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CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FCA • PAŹDZIERNIK 2018

SERGIO
MARCHIONNE





Dwa miesiące po jego śmierci  
w Katedrze Turyńskiej odbyła się ceremonia, 

w której uczestniczyli członkowie zarządu 
przedsiębiorstwa, przedstawiciele instytucji, 

całego świata biznesu oraz reprezentanci 
wszystkich włoskich zakładów Grupy.  

Mowę pożegnalną wygłosił John Elkann.

SERGIO MARCHIONNE
TURYN ŻEGNA

SERGIO MARCHIONNE
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Z trudnością i bólem przychodzi nam zaakceptować to, że nie 
zobaczymy już więcej Sergia Marchionne. Przez ostatnie 14 
lat, najpierw w Fiacie, potem w Chryslerze, a na końcu w FCA, 
sprawował funkcję dyrektora pełnomocnego w najlepszy  
z możliwych sposobów. Dla mnie był prawdziwym 
mentorem, kolegą i przyjacielem. Poznaliśmy się w jednym 
z najczarniejszych okresów w historii Fiata i tylko dzięki 
intelektowi Sergia, jego wytrwałości oraz przywództwu udało 
nam się ocalić firmę. 
Sergio dokonał także niesamowitego zwrotu w Chryslerze. 
Pracując odważnie nad integracją dwóch kulturowo różnych 
przedsiębiorstw, stworzył podwaliny pod lepszą i bezpieczniejszą 
przyszłość dla nas wszystkich. Będziemy mu zawsze wdzięczni 
za tak dobre wyniki i za to, że ich osiągnięcie stało się w ogóle 
możliwe. Jak wielokrotnie mawiał: „Prawdziwej wartości lidera 
nie mierzy się tym, co udało mu się osiągnąć podczas całej 

kariery, ale tym, co oferował innym. Nie skalą uzyskanych 
wyników, ale wielkością tego, co po sobie pozostawia”.  
Podczas naszej pierwszej rozmowy o możliwości jego dołączenia 
do Grupy najbardziej uderzyły mnie w Sergiu nie tyle jego 
zdolności menedżerskie i ponadprzeciętna inteligencja, ale jego 
pozytywne podejście. Zalety te dostrzegłem w jego spojrzeniu, 
sposobie działania, umiejętności rozumienia drugiego człowieka. 
Razem przeżyliśmy sukcesy i porażki, kryzysy wewnętrzne  
i zewnętrzne, ale także jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne 
chwile na polu zawodowym i osobistym. Dla wielu Sergio był 
oświeconym liderem, przykładem niemającym sobie równych. 
Dla mnie był kimś, z kim mogłem się mierzyć i komu mogłem 
ufać, mentorem, a przede wszystkim przyjacielem. Nauczył nas 
wszystkich odwagi w podejmowaniu wyzwań i przełamywaniu 
schematów myślowych, wyjścia poza to, co już znamy. Zachęcał 
nas do nauki i rozwoju, i do mierzenia wyżej, tak wysoko, by 

John Elkann: „Straciłem przyjaciela”

Na zdjęciu  
od lewej:  

John Elkann  
z żoną Lavinią, 
Mike Manley, 

Gianluigi 
Gabetti, Louis 

Camilleri  
i Piero Ferrari

P onad dwa tysiące osób wypełniło nawy Ka-
tedry Turyńskiej, by dwa miesiące po odej-
ściu Sergia Marchionne uczcić jego pamięć. 

Zjawili się wszyscy: zarząd FCA, CNH Industrial  
i Ferrari, przedstawiciele instytucji, świata biznesu 
i włoskiej przedsiębiorczości, a także komendant 
główny Karabinierów. Przybyli także członkowie ro-
dziny Marchionne z Abruzzo oraz jego towarzyszka 
życia Manuela z rodziną. Ale chyba najgłębsze zna-
czenie tej ceremonii nadały delegacje robotników 
reprezentujących zakłady Grupy we Włoszech. Widać 
było beżowo-białe kombinezony z Mirafiori, czerwono- 
niebieskie z Foggi, szaro-niebieskie z Corbetty, 
czerwone z Maranello oraz niebieskie z Bolzano. 
Ta tęcza kolorów wypełniła życiem surowe wnętrze 
kościoła. Z pewnością spodobałaby się dyrektorowi 
pełnomocnemu, podobnie jak suita Bacha grana na 
wiolonczeli podczas ceremonii.
Pełną wzruszenia mszę celebrował arcybiskup Tury-
nu, Cesare Nosiglia. W homilii powiedział: „Sergiowi 
Marchionne powierzono chwalebne dziedzictwo fir-
my, której istnienie wydawało się wtedy poważnie 
zagrożone. Trzeba było nie tylko uzdrowić jej bilans, 
ale także odbudować zaufanie do „fabryki” i jej 
związku z miastem, które dzięki niej urosło do roz-
miarów metropolii. Intensywna praca Marchionne, 
zarówno w Turynie jak i w Ameryce, dała wszystkim 
przykład, by nigdy nie tracić nadziei”.  

Pod koniec ceremonii słowa ostatniego pożegnania 
zmarłemu przyjacielowi wygłosił John Elkann, który 
powiedział: „W takich chwilach trudno jest mówić  
o życiu, o tym, jak ono się przejawia, jak nas zaska-
kuje. Życie nie pozostawia nam chwili wytchnienia, 
bo toczy się dalej i biegnie coraz szybciej. Stale nas 
zaskakuje i jest trudne do przewidzenia. Nauczyłem 
się od ciebie, Sergio, pracując przez te wszystkie lata 
u twego boku, że życie nie ma punktu docelowego, po 
którym nic już nas nie czeka. Zawsze uparcie podążałeś 
ścieżkami, które sam wytyczałeś, prowadząc za sobą 
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pokonać własne słabości i ograniczenia. I wyzwania te podejmował 
jako pierwszy. Nauczył nas, że jedynym pytaniem, jakie warto sobie 
stawiać pod koniec dnia, to czy udało nam się coś zmienić na 
lepsze. Jego dziedzictwo pokazuje, co było dla niego szczególnie 
ważne: dążenie do doskonałości oraz przekonanie, że zawsze 
istnieje możliwość poprawy. Jego nauki, apele, zachęta do 
tego, by nie przyjmować pasywnie 
rzeczywistości, nie zadowalać się 
miernymi wynikami, stały się częścią 
kultury FCA. Ta właśnie kultura 
przedsiębiorstwa każe nam zawsze 
podnosić poprzeczkę wyżej i nie 
osiadać na laurach. Sposób, w 
jaki Sergio określał zadania lidera, 
nabrał dla nas dzisiaj szczególnej 
wagi. Naprawdę liczy się bowiem 

kultura przedsiębiorstwa, którą się zostawia potomnym. 
Najlepiej zatem oceniać lidera po tym, jak przedsiębiorstwo 
funkcjonuje po jego odejściu. To kolejny dowód wyjątkowości 
Sergia, jako prawdziwego lidera firmy. Zasłużył w ten sposób 
nie tylko na szacunek, ale także przywiązanie pracownic  
i pracowników FCA. Miałem przywilej współpracować z nim ramię 

w ramię w ciągu ostatnich kilku lat. 
Dlatego myślę, że najlepiej uczcimy 
jego pamięć, jeśli weźmiemy sobie 
do serca przykład, jaki nam dawał, 
będziemy pielęgnować wyznawane 
przez niego wartości, takie jak 
odpowiedzialność i poszerzanie 
horyzontów myślowych, których 
był zawsze wielkim promotorem.

John Elkann

rozentuzjazmowanych przyjaciół i bliskich. Mówiłeś  
o sobie: „Jestem zwykłym inżynierem”, świadomy tego, 
że w pojedynkę nie osiągnąłbyś wyznaczonych celów. 
Uderzały mnie w tobie, Sergio, twoje ludzkie cechy, twoja 
szczodrość i umiejętność rozumienia innych. Byłeś dla 
mnie kimś, z kim mogłem się mierzyć i komu mogłem 
ufać, przede wszystkim jednak byłeś moim przyjacielem. 
Nauczyłeś nas wszystkich innego sposobu myślenia. 
Pokazałeś, że nie trzeba bać się zmian i działania. 
Udowodniłeś, że strach tylko krępuje ręce. Pokój z Tobą 
drogi przyjacielu”. 

SERGIO MARCHIONNE

PAMIĘĆ SERGIO MARCHIONNE UCZCZONO 
TAKŻE W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Ceremonia żałobna na cześć zmarłego  
Sergia Marchionne odbyła się w Auburn Hills,  
w Stanach Zjednoczonych, 27 września br.

FCA wokół Nas



JEGOWYPOWIEDZI
Zamiłowanie do opery i muzyki symfonicznej, ale także zwyczaj słuchania podczas pracy jazzmana Bobby’ego McFerrina.  

Zdolność abstrakcyjnego myślenia wyniesiona ze studiów filozoficznych, a pragmatyzm ze specjalizacji z prawa i administracji.  

Lot w zimnym samolocie z Turynu do Detroit, który do gustu mógłby przypaść tylko Amerykaninowi, ale i zamiłowanie do włoskiego 

stylu życia, dobrej kuchni i wysokiej jakości win. Legendarny czarny sweter zamawiany regularnie przez Internet oraz niebieski 

krawat, który założył, by uczcić czerwcowe dane świadczące o spłaceniu przez firmę długów - Sergio Marchionne to menedżer, 

który przeprowadził Grupę przez meandry nowego tysiąclecia. Był w każdym calu nonkonformistą, zarówno w sposobie bycia,  

jak i myślenia. Potrafił spojrzeć na problem z różnych perspektyw, po to by znaleźć jego najlepsze rozwiązanie: nieszablonowe,  

ale przez to zaskakująco skuteczne. To chyba najważniejsze dziedzictwo, jakie zostawił po sobie Sergio Marchionne.  

Rodzaj przepisu na życie, którym się kierował i przekazywał innym w inspirujący sposób.

Studia

LeadershipWygląd

Mój ojciec był sierżantem Karabinierów. Wychowywałem 
się więc wśród ludzi w mundurach z czerwonymi  
lampasami. W wojsku odnajduję te same wartości, które 
stały się podstawą mojej edukacji: powaga, uczciwość, 
poczucie obowiązku, dyscyplina i duch służby.

Dlaczego filozofia? Kierunek ten wybrałem, bo czułem, 
że jest on dla mnie czymś ważnym (po ukończeniu 
filozofii specjalizuje się również z prawa, po czym 
kończy studia MBA). Nie wiem, czy filozofia sprawiła,  
że stałem się wówczas lepszym adwokatem,  
czy sprawia, że jestem dziś lepszym dyrektorem,  
ale dzięki niej potrafię patrzeć na problemy  
z innej perspektywy.

Pytanie brzmi: „Jak chcesz, by cię zapamiętano?”  Wyróżniać się  
z tłumu, to najlepsza odpowiedź, jaką kiedykolwiek usłyszałem.

Sedno przywództwa polega na moralnym obowiązku  
zrobienia czegoś, aby przyczynić się przekazania młodemu 
pokoleniu nadziei na lepszą przyszłość.

Mój wygląd to mój styl życia. Ubieram 
się w swetry, bo dobrze się w nich czuję. 
Nie używam też grzebienia. Kiedy patrzę 
na tych sztywniaków pod krawatem, 
zastanawiam się, jak oni w ogóle mogą 
w czymś takim wytrzymać. Kawałek 
materiału, noszony na szyi 18 godzin 
dziennie, to przecież nic miłego.

Młodzi
Nie zatrzymujcie się ani na chwilę, 
koncentrujcie się na celu i bądźcie 
zawsze gotowi do zmiany raz 
obranej ścieżki […] Jeśli naprawdę 
chcecie do czegoś dojść i zostawić 
po sobie jakiś ślad, kierować swoim 
życiem i przeżyć dreszcz emocji, 
musicie nie bać się nieznanego, 
stawiać czoła rzeczywistości  
i wyzwaniom, nie bacząc na to,  
co one przyniosą.

Rzym, 26 czerwca 2018 roku - ceremonia przekazania specjalnego Jeepa  
Wranglera w barwach żandarmerii, która obyła się w Komendzie Głównej Karabinierów

Uniwersytet Bocconi w Mediolanie, 30 marca 2012

Uniwersytet w Michigan , 12 stycznia 2012

Turyn, 14 marca 2018 roku

Maranello, 25 maja 2017 – ceremonia wręczenia nagród  
za wyniki w nauce dzieciom pracowników Ferrari

Korzenie

6 FCA wokół Nas



Praca

Ferrari

Globalizacja

W każdej organizacji ludzie są  
ważniejsi od procesu.

W dużych międzynarodowych 
koncernach, takich jak nasz, 
najważniejsze są stosunki 
międzyludzkie, miliony drobnych relacji, 
które trzeba pielęgnować każdego dnia.

Pamiętacie, jak weszliśmy na giełdę trzy lata temu? Plotki salonowe, które obiły mi się o uszy, 
przepowiadały wtedy rychły koniec Ferrari albo zamerykanizowanie firmy.  
Najnowsze dane wskazują na coś dokładnie odwrotnego. Jesteśmy jeszcze bardziej włoscy niż 
byliśmy. Nie dość, że nie wyrzekliśmy się naszej tradycji, to jeszcze staliśmy się silniejsi, tworząc 
wartość dla firmy i dla akcjonariuszy.

