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Ekologiczna Multipla
na Kapitolu
Pre zes Fia ta, Lu ca Cor de reo di Mon te ze mo lo, i wi ce pre zes
John El kann prze ka za li bur mi strzo wi Rzy mu, Wal te ro wi Vel -
tro ni, Fia ta Mul ti pl´ Na tu ral Po wer (foto obok). Ten sa mo -
chód, któ ry mo ̋e byç na p´ dza ny za rów no me ta nem jak
i ben zy nà, w 2005 ro ku ze bra∏ 11 tys. za mó wieƒ. Fiat do -
star cza mia stu Rzym tak ̋e au to bu sy za si la ne me ta nem.

Ambulans Iveco
dla Ekwadoru
Ekwa dor to kraj, w któ rym pi´k no na tu ry kon tra stu je z ubó -
stwem miesz kaƒ ców wsi. Bra ku je tu naj bar dziej pod sta wo -
wych dóbr, ˝yw no Êci i ener gii elek trycz nej. W rów nie kry -
tycz nym sta nie znaj du je si´ szkol nic two i opie ka zdro wot -
na. Ive co, od za wsze za an ga ̋o wa ne w upo wszech nia nie
war to Êci opar tych na po czu ciu so li dar no Êci oraz sza cun ku
dla cz∏o wie ka i Êro do wi ska, po da ro wa ∏o or ga ni za cji Fon -
do Equ ado ria no Po po lo rum Pro gres sio sa mo chód Da -
ily 40.10 WM 4x4 z wy po sa ̋e niem am bu lan su. FEPP ko -
or dy nu je mi sje oj ców sa le zja nów w tym kra ju. Sa mo chód
b´ dzie prze wo zi∏ pi´ç ge ne ra to rów elek trycz nych i za pew ni
po moc me dycz nà miesz kaƒ com.

Wie czór 
z Al fà Bre ra
W war szaw skim Do mu Do cho do wym od by ∏a si´ 13 lu te go
przed pre mie ro wa pre zen ta cja naj now sze go mo de lu Al fa
Ro meo – Bre ra. Wie czór po pro wa dzi ∏a Ma rze na Ro gal ska,
a o sa mo cho dzie opo wia da∏ pre zes Za rzà du Fiat Au to Po -
land, En ri co Pa vo ni oraz dy rek tor Sprze da ̋y i Mar ke tin gu
Al fa Ro meo, Lu cy na Bo gusz. Pre zen ta cji fa scy nu jà ce go
swo jà sty li za cjà co upé to wa rzy szy∏ wy st´p ar ty stów Te atru
Ru chu „Oce lot”. 
Oto nie któ re opi nie za pro szo nych go Êci. „To pi´k ny i nie tu -
zin ko wy sa mo chód, któ ry zde cy do wa nie wy ró˝ nia si´ swo -
im wy glà dem” (gwiaz da TVP Con ra do Mo re no na zdj´ciu
obok), „Ten sa mo chód ma kla s´ i mu sz´ przy znaç, ˝e je -
stem nim za chwy co ny„(ak tor Woj ciech Pszo niak), „Naj -
now sza Al fa Ro meo, to sa mo chód dla praw dzi wych sma -
ko szy” (W∏o dzi mierz Zien tar ski, dzien ni karz mo to ry za cyj ny).
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Tak zmienia si´ 
Isvor Fiat
W ostat nim ro ku Isvor Fiat prze szed∏ do g∏´b nà re struk tu ry -
za cj´ nie zb´d nà dla skon cen tro wa nia si´ na po trze bach
szko le nio wych Gru py, in no wa cjach i ja ko Êci pro gra mów.
Fir ma roz wi ja wspó∏ pra c´ z mi´ dzy na ro do wy mi szko ∏a mi
biz ne su, uni wer sy te ta mi i oÊrod ka mi ba daw czy mi, cen tra -
mi do sko na le nia Gru py i spo za niej. Zmie ni ∏a si´ te˝ sie dzi -
ba spó∏ ki: ju˝ od po czàt ku 2005 ro ku biu ra suk ce syw nie
prze no szo no do Fun da cji Agnel lich przy Via Gia co sa 38
w Tu ry nie. Szko le nia pro wa dzo ne sà tak ̋e w sie dzi bach
Sek to rów.

Ive co 
dla Shell Gas
Rok 2005 pod wzgl´ dem po zy ski wa nia no wych klien tów
by∏ dla Ive co bar dzo uda ny. Przy k∏a dem na wià za na nie daw -
no wspó∏ pra ca z jed nym z naj wi´k szych pro du cen tów ga zu
p∏yn ne go, fir mà Shell Gas. W grud niu i stycz niu, w ra mach
umo wy Ive co prze ka za ∏o tej spó∏ ce 15 po jaz dów ga my Eu -
ro car go. Po jaz dy sà prze zna czo ne do dys try bu cji bu tli ga zo -
wych, a za bu do w´ wy ko na ∏a fir ma Plan dex. WÊród za mó -
wio nych po jaz dów znaj du jà si´ w wi´k szo Êci ci´˝ sze po jaz -
dy ta kie jak: Eu ro car go ML160E 28PR, czy ML180E 28PR
o roz sta wach osi od po wied nio 5.175 mm i 6.210 mm.
Wszyst kie po jaz dy wy po sa ̋o ne sà w kli ma ty za cj´.

W stycz niu br. sek tor sa mo cho do wy Gru py Fiat sprze da∏
w Eu ro pie po nad 100 tys. sa mo cho dów, co sta no wi wzrost
o 17,9% w sto sun ku do stycz nia 2005 r. Jest to do sko na -
∏y wy nik, uzy ska ny na ryn ku, któ re go po ziom wzrós∏ o 2,6%.
Udzia∏ Fia ta Au to wy niós∏ 8,4%, o 1,1% wi´ cej w sto sun ku
do ana lo gicz ne go mie sià ca ro ku po przed nie go. 
W stycz niu 2006 r. naj wi´k szà po pu lar no Êcià wÊród klien -
tów eu ro pej skich cie szy∏ si´ Fiat Gran de Pun to, któ re go
sprze da no w licz bie 37.977 eg zem pla rzy. Naj now szy mo -
del Fia ta nie tyl ko zdo by∏ po zy cj´ li de ra seg men tu B, ale
by∏ te˝ naj le piej sprze da wa nym sa mo cho dem w Eu ro pie.
Jest to wy nik o bar dzo du ̋ym zna cze niu, ja kie go nie osià -
gnà∏ ˝a den w∏o ski mo del od pra wie dzie si´ ciu lat. Do dziÊ
iloÊç za mó wieƒ na Gran de Pun to wy nio s∏a pra wie 145 ty -
si´ cy. WÊród sa mo cho dów z seg men tu A swo jà prze wa g´

na dal utrzy mu je Fiat Pan da, z udzia ∏em w seg men cie
na po zio mie 29,5%. Wzra sta rów nie˝ sprze da˝ Cro my, któ -
ra osià ga 2% udzia∏ w swo im seg men cie z pra wie 33 ty -
sià ca mi za mó wieƒ.
Fir ma Fiat Au to osià gn´ ∏a bar dzo po zy tyw ne wy ni ki w wie lu
kra jach: pierw sze ze wszyst kich sà Niem cy, gdzie sprze da˝
wzro s∏a o 67 procent w sto sun ku do stycz nia 2005,
a udzia∏ zmie ni∏ si´ z 1,8% do 2,6%. Sil ny wzrost za no to -
wa no rów nie˝ w Hisz pa nii (+30,7% sprze da˝ i 3,8% udzia∏,
wzrost o 0,9%) i we Fran cji (+9,7% sprze da˝, 3,3% udzia∏,
wzrost o 0,2%). 
Brand Fiat sprze da∏ w Eu ro pie po nad 78.000 sa mo cho dów,
o 26,2% wi´ cej w sto sun ku do stycz nia 2005. Udzia∏ wzrós∏
o 1,2%, osià ga jàc 6,5%. Sta bil ne po zo sta jà udzia ∏y Lan cii
(wzrost sprzeda˝y o 1,8%) oraz Al fy Ro meo (wzrost o 6,2%). 

FIAT AU TO RO ÂNIE W SI ̧ ¢
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Gran de Pun to 
pod bi ja ry nek
Fiat Gran de Pun to ma na swo im kon cie ju˝ kil ka eu ro pej -
skich na gród, te raz zy sku je uzna nie tak ̋e w oczach Po la -
ków. 10 lu te go w war szaw skim ho te lu SHE RA TON ty go dnik
Mo tor i mie si´cz nik Au to Mo to og∏o si ∏y wy ni ki kon kur su
na naj lep sze sa mo cho dy i naj wa˝ niej sze wy da rze nia na ryn -
ku mo to ry za cyj nym w ro ku 2005.
Zda niem czy tel ni ków tych pism g∏ów nà na gro d´ Au to Li -
der 2005, w ka te go rii Pre mie ra Mo to ry za cyj na Ro ku zdo by∏
Fiat Gran de Pun to.
W fi na le ry wa la mi naj now sze go mo de lu Fia ta by ∏y: Volks wa -
gen Pas sat; Al fa 159; BMW se rii 3. W kon kur sie od da no
po nad 142000 g∏o sów. 
Fiat Gran de Pun to zdo by∏ tak ̋e ty tu∏ „Au to dla m∏o de go
play boya” usta no wio ny przez mie si´cz nik Play boy. Ju ro rzy,
m. in.: W. Zien tar ski (prze wod ni czà cy) i K. Ho ∏ow czyc na pi -
sa li w uza sad nie niu, ˝e: „M∏o dy play boy po trze bu je pi´k -
nych ko biet i pi´k nych przed mio tów – mod nych i na cza sie.
Nie ste ty, nie ma jesz cze tak gru be go port fe la jak je go doj -
rzal szy ko le ga, szu ka wi´c przed mio tów, któ re – choç taƒ -
sze – sà jed nak wy jàt ko we”. 
Fiat Gran de Pun to wy gry wa te˝ we wszyst kich te stach po -
rów naw czych, ja kie prze pro wa dza ne sà przez ro dzi me pi -
sma mo to ry za cyj ne. W te stach Au to Mo tor i Sport, Au to
Âwiat, Au to Mo to i Mo tor, w któ rych naj cz´ Êciej po rów ny -
wa ne sà osià gi, ce ny, wy po sa ̋e nie, prze stron noÊç i kom -
fort, naj now szy mo del Fia ta za jà∏ pierw sze miej sca, wy prze -
dza jàc, m.in. To yo t´ Yaris, Re nault Clio, For da Fie st´, 
VW Po lo, Hy un da ia Get za. 
Na zdj´ ciu powy˝ej: dy rek tor wy daw ni czy wy daw nic -

twa Bau er – w∏a Êci cie la Mo to ru i Au to Mo to – To masz Bit -

ner wr´ cza Bo gu s∏a wo wi Cie Êla ro wi, kie row ni ko wi biu ra

pra so we go FAP, na gro d´ dla Fia ta Gran de Pun to.

Alfa Romeo w regatach
Sydney -Hobart
No wy ma xi jacht Al fa Ro meo no si t´ sa mà na zw´, co po -
przed nia jed nost ka, któ ra zdo mi no wa ∏a mi´ dzy na ro do we
re ga ty w ubie g∏ych se zo nach. Ste ro wa na przez ka pi ta -
na i ar ma to ra Ne vil le’a Crich to na, wzi´ ∏a udzia∏ w Ro lex
Syd ney -Ho bart, jed nych z naj trud niej szych i naj bar dziej fa -
scy nu jà cych na Êwie cie re gat. Ma xi jacht Al fa upla so wa∏ si´
w nich na dru gim miej scu. 

Do bre wy ni ki FAP
Fiat Au to Po land SA, naj wi´k sza ze spó∏ ek Gru py Fiat
w Pol sce, wy pro du ko wa ∏a w ubie g∏ym ro ku 286 900 sa -
mo cho dów (231 982 Fia tów Pan da i 54 918 Fia -
tów 600). Wiel koÊç eks por tu wy nio s∏a 92,3 proc., czy -
li 264 912 sa mo cho dów tra fi ∏o na eks port do 51
paƒstw Êwia ta, w tym m.in. do Ja po nii 1.188 szt. 
Eks port sa mo cho dów Pan da ro Ênie z ro ku na rok:
w 2005 ro ku je go wiel koÊç wy nio s∏a 214 478 Pand, 
tj. o 7840 wi´ cej ni˝ w ro ku po przed nim.
Na ryn ku kra jo wym sprze da no 25 077 sa mo cho dów oso -
bo wych mar ki Fiat, Al fa Ro meo i Lan cia, z udzia ∏em w ryn -
ku na po zio mie 10,65 proc, co po zwo li ∏o fir mie za jàç miej -
sce w pierw szej trój ce naj ch´t niej ku po wa nych sa mo cho -
dów oso bo wych. W seg men cie sa mo cho dów do staw czych
Fiat od trzech lat jest li de rem na ryn ku – wy nik 7 922
sprze da nych sa mo cho dów ozna cza udzia∏ na po zio -
mie 22,57 pro cent.



Spro sto wa nie:
W ostat nim, gru dnio wym wy da niu Fia ta Wo kó∏ Nas, w ar ty -
ku le pre zen tu jà cym Fia ta Gran de Pun to, zna la z∏o si´ kil ka
nie Êci s∏o Êci, któ re pra gnie my spro sto waç: 
Gran de Pun to dys po nu je prze k∏ad nia mi me cha nicz ny mi
pi´ cio - lub sze Êcio bie go wy mi. Te ostat nie prze zna czo ne sà
do sil ni ków 1.9 Mul ti jet, 1.4 16v 95 KM oraz opcjo nal nie
do 1.3 Mul ti jet 16v 90 KM.

Sty pen dia Centrum
Badawczego Fia ta
23 stycz nia br. na Po li tech ni ce War szaw skiej wr´ czo no pro -
mo cje dok tor skie (71 osób) i ha bi li ta cyj ne (8 osób) oraz dy -
plo my za naj lep sze pra ce ma gi ster skie i dok tor skie zg∏o szo -
ne do kon kur su o sty pen dium Fia ta. 
Na gro dy -sty pen dia sà re zul ta tem umo wy Po li tech ni ki War -
szaw skiej i Cen trum Ba daw czego Fia ta w Tu ry nie pod pi sa -
nej w 1997 ro ku, w wy ni ku któ rej Fiat na gra dza pra ce dok -
tor skie i ma gi ster skie za wie ra jà ce efek ty ba daw cze zgod ne
z ich za po trze bo wa niem. W tym ro ku na gro dy (4000 PLN
dla ka˝ de go lau re ata) wr´ czo no po raz dzie wià ty.
Na zdj´ciu obok A. Pia sto z Cen trum Ba daw cze go Fia ta,
wraz z rek to rem PW prof. W∏. Kur ni kiem i pre ze sem za rzà -
du Fiat Au to Po land E. Pa vo nim, wr´ cza jà na gro dy au to rom
naj lep szych prac ma gi ster skich i dok tor skich.

