

opcjach. Biorąc pod uwa gę róż -

no rod ność ofero wa 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 szczegó -

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 średnio 6,35 go dziny.

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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Fiat 126p,
na potrzebę
produkcji
którego
wybudowano
zakład
w Tychach,
wytwarzany
był aż 27 lat 

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,

utworzonego do produkcji modelu

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 3  318  674

je go eg zem pla rze, 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 Fia ta 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 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.

Tychy nadawały się do tego celu

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

Hi sto ria fabryki 
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Budowa zakładu w Tychach
ruszyła 1 stycznia 1972 roku.
Już wkrótce na 220 000 m2

zaczęły powstawać hale
przemysłowe i budynki usługowe 

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 la tach

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 r.

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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Wydziały produkcyjne FSM-u
wyposażono w nowoczesne
jak na owe czasy technologie,
w większości importowane
z Włoch bądź Niemiec

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 Ci nqu ecen to, 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 eg zem pla rzy 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, 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 -



12


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. 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  164  525 eg -

zem pla rzy. W międzyczasie uru -

cho mio no pro duk cję Fia ta Se icen -

Cinquecento zmienia oblicze
tyskiej fabryki.
Podpisanie umowy licencyjnej
na produkcję modelu w Tychach 
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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  328  973 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

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. 

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 Mul ti jet 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 -

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 -
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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

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 sty 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. Po siedemna -

stu la tach od na by cia FSM -u,

w 2009 roku koncern Fiat po dwo ił

wiel kość fa bry ki i po tro ił jej mo ce

pro duk cyj ne, wy prze dza jąc 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. 

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., czy li w pierw szym ro ku

pro duk cji Fia ta 500, z za kła du wy -

je cha ło 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

wzro sła 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 wi ły Pan dy, a 184 ty sią ce Fia ty

500 (łącz nie z wer sją Abarth). 

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

chach co 35 se kund zjeż dżał no -
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FSM

FCA POLAND*

wy sa mo chód – dzien na wiel kość

pro duk cji osią gnę ła 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 tamtym ro ku

przez Fia ta w Eu ro pie to sa mo -

cho dy ma de in Ty chy.

Na ko niec 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 jed nej

zmia ny – osią gnę ła po ziom 295

700 eg zem pla rzy. Był to rów nież

pierw szy rok bez Pan dy, któ rą

w 2012 ro ku prze sta no pro du ko -

wać po dzie się ciu la tach nie prze -

rwa nych 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 ostat nich dwóch la tach (2014-

2015) pro duk cja w Ty chach prze -

kra cza ła 300 tys. sztuk. To za słu -

ga nie ustan ne go po py tu na mo -

del 500, któ ry w 2015 r. zo stał

za ku pio ny na świe cie przez po -

nad 196 tys. 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 -

Pro duk cja w Za kła dzie Ty chy 
(wy bra ne la ta)

Pełne dane 
dotyczące produkcji 

znajdują się w tabeli na stronie 26
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cie ryn ku. Po twier dze niem te go

jest wiel kość pro duk cji Fia ta 500,

któ ra dzie wią ty rok z rzę du jest

bli ska 200 tys. sztuk rocz nie – licz -

ba ta by ła nie co wyż sza tyl ko

w rok po de biu cie, czy li w 2008 r.

Do kład nie po ośmiu la tach, 4 lip -

ca 2015 ro ku, w Tu ry nie za pre -

zen towano kolejną odsłonę

modelu 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 pre mie rę

mia ła 17 wrze śnia na Sa lo nie Sa -

mo cho do wym we Frank fur cie. 
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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. 

* do 1 kwietnia 2015 r. Fiat Auto Poland
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Ja ko ść w Ty chach. Od ISO 9001 do Gold Le vel WCM

Pracownik reaguje natychmiast
na zjawiska negatywne.
Wszystko jest rejestrowane 
on-line

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

usterki operator linii zapala

czerwone światło; interweniuje

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 nia 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 spe cjal nych ze bra niach

zwa nych „One Po int Les son”. 
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Testy funkcjonowania
samochodu w optyce klienta
pozwalają kontrolować jakość
wyrobów oraz procesów
i dzięki temu wprowadzać
zmiany w fazie projektowania
samochodów i udoskonalania
istniejących modeli

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.

Ważnym dla Zakładu jest speł nie -

nie oczekiwań klientów. Dysponuje

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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5 września 1996 r.
wręczenie
Certyfikatu
ISO 9001 firmie
Fiat Auto Poland.
Na zdjęciu,
w środku: 
Diego Avesani,
ówczesny
dyrektor
generalny FAP

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 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.