Sądzę, że możemy na dwa sposoby stawiać 
czoła wyzwaniom epoki globalnej.  
Z jednej strony podkreślać, że liczy się tylko 
nasza własna kultura i przekonania.  
Z drugiej mieć świadomość, że istnieją 
jeszcze inne wartości, odmienne kultury, 
tradycje i oczekiwania […]. Pierwszy sposób 
prowadzi wyłącznie do konfliktu.  
Drugi otwiera drogę do wspólnego rozwoju. 
Pierwszy robi z ciebie obcokrajowca, drugi 
czyni cię obywatelem świata.

LUISS Business School, Rzym, 27 sierpnia 2016 roku

Maranello, 23 czerwca 2018 – Konwencja pracowników Ferrari

Politechnika w Turynie, 27 maja 2008

Duma FCA
Istnieje świat, w którym ludzie nie  
pozostawiają rzeczy przypadkowi […]
Jest to świat, w którym każdy nowy 
dzień i każde nowe wyzwanie 
są okazją do tworzenia lepszej 
przyszłości […] Ten kto postanowił 
żyć w tym świecie, wierzy, że poczucie 
odpowiedzialności nadaje głęboki 
sens pracy i życiu.
List do nowo przyjętych pracowników

7FCA wokół Nas
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CZTERNAŚCIE LAT
DLA FIRMY   

8

Doświadczenie, determinacja, siła woli i wizja:  
to filary, na których zbudowana została  
kariera Sergio Marchionne.  
Prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella 
podsumował jego życie słowami: „Marchionne 
zapisał się na kartach historii przemysłu 
włoskiego”, a prasa z całego świata podkreślała, 
że zarządzane przez niego spółki podniosły  
swoją wartość dziesięciokrotnie.

FCA wokół Nas



9

2005

SERGIO MARCHIONNE

2004

FCA wokół Nas

1 czerwca 2004 
Sergio Marchionne zostaje dyrektorem 

generalnym Grupy Fiat:  
w jego curriculum vitae uwagę zwraca dyplom 

 z filozofii, prawa oraz MBA. Obok pierwsze 
jego „oficjalne” zdjęcie w firmie.  

Debiutuje od przedstawienia  
rygorystycznego planu ograniczenia kosztów 

oraz przemysłowej naprawy Grupy.  
W kolejnych miesiącach otwiera  

w Mirafiori nową linię montażową Fiata Punto, 
demonstrując, że chce inwestować  

w fabrykę będącą symbolem historii Fiata.

W 2005 roku po trudnych 
pertraktacjach doprowadza 
do rozwiązania umowy z GM. 
Ten manewr pozwolił mu 
zaoszczędzić dla Grupy  
1,55 miliarda euro,  
umożliwiając ponowne 
„swobodne wprowadzanie 
alternatywnych strategii 
rozwojowych w Fiacie Auto”. 
Rozpoczyna się okres wielkich 
umów międzynarodowych,  
na przykład z indyjską spółką 
Tata (na zdjęciu z właścicielem 
firmy o tym nazwisku).  
Konsolidacja zmian następuje 
w roku następnym, kiedy 
Marchionne oświadcza:  
„Kryzys mamy już za sobą”.



10

2007
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Przychodzą pierwsze sukcesy: 
Grupa zaczyna generować 

zyski. 4 lipca 2007 roku 
odrodzenie firmy znajduje 
swoje odzwierciedlenie w 

nowym modelu Fiat 500, który 
w 2008 zostanie okrzyknięty 

„Samochodem Roku”  
i zdobędzie tytuł „World Car 

Design 2009”. W tym samym 
roku Marchionne przekazuje 
papieżowi Benedyktowi XVI 

biały traktor New Holland (na 
zdjęciu stoi obok prezesa  

New Holland Carla Lambro).



11

1 stycznia 2011 roku to data historyczna: działalność przemysłowa Grupy 
zostaje oddzielona od obszaru motoryzacyjnego. Grupa Fiat przenosi 
aktywa związane z capital goods, to znaczy maszynami budowlanymi, 
rolniczymi, transportowymi i do robót drogowych do Fiata Industrial.  
3 stycznia nowa spółka debiutuje na Giełdzie w Mediolanie.  

2008

2010

2011

W 2008 roku, pomimo 
widma światowego kryzysu 
gospodarczego, który 
nie oszczędził przemysłu 
samochodowego, Grupa 
zanotowała rekordowy zysk 
operacyjny w wysokości 3 
miliardów euro. Była to solidna 
baza do zawarcia kluczowego 
sojuszu z Chryslerem, która 
doprowadzi Fiata na pozycję 
jednej z czołowych Grup 
przemysłu samochodowego 
na świecie. 10 czerwca 2009 
roku Fiat uzyskuje 20% akcji 
amerykańskiej firmy.  
W wyniku tego sojuszu Sergio 
Marchionne zostaje dyrektorem 
pełnomocnym. Na zdjęciu  
z prezydentem USA, Barackiem 
Obamą, podczas jego wizyty  
w zakładzie Chryslera. 

SERGIO MARCHIONNE

FCA wokół Nas

W kolejnym roku Marchionne przedstawia plan  
Grupy Fiat na lata 2010-2014. Tego samego dnia  
John Elkann zostaje prezesem spółki. Marchionne  
tworzy nowy model negocjacji warunków pracy,  
który stanie się kluczowy w procesie odbudowy firmy. 
Pierwsi kontrakt ten, po przeprowadzeniu referendum, 
podpiszą pracownicy zakładu w Pomigliano  D’Arco. 
Ten sam sposób kontraktowania zastosowano  
w Mirafiori, co potwierdza słuszność obranej ścieżki. 
Zakład w Pomigliano, jako pierwszy z włoskich  
zakładów, wkrótce uzyska Złoty Medal WCM (na zdj.). 
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W 2014 r. Fiat kupuje  
100% akcji Chryslera,  
a w październiku dochodzi do 
połączenia obu firm pod nazwą 
Fiat Chrysler Automobiles.  
13 października FCA debiutuje 
na Giełdzie w Nowym Jorku  
i w Mediolanie. Także w 2014 r. 
Marchionne zostaje prezesem 
Ferrari, a dwa lata później jej 
dyrektorem generalnym.

20152014

W 2012 roku, w odnowionym 
zakładzie w Melfi z linii 
produkcyjnych zjeżdża nowy 
Jeep Renegade, który po raz 
pierwszy produkowany jest poza 
terytorium USA. Rok później 
powstaje CNH Industrial, która 
od początku staje się liderem  
w swoim sektorze. W 2012 
roku zostaje także otwarta nowa 
fabryka maszyn rolniczych 
w Kordobie, w Argentynie.

Wydzieleniu działalności motoryzacyjnej od przemysłowej 
towarzyszy kolejny ważny etap: 21 lipca Fiat zwiększa 
swój udział w Chryslerze do 53,5%, zyskując kontrolę 

nad spółką. Następuje również reorganizacja Grupy, 
która od tamtego momentu podzielona zostaje na cztery 

„Regiony” zarządzane przez dyrektorów operacyjnych. 
Marchionne pojawia się na okładce magazynu „Time”.

2012

FCA wokół Nas
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5 kwietnia 2018 roku 
Zarząd FCA zatwierdza  

plan wydzielenia  
Magneti Marelli z FCA, 

redystrybuując akcje 
nowego holdingu Magneti 

Marelli akcjonariuszom FCA. 
W czerwcu Marchionne 

przedstawia business plan 
Grupy na lata 2018-2022.  

I… po raz pierwszy  
od lat zakłada krawat,  

co obiecał uczynić  
w chwili wyzerowania  

przez firmę długu.

W ostatnim wystąpieniu publicznym Sergio 
Marchionne nawiązuje do swoich korzeni  
i jako syn sierżanta Karabinierów przekazuje 
Komendzie Głównej Sił Zbrojnych Jeepa 
Wranglera w charakterystycznych barwach.

W 2015 Ferrari debiutuje na 
Giełdzie w Nowym Jorku  

w oczekiwaniu na wyjście  
z Grupy FCA, do czego  

dochodzi w styczniu 2016 roku.   
W międzyczasie spółka 

notowana jest także na Giełdzie 
w Mediolanie. W tym samym 

roku w Pernambuco, w Brazylii, 
otwarto największy  

zakład Grupy. 

20152014 2018

SERGIO MARCHIONNE

Strony te przygotowali: Stefania Castano, Elena Gregoriani,  
Francesco Novo, Carola Popaiz, Paola Ravizza, Francesca Rech

FCA wokół Nas
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NOWY FIAT 500X

Crossover Fiata odświeżony pod względem 
wyglądu, technologii i silników został 

zaprezentowany w turyńskim Muzeum Kina. 
Polska prezentacja auta odbyła się  

w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze.

POWRÓT DO 
PRZYSZŁOŚCI

Stefania Castano i Anna Borsukiewicz
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Turyn, lata sześćdzie-
siąte ubiegłego wie-
ku. W podróżującą 

Fiatem 600 parę młodych 
ludzi uderza nagle piorun, 
przenosząc ich do teraźniej-
szości, w której zasiadają  
w nowym modelu Fiat 
500X. Przez kilka chwil 
pasażerowie mogą odkryć 
wszystkie niesamowite (jak 
na tamte czasy) funkcje no-
wego modelu i pewne in-
formacje na temat swojej 
przyszłości, a już muszą powrócić do lat 60. Tam czeka na 
nich kierujący ruchem policjant o znanej twarzy. Jest nim 
Christopher Lloyd, czyli Doc Brown z kultowego filmu  
z lat osiemdziesiątych, „Powrót do przyszłości”.
Nowy spot reklamowy zatytułowany „Fiat 500X. Jutro 
czeka na Ciebie już dziś”, podobnie jak krótkometrażówka 
z Adrienem Brodym, zrealizowana z okazji 60. rocznicy Fiata 
500, stanowi ukłon w stronę kina. Nakręcono go specjalnie 
na premierę nowego crossovera Fiata, a od 27 sierpnia 
został już wyświetlony w serwisie YouTube prawie 30 mln 
razy, co jest absolutnym rekordem tej marki.
Hołdem dla sztuki kinematograficznej było także miejsce, 
które we wrześniu wybrano na międzynarodową prasową 
prezentację samochodu. A było nim Muzeum Kina w 
Turynie, mieszczące się w słynnym budynku Mole An-

SPOJRZENIE GWIAZDY
Prawdziwą gwiazdę poznaje się po jej spojrzeniu. Zespoły optycz-
ne w modelu 500X są zupełnie nowe. W standardzie występują 
światła do jazy dziennej DRL i lampy tylne w technologii LED. Na 
zamówienie dostępne są reflektory Full LED wykonane we współ-
pracy z Magneti Marelli, które zapewniają 20% więcej światła  
w porównaniu z technologią ksenonową z poprzedniego modelu oraz 
zużywają aż 66% mniej energii w stosunku do lamp halogenowych. 

W STYLU RODZINY 500
We wszystkich wersjach – Urban, City Cross i Cross – samochody 500X mają bardziej uwydatnione przednie i tylne zderzaki odpor-
niejsze na drobne uderzenia. Ponadto w wersjach City Cross i Cross przewidziano dolne płyty zabezpieczające oraz felgi 17” i 18”.
Nowy Fiat 500X jest bardziej praktyczny. W środku najważniejsze zmiany wprowadzono na desce rozdzielczej, poprawiając czytelność 
wskaźników. Nowa jest też kierownica, bardziej ergonomiczna, którą przyjemnie i wygodnie trzyma się w dłoniach.
Samochód zapewnia liczne możliwości personalizacji. Dzięki 3 rodzajom wykończenia zewnętrznego, 7 konfiguracjom wnętrza, które 
powstają po połączeniu różnych rodzajów tkaniny, skóry, wykończeń i barw, a także 14 różnym kolorom, jest to 500X dla każdego. 

Luca 
Napolitano, 
szef marek 
Fiat i Abarth 

na region 
EMEA podczas 

prezentacji 
nowego 

modelu w 
Muzeum Kina 

w Turynie

tonelliana.„Kino to niesa-
mowita machina czasu. To  
sztuka, która jest ciągle  
w ruchu, marzenie przystęp-
ne dla wszystkich, pozwa-
lające nam kroczyć między 
przeszłością i przyszłością.  
Zupełnie tak jak w przy-
padku rodziny 500 – tłu-
maczy Luca Napolitano, 
szef marek Fiat i Abarth 
na region EMEA. Po czym 
dodał: „Historia Fiata 500X  
to historia sukcesu. Ten 

crossover zajmuje we Włoszech pierwsze miejsce od mo-
mentu wprowadzenia go na rynek i od 2016 roku stabilnie 
plasuje się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających 
się samochodów w swoim segmencie w Europie. 
Nowy Fiat 500X pojawił się w nowej odsłonie o od-
mienionym charakterze – podkreślił Luca Napolitano. 
– Auto otrzymało nowe silniki FireFly, bogate wyposażenie 
technologiczne, zapewnia użytkownikom większy komfort  
i lepsze systemy komunikacji. To samochód o dwóch 
charakterach. Wersja Urban powstała, by „dodać nutkę 
emocji tym wszystkim, którym przejadły się już zwyczajne 
samochody rodzinne”. Natomiast wersje Cross i City 
Cross są przeznaczone dla osób pragnących posiadać 
prawdziwego crossovera.
Poznajmy więc wszystkie nowości w Fiacie 500X. 
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WIĘKSZE  
BEZPIECZEŃSTWO 
Nowy 500X wykonał krok naprzód pod względem systemów 
wspomagania jazdy. Seryjnie w całej gamie są elementy bardzo 
przydatne w codziennym użytkowaniu. Należą do nich np. system 
rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania o prędkości 
oraz system „Lane Assist” automatycznie utrzymujący samo-
chód na pasie ruchu. Klienci mogą ponadto zamówić system 
monitorowania martwego pola oraz system automatycznego 
hamulca awaryjnego. Ten ostatni wykrywa prędkość pojazdu 
poprzedzającego i ostrzega kierowcę, jeśli samochody zbyt 
szybko się do siebie zbliżają, a jeżeli kierowca nie zainterweniuje, 
system automatycznie włączy hamulce.