Nowy Dy rek to r
Han dlo wy
Woj ciech Ha la re wicz zo sta∏ mia -
no wa ny na sta no wi sko Dy rek to ra
Han dlo we go Fiat Au to Po land.
No wy dy rek tor ma 33 la ta, jest
˝o na ty, ukoƒ czy∏ stu dia na Aka -
de mii Eko no micz nej we Wro c∏a -
wiu. Pra c´ w Dy rek cji Han dlo wej
FAP roz po czà∏ za raz po stu diach
w 1996 r. Od 2001 pra co wa∏ w Fiat Au to w Tu rynie na sta -
no wi sku Sze fa Pro ce sów Za rzà dza nia Sie cià De aler skà.
Od ma ja do grud nia 2001 r. by∏ od po wie dzial ny za wdro ̋e -
nie Fia ta Pa lio w In diach. W 2002 ob jà∏ sta no wi sko Sze fa
Ob s∏u gi Ser wi so wej ryn ku w∏o skie go, a od 2004 by∏ od po -
wie dzial ny za za rzà dza nie ope ra cyj ne Ob s∏u gi Ser wi so wej
i Cz´ Êci Za mien nych. Do Pol ski wró ci∏ w ma ju 2005 r.,
obej mu jàc sta no wi sko Sze fa Sprze da ̋y Sa mo cho dów Oso -
bo wych Fiat Au to Po land.

Fiat na Igrzy skach
Fiat jest jed nym z g∏ów nych spon so rów Olim pia dy. Udo -
st´p ni∏ 3000 aut oso bo wych i 1200 au to bu sów, s∏u ̋à cych
do prze wo ̋e nia spor tow ców, wi dzów, dzien ni ka rzy i wo lon -
ta riu szy. Ich war toÊç wy no si 40 mi lio nów eu ro. Gru pa Fiat
zwià za ∏a tak ̋e swój wi ze ru nek ze spor tem, ∏à czàc mar ki i je -
go dys cy pli ny: Al f´ Ro meo z w∏o skà dru ̋y nà nar ciar stwa al -
pej skie go; Lan ci´ z ∏y˝ wiar stwem fi gu ro wym; Fia ta ze snow -
bo ar dem, fre esty lem, ho ke jem i bob sle ja mi; Ive co z ∏y˝ wiar -
stwem szyb kim, short trac kiem, bie ga mi nar ciar ski mi, sko -
ka mi nar ciar ski mi, kom bi na cjà nor we skà i bia th lo nem.

Gru pa Fiat pro du ku je 
„Naj lep sze Au ta 2006” 
Po raz 30. czo ∏o wy nie miec ki ma ga zyn mo to ry za cyj ny „Au -
to Mo tor und Sport” zor ga ni zo wa∏ dla swo ich czy tel ni ków
kon kurs na Naj lep sze Au ta Ro ku 2006. G∏o sy od da ∏o oko -
∏o 100 000 osób. Czy tel ni cy g∏o so wa li na swo ich fa wo ry -
tów w dzie si´ ciu ró˝ nych ka te go riach, a ran king uwzgl´d nia∏
trzy naj lep sze mo de le w ze sta wie niu ogól nym oraz wÊród
ma rek im por to wa nych.
Fiat jest jed nym z trium fa to rów kon kur su, zaj mu jàc pi´ç
pierw szych miejsc wÊród naj lep szych im por to wa nych mo -
de li. Fiat Gran de Pun to upla so wa ∏o si´ przed Peu ge -
otem 206 oraz To yo tà Yaris. War te pod kre Êle nia jest te˝
dru gie miej sce Fia ta Pan dy. Nie mal tra dy cjà sta ∏y si´ zwy -
ci´ stwa mar ki Al fa Ro meo, któ rej mo de le 159 i 147 nie
mia ∏y so bie rów nych wÊród sa mo cho dów za gra nicz nych. 
Wi´ cej in for ma cji na stro nie http://www.au to -mo tor -und -
-sport.de/d/101128.
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s∏ów: za an ga ̋o wa nie, in no wa cja, in -
we sty cje i in ter na cjo na li za cja. Za do -
wo lo ny z wy ni ków jest tak ̋e Ser gio
Mar chion ne, któ ry rok 2005 w Sek to -
rze Au to dzie li na dwa eta py. W pierw -
szych dzie wi´ ciu mie sià cach za no to -
wa no bo wiem spa dek w ocze ki wa niu
na pre mie r´ no wych mo de li, na to -
miast w czwar tym kwar ta le do ko na no
ol brzy mie go sko ku. Wpro wa dze nie
na ry nek Cro my, Gran de Pun to i Al -
fy 159 od wró ci ∏o do tych cza so we ten -
den cje. Dla te go wi ni ki przez du ̋à
cz´Êç ro ku ujem ne, w czwar tym kwar -
ta le wzro s∏y o 7,6%, a we W∏o szech
na wet o 14,7%. Suk ces Gran de Pun -
to do pro wa dzi∏ dzien nà pro duk cj´
w za k∏a dzie w Mel fi do mak sy mal nej
zdol no Êci (1500 sa mo cho dów
w stycz niu), zmu sza jàc Fir m´ do uru -
cho mie nia w ma ju pro duk cji no we go
mo de lu w Mi ra fio ri, prze wi dzia nej po -
czàt ko wo na wrze sieƒ.
„Do bre wy ni ki – po wie dzia∏ Mar chion -
ne – nie mo gà spra wiç, ˝e za po mni -
my o tym, co ma my jesz cze do zro -
bie nia w 2006 ro ku. Na szym ce lem
jest uzy ska nie wy ni ku z za rzà dza nia
zwy czaj ne go od 1,6 do 1,8 mld, z do -
dat nim cash flow i zy skiem net to oko -
∏o 700 mln. G∏´ bo ka re struk tu ry za cja
sek to ra sa mo cho do we go jest ju˝

w Fiacie
Prze∏om

Do bre wie Êci. Rok 2005 Gru pa za mkn´ ∏a zy skiem net to 1,4 mld eu ro, ob -
ro ty wzro s∏y do po zio mu 46,5 mld (o 2%). Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go
pod sko czy∏ do mi liar da (z 50 mi lio nów w po przed nim okre sie ob ra chun ko -
wym), a wszyst kie naj wa˝ niej sze sek to ry, je Êli je po rów naç z 2004 ro kiem,
za koƒ czy ∏y rok wzro stem. 
Rok mi nio ny by∏ prze ∏o mo wy szcze gól nie dla Fia ta. Za mkni´ to kwe sti´ Ge ne -
ral Mo tors, a w czwar tym kwar ta le (paê dzier nik -gru dzieƒ) Fiat Au to osià gnà∏
po raz pierw szy zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go (21 mln eu ro) po ko lej nych
sie dem na stu kwar ta ∏ach strat. Re zul tat ten Êwiad czy o s∏usz no Êci przy j´ tej
stra te gii, co w po ∏à cze niu z suk ce sem han dlo wym Gran de Pun to oraz in nych
no wych mo de li, po zwa la z uf no Êcià pa trzeç w przy sz∏oÊç. 
„Jest po wód, by od czu waç g∏´ bo kà sa tys fak cj´ – mó wi Pre zes Fia ta, Lu ca
Cor de ro di Mon te ze mo lo. – Prze kro czy li Êmy wszel kie za ∏o ̋e nia, któ re dy rek -
tor ge ne ral ny, Ser gio Mar chion ne, og∏o si∏ w lip cu 2004 ro ku i je ste Êmy
na do brej dro dze do osià gni´ cia usta leƒ na 2006 rok. Mu si my po dzi´ ko waç
przede wszyst kim na szym lu dziom: ma na ge rom, pra cow ni kom fa bry ki,
wszyst kim tym, któ rzy w ró˝ nych stro nach Êwia ta pra cu jà dla naj wa˝ niej sze -
go przed si´ bior stwa we W∏o szech”.
W cià gu ro ku, któ ry w∏a Ênie si´ skoƒ czy∏, roz wià za no naj wa˝ niej sze wi´ zy
stra te gicz ne i fi nan so we: od sto sun ków z Ge ne ral Mo tors po udzia ∏y w Ita le -
ner gia Bis i zwrot po ̋y czek ob li ga cyj nych. Te raz, zda niem Mon te ze mo lo, przy -
szed∏ mo ment, w któ rym na no wo mo˝ na mó wiç przede wszyst kim o wy ro -
bach i ryn kach, o przy sz∏o Êci przed si´ bior stwa. Je Êli cho dzi o przy sz∏oÊç, pre -
zes Fia ta przed sta wi∏ „g∏ów ne kie run ki”, któ re mo˝ na spro wa dziç do czte rech

Wyniki za rok 2005 - 1,4 mld euro zysku -
przedstawiajà Grup´ w dobrej kondycji.
Trzeci kwarta∏ to nagroda dla Sektora
Samochodowego, który po czterech latach
zaczyna znowu przynosiç zyski. Prezes
Fiata, di Montezemolo uwa˝a, ˝e firma
przekroczy∏a za∏o˝enia z lipca 2004 roku,
realizuje cele roku 2006, i za to nale˝à si´
s∏owa podzi´kowania wszystkim pracownikom.
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Pre zes Fia ta Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo (w Êrodku), 
wi ce pre zes John El kann (z lewej) i dy rek tor ge ne ral ny 

i pe∏ no moc ny Ser gio Mar chion ne w Cen trum 
Hi sto rycz nym Fia ta pod czas kon fe ren cji pra so wej.

w to ku: w 2006 ro ku do ko na my re or -
ga ni za cji in nych dzia ∏al no Êci prze my -
s∏o wych, ze szcze gól nym uwzgl´d nie -
niem CNH. Gru pa Fiat b´ dzie na dal
an ga ̋o waç si´ w ce lo we so ju sze
i pra co waç nad tym, by za awan so wa -
nej tech no lo gii, ja kà dys po nu je my, to -
wa rzy szy ∏a lep sza ja koÊç oraz wi´k sze
umie j´t no Êci han dlo we i us∏u go we“. 
Po ni ̋ej pu bli ku je my wy ni ki Gru py oraz
naj wa˝ niej szych Sek to rów. 

CZWAR TY KWAR TA¸ 
WZRO STU

W czwar tym kwar ta le 2005 ro ku przy -
cho dy Gru py wy nio s∏y 13,1 mld eu ro,
co sta no wi wzrost o 7,5% w po rów na -
niu z 12,2 mld eu ro w tym sa mym
okre sie po przed nie go ro ku. Ob ro ty si´ -
gn´ ∏y 46,5 mld. Wy nik z za rzà dza nia
zwy czaj ne go w ostat nich trzech mie -
sià cach 2005 ro ku by∏ do dat ni na su -
m´ 361 mln eu ro, co ozna cza wzrost
o 486 mln w sto sun ku do ana lo gicz -
ne go okre su 2004 ro ku i da je su m´

1 mld na ko niec ca ∏e go ro ku ob ro to we go.
Do dat ni (2 mld 215 mln) by∏ wy nik
ope ra cyj ny z 2005 ro ku, w sto sun ku
do 585 mi lio nów stra ty od no to wa nej
w 2004 ro ku. Zysk przed opo dat ko -
wa niem si´ gnà∏ 2 mld i 264 mln,
w sto sun ku do 1.629 mln stra ty
w po przed nim ro ku. Wy nik net to, by∏
do dat ni na 1.420 mln eu ro (1.579
mln stra ty w 2004). Do bra jest p∏yn -
noÊç fi nan so wa Gru py Fiat, któ ra

na dzieƒ 31 grud nia wy no si ∏a oko ∏o
7 mld, na to miast in we sty cje – 2.636
mln – sà ta kie jak w 2004 ro ku. 

SA MO CHO DY 

W 2005 ro ku sek tor sa mo cho do wy
uzy ska∏ ob ro ty na po zio mie 21,7 mld
eu ro, przy wzro Êcie o oko ∏o 3% w sto -
sun ku do 2004 ro ku. Fiat Au to
(Fiat, Al fa Ro meo, Lan cia i Sa mo cho -
dy Do staw cze) uzy ska∏ przy cho dy
wiel ko Êci 19,5 mld. Sprze da˝ wy nio -
s∏a 1.697.000 sztuk, przy spad ku
o 3,9% w po rów na niu do 2004, zre -
kom pen so wa nym po pra wà mi xu wy -
ro bów. W 2005 ro ku Fiat Au to uzy -
ska∏ wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go
ujem ny (281 mln eu ro), du ̋o jed nak
lep szy w po rów na niu z 2004 r. (822
mln eu ro strat). Wzrost sprze da ̋y
w ostat nim kwar ta le (+7,6%) Êwiad -
czy, ˝e pre mie ry tych mo de li przy nio -
s∏y po zy tyw ny sku tek, (wzrost o 8,2%
w Eu ro pie Za chod niej). 
Do sko na ∏e wy ni ki uzy ska ∏o Ma se ra ti,
któ re w 2005 ro ku mia ∏o przy cho dy
wiel ko Êci 533 mln eu ro. Na po pra w´,
(+30,3%) w sto sun ku do 2004 ro ku
wp∏y nà∏ suk ces Qu at tro por te oraz
spe cjal nej se rii dro go wej MC12. Do -
bre wy ni ki ma tak ̋e Fer ra ri; sprze -
da no a˝ 5.399 sa mo cho dów (wzrost
o 11% w sto sun ku do po przed nie go

(w mln euro) 2005 2004

Przychody netto 46.544 45.637
Zmiana % 2 %

Wynik z zarządzania zwyczajnego 1.000 50
Zmiana 950

Wynik operacyjny 2.215 (585)
Zmiana 2.800

Wynik przed opodatkowaniem 2.264 (1.629)
Zmiana 3.893

Wynik netto
(grupy i spółek trzecich) 1.420 (1.579)
Zmiana 2.999

Ra chu nek eko no micz ny Gru py Fiat – rok ob ro to wy 2005
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ro ku), uzy sku jàc przy cho dy na po zio -
mie pra wie 13 mld (+9,7%).
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies to
no wy Sek tor, do któ re go w∏à czo no
pro duk cj´ ze spo ∏ów na p´ do wych,
któ rà Fiat od ma ja po now nie kon tro -
lu je po roz wià za niu Ma ster Agre ment
z Ge ne ral Mo tors. Od te go ro ku Fiat
Po wer tra in Tech no lo gies przej mie tak -
˝e dzia ∏al noÊç Ive co, CRF i Ela sis
w za kre sie sil ni ków i skrzyƒ bie gów.
Przy cho dy za okres maj -gru -
dzieƒ 2005 wy no szà 1.966 mln eu -
ro; wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go
jest do dat ni i si´ ga 26 mln eu ro. 