20


Niezwykła dbałość
o jakość, z jaką zaczęto
realizować produkcję
od połowy lat 90.,
zaprocentowała w 2004
roku zdobyciem przez
zakład Polskiej Nagrody
Jakości.
W konkursie doceniono
wprowadzenie zasad
ciągłego doskonalenia
i nowoczesnych metod
zapewnienia jakości,
a także
popularyzowanie wśród
załogi projakościowego
sposobu myślenia.
Na zdjęciu po lewej:
ówczesny dyrektor
zakładu, Zdzisław Arlet
z załogą

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,

międzynarodowa prasa mówiła

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 -
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mi te tu PNJ wyznacz nikiem jest

m. in. przy ję cie przez fir mę 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), którzy są postrzegani

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 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 Manufacturing obejmuje

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 -
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6 grudnia 2013 r.
zdobycie przez
Zakład Tychy 
Gold WCM.
Poniżej:
jedna
z prezentacji
podczas audytu

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

corocznie 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

ocenę ich wyników. Ten ostatni

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 -

prawić już i tak wysokie wyniki

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

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

produkcji, z którym związane były

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
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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. Zakład Ty chy zdo by wa

srebr ny Me dal w 2009 ro ku,

a Zło to 6 grud nia 2013 ro ku.

W 2014 i 2015 r. uzyskał ko lej ne

punk ty umac nia jąc swo ją po zy cję

na po zio mie Gold Le vel ja ko je den

z 5 za kła dów Gru py FCA.

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

naprawdę ni gdy się nie koń 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. 

Wystarczy przypomnieć, co miało

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 –

„Kairyo” 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.

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

Ka len da rium ja ko ści 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

2014-15 Kolejne audyty WCM, w których uzyskano
dodatkowe punkty i potwierdzono Gold Level
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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.
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2001 Uzyskanie Certyfikatu
ISO 14001 (zarządzania
środowiskiem)

2002 Uzyskanie Certyfikatu ISO
Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością,
Ochroną Środowiska oraz
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

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 (19 kwietnia). 
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). Półtoramilionowy Fiat 500 (10 listopada)
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Pro duk cja sa mo cho dów w Tychach i Bielsku-Białej do grudnia 2015 r.

* 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 (2732).
** 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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143 249

129 824

76 372

1
16

4
5

2
5

s
z
tu

k

6 020

83 299

192 294

188 973

204 508

205 296

203 589

80 546

9 106

12 553

29 784

30 316

22 866

21 514

21 837

15 758

9 682
17

3
4

16
s
z
tu

k

6 170

6 279

2 325

14
7

7
4

s
z
tu

k

5 633

33 501

19 719

18 575

11 033

8
8

4
6

1
s
z
tu

k

produkcja w Tychach

produkcja w Bielsku-Białej

rekord produkcji danego modelu



(1
2

3
6

5
+
 2

1
7

7
3

)

(3
5

14
+

4
6

6
3

7
)

633

152 755

253 345

236 283

175 092

143 923

115 504

69 317

54 918

46 115

35 976

25 166

10 794

9 152

1
3

2
8

9
7

3
s
z
tu

k

427

7 846

8 841

6 033

3 530

4 879

2 080

502

3
4

13
8

s
z
tu

k
 

11 706

17 578

13 286

4 911

2 638

32

5
0

15
1

s
z
tu

k
 

86 046

236 608

231 982

262 178

260 695

247 131

298 020

246 064

205 765

94 002

2
16

8
4

9
1

s
z
tu

k

65 116

201 542

184 143

185 105

157 232

151 364

182 695

198 287

195 986

1
5

2
1
4

7
0

s
z
tu

k

19 046

112 840

92 927

67 205

54 613

51 644

54 502

48 893

5
0

1
6

7
0

s
z
tu

k

207

37 561

48 524

61 361

61 144

57 760

2
6

6
5

5
7

s
z
tu

k

Produkcja ogółem

liczba (szt.) lata

ZAKŁAD TYCHY 9265739 1975-2015

ZAKŁAD BIELSKO 1710040 1971-2000

FSM 3349487 1971-10.1992

FCA Poland* 7626292 10.1992-2015

FCA Poland* plus FSM 10975779 1971-2015

117

9 002

35 487

49 262

68 846

118 640

193 352

221 266

238 276

250 925

169 034

170 683

191 454

195 000

197 856

203 043

202 567

206 793

207 305

189 793

129 732

144 434

261 843

247 978

278 178

307 410

329 889

337 866

344 005

292 497

197 018

158 516

203 630

306 427

286 900

308 293

361 787

492 885

605 797

533 455

467 763

348 503

295 700

313 933

302 639

10 975 779

* do 1 kwietnia 2015 r. Fiat Auto Poland
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