LEPSZA  
KOMUNIKACJA
Jeśli chodzi o łączność, wszystko powinno być proste  
i przystępne. Dzięki przystosowaniu do Apple CarPlay  
i kompatybilności z Android Auto wyświetlacz 7” HD LIVE 
z ekranem dotykowym systemu Uconnect pozwala pokazać 
zawartość smartfona na ekranie samochodu. W ten sposób 
można korzystać ze wszystkich funkcji telefonu i aplikacji 
zupełnie bezpiecznie, bez odrywania rąk od kierownicy.
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BOGATSZY  
MOPAR  
CONNECT 
Dla osób pragnących spokoju na dro-
dze i stałej kontroli z poziomu swojego 
telefonu komórkowego dostępny jest 
Mopar Connect, system oferujący 
szereg usług dodatkowych, którymi 
można sterować za pośrednictwem 
aplikacji Uconnect LIVE. Usługi te 
to między innymi pomoc drogowa, 
pomoc w razie wypadku czy lokaliza-
cja skradzionego pojazdu. Istnieje też 
możliwość kontrolowania na odległość 
funkcji blokowania/odblokowywania 
drzwi, przekroczenia określonego li-
mitu prędkości czy opuszczenia wy-
znaczonej wcześniej na mapie strefy.
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REWOLUCYJNE   
SILNIKI
Nowy crossover jest pierwszym samochodem marki 
Fiat, w którym oferowane są benzynowe silniki Fire- 

Fly Turbo. Są to: 3-cylindrowy silnik o pojemności 
1 litra i mocy 120 KM (z sześciostopniową skrzynią 

manualną) i 4-cylindrowy silnik 1.3 150 KM (łączony  
z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów DCT). 

Wszystkie najważniejsze nowości technologiczne z ostatnich 
dziesięcioleci w zakresie układów napędowych powstały w cen-

trach badawczych i zakładach FCA, a te dwa wydajne i innowacyj-
ne silniki stanowią kolejny „krok Grupy do przyszłości” w tej dziedzinie. To tak 
jak swego czasu jednostka Fire w przypadku silników benzynowych lub Multijet  
w przypadku diesli. 
Silniki są wykonywane w całości ze stopu aluminium, dzięki czemu zapewniają o 20 
procent niższe zużycie paliwa w porównaniu z obecnymi jednostkami benzynowymi 
i są aż o 20 procent cichsze niż turbodiesle o porównywalnych osiągach. Ponadto 
wyposażone są w filtr cząstek stałych GPF i spełniają normę Euro 6/D.

Tych samych informacji o nowościach wprowadzonych w Fiacie 500X wysłuchali dzienni-
karze polscy podczas krajowej prezentacji samochodu, odbywającej się w warszawskim 
Centrum Praskim Koneser. Towarzyszyły im nowe samochody w wersjach Urban, City 
Cross i Cross, na ekranie wyświetlono też film „Fiat 500X. Jutro czeka na Ciebie już 
dziś”, znany z sieci, a w wielu kinach poprzedzający najlepsze produkcje filmowe.
Podczas prezentacji Tomasz Rusin, GSE Launch Manager FCA Powertrain Poland, 
dokładnie omówił zalety nowych jednostek napędowych FireFly Turbo 1.0 i 1.3, sto-
sowanych nie tylko w 500X, ale także w Jeepach Renegade. Z dumą też podkreślił,  
że nowe silniki powstają w bielskich zakładach. Ciekawą informację podał na za-
kończenie swojego wystąpienia: istnieje plan rozpoczęcia w Bielsku-Białej produkcji 
silników hybrydowych, obecnie trwają przygotowania i testy. 
„Wprowadzenie na rynek odnowionego Fiata 500X ma wielkie znaczenie – mówił Rafał 
Grzanecki, dyrektor marketingu FCA Poland, bo na „pięćsetki” w różnych wersjach 
jest w naszym kraju duży popyt.” 
„Polska jest krajem SUV-ów – podkreślał Paweł Miszkowski, dyrektor handlowy FCA 
Poland. – W tym roku (dane od stycznia do sierpnia) sprzedano ich u nas 117 tysięcy 
sztuk, co oznacza wzrost na rynku SUV-ów o 35% (przy ogólnym wzroście 18%).  
My rośniemy jeszcze szybciej – do sierpnia sprzedaliśmy tyle tych samochodów, co 
w całym ubiegłym roku”. 
Sprzedaży SUV-ów Fiat 500X powinny sprzyjać nie tylko zalety tych aut, takie 
jak np. fakt, że są one jednymi z większych crossoverów w swoim segmencie  
i zapewniają swym pasażerom wiele miejsca podczas podróżowania.  Ważne jest również 
ich wyposażenie standardowe, bogatsze niż oferowane przez rynkowych konkurentów,  
a także pakiety opcji Fiata 500X w cenach od 1 500 do 3 500 zł. Pozwalają one 
klientom doposażyć ich auta w urządzenia odpowiadające ich potrzebom.

NA POLSKIM RYNKU
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Podczas turyńskiej premiery redaktorzy włoskiego Illustrato mieli 
okazję przejechać się Fiatem 500X z silnikiem FireFly Turbo 1.0. 
Trasa liczyła ponad 60 kilometrów w zróżnicowanych warunkach 
drogowych – miejskich, pozamiejskich i typowo górskich. 
„Ten mały i żwawy silnik jest cichy, elastyczny i ochoczo reaguje 
na każde naciśnięcie pedału przyspieszenia – mówią. – FireFly 
powoduje, że auto przyspiesza do 100 km/h w 10,9 sekundy, 
a jego żywiołowy charakter odczuwa się już od 1750 obr./min, 
natomiast 120 KM mocy i 190 Nm momentu czuć od razu.  
Na autostradzie osiąga bez żadnej zadyszki 130 km/h,  
a w zapasie ma jeszcze sporą dawkę mocy. Nie potrzebuje przy 
tym dużej ilości paliwa: około 6 litrów/100 km to całkiem nieźle. 
Układ kierowniczy i zawieszenie sprawiają, że nowego 500X 
prowadzi się z wielką frajdą i że dostosowuje się on do każdej 
sytuacji. Dzięki wysokiej pozycji za kierownicą auto pozwala 
dominować na drodze, a każdy zakręt pokonuje dynamicznie  
i odważnie. Samochód jest komfortowy, do czego przyczynia  
się odpowiednie wyciszenie kabiny i niezbyt odczuwalne  
drgania podczas pracy silnika na biegu jałowym. Wystarczy  
kilka kilometrów za jego kierownicą, aby zdać sobie sprawę  
z tego, jak bardzo przydatne są nowe systemy wspomagające 
jazdę, oferowane w standardzie we wszystkich wersjach 500X. 
Na przykład automatyczne rozpoznawanie znaków drogowych 
(„Traffic sign recognition”) w połączeniu ze „Speed Advisor” 
pozwala jednym przyciskiem dostosować szybkość jazdy do 

obowiązujących ograniczeń. Aby skorzystać z poszczególnych 
systemów, nie jest potrzebna instrukcja obsługi. Są one 
równie przyjazne w obsłudze jak system multimedialny, 
o czym przekonaliśmy się podczas testu. Obsługa jest 

intuicyjna i przystępna dla każdego. W naszej wersji 
Urban mieliśmy do dyspozycji system Uconnect 7” 
HD Live z nawigacją i radiem DAB (opcja). Szybko 
i bez żadnych problemów dało się go sparować ze 
smartfonem dzięki Apple CarPlay i Android Auto. 
Estetyczne i świetnie wykonane wnętrze wersji 
Urban jest przestronne: wygodnie usiądzie w nim 

nawet pięć osób. Niezła jest też pojemność bagażnika, 
wynosząca minimalnie 350 litrów, a po złożeniu siedzeń 

nawet 1000 litrów. 

Wokół Turynu
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Francesca Rech

NOWY JEEP WRANGLER

KWINTESENCJA 4X4
RÓWNIEŻ W MIEŚCIE
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Wygodniejszy, lżejszy  
i z jeszcze większą dawką 

technologii. Czwarta 
generacja samochodu 
będącego synonimem 
prawdziwej terenówki, 

pozostaje wierna swemu 
terenowemu duchowi, ale 
teraz doskonale wpisując 

się również w „dżunglę” 
dzisiejszych miast. 

KWINTESENCJA 4X4
RÓWNIEŻ W MIEŚCIE
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Nowy Jeep Wrangler 
został udoskonalony 
pod każdym względem, 
pozostając jednak wierny 
samemu sobie

Jeep Wrangler 
w wersjach 

Rubicon 
(czerwony)  
i Sahara.  
Na stronie 

obok,  
u dołu zestaw 
wskaźników, 

na którym 
wskazywany 
jest włączony 
tryb napędu. 

Po lewej 
dźwignia 

zmiany biegów 
i dźwignia 

skrzyni 
redukcyjnej, 
a obok ekran 

nawigacji. 
Poniżej 

reflektor LED 
Magneti Marelli 

zastosowany 
po raz 

pierwszy  
w modelu  

Jeep Wrangler

Jeepera”, czyli dla kogoś, kto nie 
zamierza rezygnować z funkcji tere-
nowych, nawet jeśli większość czasu 
porusza się wyłącznie ulicami miast.

CHARAKTERYSTYCZNY  
PRZÓD I OKRĄGŁE  
REFLEKTORY
Jego design jest nowoczesny, ale 
typowo „wranglerowy”: okrą-
głe reflektory i siedmioszczelinowa 
osłona chłodnicy z przodu, trapezo-
idalne nadkola, widoczne zawiasy 
drzwi, składana szyba przednia, 
wyjmowane drzwi i dach otwierany  
w wersji twardej lub miękkiej. Linia 
boczna została obniżona, szyby 
są większe, by zapewniać lepszą 
widoczność, a przednie reflekto-
ry przeciwmgłowe w technologii 
LED w wersjach Sahara i Rubicon 
emitują nieskazitelnie białe światło. 
Nie zmieniły się lampy tylne, które 
są jak wcześniej kwadratowe, cho-

ciaż zastosowano w nich modu-
ły LED. Nowe wnętrze za-
pewnia doskonały komfort  
i funkcjonalność: jest bar-

cechował się miejskim stylem, 
zapewniając jednocześnie komfort  
i własności jezdne na maksymalnym 
poziomie. Ktoś, kto kupuje SUV-a, pra-
gnie czuć swobodę związaną z wybo-
rem tras: w mieście, w górach, nad 
morzem. I właśnie Jeepem Wrangle-
rem można się poruszać dosłownie 
wszędzie. Ten nowy model czuje się 
świetnie zarówno w najtrudniejszym 
terenie, jak i w miejskich zaułkach. 
Uzyskano to między innymi dzięki no-
woczesnemu wzornictwu, większym 
możliwościom jazdy w terenie i wypo-
sażeniu technologicznemu z zakresu 
bezpieczeństwa oraz łączności. Teraz 
Wrangler potrafi zaspokoić potrze-
by wszystkich klientów marki Jeep. 
Wraz z jego wprowadzeniem powstał 
Jeep doskonały, pojazd współczesny 
w sam raz dla prawdziwego „urban 

Wolność i autentycz-
ność. Te dwa hasła 
najlepiej wyrażają bez-

dyskusyjnego króla jazdy terenowej – 
nowego Jeepa Wranglera, którego 
udoskonalono pod każdym wzglę-
dem, a który i tak pozostał wier-
ny sobie i swej terenowej naturze.  
W swojej czwartej generacji Wran-
gler silnie nawiązuje do swojego 
przodka, Willysa, amerykańskiej 
terenówki powstałej w 1941 roku, 
o której mawia się, że przyczyniła 
się do wygrania wojny. Po wojnie, 
w 1945 roku, Willys stał się samo-
chodem dla rodzin, pozwalającym, 
cytując ówczesne slogany, „wszędzie 
dotrzeć i robić dosłownie wszystko”, 
które – swoją drogą – są aktualne 
również dziś. „Postanowiliśmy się-
gnąć do przeszłości i zaczerpnąć  
z niej inspiracje, aby odnaleźć esen-
cję stylu marki Jeep: w ten spo-
sób powstał obecny Wrangler, 
kompromis pomiędzy solidnością i 
pięknem, autentycznością i techno-
logią” – opowiada Chris Piscitelli, 
„ojciec” nowej generacji Wranglera.

BY WSZĘDZIE DOTRZEĆ
Nowego Wranglera zaprojektowa-
no tak, aby król jazdy terenowej 
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dziej eleganckie, wyposażono je  
w materiały i wykończenia o dosko-
nałej jakości, uwagę zwracają także 
czyste formy i zestaw wskaźników 
z wyświetlaczem w technologii LED 
TFT full-color o przekątnej 3,5 lub 
7 cali, który można skonfigurować 
na ponad 100 różnych sposobów. 