MA SZY NY ROL NI CZE
I DO RO BÓT ZIEM NYCH

W 2005 ro ku, ob ro ty CNH – Ca se
New Hol land wy nio s∏y 10,2 mld eu ro
(2,3% wi´ cej ni˝ w po przed nim ro ku)
Na stan przy cho dów wp∏y nà∏ wzrost
pro duk cji ma szyn do ro bót ziem nych,
zre kom pen so wa ny przez spa dek wiel -
ko Êci w sek to rze rol ni czym. Wy nik
z za rzà dza nia zwy czaj ne go CNH wy -
niós∏ 698 mln eu ro (467 mln
w 2004). Lep sze ce ny, wzrost sprze -
da ̋y ma szyn do ro bót ziem nych,
oszcz´d no Êci pro duk cyj ne oraz wy˝ -
sza ren tow noÊç us∏ug fi nan so wych
w du ̋ym stop niu wch∏o n´ ∏y wzrost

MOODY’S PROMUJE GRUP¢
Prezentacji wyników z trzeciego kwarta∏u 2005 towarzyszy∏o
oÊwiadczenie agencji ratingowej Moody’s, która zauwa˝y∏a popraw´
perspektyw ekonomicznych Fiata. Rokowania Grupy przesz∏y
od „negatywnych” do „stabilnych”. Zmiana – wyjaÊnia Moody’s – jest
skutkiem „znaczàcej poprawy wyniku operacyjnego, p∏ynnoÊci oraz
mniejszego poziomu zad∏u˝enia.” Wed∏ug agencji, ocena Fiata
po opublikowaniu rachunku odzwierciedla pozytywne rozmieszczenie
geograficzne dzia∏alnoÊci Grupy; solidnà pozycj´ Case New Holland
oraz potencja∏ poprawy profilu zad∏u˝enia; stabilnoÊç pozycji Iveco
na europejskim rynku samochodów ci´˝arowych oraz najnowszà
sytuacj´ Grupy w sensie operatywnoÊci.

Przy cho dy i wy ni ki z za rzą dza nia zwy czaj ne go we dług ob sza rów dzia łal no ści

Przychody w roku obrotowym Wynik z zarządzania zwyczajnego

(w mln euro) 2005 Zmiana 2005 Zmiana

Samochody (Fiat Auto, Maserati, 
Ferrari i Fiat Powertrain Technologies) 21.729 2,5% (183) 669

Maszyny rolnicze i do robót ziemnych 10.212 2,3% 698 231
(CNH)

Pojazdy dostawcze (Iveco) 9.489 4,9% 415 44

Podzespoły i Systemy Produkcji
(Magneti Marelli, Teksid, Comau) 6.642 3,5% 249 83

Inna działalność
(Usługi, Wydawnictwa, Holdingi i Różne) 1.618 -19,2%

Inne działalności (3.146) -

Razem Grupa 46.544 2,0% 1.000 950

(179) -77
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Wzrost jest zwià za ny ze zwi´k sze niem
wiel ko Êci oraz cen. Dzia ∏al noÊç z za -
kre su pro duk cji ze spo ∏ów na p´ do -
wych przy nio s∏a w 2005 ro ku po -
nad 435 tys. sil ni ków, przy do cho -
dach na 2.554 mln eu ro (+ 6,3%).

POD ZE SPO ̧Y I SYS TE MY 
PRO DUK CJI

Ma gne ti Ma rel li uzy ska ∏o w 2005
ro ku ob ro ty wiel ko Êci po nad 4 mld
eu ro. Wzrost (+6,3%) w sto sun ku
do 2004 ro ku jest cz´ Êcio wo spo wo -

do wa ny kon so li da cjà Ma ko. Przy po -
dob nym ob sza rze i kur sach, przy rost
przy cho dów wy no si oko ∏o 2%. Spa -
dek ob ro tów we W∏o szech, gdzie za -
no to wa no o˝y wie nie w ostat nich mie -
sià cach ro ku, zo sta∏ zre kom pen so wa -
ny do brà sy tu acjà w Bra zy lii i w Pol sce
oraz do dat nim tren dem w dzia ∏al no Êci
w za kre sie sys te mów te le ma tycz nych.
Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go Ma -
gne ti Ma rel li (612 mln) jest ta ki sam
jak w 2004 ro ku. 
Tek sid osià gnà∏ przy cho dy na po zio -
mie po nad 1 mld eu ro, z przy ro stem
o 13,8% w sto sun ku do po przed nie go
ro ku. Do bra kon dy cja jest skut kiem
zwi´k szo nych ob ro tów Jed nost ki Biz -
ne so wej Ghi sa (˝e li wo), ko rzyst ne go
kur su wa lut oraz od zy ska nia w ce nach
sprze da ̋y wi´k sze go kosz tu su row ców.
W 2005 ro ku ob ro ty w Co mau prze -
kro czy ∏y 1,5 mld eu ro. Spa dek w sto -
sun ku do po przed nie go ro ku jest spo -
wo do wa ny prze nie sie niem dzia ∏al no -
Êci zwià za nej z utrzy ma niem ru chu
do Ive co, Ma gne ti Ma rel li i CNH. Bez
zmian za kre su, przy cho dy Co mau od -
no to wa ∏y przy rost o ok. 6%, w wy ni ku
do brej kon dy cji ob sza ru Ka ro se rii
i Utrzy ma nia Ru chu. Wy nik z za rzà -
dza nia zwy czaj ne go wy niós∏ 42 mi lio -
ny wo bec 40 mln eu ro w 2004 ro ku,
lecz przy nie zmie nio nym za kre sie, po -
pra wa wy no si 8 mln.

cen su row ców, spa dek wiel ko Êci
w sek to rze rol ni czym, wi´k sze wy dat -
ki na ba da nia i roz wój. W czwar tym
kwar ta le 2005 ro ku przy cho dy wy nio -
s∏y 2.584 mln eu ro (+9,4% w sto -
sun ku do ana lo gicz ne go okre -
su 2004 ro ku).
W ostat nim kwar ta le CNH prze pro wa -
dzi ∏o re or ga ni za cj´ dzia ∏al no Êci w czte-
rech glo bal nych mar kach – Ca se IH
i New Hol land dla sek to ra rol ni cze go
oraz Ca se i New Hol land dla ma szyn
do ro bót ziem nych. Ce lem tych wszy-
st kich dzia ∏aƒ jest ugrun to wa nie i zró˝-
ni co wa nie po zy cji na ryn ku ma rek, dla
jesz cze wi´k szej po pra wy wy ni ków.

PO JAZ DY DO STAW CZE

W 2005 ro ku Ive co uzy ska ∏o ob ro ty
wiel ko Êci 9,5 mld eu ro (+4,9%). Po -
pra wa jest wy ni kiem wi´k szej sprze -
da ̋y w na st´p stwie do brej kon dy cji
ryn ku za chod nio eu ro pej skie go.
W cià gu ro ku sprze da no 172 tys. sa -
mo cho dów przy wzro Êcie o 6,3%
w po rów na niu do po przed nie go ro ku.
Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go (do -
dat ni na 415 mln eu ro), wy -
niós∏ 4,4% ob ro tów, du ̋o po wy ̋ej po -
przed nie go ro ku. W czwar tym kwar ta -
le przy cho dy osià gn´ ∏y 2,8 mld, co
da je przy rost o 9,8% w sto sun ku
do ana lo gicz ne go okre su 2004 ro ku.

SIEDMIOLETNIE EUROOBLIGACJE 
Majàc dodatnie wyniki oraz notujàc popraw´, Fiat og∏osi∏ emisj´
po˝yczki obligacyjnej w euro z siedmioletnim terminem wa˝noÊci.
Emisji dokona Fiat Finance oraz Trade Ltd. Societe’ anonyme, spó∏ka
w ca∏oÊci kontrolowana przez Fiata i posiadajàca gwarancj´ Fiat SpA.
WysokoÊç i cena zostanà okreÊlone w oparciu o warunki rynkowe.
Przychody uzyskane z emisji zostanà wykorzystane na pokrycie
zwyk∏ych potrzeb Grupy, ∏àcznie ze zwrotem bie˝àcego zad∏u˝enia. 
Dzi´ki p∏ynnoÊci, która wynosi siedem miliardów euro, Grupa Fiat nie
musi si´ spieszyç z po˝yczkami. Decyzja o wydaniu nowych obligacji
∏àczy si´ zatem z niskimi stopami oprocentowania oraz korzystnymi
obecnie warunkami. 
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Przy oka zji ostat nie go sa lo nu sa mo cho do we go w New Del hi, dy rek tor
ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Fia ta, Ser gio Mar chion ne, pod pi sa∏ umo w´ z kon -
cer nem prze my s∏o wym Ta ta, jed nym z naj wa˝ niej szych w In diach. Umo w´
po prze dzi∏ pakt o wspó∏ pra cy prze my s∏o wej mi´ dzy Fiat Au to i ro syj skim ko -
lo sem Se ver stal. Z ko lei Ive co sta ∏o si´ part ne rem chiƒ skie go Sa ic Mo tor
i Chon gqu ing He avy Ve hic le Gro up. Pak ty te sta no wià ele ment stra te gii
wzro stu opar tej nie na „glo bal nych” jo int -ven tu res, lecz na ce lo wych so ju -
szach, któ rych przed mio tem jest kon kret ny pro dukt lub ry nek. Za przy k∏ad
po s∏u ̋yç mo ̋e, trwa jà ce od 25 lat, po ro zu mie nie mi´ dzy Fiat Au to a Gru -
pà Peu ge ot -Ci troën w za kre sie sa mo cho dów do staw czych. Je go na st´p -
stwem – po roz sze rze niu na sa mo cho dy MPV – jest umo wa pod pi sa na
ostat nio z tu rec kim To fas do ty czà ca opra co wa nia i pro duk cji no we go lek -
kie go sa mo cho du do staw cze go. In nym przy k∏a dem jest so jusz z Su zu ki do -
ty czà cy SUV i sil ni ków Die sla, a tak ̋e umo wa z For dem do ty czà ca sa mo -
cho dów kom pak to wych. 
In die, ol brzy mi kraj z rów nie ol brzy mim po ten cja ∏em, mo gà staç si´ jed nà z lo -
ko mo tyw go spo dar ki Êwia to wej. Rów nie˝ ry nek sa mo cho do wy ma tu taj du ̋e
per spek ty wy roz wo ju i to na nich ba zu je po ro zu mie nie z Ta ta. Umo w´ po prze -
dzi ∏o wrze Ênio we me mo ran dum, prze wi du jà ce roz pro wa dza nie od mar ca nie -
któ rych mo de li Fia ta w lo kal nych sa lo nach sprze da ̋y in dyj skiej fir my. Ta ta, za -
∏o ̋o na w XIX w., jest dzi siaj ko lo sem o ob ro tach rz´ du 18 mld do la rów, z cze -
go 4,7 mld po cho dzi z pro duk cji sa mo cho dów prze my s∏o wych i oso bo wych. 
„To po ro zu mie nie – oÊwiad czy∏ Mar chion ne – to ka mieƒ mi lo wy obec no Êci
Fia ta w In diach. Po mo ̋e nam zwi´k szyç ba z´ sprze da ̋y w kra ju i sà dz´, ˝e
wspó∏ pra ca obej mie rów nie˝ ob szar roz wo ju wy ro bów, pro duk cji i za opa trze -

Chcàc si´ rozwijaç i sprostaç konkurencji,
nale˝y wykorzystywaç mo˝liwoÊci, jakich
dostarczajà nowe rynki. Plan Fiata polega
na zawieraniu celowych sojuszy a istota
rozwoju koncernu opiera si´ równie˝
na wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Dlatego
dosz∏o do podpisania nowych umów
w Indiach, Rosji i Chinach.

nia w kom po nen ty. Fiat i Ta ta uzna jà
te sa me war to Êci i mam na dzie j´, ˝e
w naj bli˝ szych la tach doj dzie do za -
cie Ênie nia wspó∏ pra cy”.
In nym ryn kiem sa mo cho do wym, któ ry
w ostat nim cza sie sta∏ sí  jed nym z naj -
wa˝ niej szych na Êwie cie, jest Ro sja.
Fiat Au to i Se ver stal Au to pod pi sa ∏y
umo w´ o wspó∏ pra cy prze my s∏o wej,
któ ra prze wi du je mon to wa nie w Ro sji
mo de li Pa lio i Al bea. Pro duk cja roz pocz -
nie sí  w przy sz∏ym ro ku w za k∏a dzie
nie da le ko Ka za nia nad Wo∏ gà, z za sto -
so wa niem kom po nen tów po cho dzà -
cych z To fas. Fiat i Se ver stal Au to pod -
pi sa ∏y rów nie˝ po ro zu mie nie o dys try -
bu cji w Ro sji pe∏ nej ga my sa mo cho dów
i aut do staw czych Fia ta. Se ver stal to
jed na z naj wí k szych firm sa mo cho do -
wych w Ro sji: mon tu je au ta te re no we
(Uaz), lek kie sa mo cho dy do staw cze
i ma ∏o li tra ̋o we, jest tak ̋e g∏ów nym
pro du cen tem sil ni ków ben zy no wych. 
Z Ro sji prze nie Êmy si´ do Chin, gdzie
od lat za do mo wio ne jest Ive co. No we

Globalna
strategia
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po ro zu mie nie prze wi du je ce sj´ 67%
ka pi ta ∏u Chon gqu ing Hon gy an Au to -
mo ti ve Co., fir my spe cja li zu jà cej si´
w kon struk cji ci´˝ kich po jaz dów prze -
my s∏o wych, na rzecz spó∏ ki jo int -ven -
tu re za ∏o ̋o nej przez Ive co i Sa ic Mo -
tor. Gru pa Sa ic po sia da ob ro ty na po -
zio mie dzie si´ ciu mi lio nów eu ro i jest
dru gim pro du cen tem sa mo cho dów
w Chi nach (pierw szym pod wzgl´ dem
zy sków). Dzia ∏al noÊç prze my s∏o wa, ja -
kà za k∏a da po ro zu mie nie, do ty czy
pro duk cji w tech no lo gii Ive co ci´˝ kich
po jaz dów i sil ni ków. 
„Ta wspó∏ pra ca – oÊwiad czy∏ dy rek tor
ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Ive co Pa olo
Mon fe ri no – to wa˝ ny krok w na szej
stra te gii glo bal ne go roz wo ju. Po ro zu -
mie nie umac nia na szà po zy cj´ na ryn -
ku o tak sil nej eks pan sji jak chiƒ ski,
na któ rym od lat je ste Êmy obec ni
z na szy mi lek ki mi sa mo cho da mi”.