IKONA OFF-ROADU
Model zaprojektowano tak, by domi-
nował nawet na najtrudniejszych tra-
sach w terenie, dlatego Jeep Wran-
gler dysponuje dwoma systemami 
napędu na cztery koła: Command 
Trac, występującym w wersjach 
Sport i Sahara, a także Rock-Trac, 
w który wyposażony jest model Ru-
bicon, najlepiej radzący sobie w tere-
nie. Oba te systemy posiadają skrzy-
nię rozdzielczą Selec-Trac full time  
z dwoma trybami prędkości, moni-
torującą i sterującą momentem ob-
rotowym na stałym poziomie prze-
kazywanym na koła tylne i przednie. 
Dzięki konstrukcji wykorzystującej 
podłużnice (body-on-frame) i spe-
cjalnie zaprojektowanemu zawiesze-
niu z pięcioma punktami mocowania 
nowy SUV cechuje się doskonałymi 
własnościami terenowymi i lepszą 
dynamiką podczas jazdy po drogach 
asfaltowych, a także wysokim bez-
pieczeństwem.

ZUPEŁNIE NOWE SILNIKI 
Gama silników do modelu Jeep 
Wrangler została wzbogacona o dwie 
ważne nowości: turbodiesla o po-
jemności 2,2 l i mocy 200 KM oraz 
o silnik benzynowy turbo o pojem-
ności 2,0 l, generujący moc 275 KM. 
Oba te silniki łączone są z ośmio-
stopniową skrzynią automatycz-
ną, która jest absolutną nowością  
w gamie Wranglera. Skrzynia pozwala 
samochodowi lepiej wykorzystywać 
moc silnika podczas jazdy terenowej 
i zapewnia mu płynność jazdy po 
drogach miejskich, a jednocześnie 
regularnie generuje moment przy 
wyższych prędkościach.  
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Gdy fa bry ka w Biel sku -Bia łej
czy ni ła przy go to wa nia do
uru cho mie nia pro duk cji,

no we sil ni ki tur bo ben zy no we Fi re Fly
(po pol sku „świe tli ki”) by ły spraw -
dza ne na sta no wi skach prób nych i w
sa mo cho dach te sto wych. Aby po -
twier dzić ich so lid ność i nie za wod -
ność, prze szły praw dzi wy „to ur de
for ce”: po nad 75 ty się cy go dzin ana -
liz wir tu al nych, 60 ty się cy go dzin te -
stów i 5 mi lio nów ki lo me trów po -
ko na nych na dro gach ca łe go świa ta. 

„Nic nie zo sta ło po zo sta wio ne dzie łu
przy pad ku” – ko men tu je Da vi de Gu -
er ra, dy rek tor FCA Po wer tra in Po -
land, któ ry kie ro wał wraz ze swo im
ze spo łem uru cho mie niem pro duk cji
no wych sil ni ków. I do da je: „Dla FCA
Fi re Fly to sil ni ki stra te gicz ne. Dzięki
wy so ki m po zio mo m mo cy, od 120
KM w przy pad ku trzy cy lin dro we go
sil ni ka 1.0 do 150 i 180 KM w jed -
nost kach 1.3 z czte re ma cy lin dra mi,
będą miały sze ro ki wa chlarz za -
sto so wań. Ich ce chą szcze gól ną jest

spe cy ficz na kon struk cja, któ ra za -
pew nia spraw ność, mo du ło wość,
znacz ny po ziom stan da ry za cji kom -
po nen tów i pro ce su pro duk cyj ne go,
ela stycz ność i przy sto so wa nie do
przy szłych zmian. Wy star czy wziąć
pod uwa gę fakt, że dwa sil ni ki Fi re -
Fly, je den trzy cy lin dro wy i je den czte -
ro cy lin dro wy, są pro du ko wa ne na tej
sa mej li nii i bez sto so wa nia szcze -
gól nych roz wią zań”. 
Re asu mu jąc, je śli dla Gru py FCA jest
to pro dukt kluczowy – także do przy -
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„Nasze nowe silniki FireFly pojawiły się już w
cennikach modeli Jeep i Fiat. Teraz jesteśmy
na etapie wzrostu produkcji” – mówi Davide

Guerra, dyrektor FCA Powertrain Poland.
Tekst Filippo Gallino, zdjęcia Maciej Feodorów

NAM DROGĘ
ŚWIETLIKIWSKAZUJĄ



Zdjęcie poniżej
Davide Guerra,
dyrektor FCA
Powertrain

Poland,  
obok 

nowy silnik
FireFly

szłych za sto so wań hy -
bry do wych, to z ko lei dla
pra cow ni ków za kła du w Biel -
sku -Bia łej pro duk cja no wych sil -
ni ków sta no wi nie zwy kle waż -
ną in we sty cję, któ ra ozna -
cza roz wój fa bry ki w przy -
szło ści. „Sil ni ki Fi re Fly, na sze
świe tli ki, wska zu ją nam dro gę”
– ko men tu je pół żar tem, pół se rio
Da vi de Gu er ra. 
Naj pierw w mo de lu Je ep Re ne ga -
de MY 2019, a ostat nio tak że w no -
wym Fia cie 500X sil ni ki Fi re Fly 
w koń cu po ja wi ły się w sa lo nach
sprze da ży FCA, cie sząc się bar dzo
przy chyl ną opi nią te stu ją cych je
dzien ni ka rzy bran żo wych. A to do -
pie ro po czą tek. „Jest to uko ro no wa -
nie nie mal dwóch lat pra cy, po któ -
rych w koń cu mo gli śmy ofi cjal nie
uru cho mić pro duk cję se ryj ną 15 ma -
ja te go ro ku – wy ja śnia Gu er ra. –
Te raz je ste śmy na eta pie wzro stu
pro duk cji, obec nie wy ko rzy stu je my
65% moż li wo ści urzą dzeń i na dal bę -
dzie my się roz wi jać. Do koń ca ro ku
prze wi du je my wy pro du ko wa nie oko -
ło 60 tysięcy sztuk z cze go dwie
trze cie bę dą sta no wić sil ni ki 1.0”.
Pro duk cja sil ni ków Fi re Fly, do któ rej
przy dzie lo no 350 pra cow ni ków (od
wrze śnia pra cu ją cych na trzech zmia -
nach), do ce lo wo ma wy nieść 200
ty s. eg zem pla rzy rocz nie. Ale we
wrze śniu 2019 ro ku prze wi du je się
dru gą fa zę in we sty cji, któ ra wy ma -
gać bę dzie uru cho mie nia dru giej li -
nii pro duk cyj nej. „Do tych czas, je śli
cho dzi o sil ni ki Fi re Fly, FCA za in we -
sto wa ła w za kła dzie w Biel sku -Bia łej
oko ło 200 mi lio nów eu ro – mó wi
Da vi de Gu er ra, – a ko lej ne 100 mln
wy asy gnu je w przy szłym ro ku, aby
po dwo ić po ten cjał li nii, dzię ki cze mu
osią gnie my rocz ną zdol ność pro duk -
cyj ną na po zio mie 400 tysięcy sztuk.
Oczy wi ście do po nad 500 osób wzro -
śnie rów nież licz ba za trud nio nych
przy pro duk cji Fi re fly; w ten spo sób
ogól na licz ba pra cow ni ków FCA 
Po wer tra in Po land wy nie sie po nad

1200 osób. Nie
za po mi naj my bo -
wiem, że w fa bry ce w Biel sku -Bia łej
pro du ku je my każ de go dnia rów nież
840 sztuk sil ni ków tur bo die sel 1.3
Mul ti jet i po nad 200 sil ni ków ben zy -
no wych 0.9 Twi nA ir”.
Po kaź ne in we sty cje po zwo li ły na za -
in sta lo wa nie w Biel sku -Bia łej li nii 
o wy so kim po zio mie au to ma ty -
za cji. „W po rów na niu z pro duk cją
sil ni ka Mul ti jet jest to na praw dę du -
ży krok na przód – mó wi Gu er ra. – 
O ile w przy pad ku sil ni ka Die sla, któ -
ry zo stał wpro wa dzo ny 15 lat te mu,
au to ma ty za cja wy no si ła wów czas
45%, to w przy pad ku Fi re fly prze -

kro czy li śmy już na
sa mym po cząt ku 70

procent. Jest to nie -
zbęd ne w fa bry ce, któ -

ra za mie rza ry wa li zo wać 
z naj lep szy mi te go ty pu
obiek ta mi prze my sło wy -
mi w Europie i która od
powstania w 2003 roku
wyprodukowała ponad 7,5

miliona  silników. W tak wiel -
ko se ryj nej pro duk cji au to ma -

ty za cja po zwa la na ogra ni cze -
nie nie unik nio nych błę dów ludz kich.

Szyb kość i po wta rzal ność pew nych
czyn no ści są dla czło wie ka prak tycz -
nie nie moż li we do wy ko na nia. Z dru -
giej jed nak stro ny au to ma ty za cja
w przy szło ści bę dzie co raz bar -
dziej po wią za na z czło wie kiem.
Już te raz ba da my wpro wa dze nie tak
zwa nych ro bo tów współ pra cu ją cych,
któ re są za po wie dzią ery fa bry ki 4.0.
Czło wiek i ro bot mo gą współ ist nieć 
i pra co wać ra zem”.
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MIKE 
 ManlEy

NOWY DYREKTOR 
PEŁNOMOCNY

Jest Brytyjczykiem 
i absolwentem studiów 

inżynierskich. Ma 
54 lata. Uważany 

jest za „ojca” 
odrodzenia marki 

Jeep, która 
w niecałe 

dziesięć lat 
pomnożyła 

swoją 
roczną 

sprzedaż aż 
do obecnych 

dwóch milionów 
samochodów na 

całym świecie. 
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21 lipca zarząd Grupy Fiat Chrysler powołał 
Mike’a Manley’a na stanowisko dyrektora 
pełnomocnego Fiat Chrysler Automobiles 

N.V. i Chief Operating Officera na region NAFTA. Manley 
pozostaje jednocześnie szefem marek Jeep i Ram. 
Jest Brytyjczykiem, pochodzi z Edenbridge, w hrabstwie 
Kent (na południe od Londynu), ma 54 lata. Ukończył 
studia inżynierskie na Southbank University w Londy-
nie, a następnie studia MBA w Ashridge Management 
College. Po raz pierwszy w grupie Daimler-Chrysler 
pojawił się w roku 2000 jako dyrektor rozwoju sieci 
w Wielkiej Brytanii. W 2008 roku został wiceprezesem 
wykonawczym w obszarze sprzedaży międzynarodowej 
i operacji związanych z planowaniem produktu na pozio-
mie globalnym, a rok później dyrektorem pełnomocnym 
marki Jeep. Od tego momentu zaczyna rozwój swojej 
kariery i w 2011 roku wchodzi w skład Rady Wykonaw-
czej Grupy (GEC), organu decyzyjnego wyznaczonego 
do nadzoru postępu operacyjnego działalności i decyzji 
w zakresie specjalnych decyzji operacyjnych - to po-
ziom wyższy niż zarząd FCA. Od 2015 roku Manley 
staje również na czele specjalizującej się w produkcji  
pick-upów i vanów marki Ram. 
Uważany jest za „ojca” odrodzenia marki Jeep, która – jak 
miał okazję wyjaśnić w jednym z wywiadów – «miała ol-
brzymi potencjał rozwoju». W mniej niż dziesięć lat Manley 
zdołał dokonać prawdziwego cudu: «Z niewiele ponad 
300 tysięcy samochodów sprzedawanych rocznie (jeden 
na 23 SUV-y na świecie był Jeepem) osiągnęliśmy liczbę 
1,9 mln (jeden na 17 w 2018 roku)». Teraz celem jest 
dalszy wzrost. Podczas Capital Markets Day, prezentacji 
planu przemysłowego na lata 2018-2022, która miała 
miejsce w czerwcu br., Manley oznajmił: «Marka prze-
widuje, że do 2022 roku jeden SUV na każde 12 będzie 
miał logo Jeepa, a w przyszłości wynik ten ma wynieść 
jeden na pięć». Manley poinformował także o innych 
celach związanych z marką Jeep: «W ciągu najbliższych 
pięciu lat marka ta zagości w trzech nowych segmentach: 
małych SUV-ów (jeszcze mniejszych niż Renegade), 
pick-upów średnich rozmiarów oraz największych  
SUV-ów. Marka wprowadzi również SUV-a typu full-size  
z trzema rzędami siedzeń». Świetlana przyszłość czeka 
również markę Ram, która dzięki Manley’owi nieprze-
rwanie od 2009 roku odnotowuje wzrost i pod koniec 
2018 roku zarejestruje rekordowy wynik 770 tysięcy 
sprzedanych samochodów. 
W piśmie do pracowników prezes FCA, John Elkann, na-
pisał: «Jestem przekonany, że udzielicie pełnego wsparcia 
Mike’owi Manley’owi, abyśmy wspólnie z nim i z kadrą 
zarządzającą mogli pracować nad planem biznesowym 
na lata 2018 – 2022 z takim samym zaangażowaniem 
i uczciwością, z jakimi pracowaliśmy do tej pory». 

Nowe nominacje w FCA
W piśmie do wszystkich pracowników na świecie z dnia  
1.10.18 roku CEO FCA, Mike Manley, ogłosił nowe nominacje 
w kadrze kierowniczej Grupy. 
Pietro Gorlier został mianowany na stanowisko Chief Operating 
Officera (COO) regionu EMEA. Jednocześnie pozostanie na 
stanowisku Head of Mopar na poziomie globalnym.  
Steve Beahm przejmie odpowiedzialność za markę Mopar 
w Ameryce Północnej, wciąż będąc jednocześnie szefem 
marek Chrysler, Dodge i Fiat w Ameryce Północnej. 
Ermanno Ferrari został powołany na stanowisko CEO Magneti 
Marelli i dołączy do Rady Wykonawczej Grupy (GEC).  
Harald Wester został Chief Operating Officerem Maserati,  
nadal zachowując stanowisko Chief Technology Officera. 
Tim Kuniskis obecny Head of Jeep Brand North America  
będzie jednocześnie odpowiadał na poziomie globalnym  
za markę Alfa Romeo.  
Reid Bigland został powołany na stanowisko Head of Ram  
Brand i wciąż będzie pełnił swoje kierownicze funkcje  
dotyczące aktywności Grupy w Kanadzie i sprzedaży w USA.

Nowy szef EMEA
Pietro Gorlier został nowym 
Chief Operating Officerem 
Europe, Middle East, Africa.
Jednocześnie pełni 
funkcję Global Head of 
Parts & Service (MOPAR), 
a od września 2011 roku 
jest członkiem Rady 
Wykonawczej Grupy (GEC).
Gorlier zajmował w Grupie 

liczne stanowiska kierownicze, od czerwca 2013 roku był 
między innymi Chief Operating Officerem Components. 
Pracownikiem Grupy Fiat został w 1989 roku jako analityk 
rynku w firmie Iveco, później pracował w takich działach jak: 
Logistyka, After Sales i Customer Care, po czym w 2006 roku 
przeszedł do Fiat Group Automobiles, do działu Rozwój Sieci.
Urodził się w Turynie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie 
w Turynie.
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NA PIERWSZYM PLANIE

Zakład FCA we włoskim Melfi rozpoczął działania przygotowujące do
produkcji Jeepa Renegade’a Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),
pojazdu hybrydowego typu plug-in, którego wprowadzenie na rynek
planuje się na pierwszą połowę 2020 roku. Przewidziana inwestycja
ma pochłonąć ponad 200 mln euro. „Wprowadzenie wersji PHEV
dodatkowo umocni ofertę Renegade’a, która już teraz odnosi olbrzymi
sukces, od rozpoczęcia jego produkcji do teraz sprzedano bowiem
ponad 742 000 sztuk tego modelu”, powiedział Pietro Gorlier,
Chief Operating Officer EMEA Region. 
Renegade PHEV to kolejny etap elektryfikacji gamy produktów
FCA po wprowadzeniu modelu Chrysler Pacifica Minivan PHEV
i technologii e-Torque mild-hybrid, wprowadzonej w Ramie 1500
na początku 2018 r. 
Do 2022 roku FCA zamierza zaoferować w sumie 12 systemów napędu
elektrycznego (BEV, PHEV, full-hybrid i mild-hybrid) oraz 30 różnych
modeli, które będą wyposażone w jeden lub więcej takich systemów.

Odświeżona gama 
marki Abarth
Dostępna jest nowa gama Abarth 595 w wersji hatchback
lub kabriolet, z silnikami o mocy od 145 do 180 KM,
wszystkimi spełniającymi normę Euro 6D-Temp. Główna nowość
dotycząca modeli 595 Competizione i 595 Pista to układ
wydechowy Record Monza Attivo, wyposażony w zawór sterowany
za pomocą przycisku Sport. Otwiera się on po jednym naciśnięciu
przycisku i wówczas dźwięk silnika staje się jeszcze bardziej
donośny i przyjemnie „agresywny”. 595 Turismo, model stylem
i komfortem nawiązujący do typowych grand tourerów, posiada
skórzaną tapicerkę i pakiet Urban, który obejmuje czujniki
zmierzchu, deszczu i parkowania. Z kolei Abarth 595 Pista to seria
specjalna nastawiona na osiągi: wśród elementów jego
wyposażenia na uwagę zasługuje Abarth Telemetry, system, dzięki
któremu zawsze pod kontrolą można mieć osiągi samochodu. 

W 2020 r. Jeep Renegade 
w wersji „hybryda plug-in”

Nowe strony 
w Employee Portal
Employee portal został rozbudowany o nowe strony, które
dedykowane są obszarowi Manufacturing Mass Market
Brand. Można na nich znaleźć ciekawe informacje
dotyczące jego struktury, produktów, a także każdego
z zakładów MMMB: Melfi, Pomigliano, Sevel, Kragujevač
oraz Tychy. Każda z fabryk posiada tam swoją zakładkę,
w której znajdują się karty z danymi o pracownikach,
jednostkach produkcyjnych, logistyce, produkcji,
zasadach bezpieczeństwa osiągnięciach czy
interesujących wydarzeniach. Na portalu tym można
obejrzeć także filmy prezentujące poszczególne jednostki
produkcyjne zakładów. Zachęcamy do odwiedzania
portalu MMMB zarówno z poziomu komputera,
jak i smartfonu czy tabletu. Dostępny jest on pod
następującym adresem:
https://enet.fcagroup.com/pl/Work/MMMB 



przygotowane przez redakcję

Dziękujemy Punto!
„Żegnamy cię Punto po 25 latach. Wiele ci zawdzięczamy, ponieważ
dzięki tobie powstał nasz zakład, stałeś się jego symbolem i zapewniłeś
pracę oraz wprowadziłeś kulturę przemysłową do naszego regionu,
przyczyniając się do jego unowocześnienia. Dziękujemy Punto! Na
zawsze pozostaniesz w naszych sercach”. Takimi słowami pracownicy
zakładu w Melfi pożegnali się z modelem uważanym za „twórcę” tego
obiektu, autem z segmentu B, które w ciągu ćwierćwiecza sprzedało się
w liczbie 9 milionów egzemplarzy. Pierwsza wersja, powstała w celu
zastąpienia legendarnego Fiata Uno, miała karoserię o nowoczesnej 
linii i szereg awangardowych funkcji. Jej kodem projektowym był
numer 176, a proponowana była ona z silnikami benzynowymi Fire 1.1
i 1.3, do których dołączyły jednostki 1.6 i 1.4 turbo. Pięć lat później
pojawiły się wersje zasilane olejem napędowym, o pojemności 1,7 l
i mocy 51 oraz 71 KM. W 1994 roku do karoserii z 3 i 5 drzwiami
dołączyła wersja kabriolet, model, który teraz cieszy oczy kolekcjonerów.
Kolejne generacje zadebiutowały w 1999 i w 2005 roku. Fiat Punto
występował pod trzema różnymi nazwami: Grande Punto, Punto Evo
i Punto 2012. Ta ostatnia wersja, wyprodukowana w liczbie 2,67 mln
sztuk, właśnie teraz została ostatecznie wycofana z produkcji.

FCA wspiera 
biegaczy
Marka Fiat była drugi rok z rzędu partnerem PZU
Maratonu Warszawskiego oraz sponsorem głównej
nagrody dla zwycięzcy – Fiata 500X Mirror. 
W tym roku impreza ta odbyła się już po raz 40.
i zgromadziła rekordową liczbę uczestników, których
na mecie pojawiło się aż 8 tys. Firma FCA Poland
była natomiast partnerem VII Tyskiego Półmaratonu,
który odbył się 2 września br. Trasa tego biegu,
licząca 21 km, prowadziła ulicami miasta Tychy
oraz wokół Jeziora Paprocańskiego. Wspólnie
z półmaratonem organizowany jest Międzynarodowy
Tyski Bieg Uliczny na dystansie 10 km. W obu
wyścigach wzięło udział prawie 1300 uczestników. 

Nowy Jeep Cherokee 
Nowa generacja SUV-a o średnich rozmiarach ma bardziej nowoczesny i dynamiczny design, który podkreślają eleganckie
metaliczne wykończenia w środku i na zewnątrz samochodu. Auto jest także bardziej praktyczne dzięki dodatkowym schowkom
i kilku udoskonaleniom ergonomicznym. Awangardowe wyposażenie technologiczne Jeepa Cherokee gwarantuje ponadto doskonałą
jazdę na wszystkich rodzajach nawierzchni, zarówno w terenie, jak i w mieście. Własności jezdne i osiągi tego samochodu (długiego
na 4,60 m, szerokiego na ponad 1,8 m i wysokiego na metr i 70 cm), zapewnia silnik Multijet o pojemności 2,2 l i mocy od 150
do 195 KM. W 2019 roku pojawi się również silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 2 litrów i 270 KM. W ofercie
dostępne są trzy rodzaje napędu na cztery koła Jeep Active Drive w połączeniu z systemem Selec-Terrain (który przewiduje cztery
tryby jazdy: Auto, Snow, Sport i Sand/Mud). Ponadto dostępna jest blokada tylnego dyferencjału (wyłącza napęd na cztery koła,
gdy nie jest on potrzebny, co sprzyja zużyciu paliwa), a w wersji o mocy 190 KM auto wyposażono w skrzynię automatyczną
dziewięciostopniową. W najbliższym numerze FCA wokół Nas przekażemy więcej informacji o nowym Jeepie Cherokee. 
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Filippo Gallino i Mirosława Malich
zdjęcia: Maciej Feodorów i Ireneusz Kaźmierczak

Ścieżki rozwoju poszczególnych stanowisk,
organizacja, szkolenia i rozwój leadership to
filary działalności Akademii, które wpływają
na wzrost kompetencji załogi. Tak rodzi się

profesjonalizm techniczny i behawioralny,
znajdujący także odzwierciedlenie

w satysfakcji i motywacji pracowników.

PLANT ACADEMY  
ROZWIJA KOMPETENCJE I   

część I



Konkurencja i postęp tech-
nologiczny wymagają so-
lidnych, a tym samym

skutecznych umiejętności w zarzą-
dzaniu procesami produkcji
oraz zasobami ludzkimi, szyb-
kości wprowadzania projektów,
systematycznego podnoszenia
kompetencji oraz poszukiwania
i wprowadzania innowacyjnych roz-
wiązań. Wyzwaniem jest osiągnię-
cie zamierzonego celu w ekono-
micznie zrównoważony i efek-
tywny sposób. Koncepcja Plant
Academy, realizowana w Tychach
od 2017 roku, pogodziła te potrzeby,
wykorzystując zasoby i kompe-

tencje wewnętrzne wspierane
przez ośrodki badawczo-rozwojowe
oraz szeroko pojęty benchmarking
z firmami wiodącymi prym w no-
wych technologiach. 
Celem Plant Academy jest wspie-
ranie nowego modelu organizacyj-
nego, tworzenie wiedzy, identyfi-
kacja talentów i rozwój ich
umiejętności przywódczych, ale
także rozwój umiejętności praktycz-
nych poprzez testowanie i udosko-
nalanie rozwiązań w laboratorium
innowacji. To nowe miejsce na te-
renie zakładu, wyposażone w szko-
leniowe stanowiska symulacyjne
wynikające z potrzeb projektowych. 
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Katarzyna
Knapczyk –

Plant Academy
Manager

W TYCHACH         
 WPROWADZAINNOWACJE
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Rozmawiamy o tym z Katarzyną
Knapczyk, która – po dziesięciu la-
tach zarządzania działem BHP
i Ochrony Środowiska – w styczniu
2018 r. została powołana do prowa-
dzenia powstającej w zakładzie w Ty-
chach Plant Academy: „Cele, które
przyświecają Akademii osiągane są
poprzez zupełnie nowe podejście,
oparte na trzech etapach. Pierwszy
to analiza strat i możliwości ich
wyeliminowania przeprowadzona
w Blue Roomach w każdej Jedno-
stce Produkcyjnej. Podczas tego
etapu, w który zaangażowane są in-
terdyscyplinarne grupy ze wszystkich
jednostek, określa się zasoby nie-
zbędne do realizacji danego projektu
– w tym również potrzeby szkole-
niowe. Drugim etapem jest szko-
lenie teoretyczne połączone z sy-
mulacją proponowanego rozwiąza-
nia, które odbywa się w Laborato-
rium Innowacji w Akademii. Poprzez
trening w małych grupach rozwija
się kompetencje techniczne, posze-
rzając wiedzę lub stosując rozwią-
zanie w innym obszarze. Trzeci etap
to szkolenie w Laboratoriach