Magneti Marelli otwar∏o nowy
zak∏ad produkujàcy systemy
elektroniczne w Guanzhou
w Chinach. Zbudowany na nowym
terenie przemys∏owym Hua Du,
zastàpi poprzedni, który okaza∏ si´
zbyt ma∏y, aby sprostaç wzrostowi
zamówieƒ oraz kryteriom jakoÊci
wymaganej przez globalny rynek.
W Chinach Magneti Marelli pracuje
dla lokalnych producentów
samochodowych i dla ich spó∏ek
joint-venture z najwi´kszymi
producentami na Êwiecie. „W 2004
roku obroty wynios∏y 8 mln euro,
w ubieg∏ym roku 14 mln,
a na 2006 zak∏ada si´ 25 mln
euro. WielkoÊci te nie sà wysokie,
lecz obrazujà dynamik´ tego
rynku” – powiedzia∏ Luca Biagini,
odpowiedzialny za dzia∏alnoÊç
Firmy w tym olbrzymim kraju
azjatyckim. 
Uruchomiona w grudniu ubieg∏ego
roku Fabryka – dziesi´ç tysi´cy
metrów kwadratowych
z przylegajàcym terenem
pod ewentualnà rozbudow´
– b´dzie zatrudniaç obok
obecnych 150 pracowników,
jeszcze dwudziestu nowych.
Znajdujà si´ tam dwie nowe linie
produkcyjne kart elektronicznych
do tablicy przyrzàdów Audi A6
przeznaczonych na rynek chiƒski
oraz do monta˝u kompletnej deski
rozdzielczej. Nied∏ugo powstanie
trzecia linia do montowania tablic
przyrzàdów nowego Peugeota 307.
W marcu przewiduje si´
przeniesienie wszystkich obróbek
wykonywanych jeszcze w starej
fabryce, a w czerwcu zak∏ad
zostanie oficjalnie zaprezentowany
chiƒskim w∏adzom.

No wy za k∏ad
Ma rel li w Chi nach

Naj now sze po ro zu mie nia mi´ dzy na ro do we pod pi sa ne przez Fiat. 
Po ni ̋ ej: Pa lio, je den z mo de li, któ re b´ dà pro du ko wa ne w Ro sji. 

U gó ry: Ser gio Mar chion ne i Ra tan Ta ta, pre zes kon cer nu 
in dyj skie go o tej sa mej na zwie. 

12 MIE SI¢ CY PO RO ZU MIE¡
STY CZE¡ 2005

FIAT/PIDF 
MA RZEC 2005
FIAT/PSA/TO FAS

WRZE SIE¡ 2005
FIAT/ZA STA VA

PAè DZIER NIK 2005
FIAT/SU ZU KI

LI STO PAD 2005

FIAT/FORD

GRU DZIE¡ 2005
IVE CO/SA IC

CHON GQU ING

STY CZE¡ 2006
FIAT AU TO

SE VERSTAL AU TO

STY CZE¡ 2006

FIAT/TA TA

IRAN
(SAMOCHODY OSOBOWE)

TUR CJA
(SAMOCHODY DOSTAWCZE)

SER BIA
(SAMOCHODY OSOBOWE)

W¸O CHY/JA PO NIA
(SILNIKI DIESLA)
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IN DIE
(SAMOCHODY OSOBOWE)
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Pierw szy nu mer no si∏ da t´ 1 mar ca 1996 ro ku. Na stro nie ty tu ∏o wej zdj´ -
cie trzech uÊmiech ni´ tych pra cow ni ków re pre zen tu jà cych Gru p´ po przez
dzia ∏a jà ce wte dy w Pol sce spó∏ ki: Fiat Au to Po land, Ma gne ti Ma rel li Po land
i Tek sid Po land, któ re po sta no wi ∏y stwo rzyç pi smo „Fiat Wo kó∏ Nas”. Ty tu∏
mó wi∏ za sie bie. Obok zdj´ cia za ch´ ta: „Wejdê my ra zem w XXI wiek”. We -
wnàtrz nu me ru zna laz∏ si´ krót ki tekst wy ja Ênia jà cy ro l´, ja kà wy zna czy∏ so -
bie no wy ma ga zyn ilu stro wa ny, któ ry co dwa mie sià ce mia∏ tra fiaç do ro dzin
pra cow ni ków spó∏ ek, któ re go stwo rzy ∏y. Od tej chwi li wia do me by ∏o, ˝e po -
wsta ∏o cza so pi smo, któ re go ce lem b´ dzie po sze rza nie i po g∏´ bie nie wie dzy
o dzia ∏al no Êci Gru py, ale jed no cze Ênie uÊwia da mia nie czy tel ni kom, ˝e w∏a -
Ênie oni sta no wià nie oce nio nà war toÊç Fir my. 
Mi n´ ∏o dzie si´ç lat. „Fiat Wo kó∏ Nas” kil ka ra zy zmie nia∏ swà sza t´ gra -
ficz nà. Po zo sta∏ jed nak za wsze wier ny swo je mu pier wot ne mu prze s∏a niu
ja kim jest po Êred ni cze nie mi´ dzy Fir mà i jej pra cow ni ka mi, a tak˝e uto˝ -
sa mia nie si´ z wiel kim kon cer nem i je go spó∏ ka mi. Du ma z po czu cia przy -
na le˝ no Êci do wiel kiej ro dzi ny mo to ry za cyj ne go gi gan ta mia ∏a byç tym, co
∏à czy pra cow ni ków ró˝ nych spó∏ ek Fia ta, któ rych tyl ko w Pol sce ist nie je
po nad dwa dzie Êcia. 
Na ca ∏ym Êwie cie uka zu je si´ wie le cza so pism fir mo wych. Nie któ re sà zwy -
k∏y mi ulot ka mi in for ma cyj ny mi, in ne – ma ga zy na mi z praw dzi we go zda rze nia.
„Fiat Wo kó∏ Nas” od po czàt ku mia∏ w so bie coÊ szcze gól ne go. Ju˝ sam na -
k∏ad sta wia∏ go praw do po dob nie na pierw szym miej scu wÊród uka zu jà cych
si´ w Pol sce cza so pism fir mo wych (ho use or gan). Chcia∏ byç trak to wa ny nie -

JesteÊmy razem od dziesi´ciu lat. Dziesi´ç
lat – du˝o i ma∏o jednoczeÊnie. Ma∏o
– patrzàc z perspektywy ponad stu lat
istnienia Fiata, du˝o – jeÊli zmierzymy ten
czas przemianami, jakim ulega∏ koncern.
W tej krótkiej dotychczasowej historii
staraliÊmy si´ tworzyç czasopismo ∏àczàce
firm´ z pracownikami, nieoboj´tne wobec
zjawisk b´dàcych udzia∏em obydwu stron.

Dziesi´ç lat 
z Fiatem 
Wokó∏ Nas
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Dlaczego taki
magazyn?
Drogi Czytelniku! Pismo, które
przeglàdasz to nasze wspólne
pismo, które narodzi∏o si´
z potrzeby rozpowszechnienia
i pog∏´bienia wiedzy o Grupie
Fiat wÊród 18.000 pracowników
koncernu w Polsce. Fiat Wokó∏
Nas jest najwi´kszym,
pod wzgl´dem nak∏adu pismem
zak∏adowym w kraju a jego
pojawienie zbiega si´ z 75.
rocznicà otwarcia pierwszej
fabryki Fiata w Polsce.
Znajdziesz w nim informacje
o firmie i jej funkcjonowaniu,

o osiàgni´ciach i niepokojach,
o obawach i nadziejach.
Pragniemy, aby nasze pismo
mia∏o charakter rodzinny, aby
dostarcza∏o ˝onom informacje
o pracy ich m´˝ów (m´˝om zaÊ
o pracy ich ˝on). Proponujemy Ci
czasopismo, które powstaje
w bezpoÊrednim kontakcie
z czytelnikami i z ich udzia∏em.
Przed nami d∏uga droga, idêmy
nià razem. 

Fiat Wokó∏ Nas 
rok 1 nr 1 - marzec 1996
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mal jak ktoÊ z ro dzi ny. Prze cie˝ po to
jest roz sy ∏a ny do do mów, aby mo gli go
czy taç wszy scy do mow ni cy. Aby ka˝ dy
z pra cow ni ków móg∏ oÊwiad czyç swo -
im naj bli˝ szym: „Prze czy taj cie, to w∏a -
Ênie jest fir ma, w któ rej pra cu j´”. 
Spe cy ficz ny uk∏ad te ma tycz ny cza so -
pi sma ma przy bli ̋aç czy tel ni ko wi to,
co si´ dzie je we wnàtrz za k∏a du, ale
jed no cze Ênie po ka zy waç Êwiat, po za
miej scem pra cy. Obok pre zen ta cji naj -
now sze go mo de lu sa mo cho du, ci´ ̋a -
rów ki czy trak to ra, czy tel nik móg∏ zna -
leêç tak ̋e „chwi l´ re flek sji” Je rze go
Tu ro wi cza, Wi s∏a wy Szym bor skiej, Ja -
na No wic kie go, Ja ni ny Ochoj skiej, Jó -
ze fa Ti sch ne ra, Zbi gnie wa Pre isne ra,
An drze ja Waj dy, Ka zi mie rza Kut za,
Cze s∏a wa Mi ∏o sza i wie lu in ny mi zna -
nych nie tyl ko w Pol sce oso bi sto Êci.
Obok opi su TPM lub norm ISO ra dzi li -
Êmy, jak si´ zdro wo od ̋y wiaç, pi sa li -
Êmy o no wo Êciach w dzie dzi nie ge ne -
ty ki, by ∏o miej sce na hu mor, na sport,
na sztu k´. Cho dzi ∏o nam o to, aby ho -
ry zon tu za in te re so waƒ na szych czy tel -
ni ków nie ogra ni cza ∏a bra ma za k∏a du
pra cy. Ta ce cha po zo sta ∏a nie zmien na
po mi mo cià g∏ej ewo lu cji ma ga zy nu,
któ rà przy po mi na my dziÊ w ju bi le uszo -
wym skró cie. 
Kie dy uka za∏ si´ pierw szy nu mer no we
spó∏ ki na le ̋à ce do Gru py Fiat by ∏y za -
j´ te umac nia niem struk tu ry prze my -
s∏o wej oraz wdra ̋a niem no wej or ga ni -
za cji pra cy. Prze j´ cie fa bryk FSM na -
stà pi ∏o kil ka lat wcze Êniej, fa za przej -
Êcia do no wej kon cep cji fa bry ki by ∏a
w pe∏ nym roz kwi cie. Wpro wa dze nie
ró˝ nych na rz´ dzi ko mu ni ka cji (te mu
s∏u ̋yç mia∏ FWN) po mo g∏o z pew no -
Êcià w upo wszech nia niu no we go spo -
so bu my Êle nia oraz po g∏´ bia niu Êwia -
do mo Êci pra cow ni ków na te mat ob ra -
nej przez Fir m´ dro gi. „Od mo men tu
prze j´ cia FSM przez Fiat Au to, naj wa˝ -
niej szym ce lem by ∏o stwo rze nie sil ne -
go pol skie go przed si´ bior stwa sa mo -
cho do we go, któ re mo g∏o ry wa li zo waç



z naj lep szy mi fa bry ka mi w Eu ro pie. Te -
raz mo ̋e my po wie dzieç, ˝e je ste Êmy
w po ∏o wie dro gi…” – po wie dzia∏
pierw szy dy rek tor ge ne ral ny Fiat Au to
Po land, Pa olo Ma rin sek, i te s∏o wa
zna la z∏y si´ w pierw szym nu me rze ma -
ga zy nu no we go cza so pi sma.
By ∏y to la ta bu do wa nia pod staw przy -
sz∏o Êci: do sto so wy wa nia pro duk cji
do norm ISO w za kre sie ja ko Êci
i ochro ny Êro do wi ska, wpro wa dza nia
tak zwa nej le an pro duc tion (fa bry ki
efek tyw nej) oraz wszyst kich to wa rzy -
szà cych te mu na rz´ dzi, od za rzà dza -
nia wzro ko we go po To tal Pro duc ti ve

Ma in te nan ce. By ∏y to la ta bu do wa nia
kon cep cji au to cer ty fi ka cji, cià g∏ej po -
pra wy, pra cy ze spo ∏o wej. Kon cep cji,
któ re mo g∏y byç przy j´ te przez pra -
cow ni ków i zy skaç ich ak cep ta cj´ tyl -
ko po przez w∏a Êci wy spo sób ko mu ni -
ko wa nia si´ z ni mi ka dry za rzà dza jà -
cej. Ko mu ni ka cja – to s∏o wo za cz´ ∏o
ist nieç w zu pe∏ nie no wym zna cze niu
ni˝ do tej po ry.
W mi´ dzy cza sie do Pol ski we sz∏y in ne
spó∏ ki z Gru py: Ive co oraz New Hol -
land (dzi siej sze CNH), któ ra w 1998
za ku pi ∏a fa bry k´ kom baj nów Bi zon
w P∏oc ku. Po mi´ dzy koƒ cem lat dzie -
wi´ç dzie sià tych a pierw szy mi la ta mi
no we go wie ku s∏o wem klu czem by∏
„out so ur cing”. Fiat skon cen tro wa∏
si´ na swo jej g∏ów nej dzia ∏al no Êci,
czy li „co re bu si ness” wy dzie la jàc
w Gru pie (lub sprze da jàc na ze -
wnàtrz) spe cja li stycz ne sek to ry,
od ubez pie czeƒ po us∏u gi ban ko we,
prze mys∏ wy daw ni czy, us∏u gi ksi´ go -
we i ochro n´ mie nia. 
Spó∏ ki Fia ta sà w Pol sce tak licz ne, ˝e
na sza re dak cja po sta no wi ∏a pu bli ko -
waç ich li st´ na przed ostat niej stro nie
ok∏ad ki. Out so ur cing da∏ no wy im puls
i po zwo li∏ po szcze gól nym spó∏ kom
na spe cja li za cj´ i si´ ga nie po ty tu∏ li -
de ra w swo jej bran ̋y.
W 2004 ro ku ma ga zyn zmie ni∏ sza t´
gra ficz nà, w ty tu ∏o wym lo go na pis