„W Akademii
możemy się

spotkać, wymienić
doświadczeniami,

wspólnie coś
stworzyć” – Marcin

Rozwadowski



Wydziałowych odzwierciedlają-
cych środowisko praktycznego za-
stosowania i ostateczne wdrożenie
projektu w proces. Najbardziej in-
nowacyjną fazą nowego szkolenia
jest symulacja, która umożliwia
sprawdzenie także tych koncepcji,
które nie zawsze mogą być testo-
wane bezpośrednio w produkcji.
Nowy model szkolenia rzuca nowe
światło na możliwości, jakie płyną
z rozwijania wiedzy wewnętrznej
w zakładzie oraz doskonalenia pra-
cowników w roli trenerów z te-
matów, w których się specjalizują.
Jesteśmy przekonani, że najlepszą
nauką jest praktyka, a lata do-
świadczeń to kapitał wiedzy, który
może i powinien być doceniany
i którym należy się dzielić”.
Wprowadzając w ciągu ostatnich
kilkunastu lat World Class Manu-

facturing zidentyfikowano w zakła-
dzie wiele procesów generujących
straty. Wyeliminowano je, stosując
odpowiednie metody i narzędzia.
Czemu więc służy akademia? „Za-
kład musi posiadać umiejętność
przystosowywania się do szybko
zmieniającej się rzeczywistości, po-
dejmowania dobrych decyzji i wy-
przedzania konkurencji – tłumaczy
Katarzyna Knapczyk. – To nie jest
łatwe zadanie. Kompetencje, ja-
kich potrzebujemy, by być zawsze
o krok do przodu, wykraczają
poza ramy WCM-u. Musimy po-
szukiwać rozwiązań, które jeszcze
„wczoraj” uznalibyśmy za niemoż-
liwe do wdrożenia. Chcemy, by nasi
inżynierowie byli przygotowani tech-
nicznie i behawioralnie na nowe wy-
zwania. Myślę, że dziś wszyscy ro-
zumieją, jak wielkie znaczenie ma
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INDUSTRY 4.0
Marcin Rozwadowski w Plant Academy jest
koordynatorem projektu Industry 4.0, który
w Zakładzie Tychy składa się z 2 części: fizycznej,
takiej jak druk 3D, roboty współpracujące czy
egzoszkielety, a także z części Digital
Manufacturing, tzw. cyfryzacji, która opiera się
głównie na aplikacjach komputerowych,
pomagających w wykonywaniu pracy. 
„W ramach projektu digital pracownicy generują
pomysły, które mogłyby usprawnić ich pracę,
a my staramy się przygotować aplikacje, aby je
rozwiązać. Na podstawie zgłoszonych potrzeb
i pomysłów tworzone są tzw. „Use Case”, które
wprowadzane są do centralnej bazy z pomysłami
ze wszystkich zakładów FCA na całym świecie.
Wcześniej są one zatwierdzane przez IT pod
kątem możliwości ich wdrożenia w zakładzie,
a przez kontrolera finansowego pod względem
ich opłacalności. Z bazy tej centrala wybiera takie
sugestie, które są najbardziej zyskowne dla
poszczególnych zakładów i przekazuje je do
analizy możliwości ich wdrożenia w innych
zakładach na świecie. Efektem weryfikacji jest
tabela projektów, które będą finansowane
centralnie i wdrażane w zakładach. Przykładem
projektu, który opracowaliśmy i zgłosiliśmy,
jest automatyczny algorytm podejmowania
decyzji, co do kolejności malowania koloru
nadwozia w kabinach lakierniczych. Im więcej
bowiem samochodów jest malowanych w tym
samym kolorze, tym większa jest dla zakładu
oszczędność (rzadziej musimy płukać roboty,
tracić farbę i zużywać rozpuszczalnik).
Opracowany przez nas algorytm potrafi to zrobić
bardziej optymalnie niż operator. 
Co ważne, w czasie prac nad tym projektem
opracowaliśmy wirtualny symulator, na którym
przetestowaliśmy stworzony algorytm i dzięki
temu mogliśmy zobaczyć, czy rozwiązanie
sprawdzi się w praktyce”.



innowacja, cyfryzacja, a także roz-
wój leadership naszego manage-
mentu. To jedyna droga, która za-
pewni prestiż naszych produktów
i zagwarantuje im pewne miejsce
na rynku. Aby sprostać tym wyzwa-
niom, staramy się być na bieżąco
z nowinkami technologicznymi po-
przez udział w sympozjach, kon-
ferencjach, targach specjalistycz-
nych, forach – w Polsce, ale też za
granicą. To daje nam możliwość
czerpania z nowych rozwiązań,
które jesteśmy w stanie przetesto-
wać i wdrożyć, dostosowując je do
naszej produkcji”.
Zanim jednak nowa wiedza znajdzie
swoje odzwierciedlenie na linii, musi
zostać dostosowana do potrzeb za-
kładu. „Powstanie symulatora, na

UKŁAD KARTEZJAŃSKI
Michał Lach, kierownik Utrzymania Ruchu

w Jednostce Montażu. „W naszych
działaniach stosujemy dwie technologie:
pierwsza to układy kartezjańskie liniowe,

które w dużej mierze budujemy sami.
Obecnie w naszym zakładzie mamy

8 takich urządzeń, a w najbliższym czasie
planujemy uruchomienie kolejnych 5.

Druga technologia opiera się na
rozwiązaniach firm trzecich, które

dostarczają nam gotowe ramiona robota.
Ostatnio zastosowaliśmy je w specjalnej

stacji pozwalającej wykonać próbę
nakładania warstwy spoiwa przed

klejeniem szyby do samochodu. 
Tak przygotowane stanowisko moglibyśmy
swobodnie przenieść w tej chwili na linię”.

Trenerzy wewnętrzni przygotowy-
wani są do tej roli na szkoleniu Train
the trainer, w którym dotychczas
uczestniczyło 47 pracowników”. 
Efekty nowego podejścia do szkoleń
w Plant Academy są już widoczne
w każdej jednostce produkcyjnej.
„Jednym z przykładów jest układ
kartezjański, stworzony na po-
trzeby optymalizacji procesów
w Montażu, który znalazł zastoso-
wanie na 8 stanowiskach w całym
zakładzie. Jego możliwości testowali
– i zarazem rozwijali swoje kom-
petencje – nie tylko pracownicy
Utrzymania Ruchu, ale również ze-
społy specjalistów z Lakierni i Spa-
walni. Projekt wykorzystania w pro-
cesie kartezjanów został zatwier-
dzony przez Manufacturing Cen-
tralny jako best practice, tak więc
Zakład Tychy stanowi w tym przy-
padku punkt odniesienia dla innych
fabryk FCA, z czego oczywiście jes-
teśmy bardzo dumni” – mówi Ka-
tarzyna Knapczyk.
Inny aspekt związany z innowacją
to rozwój inżyniera nowej generacji
(inżyniera 4.0). „Stworzone w aka-
demii Laboratorium digitalizacji 
(Digital Lab) jest środowiskiem,

którym zdobywane są nowe, bra-
kujące kompetencje, owocuje
oszczędnościami – kontynuuje Ka-
tarzyna Knapczyk. – Natomiast wie-
dza jest rozpowszechniana na ko-
lejne obszary, w co zaangażowani
są nowi pracownicy. Proces we-
wnętrznego kształcenia wymaga
wielu trenerów z różnych, czasami
bardzo specjalistycznych dziedzin.
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DRUK 3D
Tomasz Kwiatek, z Utrzymania Ruchu Lakierni
oraz Mateusz Kozieł z Inżynierii Produkcji
Montażu. „Najważniejszą cechą druku 3D jest to,
że umożliwia on stworzenie fizycznego obiektu
w skali 1:1, który odpowiada oryginalnym
częściom lub narzędziom, przeznaczonym do
produkcji. Wykorzystuje się go głównie w celu
sprawdzenia, czy wszystkie elementy są ze sobą
dobrze dopasowane. Ważna jest także ergonomia:
pracownik podczas testów dostaje wydrukowaną
część, może więc zobaczyć, czy później będzie mu
wygodnie montować jej produkcyjny odpowiednik.
To pozwala wyeliminować defekty jeszcze na
etapie prototypu. Na naszych drukarkach
drukujemy proste elementy, np. uchwyt do
montażu czujników, który przykręca się do danego
profilu, czy też osłonki na wyświetlacze kluczy
elektrycznych oraz dynamometrycznych.
Wydrukowaliśmy także przyrząd do
pozycjonowania klapki wlewu paliwa. Przy jego
użyciu pracownik Montażu może np. sprawdzić,
czy szczeliny pomiędzy
klapką a karoserią mają
prawidłowe wymiary”.

aplikacje i symulatory, komuni-
kować się z bazami danych czy tzw.
„chmurą”. Rozwijają kompetencje
w zakresie programowania robotów
współpracujących z człowiekiem
i uczą jedni drugich tego, w czym
są najlepsi”. 
Projektów ukierunkowanych na in-
nowacje jest wiele. To nie tylko roz-
wiązania z pogranicza automatyki,
elektroniki czy robotyki. To również
projektowanie w wirtualnej rze-
czywistości, która umożliwia
ocenę stanowiska pracy w fazie
jego cyfrowego projektowania, kiedy
bez większych nakładów finanso-
wych można jeszcze dokonywać
w nim zmian. 
Innowacje w branży automotive
związane są również z drukiem 3D.

w którym rodzą się także pomysły
na aplikacje, przez które zwięk-
szamy szybkość przepływu i od-
czytu danych, co pozwala identyfi-
kować każde odchylenie wskaźni-
ków, a także zoptymalizować
pracę naszych inżynierów – objaś-
nia Katarzyna Knapczyk. – Mowa
o rozwiązaniach cyfrowych, które
są zgodne z koncepcją Industry
4.0. Pozwalają one przyspieszyć
czasy analiz i zwiększyć efektyw-
ność oraz terminowość określonych
czynności produkcyjnych. Dawniej
zlecaliśmy tego typu projekty na ze-
wnątrz. Obecnie nasi inżynierowie
są w stanie po części sami tworzyć



W Plant Academy,
poza szkoleniem,

sprawdza się nowe
rozwiązania

technologiczne
i organizacyjne

Zakład w Tychach posiada 4 dru-
karki, które drukują w dwóch tech-
nologiach. W sumie do tej pory wy-
drukowano 229 detali. Są to czę-
ści zamienne do maszyn i narzędzi
wykorzystywanych w produkcji, pro-
totypy nowych narzędzi zaprojek-
towanych przez pracowników oraz
detale dla nowych uruchomień,
które zostały wykorzystane podczas
próby montowania nowego silnika.
„Druk 3D wykorzystywany w przy-
gotowaniach do nowego urucho-
mienia – mówi Katarzyna Knapczyk
– pozwala na znaczne ograniczenia
kosztów testowanych detali oraz na
przyspieszenie wprowadzania zmian
projektowych. Zespoły przygotowu-
jące wirtualnie stanowiska podczas
Work Place Integration, wyko-
rzystują niejednokrotnie opraco-
wane wydruki 3D detali do symu-
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lacji operacji, analiz ergonomicz-
nych i aspektów związanych z bez-
pieczeństwem przed ich wdroże-
niem do produkcji seryjnej”.
Działalność szkoleniowa w Plant
Academy uzupełnia tradycyjne po-
dejście realizowane przez dział szko-
leń, który wciąż zachowuje swoją
rolę w fabryce. „Zadaniem akademii
nie jest wdrażanie z góry zdefinio-
wanych pakietów szkoleń teoretycz-
nych, ale wyodrębnienie potrzeb
wiedzy praktycznej, mającej przy-
czynić się do osiągnięcia celów biz-
nesowych i rozwojowych. Tu
wszystko testujemy. Nic nie
dzieje się ad hoc” – tłumaczy Kata-
rzyna Knapczyk i dodaje: „Szkolenia
dostosowano do potrzeb fabryki.
Gdy analiza strat wykazuje, że ko-
nieczne jest szkolenie z danej kom-
petencji, analizujemy w gronie ma-
nagementu, jaki poziom wiedzy po-
siadamy aktualnie i kogo będziemy
w stanie przygotować do roli trenera.
Zasada jest prosta: dziś rozwijasz
się jako uczestnik szkolenia, naby-
wając umiejętności praktyczne, jutro
stajesz się trenerem i dzielisz się
swoją wiedzą, przez co rozwijasz
również swoje kompetencje
miękkie, np. komunikację czy
pracę w grupie. W roku bieżącym
akademia przeprowadziła 36 sesji
szkoleniowych, które objęły w sumie
ponad 190 pracowników”. Szko-

lenia spełniły potrzeby z obszaru ba-
zowej wiedzy technicznej, luk wyni-
kających z nowych technologii,
a także wzrostu leadership.
Nowe podejście to wyzwanie. Zmie-
nia się zarządzanie, system szkole-
nia, wymagania w stosunku do pra-
cowników i managementu. „Ta
zmiana mentalności i podejścia do
nowego systemu szkoleniowego
następuje bardzo szybko – pod-
sumowuje Katarzyna Knapczyk. –
Wiele osób wykazało się zdolnością
do odkrywania siebie na nowo w roli
trenera i wyrażania przez to własnej
kreatywności. Pracownicy zakładu
w Tychach, łącząc swoje pasje z wy-
zwaniami, jakie stawia przed nimi
bycie częścią prężnie rozwijającej
się firmy, współuczestniczą w reali-
zacji projektów, wnosząc wkład
w kształt Plant Academy i przyczy-
niając się do korzyści finansowych,
jakie ona przynosi”. 

Więcej o Plant Academy
i udziale Jednostek
Produkcyjnych 
w tym projekcie 
w następnym 
wydaniu  FCA 
wokół Nas. 

LEADERSHIP
Artur Słonina, HR, w Plant Academy zajmuje się
szkoleniami z obszaru Leadership. „Organizujemy
szkolenia dla naszych pracowników, ponieważ
dążymy do rozwoju zdolności leadership, co
w naszym modelu zarządzania osobami koncentruje
się na dwóch aspektach – zarządzania ludźmi oraz
zarządzania zmianami (leading people i change).
Chcemy wpłynąć na zmianę sposobu ich
postępowania, a tym samym, poprawić komunikację
interpersonalną, zwiększyć ich motywację
w osiąganiu zakładanych celów, sprawić, aby mieli
większą odwagę podejmować trudne decyzje,
potrafili minimalizować wynikające z tego procesu
lęki i umieli zmierzyć się z potencjalnymi
konsekwencjami. Aby osiągnąć ten cel, staramy się
w czasie 2-dniowych modułów szkoleniowych
przekazać im tyle teorii, ile to konieczne, a w głównej
mierze skupiamy się na ćwiczeniach praktycznych.
Nasze najbliższe szkolenie będzie dotyczyło tematu
podejmowania trudnych decyzji w biznesie.
Skierowane jest ono do kierowników średniego
i niższego szczebla zarządzania, a także dla
specjalistów z komórek służb centralnych (w ub. roku
przeszkolono 190 osób). Szkolenia zostały
przeprowadzone przez trenerów wewnętrznych,
którzy zostali przeszkoleni i scertyfikowani przez
wykwalifikowanych trenerów zewnętrznych. 
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To był wyjątkowy dzień. Prawie 20 tys.
pracowników FCA i firm należących do

Grupy bądź z nią współpracujących
przybyło wraz ze swoimi bliskimi na Dzień

Rodzinny do tyskiego zakładu FCA Poland. 
Anna Szafrańska, zdjęcia: Maciej Feodorów, Ireneusz Kaźmierczak

JEDEN WROKU 
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Wniedzielne popołudnie 16 września br.
przystrojone kolorowo aleje tyskiej fabryki
tętniły życiem. Dorośli entuzjaści szybkiej

jazdy mogli tego dnia próbować swoich sił na minitorze
wyścigowym Slot Car oraz symulatorze jazdy. Dla mi-
łośników zapachu benzyny i palonej gumy zorganizo-
wano pokaz jazdy z kontrolowanym poślizgiem Easy
Drift. Dzieci grały w badmintona, strzelały z łuku i ko-
rzystały z mnóstwa konkursów i kolorowych dmuchań-
ców. Każdy z wielkiej rodziny FCA znalazł podczas zor-
ganizowanego 21. Dnia Rodzinnego coś dla siebie. 

TECHNOLOGIA ROBI WRAŻENIE
Uczestnicy zwiedzili m.in. linie produkcyjne fabryki.
Ogromnym zainteresowaniem w Jednostce Montażu
cieszyła się wystawa fotograficzna pn. „2 000 000 Fiat
500” i stojąca obok biała pięćsetka. To dwumilionowy
egzemplarz, który zjechał z taśm tyskiego zakładu. Auto
podpisali pracownicy fabryki, także Maria Kwiat-

kowska, która z dumą prezentowała jubileuszowego
Fiata 500 synowi i mężowi. „Montuję drzwi i właśnie
na drzwiach jest mój podpis. To wielkie wyróżnienie,
bo nie każdy może zostawić swój ślad na samochodzie”
– podkreśliła z radością. W tyskim FCA pracuje 15 lat.
„Cieszę się, że raz w roku jest taki dzień, podczas któ-
rego mogę tu być z rodziną” – dodała. 
Samochody z Tych nie mają tajemnic dla przedstawicieli
dwóch pokoleń rodziny Królaków – Zenona i Michała
z Tychów. Pan Zenon pracę w tyskiej fabryce rozpoczął
w 1980 r. na stanowisku spawacza: „Potem przeszed-
łem do kontroli na Matrycowni, następnie byłem na
Obróbkach i stamtąd w 2011 roku odszedłem na eme-
ryturę. Od momentu jak zacząłem pracować w zakładzie
dokonał się wielki skok technologiczny” – podkreślił.
12 lat temu podpowiedział synowi, by zatrudnił się

w FCA: „Zaczynałem od stanowiska zgrzewacza, ale
podczas szkoleń zdobyłem kwalifikacje spawacza. Od
10 lat pracuję w audycie procesu na kontroli” – wyjaśnił
Michał Królak. Razem z tatą chętnie spacerowali po
halach fabryki. „Dobrze, że tego dnia rodzina może zo-
baczyć nasze modele z bliska” – przyznał.
Wielkość fabryki zrobiła wrażenie na Jolancie Hala-
mie, która zakład zwiedzała w towarzystwie męża Ar-
kadiusza oraz dzieci – Kasi i Przemka. „To niesa-
mowite, że wszystko tu jest zautomatyzowane. Karoserie
zawieszone na taśmie po prostu jadą od stanowiska
do stanowiska. Najładniejsze są Fiaty 500. Najbardziej
spodobał mi się model cabrio w szarym kolorze. Chcia-
łabym od razu zabrać go do domu” – zachwycała się
Jolanta Halama. Rodzina skorzystała z zaproszenia
mamy pana Arkadiusza – Krystyny, która pracowała
w Tychach i przeszła już na emeryturę. Wnętrza samo-
chodów fascynowały kilkuletnią Kasię. „Te auta są takie
śliczne, takie kolorowe” – mówiła dziewczynka. 

Po lewej
Arkadiusz
i Jolanta

Halamowie
z dziećmi. 
Po prawej

rodzina
Kwiatkowskich.
U dołu Michał
i Zenon Królak



je energię. Zainteresowaniem cieszył się też symulator
deski surfingowej. 7-letnia Hania Lach utrzymała się
na nim dłuższą chwilę. „To wcale nie było łatwe, ale
wytrzymałam! Chciałabym spróbować na prawdziwej
desce, na wodzie” – mówiła podekscytowana. Wyczyny
córki podziwiała mama – Sandra. W FCA pracuje tata
Hani – Michał Lach. 
Atrakcją dla najmłodszych były produkowane przez FCA
modele samochodów, ustawione w alejkach między
halami produkcyjnymi. Dzieciom najwięcej radości spra-
wiał dźwięk klaksonów. Dawid, Mikołaj i Dominik
usadowili się w pomarańczowej 500-ce: „Chłopcy
uwielbiają samochody, a tu mogą wszystkiego dotknąć,
pokręcić kierownicą. Najstarszy Mikołaj już nam zapo-
wiedział, że będzie pracował w tej fabryce – mówiła
ich mama, Urszula Kopeć.
Jolanta Issakiewicz za kierownicą bolidu posadziła
swoją dwuletnią wnuczkę Antoninę. „Chciała wejść
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U góry
Sebastian
Hunger, 

a po lewej 
Leszek Kowal. 

Na zdjęciu 
obok synowie
Urszuli Kopeć.
Dalej Andrzej
Makoś. U dołu
Bartek Daniluk

Leszka Kowala, który obecnie pracuje w Sistema Po-
land, spotkaliśmy wraz z siostrą, szwagrem i chrześnicą
w Muzeum samochodów na Montażu. „Pokazuję im,
jak wygląda produkcja. Samochody z Tychów mają
swoją renomę. Spotkałem ostatnio starszego pana,
który podjechał jednym z pierwszych Fiatów Panda.
Powiedziałem, że pracuję w Tychach. On się ucieszył
i z dumą opowiadał, że Pandą przejechał 120 tys. kilo-
metrów i nie wymieniłby jej na żaden inny model. Auto
jest niezawodne” – dodał Leszek Kowal. Towarzyszący
mu Sebastian Hunger podziwiał na wystawie pierwszy
model Fiata 500. Z nostalgią spoglądał również na
Fiata 126p i Syrenkę.

KOLOROWE SZALEŃSTWO
Dmuchańce, zamki do skakania, zjeżdżanie i tory prze-
szkód sprawiły, że dzieci mogły wyładować rozpierającą
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do środka, choć jej jeszcze nie widać zza tej kierownicy.
Będziemy dziś korzystać ze wszystkich atrakcji dla
dzieci i także dla dorosłych. Fantastyczne, że raz w roku
możemy się tu spotkać i spędzić wesoło czas” – mówiła
Jolanta Issakiewicz. W Tychach pracuje już 11 lat. 
Po raz pierwszy uczestnicy Dnia Rodzinnego mogli sa-
modzielnie wykonać model Fiata 500. Cennych wska-
zówek udzielali zapaleńcom specjaliści z Bielskiej Strefy
Modelarskiej, którzy zaprojektowali kartonowy model
tego kultowego samochodu. Jego autorem jest Ma-
riusz Baron. „Musiałem osiągnąć kompromis między
konstrukcją Fiata 500 a prostotą projektu. Dzięki temu
Fiata 500 można szybko skleić nawet w skali 1:100” –
podkreślał Baron. 
Specjaliści z Sirio Polska, należącej do FCA spółki zaj-
mującej się m.in. ochroną, a także bezpieczeństwem
pożarowym szkolili zainteresowanych z podstawowych
zasad pierwszej pomocy, której na co dzień udzielają

na terenie zakładów Grupy. Najmłodsi musieli zaban-
dażować łapkę, głowę lub nogę misia, a za prawidłowe
nałożenie opatrunku otrzymywali nagrodę (tu wyróżniał
się 5-letni Bartek Daniluk). Młodzież uczyła się m.in.
jak prawidłowo wykonać sztuczne oddychanie. „Bardzo
ważne, aby uczyć dzieci pierwszej pomocy. Dzięki temu
w przyszłości nie przejdą obojętnie obok człowieka,
który będzie jej potrzebował” – mówił Andrzej Makoś
z Sirio Polska.

DOBRY ROK
Podczas konferencji prasowej dyrektor zakładu FCA
Poland w Tychach Antoni Greń mówił, że to kolejny,
udany czas dla fabryki. „Produkcja wzrośnie do 267
tys. samochodów (w tym 220 tys. „pięćsetek” pod mar-
kami Fiat i Abarth), a jednocześnie wypracowane zo-
staną oszczędności sięgające 7% kosztów transfor-

macji. Te dobre wyniki to m.in. rezultat innowacji
opracowanych w ramach funkcjonującej w Tychach
Plant Academy, czyli ośrodka zajmującego się roz-
wojem kompetencji pracowników oraz testowaniem
i wdrażaniem nowych technologii produkcyjnych” –
wyjaśnił. 
Członek Rady Nadzorczej FCA Poland Henryka Boch-
niarz wskazywała natomiast na znaczenie fabryki w Ty-
chach i całych generacji jej pracowników w rozwoju
polskiej motoryzacji. Linie produkcyjne od początku ist-
nienia zakładu (także FSM) opuściło łącznie prawie
11,7 mln pojazdów. „Patrzę na naszą przyszłość
optymistycznie. Pracownicy tyskich zakładów naprawdę
są liderami. Jestem przekonana, że z tą załogą i z tym
kierownictwem fabryka w Tychach będzie nadal od-
grywała znaczącą rolę w przemyśle motoryzacyjnym
w Europie” – powiedziała. 

FCA wokół Nas

Po lewej Hania
Lach z mamą.

Obok po prawej 
Mariusz Baron.
Powyżej Jolanta

Issakiewicz
z wnuczką
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

WYMIARY (cm)
427/180/161

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

WYMIARY (cm)
357/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
500 1.2 8V POP                                39 695      1242      69      160      4,9        4
500 1.2 8V LOUNGE                         43 945      1242      69      160      4,9        4
500 0.9 8v TwinAir LOUNGE             49 045       875       85      173      3,8        4
500 1.2 8V COLLEZIONE                  46 495      1242      69      160      4,9        4
500S 1.2 8V                                       44 795      1242       69      160      5,1         4
500S 0.9 8V TwinAir                         49 895       875        85      173      4,1         4
500C 1.2 8V POP                             50 745      1242      69      160      4,9        4
500C 1.2 8V LOUNGE                       54 995      1242      69      160      5,1        4
500C 1.2 8V COLLEZIONE               57 545      1242      69      160      5,0        4

WYMIARY (cm)
365/164/155

BAGAŻNIK
225 LITRÓWPanda

RABAT 12% (*15% **20%)      PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.2 8V EASY                                     35 288      1242      69      164      5,2      4/5
1.2 8V LOUNGE*                              38 335      1242      69      164      5,2      4/5
1.2 8V WAZE 4x2*                           45 135      1242      69      164      5,2      4/5
1.2 8V CITY CROSS 4x2*                46 835      1242      69      164      5,2      4/5
0.9 8V TwinAir 4x4**                      52 080       875       85      166      4,3      4/5

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
412 LITRÓW500L

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16V POP STAR                          53 975      1368      95      178      6,1        5
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR        69 275      1598     120     189      4,2        5
1.4 16V CITY CROSS                       57 375      1368      95      165      7,0        5
1.6 MULTIJET II 16V CITY CROSS    72 675      1598     120     183      4,9        5
1.4 16V LOUNGE                              59 075      1368      95      178      6,1        5
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE           74 375      1598     120     189      4,2        5
1.4 16V S-DESIGN                           59 925      1368      95      178      6,1        5
1.4 16V CROSS                                60 775      1368      95      178      7,1        5
1.6 MULTIJET II 16V CROSS             76 075      1598     120     189      5,0        5

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

RABAT 10%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
60 300
65 700
70 200
63 000
68 400
72 900
79 200
67 500
72 900
77 400
82 800
83 700
93 600
67 500
72 900
72 900
83 700

1598 110 180 6,8 5
999 120 188 6,1/5,8 5
1598 120 186 4,9/4,7 5
1598 110 180 6,8 5
999 120 188 6,1/5,8 5
1598 120 186 4,9/4,7 5
1332 150 200 6,5/6,2 5
1598 110 180 6,8 5
999 120 188 6,1/5,8 5
1598 120 186 4,9/4,7 5
1598 120 186 5,0/4,7 5
1332 150 200 6,5/6,2 5
1956 150 196 6,4/6,2 5
1598 110 180 6,8 5
999 120 188 6,1/5,8 5
999 120 188 6,1/5,8 5
1332 150 200 6,5/6,2 5