Fiat Wo kó∏ Nas obej mo wa∏ ju˝ ku l´
ziem skà. No wy sym bol na wià zy wa∏
do glo ba li za cji Fia ta i do w∏à cze nia
dzia ∏al no Êci pol skich seg men tów
Gru py w jej Êwia to wà mi sj´. O˝y wi ∏y
si´ ko lo ry, treÊç za cz´ ∏a byç bar dziej
„lo kal na”, dzi´ ki cze mu te ma ty ka
sta wa ∏a si´ co raz bli˝ sza pol skim pra -
cow ni kom Gru py. 
Ostat nie la ta (za raz po spe cjal nym nu -
me rze po Êwi´ co nym stu le ciu Fia ta)
by ∏y trud ne dla Gru py, cho cia˝ jej za -
k∏a dy pro duk cyj ne w Pol sce osià ga ∏y
naj lep sze wy ni ki pod wzgl´ dem ja ko -
Êci, pro duk tyw no Êci i kon ku ren cyj no -
Êci wy ka zu jàc, ˝e w nie d∏u gim cza sie
uda ∏o im si´ dojÊç do do sko na ∏o Êci
na po zio mie nie tyl ko eu ro pej skim.
We W∏o szech ode szli na za wsze ze
sce ny naj pierw Gio van ni Agnel li, po -
tem je go brat Umber to. Nasz ma ga zyn
sta ra∏ si´ wier nie to wa rzy szyç Gru pie
Fiat w trud nej fa zie jej uzdra wia nia.
Zwrot przy szed∏ wraz z no mi na cjà Ser -
gio Mar chion ne na sta no wi sko pre ze -
sa Gru py i Joh na El kan na na wi ce pre -
ze sa. Dzi siaj Gru pa jest sil niej sza
i szyb ko po dà ̋a dro gà na pra wy. Sta ra -
my si´ ob ja Êniaç ce le
i me to dy, po ma ga jàc
pra cow ni kom w zro -
zu mie niu wy si∏ ków
Fir my zmie rza jà cych
do jej uzdro wie nia
i wzro stu.
„Fiat Wo kó∏ Nas”
koƒ czy dzie si´ç lat,
nie wie le w po rów -
na niu z przy pa da jà -
cym w∏a Ênie w tym
ro ku 85-le ciem
ist nie nia Fia ta
w Pol sce. Doj -
dzie my do stu le -
cia! Fiat jest wo -
kó∏ nas – to nie tyl ko po wód do sa tys -
fak cji, ale rów nie˝ Êwia do moÊç zo bo -
wià zaƒ, ja kie sta wia przed na mi tra dy -
cja stu let nie go kon cer nu.
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Illustrato
– Wielki Brat
Fiata Wokó∏ Nas
„Fiat Wokó∏ Nas” powsta∏ w 1996
na bazie wydawanego we W∏oszech
czasopisma dla pracowników Fiata.
Tradycje redagowania pism o takim
charakterze sà w Fiacie bardzo
d∏ugie. Pierwsze próby si´gajà 1932
roku. Wydawany wtedy – do 1943
roku – periodyk nazywa∏ si´ „Bianco
e Rosso” [Bia∏y i Czerwony]. Dziesi´ç
lat póêniej, w 1953 roku, powsta∏
„Illustrato Fiat”, który towarzyszy∏
sukcesom Firmy podczas boomu
ekonomicznego we W∏oszech,
a nast´pnie w latach
siedemdziesiàtych
i osiemdziesiàtych, w okresie
przemian spo∏ecznych, stara∏ si´
prowadziç ˝ywy dialog
z pracownikami. 
Od 1990 roku czasopismo nazywa
si´ po prostu „Illustrato”, sta∏o si´
nowoczesnym, kolorowym
magazynem, mniej „oficjalnym
organem” przez co bli˝szym
czytelnikom. Nowa sta∏a si´ równie˝

jego zawartoÊç.
Zgodnie ze
zmianami
zachodzàcymi w
Firmie, przesta∏o
koncentrowaç si´
wy∏àcznie
na Turynie,
poszerzajàc kràg
swych
zainteresowaƒ
na Europ´ i Êwiat.
Obecnie liczàcy 130
stron miesi´cznik
„Illustrato” ukazuje
si´ w nak∏adzie
oko∏o 200.000

egzemplarzy i jest jednym
z najbardziej poczytnych magazynów
firmowych (house organ) w Europie.
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Futurystyczny prototyp zaprezentowany
przez Giugiaro w 2002 roku sta∏ si´
modelem seryjnym. Atutami nowego
coupé 2+2, który nie mo˝e zostaç
niezauwa˝onym, sà styl, osiàgi, luksus
i technologia. Dost´pne sà dwa silniki
cztero- i szeÊciocylindrowy o mocy
185 i 260 KM. Posiada nap´d przedni
lub integralny.

W mar cu 2002 ro ku na Sa lo nie
w Ge ne wie Geo r gio Giu gia ro przed -
sta wi∏ nie zwy k∏y „sa mo chód ma rzeƒ”
mar ki Al fa Ro meo. Co upé o op∏y wo -
wej li nii, dla dwóch osób z przo du
i dwóch z ty ∏u na zy wa si´ Bre ra i na -
wià zu je do sztu ki oraz me dio laƒ skich
ko rze ni Mar ki. Dzi siaj ten pro to typ
– na gro dzo ny ty tu ∏em „Best of Show”
– jest zwy ci´z cà kon kur su ele gan cji
w Vil la d’Es te. Zdo byw ca nie zli czo -

Spe∏nione
Alfa Brera



Elegancka i „z∏a” Alfa 
Brera jest kwintesencjà

w∏oskiego sportowego
coupé. Warto zauwa˝yç

cztery koƒcówki rur
wydechowych, które

podkreÊlajà moc silnika.

W∏o ski styl 
Gior gio Giu gia ro jest uwa ̋a ny za jed -
ne go z mi strzów sztu ki pro jek to wa -
nia, i to nie tyl ko sa mo cho dów, gdy˝
swo im na zwi skiem fir mo wa∏ ró˝ ne
wy ro by prze my s∏o we, od apa ra tów
fo to gra ficz nych po bu tel ki wo dy mi -
ne ral nej. Po nad to szczy ci si´ d∏u gà
wspó∏ pra cà z Al fa Ro meo. Wy star czy
przy po mnieç nie zwy k∏e nad wo zie mo -
de lu Giu lia Sprint GT (1963 r.) za pro -
jek to wa ne, gdy by∏ jesz cze bar dzo
m∏o dy i ter mi no wa∏ u Nuc cio Ber to -
ne. Po czter dzie stu la tach nie stra ci -
∏o swo je go uro ku. 
Gdy Giu gia ro an ga ̋o wa∏ si´ w pro jekt
Bre ry, nie sà dzi∏, ˝e któ re goÊ dnia to
co upé wej dzie do pro duk cji. Mó wi:
„W 2002 ro ku pre zen tu jàc w Ge ne wie
au to, któ re okre Êli ∏em ja ko „spor to wà,
bar dzo se xy Al f´ Ro meo”, nie wie dzia -
∏em, ˝e kie dyÊ zo ba cz´ je na dro dze.
Mia ∏em je dy nie pew noÊç, ˝e po nie -

wiel kich po praw kach, mo ̋e byç
pro du ko wa ne se ryj nie”. W
isto cie, ten con cept car, za -
pro jek to wa ny przede wszyst -
kim z my Êlà o po bu dze niu
wy obraê ni pu blicz noÊci sa -
lo nów, prze kszta∏ ci∏ si´
w pro dukt prze my s∏o wy.
Oczy wi Êcie ko niecz ne by ∏y
nie wiel kie zmia ny. Naj wa˝ -
niej sza do ty czy ∏a re zy gna cji
z drzwi otwie ra nych do gó ry
na rzecz tra dy cyj nych. Sà
mo ̋e nie co mniej atrak cyj -

ne, lecz bar dziej prak tycz ne. 

nych mi´ dzy na ro do wych wy ró˝ nieƒ
za de sign tra fi∏ do se ryj nej pro duk cji
(w za k∏a dzie Pi nin fa ri na) a je go ce lem
jest wpi sa nie si´ w hi sto ri´ le gen dar -
nych mo de li mar ki Al fa Ro meo, ta -
kich jak 1900 Su per Sprint, Giu liet ta
Sport, Giu lia Sprint GT, Spi der Du et to
lub Mont re al. To przy k∏a dy sty lu a jed -
no cze Ênie wy ra fi no wa nej tech ni ki. To
„in stant clas sic”, czy li kla sy ka, któ rej
suk ces nietrud no prze wi dzieç we

W∏o szech i Eu ro pie, ale tak ̋e od Au -
stra lii po Ja po ni´, gdzie nie bra ku je
mi ∏o Êni ków pi´k nych sa mo cho dów
i wiel bi cie li Mar ki.

marzenie
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o in no wa cyj ne i ory gi nal ne roz wià za -
nia tech no lo gicz ne. Ca ∏oÊç ∏à czy
okre Êlo na es te ty ka, bo – jak ma wia∏
Et to re Bu gat ti, a on zna∏ si´ na sa -
mo cho dach jak nikt in ny – ka˝ da
naj mniej sza cz´Êç me cha nicz na,
rów nie˝ ta naj bar dziej scho wa na,
mu si byç pi´k na.
W Al fie Bre ra mo˝ na wy bie raç spo -
Êród dwóch jed no stek na p´ do wych.
Oby dwie sà ben zy no we i po sia da jà
awan gar do we roz wià za nia tech nicz -
ne, ta kie jak wtrysk bez po Êred ni JTS
i cià g∏y re gu la tor fa zy za wo rów ssà -
cych i wy de cho wych. Ró˝ nià si´ na to -
miast po ∏o ̋e niem i po jem no Êcià. 
Ze swo imi 260 koƒ mi me cha nicz ny -

Bre ra jest z ca ∏à pew no Êcià sa mo -
cho dem, któ re go nie mo˝ na nie za -
uwa ̋yç. Bar dzo op∏y wo wa li nia cha -
rak te ry zu je si´ mi´k ki mi kszta∏ ta mi
i kszta∏ tem kli na. Przód jest zdo mi no -
wa ny cha rak te ry stycz nà dla Al fa Ro -
meo krat kà wlo tu po wie trza, któ ra po -
∏à czo na jest po obu stro nach z wci´ -
cia mi na re flek to ry. Od krat ki wlo tu
po wie trza wy cho dzà prze t∏o cze nia
bie gnà ce wzd∏u˝ ma ski sil ni ka, któ re
w im po nu jà cy spo sób pod kre Êla jà
obec noÊç po t´˝ ne go sil ni ka. Od cin ki
li nii ka ro se rii nie sà pro ste, lecz op∏y -
wo we, dzi´ ki cze mu au to ema nu je
dy na mi kà. Im po nu jà ce sà wy mia ry
(d∏u goÊç po nad 4 me try i 40 cm),
a jed no cze Ênie dzi´ ki zw´ ̋a jà ce mu
si´ ty ∏o wi i przo do wi – sa mo chód wy -
da je si´ smu klej szy i bar dziej kom -
pak to wy. To w∏a Ênie ga ba ry ty po zwo li -
∏y pro jek tan tom na stwo rze nie bar dzo
prze stron ne go wn´ trza jak na mo del
co upé z ba ga˝ ni kiem o po jem no -
Êci 300 li trów, któ ra zwi´k sza si´
do 610 po z∏o ̋e niu tyl nych fo te li. Jak
to by wa w au cie spor to wym, szcze gól -
nie sta ran nie za pro jek to wa no miej sce
dla kie row cy. Wszyst kie prze ∏àcz ni ki
sà w za si´ gu r´ ki, do k∏ad nie tam,

gdzie po win ny si´ znaj do waç. To sa -
mo do ty czy wskaê ni ków. Sie dze nia
po sia da jà wszel kie ty py re gu la cji
a na za mó wie nie mo gà byç wy po sa -
˝o ne w ste ro wa nia elek trycz ne z pa -
mi´ cià usta wieƒ.

Czte ry lub szeÊç
cy lin drów 
Dla pa sjo na tów, ory gi nal na i ele -
ganc ka ka ro se ria to za ma ∏o. Praw -
dzi wa Al fa to przede wszyst kim „wy -
jàt ko wa me cha ni ka”. To kon cep cja,
któ rà doÊç trud no wy ja Êniç, bo nie
cho dzi tyl ko o du ̋à licz b´ ko ni me -
cha nicz nych pod ma skà, ale rów nie˝



mi, sze Êcio ma cy lin dra mi w uk∏a -
dzie V i po jem no Êcià 3.2 l jest to naj -
moc niej szy sil nik w ga mie Al fa Ro -
meo, któ ry po tra fi roz p´ dziç Bre r´
do pr´d ko Êci 240 km/h i przy spie sza
od 0 do 100 km w 6,8 se kun dy. Sys -
tem za si la nia to eks klu zyw ny JTS: ory -
gi nal na tech no lo gia Al fy Ro meo, za -
pew nia jà ca wtrysk ben zy ny bez po -
Êred nio do ko mo ry spa la nia, co
zmniej sza zu ̋y cie pa li wa i po ziom
emi sji za nie czysz czeƒ, a jed no cze Ênie
za pew nia mak sy mal ne osià gi. Alu mi -
nio wa g∏o wi ca mie Êci wy jàt ko wo wy -
ra fi no wa ny sys tem roz rzà du: czte ry
za wo ry na cy lin der, po py cha cze hy -
drau licz ne, dwa wa∏ ki roz rzà du dla

ka˝ dej g∏o wi cy, a przede wszyst kim re -
gu la tor fa zy ty pu cià g∏e go „Twin Pha -
ser”. Urzà dze nie, ju˝ sto so wa ne w sil -
ni kach Al fa Ro meo z czte re ma cy lin -
dra mi, tu taj po raz pierw szy wy ko rzy -
sta ne zo sta ∏o w jed no st ce sze Êcio cy -
lin dro wej. Za le tà sys te mu, któ ry dzia -
∏a za rów no na za wo ry ssà ce jak i wy -
de cho we, jest opty ma li za cja do star -
cza nej mo cy oraz mo men tu od po -
wied nio w za le˝ no Êci od pr´d ko Êci
ob ro to wej przy zmniej sze niu zu ̋y cia
pa li wa i po zio mu emi sji za nie czysz -
czeƒ. Mó wiàc pro Êciej: sil nik ma
wi´k szà moc na wy so kich ob ro tach,
bar dziej dy na micz ny mo ment przy ru -
sza niu na ni skich ob ro tach i ni skie zu -

˝y cie pa li wa, gdy kie row ca nie wy ma -
ga mak sy mal nych osià gów. 
Mniej szy, choç nie mniej wy ra fi no wa -
ny, jest sil nik czte ro cy lin dro wy 2.2
JTS, któ ry cha rak te ry zu je si´ lek ko Êcià
uzy ska nà dzi´ ki za sto so wa niu kor pu -
su – oprócz g∏o wi cy – ze sto pu alu mi -
nium. W po ∏à cze niu z po dwój nym
wa∏ kiem roz rzà du, czte re ma za wo ra mi
na cy lin der i re gu la to rem fa zy „Twin
Pha ser” oraz wtry skiem bez po Êred -
nim, osià ga moc 185 KM. To wy star -
czy, by Bre ra roz wi n´ ∏a pr´d koÊç 222
km/h i przy spie sza ∏a od 0 do 100 km/h
w 8,6 se kun dy. Oby dwa sil ni ki po ∏à -
czo ne sà z me cha nicz nà skrzy nià bie -
gów sze Êciobie go wà.

Przy kle jo na
do as fal tu 
Czy dy na micz ne przy spie sze nie i wy -
so ka pr´d koÊç wy star czà by stwo rzyç
au to spor to we? Nie wy star czà. Rów -
nie wa˝ ne sà za le ty dro go we: zdol -
noÊç do prze ka zy wa nia mo cy z za cho -
wa niem pe∏ ne go bez pie czeƒ stwa,
pre cy zja jaz dy i ha mo wa nia, za cho wa -
nie na za kr´ cie oraz pod czas na g∏ych
ma new rów. To za le ty, na któ rych mar -

Zwarte formy
Brery kryjà du˝e

wymiary.
D∏ugoÊç 4.40 m

sprzyja
przestronnoÊci

wn´trza.



KiedyÊ samochody
sportowe by∏y z za∏o˝enia
niewygodne, nie liczy∏o si´
nic poza osiàgami. Dlatego
podró˝ na dystansie
300 km mog∏a byç doÊç
m´czàca za kierownicà
granturismo z twardymi
zawieszeniami i twardà jak
o∏ów i ma∏o skutecznà
kierownicà. TrudnoÊci by∏y
tak˝e z odparowaniem
szyb podczas deszczowych
dni. Dzisiaj Alfa Brera
pokazuje jak
mo˝na stworzyç prawdziwe
auto sportowe, nie
zmniejszajàc przy tym
osiàgów, przyczepnoÊci
do jezdni i zachowujàc
komfort typowy dla
luksusowego sedana.
Wn´trze jest obszerne

i pe∏ne Êwiat∏a, co
podkreÊla szklany dach
panoramiczny dost´pny
w niektórych wersjach.
Klimatyzacja jest
dwustrefowa i sterowana
automatycznie. Jej
funkcjonowanie uwzgl´dnia
komfort termiczny
odczuwany przez pasa˝era,
który mierzony jest
poprzez wymian´ ciep∏a
mi´dzy cia∏em cz∏owieka
a powietrzem w kabinie
samochodu 
wraz z poziomem
nas∏onecznienia. WÊród
wyposa˝enia wyró˝nia si´
sprz´t Hi-Fi Sound System
Bose o mocy 570 Watt
z szeÊcioma g∏oÊnikami
i subwooferem.
Na zamówienie Brera 

mo˝e byç wyposa˝ona
w uk∏ad infotelematyczny
najnowszej generacji, 
który ∏àczy nawigacj´
satelitarnà za pomocà map
cyfrowych, radio,
odtwarzacz CD, telefon
z zestawem
g∏oÊnomówiàcym i us∏ugi
bConnect. Urzàdzenie
posiada 6.5” kolorowy
wyÊwietlacz z aktywnà
matrycà. Uzupe∏nieniem
wyposa˝enia Alfy coupé
jest czujnik deszczu
do automatycznej kontroli
wycieraczek, czujnik
zmierzchu, który w∏àcza
Êwiat∏a, czujniki
parkowania, a w niektórych
wersjach – Cruise Control.
JeÊli chodzi
o bezpieczeƒstwo

pasywne, Brera mo˝e 
si´ poszczyciç siedmioma
poduszkami powietrznymi
montowanymi
w standardzie, ∏àcznie
z poduszkà chroniàcà
kolana kierowcy
(podobna poduszka dla
pasa˝era jest
dost´pna na zamówienie).
Pasy posiadajà napinacze
i ograniczniki obcià˝enia.
Dla zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa auto mo˝e
byç wyposa˝one
w zintegrowany system
urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych
przed kradzie˝à. Nie
wspominajàc o tym, ˝e
sam z∏odziej mo˝e mieç
problem, by uciec
przed urokiem Brery.

Tro ska o pa sa ̋ e rów
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ka Al fa Ro meo zbu do wa ∏a swo jà so -
lid nà re pu ta cj´. Dzi siaj, dzi´ ki Bre ra
mar ka idzie o krok da lej, bo ∏à czy
„przy jem noÊç szyb kiej jaz dy” z „przy -
jem no Êcià po dró ̋o wa nia”. In ny mi
s∏o wy uda ∏o jej si´ to, co kie dyÊ by ∏o
nie do po my Êle nia: za pew nie nie
spor to wych osià gów bez obni˝enia
kom fortu jaz dy. 
Do sko na ∏e za le ty dro go we no we go
co upé Al fy to przede wszyst kim efekt
za wie szeƒ za sto so wa nych przez fir -
m´: czterowahaczowe z przo du i mul -
ti link z ty ∏u. To wy ra fi no wa ne roz wià -
za nie, któ re za pew nia do sko na ∏e
osià gi dy na micz ne a jed no cze Ênie
do bre amor ty zo wa nie nie rów no Êci
na wierzch ni. Szcze gól nych sta raƒ 
do ∏o ̋o no pod czas pro jek to wa nia
geo me trii i do bie ra nia tu lei, by wy eli -
mi no waç lu zy. 
Uk∏ad kie row ni czy jest naj bar dziej
bez po Êred ni w tej ka te go rii: wy star -
czy 2 i 1/4 ob ro tu kie row ni cy, aby zdy -
na mi zo waç re ak cj´ sa mo cho du,
a pa no wa nie nad kie run kiem jaz dy
uczy niç bar dziej pre cy zyj nym. 
W wer sji z sil ni kiem 3.2 JTS, Bre ra
po sia da in te gral ny na p´d na czte ry
ko ∏a Q4. To bar dzo za awan so wa ny
typ prze ka zy wa nia na p´ du, któ ry
w zna czà cy spo sób zwi´k sza dy na mi -
k´ i bez pie czeƒ stwo ak tyw ne. Ser -
cem sys te mu jest cen tral ny me cha -
nizm ró˝ ni co wy me cha nicz ny Tor -
sen C. To urzà dze nie, któ re roz dzie la
mo ment na p´ do wy mi´ dzy tyl nà
i przed nià oÊ, w za le˝ no Êci od przy -
czep no Êci kó∏, ko ry gu jàc na tu ral nie
ta kie zja wi ska jak nad ste row noÊç lub
pod ste row noÊç. Dla Bre ry wy bra no
naj bar dziej za awan so wa nà wer sj´,
zwa nà Tor sen C „Twin Diff”, za wie ra -
jà cà we wnàtrz przed ni me cha nizm
ró˝ ni co wy, co umo˝ li wi ∏o uzy ska nie
mniej szych wy mia rów i ci´ ̋a ru.
W nor mal nych wa run kach jaz dy, na -
p´d Q4 Bre ry roz dzie la mo ment
z nie wiel kà prze wa gà na ty∏ (57%).

Wy bór ten szcze gól nie przy pad nie
do gu stu bar dziej do Êwiad czo nym
kie row com. 
Na tu ral nie, no we co upé jest wy po sa -
˝o ne w naj bar dziej za awan so wa ne
elek tro nicz ne sys te my kon tro li ha mo -
wa nia, na p´ du i sta bil no Êci.
Uk∏ad VDC (Ve hic le Dy na mic Con trol)

w szcze gól no Êci, to spe cjal na wer sja
Al fy Ro meo uk∏a du ESP za po bie ga jà -
ce go utra cie sta bil no Êci pod czas jaz -
dy. Je go ce chà cha rak te ry stycz nà jest
to, ˝e in ter we niu je tyl ko w wa run kach
kry tycz nych, po zo sta wia jàc nor mal nie
pe∏ nà kon tro l´ nad sa mo cho dem
kie row cy.

Brera na drodze. 
Na stronie obok: deska rozdzielcza. 

Trzy okràg∏e wskaêniki nad wyÊwietlaczem 
nawiàzujà do tradycji Alfa Romeo. 
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Gior get to Giu gia ro – rocz nik 1938, naj wi´k szy pro jek tant sa mo cho dów
na Êwie cie – opo wia da jàc o no wym mo de lu co upé Al fy roz po czy na od kon -
cep cji: wol noÊç de si gne ra nie mo ̋e abs tra ho waç od hi sto rii mar ki oraz
od funk cjo nal no Êci przed mio tu. Te dwa za ∏o ̋e nia sà pod sta wà, resz ta to
kwe stia kre atyw no Êci. 
Pro jek tant (ju˝ nie li czy otrzy ma nych dok to ra tów ho no ris cau sa), któ re go
dzie ∏a mi sà mi´ dzy in ny mi Al fa Sprint, Giu lia GT, Al fa sud, a tak ̋e VWGolf, Fiat
Pan da, Ma se ra ti Ghi bli, spo tka∏ si´ z na mi w jed nej z sal Ital de sign Giu gia ro
Spa, fir my za ∏o ̋o nej przez nie go w 1968 ro ku, w Mon ca lie ri na przed mie -
Êciach Tu ry nu.
Jak po wsta ∏a Bre ra?
– Za pro jek to wa li Êmy jà na Sa lon w Ge ne wie w 2002 ro ku. By ∏o to çwi cze nie
sty li stycz ne, zre ali zo wa ne pra wie ˝e w wol nym cza sie. Na tu ral nie chcie li Êmy
stwo rzyç kon cep cj´, któ ra kie dyÊ mo g∏a by staç si´ sa mo cho dem se ryj nym.
Przy j´ cie Bre ry przez wi dzów i pra s´ by ∏o tak do bre, ˝e Al fa Ro meo po sta no -
wi ∏a wpro wa dziç jà do pro duk cji. 
Ja ki mi za sa da mi si´ Pan kie ro wa∏?
– Przede wszyst kim mo im in stynk tem. Zna le zie niem for my ory gi nal nej, a jed -
no cze Ênie czy tel nej, przy po mi na jà cej Al f´. Bre ra ma ten ro dzaj li nii, któ ra bie -
gnie wo kó∏ niej, a tyl na szy ba to czy sty styl Al fy. Do te go trze ba do daç tak
bar dzo cha rak te ry stycz ne re flek to ry. Mó wiàc w skró cie, na le ̋a ∏o za cho waç
ce chy, któ re przy pie cz´ to wa ∏y suk ces po przed nich mo de li.

Na taki luksus pozwalamy sobie raz w roku:
wybieramy mark´ i na jej bazie bez ˝adnych
ograniczeƒ tworzymy projekt. W ten sposób
powsta∏a Alfa Brera – mówi Giorgetto
Giugiaro na poczàtek wywiadu, którego
specjalnie udzieli∏ il Quadrifoglio.

Brera 
jest jak
symfonia 
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Giorgetto Giugiaro
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Jest Pan za do wo lo ny?
– Dzi siaj Bre ra to dla mnie sen, któ ry
sta∏ si´ rze czy wi sto Êcià. Nie ma co za -
prze czaç. Je Êli pro jekt stu dyj ny, w któ -
ry de si gner tak bar dzo wie rzy∏, za czy -
na scho dziç z li nii mon ta ̋o wej, po wie -
lo ny w ty sià cach eg zem pla rzy, sa tys fak -
cja spra wia, ˝e on sam i po ma ga jà cy
mu ze spó∏ ma jà pe∏ ne po czu cie du my.
A jak do sz∏o do roz po cz´ cia pro -
duk cji?
– Po kil ku po praw kach w wy glà dzie,
w su mie bar dzo drob nych. For m´ sa -
mo cho du kon cep cyj ne go „prze ro bi li -
Êmy” tak, by za adap to waç jà do pod -
wo zia wy bra ne go do pro duk cji, po sze -
rzy li Êmy tak ̋e wlo ty po wie trza z przo -
du. Do te go do sz∏y wszyst kie zmia ny
umo˝ li wia jà ce na p´d na przed nià oÊ
lub na czte ry ko ∏a, po nie wa˝ pier wot -
ny pro jekt za k∏a da∏ tyl ny na p´d. 
By ∏y to nie wiel kie, acz kol wiek pra co -
ch∏on ne ko rek ty. Do sto so wa nie for my
bez utra ty sa me go cha rak te ru jest
bar dzo trud ne. W Bre rze to si´ uda ∏o.
Któ rà z za pro jek to wa nych przez
Pa na Alf da rzy Pan szcze gól nym
sen ty men tem?
– Giu lia GT z 1963 ro ku to Al fa, któ rà
ko cham naj bar dziej. Pierw szy sa mo -
chód, w któ rym re flek to ry wp∏y n´ ∏y
na kszta∏t mo de lu. Tak ̋e Al fa sud
z 1974 ro ku. W tym przy pad ku cho -
dzi ∏o o stwo rze nie ca∏ ko wi cie no we go
sa mo cho du, któ ry mia∏ byç pro du ko -
wa ny w no wej fa bry ce. 
To by∏ ogrom pra cy. Do tej po ry pa mi´ -
tam ba ga˝ nik, któ ry by∏ naj trud niej szà
cz´ Êcià. Ru dolf Hru ska, od po wie dzial -
ny za pro jekt, chcia∏ zde cy do wa nie, by
mie Êci ∏o si´ w nim mnó stwo wa li zek
– o jed nà wi´ cej ni˝ w ów cze snych
Mer ce de sach. Uda ∏o nam si´, choç
pew ne kom pro mi sy by ∏y nie unik nio ne.
Jak Pan pra cu je?
– Cho cia˝ ku si mnie, by przed sta wiç
mo je po my s∏y w spo sób ma lar ski, za -
czy nam za wsze od ry sun ku z czte rech
per spek tyw (przód, bok, ma ska, ty∏)
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i na pla nie, któ ry mo˝ na na st´p nie
prze kszta∏ ciç w trój wy mia ro wy mo del.
To naj lep sza dro ga, by umo˝ li wiç pra -
c´ pro gra mów ob li cze nio wych, któ re
ska nu jàc ry su nek, kre Êlà for m´
i pierw szy mo del w ska li. Pra cu j´ ra -
zem z ry sow ni ka mi, do pó ki nie prze ko -
nam si´ do po my s∏u. Na st´p nie ko -
niecz na jest kon fron ta cja fi zycz -
na z mo de lem w ska li 1: 1, po nie wa˝
to cz∏o wiek na da je pro por cje. Mu sz´
us∏y szeç har mo ni´ sty lu jak mu zy k´.
Czym jest dla Pa na sa mo chód?
– To wspó∏ cze sny przed miot w praw -
dzi wym te go s∏o wa zna cze niu, pod le -
ga jà cy nie ustan ne mu roz wo jo wi, po -
zba wio ny nie ty kal nych cech sty li stycz -
nych. Ewo lu uje wraz z up∏y wa jà cym
cza sem, zmie nia jà cy mi si´ gu sta mi,
tech no lo già, nor ma mi. 
Cz∏o wiek przy pi su je mu ró˝ ne zna cze -
nia, po nie wa˝ sa mo chód jest je go ulu -
bio nà za baw kà, a lu dzie mu szà si´ ba -
wiç, by ˝yç. Na wet je Êli z eko no micz -
ne go punk tu wi dze nia jest to je den
z mo to rów na p´ dza jà cych Êwiat, sa -

mo chód po zo sta nie za wsze za baw -
kà. I w grun cie rze czy s∏u ̋y tyl ko do te -
go, aby prze miesz czaç si´ z jed ne go
miej sca do dru gie go. 
Na sa mo chód prze no si my jed nak
gust, po my s∏y, pa sje. I to for ma da je
naj wi´ cej sa tys fak cji, wy po sa ̋e nie bo -
wiem co raz cz´ Êciej jest trak to wa ne
ja ko rzecz oczy wi sta. Dla te go li nia b´ -
dzie si´ za wsze li czyç, nie za le˝ nie
od te go, jak bar dzo na szpi ko wa ne
tech no lo già b´ dà sa mo cho dy. 
Co no we go wi dzia∏ Pan na nie daw -
nym Sa lo nie w De tro it?
– Ca ∏à ma s´ no wo Êci, któ re jed nak
pod wp∏y wem cià g∏ej pre sji za ska ki wa -
nia po pa da jà rów nie˝ w brzy do t´. Wi -
daç to w pew nych roz wià za niach.
Na koƒ cu na gro dzo no jed nak dwa
mo de le, któ re na wià zu jà do prze sz∏o -
Êci. Ten den cja jest jed nak ta ka, by iÊç
w kie run ku wszyst kie go i wbrew
wszyst kie mu. 
Czy li? 
– Sà sa mo cho dy wy god ne, funk cjo -
nal ne i jed no cze Ênie pi´k ne. Sà te˝ in -
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ne, dla tych, któ rzy
chcà cie szyç si´ es te tycz -
nym wy glà dem, nie dba jàc
o wn´ trze. Kie dyÊ ja te˝ pro -
jek to wa ∏em mo de le, któ ry mi
mo˝ na by ∏o kie ro waç tyl ko w po zy cji
le ̋à cej. Wy mu sza ∏a to ae ro dy na mi ka
i gust tam tych cza sów. 
Dzi siaj auta ma jà te sa me osià gi, lecz
sà wy so kie i wy god ne. A jed nak nie
da jà ta kiej przy jem no Êci jak tam te. To
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Studyjny prototyp Brery 
z 2002 roku. 