1.6 E-TORQ 4X2 URBAN

1.0 T3 4X2 URBAN

1.6 M-JET II 4X2 URBAN

1.6 E-TORQ 4X2 CITY CROSS

1.0 T3 4X2 CITY CROSS

1.6 M-JET II 4X2 CITY CROSS

1.3 T4 DDCT 4X2 CITY CROSS

1.6 E-TORQ 4X2 CROSS

1.0 T3 4X2 CROSS

1.6 M-JET II 4X2 CROSS

1.6 M-JET II DDCT 4X2 CROSS

1.3 T4 DDCT 4X2 CROSS

2.0 M-JET II AT9 AWD 4X2 CROSS

1.6 E-TORQ 4X2 MIRROR CITY CROSS

1.0 T3 4X2 MIRROR CITY CROSS

1.0 T3 4X2 S-DESIGN CITY CROSS

1.3 T4 DDCT 4X2 S-DESIGN CITY CROSS
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WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 8V EASY                                     42 755      1368      77      155      6,9        5
1.3 MULTIJET 16V EASY                 55 505      1248      80      155      4,5        5
1.4 8V LOUNGE                                47 855      1368      77      155      6,9        5
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE            60 605      1248      80      155      4,5        5
1.3 MULTIJET 16V TREKKING         64 855      1248      80      155      4,5        5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 T-JET 16V EASY                        67 405      1368     120     172      7,2        5
1.6 MULTIJET 16V EASY                 76 755      1598      95      160      4,4        5
1.6 MULTIJET 16V EASY                 77 605      1598     120     172      4,4        5
1.4 T-JET 16V LOUNGE                   71 655      1368     120     172      7,2        5
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE            81 855      1598     120     172      4,4        5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING          84 405      1598     120     172      4,4        5

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 42

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

WYMIARY (cm)
437/179/150

BAGAŻNIK
440 LITRÓWTipo HATCHBACK

WYMIARY (cm)
457/179/151

BAGAŻNIK
550 LITRÓWTipo STATION WAGON

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

WYMIARY (cm)
453/179/150

BAGAŻNIK
520 LITRÓWTipo SEDAN

Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

                                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
42 328
54 990
60 390
45 135
56 185
61 285
49 385
60 435
65 535
53 635
64 685
69 785

1368 95 182 6,3 5
1248 95 180 4,2 5
1598 120 200 4,4 5
1368 95 182 6,3 5
1248 95 180 4,2 5
1598 120 200 4,4 5
1368 95 182 6,3 5
1248 95 180 4,2 5
1598 120 200 4,4 5
1368 95 182 6,3 5
1248 95 180 4,2 5
1598 120 200 4,4 5

RABAT 15% (*12% **10%)
1.4 16V TIPO*
1.3 MULTIJET 16V TIPO**
1.6 MULTIJET 16V TIPO**
1.4 16V POP
1.3 MULTIJET 16V POP
1.6 MULTIJET 16V POP
1.4 16V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
47 855
58 905
64 005
52 955
69 105
52 105
63 155
68 255
57 205
73 355
56 355
67 405
61 455
77 605
77 180
66 130
82 280

1368 95 182 6,5 5
1248 95 180 4,2 5
1598 120 200 4,4 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 199 4,6 5
1368 95 182 6,5 5
1248 95 180 4,2 5
1598 120 200 4,4 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 199 4,6 5
1368 95 182 6,5 5
1248 95 180 4,2 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 199 4,6 5
1598 120 200 4,4 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 199 4,6 5

1.4 16V POP
1.3 MULTIJET 16V POP
1.6 MULTIJET 16V POP
1.4 16V T-JET POP
1.6 MULTIJET 16V DDCT POP
1.4 16V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 16V T-JET EASY
1.6 MULTIJET 16V DDCT EASY
1.4 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V DDCT LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V S-DESIGN
1.4 16V T-JET S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16V DDCT S-DESIGN

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
50 830
61 880
66 980
55 930
72 080
55 080
66 130
60 180
76 330
59 330
70 380
75 480
64 430
80 580
80 155
69 105
85 255

1368 95 182 6,5 5
1248 95 181 4,2 5
1598 120 200 4,6 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 197 4,6 5
1368 95 182 6,5 5
1248 95 181 4,2 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 197 4,6 5
1368 95 182 6,5 5
1248 95 181 4,2 5
1598 120 200 4,6 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 197 4,6 5
1598 120 200 4,6 5
1368 120 200 7,0 5
1598 120 197 4,6 5

1.4 16V POP
1.3 MULTIJET 16V POP
1.6 MULTIJET 16V POP
1.4 16V T-JET POP
1.6 MULTIJET 16V DDCT POP
1.4 16V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.4 16V T-JET EASY
1.6 MULTIJET 16V DDCT EASY
1.4 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V DDCT LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V S-DESIGN
1.4 16V T-JET S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16V DDCT S-DESIGN



TCT – automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta 

RABAT 15% (*18%)                       PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 TB 16v GIULIETTA                     66 385     1368     120     195      7,2        5
1.6 JTDM 16v GIULIETTA               76 925     1598     120     195      4,7        5
1.6 JTDM 16v TCT GIULIETTA        83 725     1598     120     195     b.d.        5
1.4 TB 16v SPORT*                         70 192     1368     120     195      7,2        5
1.6 JTDM 16v SPORT*                    80 360     1598     120     195      4,7        5
1.6 JTDM 16v TCT SPORT*             86 920      1598     120     195     b.d.        5
1.4 TB 16v SUPER*                         70 192     1368     120     195      7,2        5
1.6 JTDM 16v SUPER*                    80 360     1598     120     195      4,7        5
1.6 JTDM 16v TCT SUPER*             86 920      1598     120     195     b.d.        5

WYMIARY (cm)
464/202/144

BAGAŻNIK
480 LITRÓWGiulia 

RABAT 12% (*18%)                       PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
2.2 JTDM TURBO DIESEL MT RWD GIULIA
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD GIULIA
2.2 JTDM TURBO DIESEL MT RWD SUPER
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.0 GME TURBO BENZYNA AT RWD GIULIA*
2.2JTDM TURBO DIESEL MT RWD SUPER 
2.2JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 SUPER
2.0GME TURBO BENZYNA AT RWD SUPER*
2.2JTDM TURBO DIESEL AT RWD B-TECH 
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 B-TECH E. 
2.0GME TURBO BENZYNA AT B-TECH E.*
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 VELOCE
2.0GME TURBO BENZYNA AT Q4 VELOCE*
2.2JTDM TURBO DIESEL AT TI Q4 VELOCE 
2.0GME TURBO BENZYNA AT TI Q4 VELOCE*

133 496
142 296
137 016
145 816
130 380
143 880
152 680
164 120
133 660
163 240
174 680
143 500
175 648
166 296
204 688
193 356

2143 160 220 5,2 5
2143 160 220 5,0 5
2143 160 220 5,2 5
2143 160 220 5,0 5
1995 200 235 7,0 5
2143 190 230 6,9 5
2143 190 230 6,2 5
2143 190 230 5,5 5
1995 200 235 7,0 5
2143 190 230 6,2 5
2143 190 230 6,6 5
1995 200 235 7,0 5
2143 210 235 5,5 5
1995 280 240 7,7 5
2143 210 235 5,5 5
1995 280 240 7,7 5

WYMIARY (cm)
469/190/167

BAGAŻNIK
525 LITRÓWStelvio 

RABAT 12% (*18%)                       PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
2.2JTDM TURBO DIESEL AT RWD STELVIO
2.2JTDM TURBO DIESEL AT RWD STELVIO
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 STELVIO*
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 STELVIO
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 STELVIO
2.2JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.2JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER 
2.0GME TURBO BENZYNA AT Q4 SUPER*
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 SUPER
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 SUPER
2.0GME TURBO BENZYNA AT Q4 SUPER*
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 B-TECH E.
2.2JTDM TURBO DIESEL AT Q4 B-TECH E.
2.0GME TURBO BENZYNA AT Q4 B-TECH E.*
2.0GME TURBO BENZYNA AT Q4 B-TECH E.*
2.0GME TURBO BENZYNA AT Q4 EXECUTIVE*

155 936
162 800
147 108
170 896
172 656
164 736
171 600
155 308
179 696
181 456
174 988
188 496
190 256
163 508
183 188
186 550

2143 160 198 5,5 5
2143 190 210 5,5 5
1995 200 215 7,9 5
2143 190 210 5,5 5
2143 210 215 5,7 5
2143 160 198 5,5 5
2143 190 210 5,5 5
1995 200 215 7,9 5
2143 190 210 5,5 5
2143 210 215 5,7 5
1995 280 230 10,0 5
2143 190 210 5,5 5
2143 210 215 5,7 5
1995 200 215 7,9 5
1995 280 230 10,0 5
1995 280 230 10,0 5

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 42
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RABAT 10% (*12%)                       PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
2.2 CRD A8 4X4 SPORT  
GME 2.0TA8 4X4 SAHARA*
2.2CRD A8 4X4 SAHARA*
GME 2.0TA8 4X4 RUBICON*
2.2 CRD 200 KM A8 4X4 RUBICON*

2143 200 180 7,4 4
1995 265 b.d. b.d. 4
2143 200 180 7,4 4
1995 265 b.d. b.d. 4
2143 200 160 7,4 4

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

181 710
193 864
207 064
193 864
207 064

Renegade 
RABAT 10% (*12% **15%)            PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.0 T3TURBO M6 SPORT 
1.0 T3TURBO M6 LONGITUDE*
1.3 T4TURBO DDCT LONGITUDE*
1.3 T4TURBO A9 AWD LONGITUDE*
1.6MULTIJET M6 LONGITUDE*
1.6 MULTIJET DDCT LONGITUDE*
2.0MULTIJET M6 AWD LONGITUDE*
1.0 T3TURBO M6 LIMITED**
1.3 T4TURBO DDCT LIMITED**
1.3 T4TURBO A9 AWD LIMITED**
1.6 MULTIJET M6 LIMITED**
1.6MULTIJET DDCT LIMITED**
2.0MULTIJET M6 AWD  LIMITED**
2.0MULTIJET AT9 4WD LOW LIMITED**
2.0MULITIJET AT9 4WD LOW TRAILHAWK**
1.0 T3TURBO M6 NIGHT EAGLE*
1.3 T4TURBO DDCT NIGHT EAGLE*

999 120 185 6,1 5
999 120 185 6,1 5
1332 150 196 6,4 5
1332 180 201 b.d. 5
1598 120 178 4,9 5
1598 120 178 5,0 5
1956 140 182 5,9 5
999 120 185 6,1 5
1332 150 196 6,4 5
1332 180 201 b.d. 5
1598 120 178 4,9 5
1598 120 178 5,0 5
1956 140 182 5,9 5
1956 140 182 6,4 5
1956 170 196 6,6 5
999 120 185 6,1 5
1332 150 196 6,4 5

50 FCA wokół Nas

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

WYMIARY (cm)
462/186/167

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCompass  

WYMIARY (cm)
442/187/184

BAGAŻNIK
142 LITRYNew Wrangler 

Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

WYMIARY (cm)
424/180/167

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

66 510
71 544
82 016
95 304
80 080
86 768
90 640
76 075
86 190
99 025
84 320
90 780
94 520
103 360
109 310
75 240
85 712

RABAT 15%                                   PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4TMAIR AT9 4WD S&S LIMITED 1368 170 192 6,2 5124 865

MY2018 E6D Seria 1

WYMIARY (cm)
461/184/176

BAGAŻNIK
1104 LITRYCherokee 

RABAT 12%                                   PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
2.2MJD A9 AWD LIMITED  
2.2MJD A9 AWD OVERLAND  

2174 195 202 6,6 5
2174 195 202 6,6 5

184 712
200 376

MY2019 Seria 3

WYMIARY (cm)
488/195/179

BAGAŻNIK
1554 LITRYGrand Cherokee 

RABAT 15%                                   PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
3.0 CRD V6 A8 LIMITED 
3.0 CRD V6 A8 TRAILHAWK 
3.0 CRD V6 A8 OVERLAND 
3.0 CRD V6 A8
3.0 CRD V6 A8 OVERLAND SUMMIT 

2987 250 202 7,0 5
2987 250 202 7,0 5
2987 250 202 7,0 5
2987 250 202 7,0 5
2987 250 202 7,0 5

221 000
241 145
256 700
258 995
274 975

MY2018 E6D Seria 2

MY2019 Seria 4 Seria 0

RABAT 12%                                   PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
2.2CRD A8 4X4 SPORT  
GME 2.0TA8 4X4 SAHARA 
2.2 CRDA8 4X4

GME 2.0TA8 4X4 RUBICON 
2.2 CRDA8 4X4

2143 200 180 7,6 5
1995 265 b.d. b.d. 5
2143 200 180 7,6 5
1995 265 b.d. b.d. 5
2143 200 160 7,6 5

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

192 808
209 000
222 200
209 000
222 200

WYMIARY (cm)
475/188/184

BAGAŻNIK
498 LITRÓWNew Wrangler Unlimited 

Seria 0



produkcja 
maszyn rolniczych

ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno
Tel. (24) 355 96 15, fax: (24) 355 96 35 
Dyrektor Operacyjny: Dariusz Błaszczyk 

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: Ermanno Ferrari

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Antonio Cesare Ferrara

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108
Prezes Zarządu: Stefano Sancassani

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Mario Sabena

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Mario Sabena

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Dyrektor Spółki: Rafał Staciwa

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta 

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132272
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy FCA 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

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości,
usługi

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Giacomo Stella

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Daniel Wolszczak

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 30 września 2018 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. FCA Services Polska Sp. z o.o. 

10. FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
      

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

12. Sirio Polska Sp. z o.o.
      

13. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 

14. Gestin Polska Sp. z o.o. 

  1. FCA-Group Bank Polska S.A. 
      

  2. FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

  1. CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
      

  2. Iveco Poland Sp. z o.o.
      

  3. CNH Industrial Kutno Polska Sp. z o.o.
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