„...zaczynam zawsze od rysunku z czterech perspektyw (przód, bok, maska, ty∏)
i na planie, który mo˝na nast´pnie przekszta∏ciç w trójwymiarowy model...”

O ile jed nak, zgod nie z ty mi roz wa ̋a -
nia mi, mo ̋e my za wsze po wie dzieç, ˝e
jed na twarz jest pi´k niej sza od dru giej,
o ty le trud niej jest oce niç sa mo chód.
Ka˝ dy mo del jest dziec kiem swo ich
cza sów i mu si byç oce nia ny na pod -
sta wie wie lu czyn ni ków. Nie za po mi -
naj my ni gdy, ˝e sa mo chód to przed -
miot, któ ry przede wszyst kim mu si
spe∏ niaç pew nà funk cj´. 
Mo ja me to da, gdy za bie ram si´ za pro -
jek to wa nie, po le ga na tym, ˝e my Êl´
tak, jak bym si´ zna laz∏ przed par ty tu rà
mu zycz nà – mu sz´ pa mi´ taç o har mo -
nii. Pro jek to wa nie sty lu jest jak sym fo -
nia. Ka˝ dy ele ment osob no nie mó wi
nic. Wszyst kie ra zem two rzà mu zy k´.
A Bre ra to mu zy ka?
– Mo je uszy sà za wsze kry tycz ne. Ni -
gdy nie mo g´ pa trzeç za sie bie, bo za -
wsze znaj d´ ja kieÊ nie do sko na ∏o Êci.
W ka˝ dym ra zie, oce niam jà ja ko uda -
ny pro jekt, ze wszyst ki mi nie unik nio -
ny mi kom pro mi sa mi, ja kie na rzu ca ∏a
pro duk cja se ryj na. To ma rze nie, któ re
sta ∏o si´ rze czy wi sto Êcià.

dla te go, ˝e sa mo chód, po wta rzam, to
za baw ka. Te go efek tem jest ro snà ca
iloÊç mo de li i wer sji. Ogrom na iloÊç
po dyk to wa na pra wa mi mar ke tin gu,
któ ry mi cza sem kie ru jà si´ rów nie˝
de si gne rzy. W tej sy tu acji tra ci si´
mnó stwo cza su i rzad ko ro dzà si´ do -
bre po my s∏y.

A za tem, w czym tkwi se kret
stwo rze nia au ta od no szà -

ce go suk ce sy?
– Trze ba za ufaç oso -

bom, któ re si´
na tym zna jà
i ocze ki waç ory gi -
nal ne go wy ni ku.
Dla cze go twarz
jed nej ko bie ty
jest pi´k na, a in -

nej brzyd ka? To
wy mia ry, pro por cje

spra wia jà, ˝e jest ona
bar dziej lub mniej atrak cyj -

na. Po dob nie jak w mu zy ce. Pi´k no
i wszyst ko to, co pi´k ne jest opar te
na pro por cjach. 
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Na ryn ku eu ro pej skim jest od wrze Ênia ub.r., a ju˝ zna laz∏ po nad 130 tys.
klien tów w 30 kra jach Êwia ta (w stycz niu 2006 r. Gran de Pun to za j´ ∏o po zy -
cj´ li de ra w seg men cie B w Eu ro pie Za chod niej). No wy mo del zdà ̋y∏ te˝ zdo -
byç kil ka pre sti ̋o wych na gród. „Z∏o tà kie row ni cà” wy ró˝ ni ∏o go wy daw nic two
Au to Bild, we W∏o szech zdo by∏ ty tu∏ „Naj lep sze go Sa mo cho du Eu ro -
py 2006”, we Fran cji uzna no go za „Naj lep szy sa mo chód miej ski 2005”,
a ostat nio czy tel ni cy pol skich pism Mo tor i Au to Mo to przy zna li mu na gro d´
Au to Li de ra 2005 w ka te go rii „Pre mie ra mo to ry za cyj na ro ku”. Ale Fiat od fa -
zy pro jek to wej sta wia∏ przed tym mo de lem wy raê ny cel: „Gran de Pun to, obok
Pan dy, ma si´ staç si ∏à na p´ do wà roz wo ju han dlo we go fir my”. Te ocze ki wa -
nia wo bec mo de lu pod kre Êla no wie lo krot nie na kon fe ren cji pra so wej w Za -
ko pa nem zor ga ni zo wa nej dla pol skich dzien ni ka rzy.
En ri co Pa vo ni, pre zes Fiat Au to Po land, ko rzy sta jàc z oka zji przed sta wi∏ ak tu -
al nà sy tu acj´ spó∏ ki i jej przy sz∏oÊç. Mó wi∏ zw∏asz cza o przy go to wa niach
do uru cho mie nia w Ty chach pro duk cji dwóch no wych mo de li: „500-tki” i na -
st´p cy For da „Ka”, co jest do wo dem uzna nia dla po zio mu i ja ko Êci pro duk -
cji oraz or ga ni za cji ty skiej fa bry ki. Pre zes wspo mnia∏ te˝ o wy ni kach pro duk -
cyj nych spó∏ ki, do któ rych w g∏ów nej mie rze przy czy ni∏ si´ eks port Fia tów
Pan da utrzy mu jà cy si´ na wy so kim po zio mie ju˝ trze ci rok z rz´ du. „O ryn ku
pol skim nie chc´ dziÊ mó wiç, bo wszy scy wie my, jak wy glà da sy tu acja,
na któ rà wp∏y wa im port u˝y wa nych aut z Eu ro py. Mam jed nak na dzie j´, ˝e
ten rok b´ dzie dla nas tro ch´ lep szy. W tym ro ku pla nu je my bo wiem zwi´k -
sze nie udzia ∏u w ryn ku, mi´ dzy in ny mi po przez wpro wa dze nie Gran de Pun to”. 

Osiemdziesi´ciu dziennikarzy
motoryzacyjnych przyjecha∏o
do Zakopanego na polskà prezentacj´ Fiata
Grande Punto. Tutaj mogli oceniç nie tylko
urod´ samochodu, ale tak˝e poznaç jego
mo˝liwoÊci podczas jazdy próbnej
na zaÊnie˝onych drogach górskich.

Grande Punt
pod Giewontem
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osià gnàç mi strzow ski po ziom w swo im
seg men cie i wy prze dziç kon ku ren cj´”.
Za nim Gran de Pun to wpro wa dzo no
na ry nek po ka za no sa mo chód po ten -
cjal nym klien tom, pro szàc ich o oce n´.
W swo ich opi niach naj cz´ Êciej wska zy -
wa li na pi´k no, wy so kà ja koÊç i dy na -
mizm sa mo cho du. Rze czy wi Êcie Gran -
de Pun to wy ró˝ nia wy jàt ko wy pro jekt
ge nial ne go sty li sty, Gior get to Giu gia ro,
któ ry za pro jek to wa∏ no wy mo del we
wspó∏ pra cy z Cen tro Sti le Fia ta. Wie le
osób, któ re po raz pierw szy wi dzia ∏y
Gran de Pun to, po rów nu jà go wr´cz
do ma ∏e go Ma se ra ti, tak ̋e ze wzgl´ du
na wn´ trze, na le ̋à ce do naj bo gat -
szych, naj bar dziej ko lo ro wych i funk -
cjo nal nych w ca ∏ym seg men cie (funk -
cjo nal noÊç, prze strzeƒ i prak tycz noÊç
za wsze na le ̋a ∏y do naj moc niej szych
atu tów Fia ta). War ta pod kre Êle nia jest
te˝ mo˝ li woÊç wie lu kon fi gu ra cji wn´ -
trza, co spo tka si´ z apro ba tà za rów no
tra dy cjo na li stów jak i u˝yt kow ni ków
o no wo cze snych upodo ba niach. 
„Z na szych ba daƒ i ob ser wa cji wy ni ka,
˝e sa mo chód przy pad∏ do gu stu klien -
tom, uwa ̋a si´ wr´cz, ˝e jest to naj -
pi´k niej szy Fiat z za pro jek to wa nych
do tej po ry. Bar dzo mi ∏o s∏y szeç ta kie
opi nie – do da je Piotr Ko lej wa. – Ale to,

o 

No wy mo del na le ̋y do seg men tu B,
naj bar dziej po pu lar ne go wÊród klien -
tów. W cià gu ro ku w Eu ro pie sprze da -
je si´ w tym seg men cie ok. 4 mln sa -
mo cho dów. Jest to naj wi´k szy seg -
ment we W∏o szech (oko ∏o 37% ryn ku)
i w Pol sce (po nad 31%). Fiat za wsze
by∏ w nim moc no osa dzo ny i dla te go
seg ment ten jest bar dzo wa˝ ny dla fir -
my. Po przed ni mo del Pun to od 12 lat
znaj du je si´ w pierw szej piàt ce naj le -
piej sprze da jà cych si´ sa mo cho dów
w Eu ro pie. 
„Wpro wa dze nie no wych sa mo cho dów
Fia ta w tym seg men cie za wsze by -
∏o wa˝ nym wy da rze niem na ryn ku
– mó wi Piotr Ko lej wa, brand ma na ger
Fia ta, – by ∏y to bo wiem sa mo cho dy in -
no wa cyj ne, wy zna cza jà ce no we ten -
den cje. Po czy na jàc od Ba lil li, po przez
„600” z lat 60., Fia ta 127 z no wa tor -
skà kon cep cjà nad wo zia, po Uno
i wresz cie Pun to, któ re wy zna czy ∏o no -
we stan dar dy w tym seg men cie. Fiat
za wsze ofe ro wa∏ klien tom wi´ cej ni˝
si´ spo dzie wa li bo przy zwy cza i∏ ich
do nie zwy k∏ych roz wià zaƒ sty li stycz -
nych. Tak ̋e w przy pad ku Gran de Pun -
to ca ∏a na sza fir ma sta ra ∏a si´ sta nàç
na wy so ko Êci za da nia i przy go to wa ∏a
sa mo chód, któ ry w za ∏o ̋e niu mia∏
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z czym si´ ko ja rzy de sign i bry ∏a nad -
wo zia to ar chi tek tu ra wn´ trza, któ re go
prze stron noÊç uza le˝ nio na jest od
wiel ko Êci sa mo cho du. Gran de Pun to
jest naj wi´k szym sa mo cho dem w seg -
men cie. Ja ko je dy ny prze kra cza 4 m.
Jest to wi´c spo ry skok ja ko Êcio wy
pod wz gl´ dem wn´ trza i ga ba ry tów,
któ re bar dziej mo˝ na po rów ny waç
do sa mo cho dów seg men tu C ni˝ B”. 
Moc nym punk tem Gran de Pun to jest
ja koÊç. Wi daç to by ∏o ju˝ w Fia tach
Pan da, te raz przy sz∏a ko lej na Gran de
Pun to, któ rym Fiat ma udo wod niç, ˝e
w tym seg men cie nie ma so bie rów -
nych pod tym wzgl´ dem. Do wo dem
wy so ka ja koÊç ma te ria ∏ów, pre cy zja
wy ko na nia ele men tów i so lid na kon -
struk cja. Ostat ni, naj trud niej szy do
oce ny ele ment, po twier dza naj lep szy
wy nik w seg men cie w te stach Eu ro
NCAP (5 gwiaz dek w zde rze niach czo -
∏o wych). Do tej po ry trud no by ∏o po go -

dziç uda nà sty li za cj´ nad wo zia z bez -
pie czeƒ stwem, ale w Gran de Pun to to
si´ uda ∏o. Nie zwy kle wa˝ nym atu tem
jest dy na mi ka sa mo cho du spor to we go
dzi´ ki ga mie no wo cze snych sil ni ków
o do sko na ∏ych osià gach, ma ∏ym zu ̋y -
ciu pa li wa, eko lo gicz nych i kom for to -
wych (te mat ten przed sta wi∏ An drzej
Miar ka z Cen trum Szko leƒ Tech nicz -
nych FAP). Ce chy sil ni ków zo sta ∏y ju˝
uho no ro wa ne. WÊród jed no stek na p´ -
do wych Gran de Pun to jest bo wiem
m.in. „Sil nik ro ku 2005” (1.3 SDE
pro du ko wa ny przez Fiat -GM Po wer tra -
in z Biel ska -Bia ∏ej), a tak ̋e 1.9 Mul ti -
jet 130 kon ny w wer sji sport – naj moc -
niej szy w tym seg men cie. 
Do bre wra ̋e nie pod czas jaz dy ro bi nie
tyl ko dy na mi ka, ale tak ̋e no wo cze sne
za wie sze nie oraz uk∏ad kie row ni czy
Du al dri ve ze wspo ma ga niem, co po -
zwa la kie row cy czuç si´ pew nie. Sa -
mo chód jest prze wi dy wal ny, co ka˝ dy

z obec nych w Za ko pa nem dzien ni ka -
rzy móg∏ spraw dziç pod czas li czà cej
ok. 70 km jaz dy te sto wej na tra sie Za -
ko pa ne – Ko Êcie li sko – Wi tów – Cho -
cho ∏ów – Czar ny Du na jec – No wy Targ
– Po ro nin – Za ko pa ne.
„Pol ska pre zen ta cja Fia ta Gran de
Pun to wy pa d∏a w stycz niu, dla te go po -
sta no wi li Êmy za pre zen to waç dzien ni -
ka rzom no wy mo del w au ten tycz nej zi -
mo wej sce ne rii sto li cy spor tów zi mo -
wych – mó wi Bo gu s∏aw Cie Êlar, rzecz -
nik pra so wy FAP. – Chcie li Êmy, aby
mo gli oce niç przy jem noÊç jaz dy tym
sa mo cho dem na ró˝ ne go ro dza ju od -
cin kach, w tym tak ̋e na kr´ tych dro gach
gór skich. Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e wa -
lo ry te go mo de lu znaj dà uzna nie rów -
nie˝ u klien tów. Chce my sprze daç 6 tys.
eg zem pla rzy Gran de Pun to, i ma my
na dzie j´, ˝e po dob nie jak w Eu ro pie,
znaj dzie si´ on w czo ∏ów ce naj ch´t niej
ku po wa nych sa mo cho dów”. 

Od lewej: E. Pavoni, P. Kolejwa, A. Miarka i B. CieÊlar



Wojciech
Sierpowski,
red. naczelny
pisma Auto
Rok, jeden
z polskich
jurorów
konkursu „Car
of the Year”.

„Sa mo chód
mia ∏em oka zj´
po znaç w Tu ry nie, gdzie od by wa ∏y si´
ofi cjal ne pierw sze jaz dy. Nie omiesz -
ka ∏em po je chaç tak ̋e do oÊrod ka Ital
De sign, z któ re go po cho dzi nad wo -
zie. W∏a Êci wie nie je stem za sko czo ny
tym sa mo cho dem. To mu sia ∏o byç
ar cy dzie ∏o bo wiem Giu gia ro zda je so -
bie spra w´, jak wa˝ nym dla Fia ta
mo de lem jest Pun to. Sa mo chód bez
nad wo zia by∏ by tyl ko ma szy nà, du cha
sa mo cho do wi da je sty li sta, du cha
i „twarz”. Sa mych ma szyn prze cie˝
nie ko cha my – ko cha my syl wet ki sa -
mo cho dów. Po dob nie jest z pio sen -
kà: ktoÊ uk∏a da s∏o wa, ktoÊ mu zy k´,
a tu kom po zy to rem by∏ Giu gia ro, któ -
ry nada∏ kszta∏t te mu au tu. Wy da je
mi si´, ˝e w tej swo jej pro sto cie – bo
w grun cie rze czy, jest to bar dzo pro -
sty de sign, bez za wi ∏ych ele men tów
ze wn´trz nych – sa mo chód ten jest
bli ski ide a∏u. 
W cza sie jaz dy Gran de Pun to da je si´
od czuç, ˝e sa mo cho dy seg men tu B
bar dzo uro s∏y sta jàc si´ kon ku ren ta mi
seg men tu C tyl ko, ˝e za ni˝ szà ce -
n´. I to jest bez wàt pie nia po zy tyw na
ten den cja w mo to ry za cji, bo ch´ç po -
sia da nia sa mo cho du ma ∏o li tra ̋o we go
nie ozna cza prze cie˝, ˝e chce si´
w nim sie dzieç w kuc ki. W Pun to sie -
dzi si´ z przo du jak i z ty ∏u bar dzo wy -
god nie. Do te go do szed∏ ele ment bez -
pie czeƒ stwa – jak wie my Pun to zdo by -

∏o 5 gwiaz dek w Crash Te Êcie,
a wi´c mo ̋e my li czyç nie tyl -
ko na prze stron ne wn´ trze,
ale rów nie˝ na pe∏ ne bez pie -
czeƒ stwo. Na pierw szy rzut
oka ten sa mo chód ko ja rzy mi
si´ z Ma se ra ti, ale na wet Fer -
ra ri nie ob ra zi ∏o by si´, gdy by
do sta ∏o ta kà „twarz”. Dzi siaj
wi´k szoÊç sa mo cho dów seg -
men tu B sta no wià sa mo cho -
dy pu de∏ ko wa te, a w tym

przy pad ku ma my coÊ fi ne zyj ne go, ale
te˝ stoi za tà fi ne zjà ab so lut ny mistrz,
ja kim jest Giu gia ro. Pun to ma jesz cze
je den wa˝ ny atut – pro por cja wiel ko Êci
sa mo cho du do je go ce ny.
Roz ma wia ∏em z wie lo ma ko le ga mi
z „Car of the Year”, i wszyst kim ten sa -
mo chód przy pad∏ do gu stu. Dla te go
bar dzo by li Êmy za wie dze ni, nie wi dzàc
go na li Êcie uczest ni ków te go kon kur -
su. No, ale mo ̋e „co si´ od wle cze, to
nie ucie cze”. Jed nak trze ba przy znaç,
˝e dla pro du cen ta nie ko rzyst na jest
sy tu acja, je ̋e li sa mo chód spóê nia si´
prak tycz nie o rok. Bo prze cie˝ wie dzie -
li Êmy, ˝e ten sa mo chód ju˝ jest, a jed -
nak nie mo gli Êmy go oce niç”. 

Anna Lubertowicz-Sztorc,
dziennikarka Gazety
Prawnej i miesi´cznika
Razem, wielokrotna
mistrzyni w kategorii
kobiet Samochodowych
Mistrzostw Polski
Dziennikarzy. 

„Czy chcia ∏a bym star to waç
w raj dach lub wy Êci gach
Gran de Pun to? Oczy wi Êcie.
Wy da je mi si´, ˝e Pun to do ta kich za -
baw wy Êci go wo -raj do wych do sko na le
si´ na da je. Jest dy na micz ny, zwrot ny,
ide al nie si´ tym sa mo cho dem ma -

new ru je. Do sko na le spraw dza si´
pod czas ró˝ ne go ro dza ju sa mo cho do -
wych prób spraw no Êcio wych. Te am
raj do wy w no wym Gran de Pun to
na pew no od niós∏ by suk ces. 
Gran de Pun to to spe∏ nie nie ko bie -
cych ma rzeƒ o sa mo cho dzie – jest
lek ki, ∏a twy i przy jem ny. Za pro jek to -
wa ny z lek ko Êcià, ja kà ofe ru jà w∏o scy
sty li Êci; pro po nu je nie co wy ra fi no wa -
nà syl wet k´, a mi´k kie i za okrà glo ne
li nie do sko na le wspó∏ gra jà ze spor to -
wy mi ele men ta mi. Rów nie˝ kok pit
au ta to wy raz w∏o skie go sty lu – po do -
ba mi si´ wy jàt ko wa dba ∏oÊç o de ta -
le. ¸a twoÊç pro wa dze nia to dla ko bie -
ty rzecz nie s∏y cha nie wa˝ na. A jaz da
no wym Pun to do star cza na praw d´
wie lu wra ̋eƒ, w ka˝ dych wa run kach
i w ka˝ dej sy tu acji. Za siàÊç za kie row -
ni cà no we go Pun to to przy jem noÊç.
Jest ja sno, prze stron nie, ko lo ro wo. 
W je go wn´ trzu po czu ∏am si´ na praw -
d´ do brze, a wszyst ko, cze go po trze -
bo wa ∏am pod czas jaz dy, zna la z∏am
w za si´ gu r´ ki.
W po zna niu au ta po móg∏ nam Êwiet -
nie zor ga ni zo wa ny test dri ve i cie ka -
wa tra sa, a po zy tyw ne emo cje spo t´ -

go wa ∏a or ga ni za -
cja pre zen ta cji
– wy sma ko wa na
i ele ganc ka, ide -
al nie pa su jà ca
do te go sa mo -
cho du. 
Na pew no po lu bi -
my Gran de Pun to
– jest no wo cze -
sne, pe∏ ne eks -
pre sji, z bo ga tym
wn´ trzem i si ∏à wi -

tal nà. Ma wie le od cie ni i barw (do -
s∏ow nie i w prze no Êni). Po za tym my
bar dziej ni˝ pa no wie do ce ni my styl
i cha rak ter au ta”.
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Opi nie dzien ni ka rzy



Oferty finansowania

Grande Punto
przewy˝sza
konkurencj´ nie tylko
wyjàtkowymi
parametrami.
Do nowego modelu
Fiat Auto opracowa∏
oryginalne
rozwiàzania finansowe
i specjalne us∏ugi
w zakresie
ubezpieczeƒ,
konserwacji,
rozszerzenia
gwarancji i pomocy
drogowej. Wszystko
dopasowano
do indywidualnych
wymagaƒ klienta. 
Przyk∏ad? We
W∏oszech Sava
proponuje
najm∏odszym klientom
kredyty z „ratami
zmiennymi”, które
zmieniajà si´ wraz
z rosnàcà zdolnoÊcià
kredytowà i obejmujà
obowiàzkowe
ubezpieczenie
po bardzo
konkurencyjnej cenie. 

Ten, kto kupi nowy
model korzystajàc
z us∏ug finansowych
Fiata Auto, otrzyma
ponadto „Punto bag”,
ma∏y plecak Vintage
zawierajàcy, mi´dzy
innymi, kart´
kredytowà Fiata,
uznawanà przez
wszystkie banki
na Êwiecie

wspó∏pracujàce
z MasterCard, która
stwarza
uprzywilejowane
warunki przy zakupie

produktów w sieci
Fiata

i op∏atach

przy korzystaniu
z pomocy drogowej. 
Inne rozwiàzania
wychodzà naprzeciw
oczekiwaniom osób
wykonujàcych wolne
zawody. Nowa formu∏a
korzystania
z „wynajmu
d∏ugoterminowego”,
zapewnia du˝e

korzyÊci w zakresie
eksploatacji

i podatków. Klient
uwalnia si´
od wszelkich
obowiàzków
zwiàzanych
z bezpoÊrednià
obs∏ugà samochodu:
to firmy wynajmujàce
zajmujà si´

podatkiem
od w∏asnoÊci,
ubezpieczeniem (OC,
kradzie˝-po˝ar, Auto
Casco, itp.),
naprawami bie˝àcymi,
awariami i obs∏ugà
powypadkowà oraz
oferujà samochód
zast´pczy. Wszystko
to za miesi´cznà
op∏atà bez
zamro˝enia kapita∏u. 
Specjalnie dla osób
wykonujàcych wolne
zawody opracowano
natomiast formu∏´
„wynajmu z zaliczkà”,
która oferuje znacznà
oszcz´dnoÊç
na miesi´cznej
op∏acie poprzez cesj´
auta u˝ywanego lub
zaliczk´ w gotówce. 
Jest to Êwiat us∏ug,
odpowiadajàcych
wymaganiom ka˝dego
kierowcy,
opracowanych
specjalnie dla Grande
Punto
i dostosowanych
do rynków, na których
sprzedawany b´dzie
nasz samochód. 

Jaros∏aw
J´drzejewski, Fiat

Bank Polska



oddajemy samochody
w dobre rêce

Panda ju¿ za 199 z³ miesiêcznie!

Centrum Sprzeda¿y w Bielsku-Bia³ej 033 813 44 42, Centrum Obs³ugi Klienta Fiat Bank 022 607 49 90, www.fiatbank.pl

Wyj¹tkowo atrakcyjne oferty kredytowe dla pracowników!

Formu³a pracownicza – to unikalne po³¹czenie atrakcyjnego oprocentowania i upustów na samochody oraz idealna

propozycja dla osób, które co kilka lat chc¹ wymieniaæ samochód na nowy. Oferujemy raty dostosowane do Pañstwa
mo¿liwoœci oraz gwarantujemy odkup samochodu po 3 lub 4 latach jego eksploatacji.

Kredyt 4,9% – to kredyt z atrakcyjnym, niezale¿nym od okresu i kwoty udzielonego kredytu oprocentowaniem, bez

wp³aty w³asnej i dodatkowych op³at. Ponadto oferujemy upust na wymarzony samochód.
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Jest kil ka przy czyn, dla któ rych wzno wio no sta ra nia o uzy ska nie na gro dy. 
„Wspól ny wy si ∏ek, zmie rza jà cy do zdo by cia te go cen ne go tro feum z pew no -
Êcià ∏à czy ca ∏à za ∏o g´ – twier dzi dy rek tor za k∏a du w Ty chach, Zdzi s∏aw Ar let.
– Fiat Au to Po land chce po znaç pro ce sy roz wo ju in nych firm, mieç do st´p
do da nych, bi blio tek, do ku men ta cji, a w∏a Ênie te mu sprzy ja uczest nic two
w pro gra mie EFQM. De cy zja o star cie w kon kur sie w bie ̋à cym ro ku jest tak -
˝e uza sad nio na na szy mi pla na mi pro duk cyj ny mi na ko lej ne dwa la ta.
Po pierw sze, ru sza pro duk cja no we go Ci nqu ecen to 500 (w mar cu uru cho -
mio na zo sta nie w Ty chach li nia pi lo ta ̋o wa), a póê niej For da. Efek tem tych
przed si´ wzi´ç b´ dzie zwi´k sze nie pro duk cji z 1250 do 1850 sa mo cho dów
na do b´. W re ali za cji tych pro jek tów b´ dà bar dzo po moc ne do tych cza so we
do Êwiad cze nia i osià gni´ cia”. 
Du ̋ym bodê cem dla Fiat Au to Po land w Ty chach jest tak ̋e fakt, ˝e w ry go -
ry stycz nym kon kur sie w 2005 ro ku przed si´ bior stwo od nio s∏o bar dzo do bre
wy ni ki i tyl ko nie któ re kwe stie wy ma ga jà po pra wy. „W te go rocz nym kon kur -
sie pla nu je my zwró ciç uwa g´ na eli mi na cj´ s∏ab szych punk tów, na co wska -
zy wa∏ ubie g∏o rocz ny ra port au dy to rów EFQM – do da je Zdzi s∏aw Ar let. – Sà to
drob ne nie do cià gni´ cia, wi´k szoÊç z nich mo ̋e my usu nàç na bie ̋à co. Po -
pra wy wy ma ga dzia ∏al noÊç w ob sza rach: przy wódz twa (le ader ship), pra cow -
ni ków i spo ∏e czeƒ stwa lo kal ne go. W Fiat Au to Po land zro bio no ju˝ spo ro
w tym za kre sie. Pro wa dzi my sze ro ko za kro jo nà kam pa ni´ uÊwia da mia jà cà

Imponujàcy wynik – 528 punktów, 
które Zak∏ad Karoserii Fiat Auto Poland
w Tychach otrzyma∏ w minionym roku,
mobilizuje do podj´cia dalszych dzia∏aƒ
zmierzajàcych do osiàgni´cia upragnionego
celu – pierwszego poziomu Europejskiej
Nagrody JakoÊci.

Doskona∏oÊç
ponad wszystko

pra cow ni ków, czym jest dla nas na gro da
EFQM. Uka za ∏a si´ na wet spe cjal na bro -
szu ra in for ma cyj na, któ rej ce lem jest
przed sta wie nie za ∏o dze na szej wi zji, mi sji
i stra te gii. Wpro wa dza my te˝ sys tem ano -
ni mo wych an kiet (pra cow ni cy po da jà tyl ko
na ja kiej li nii i na któ rej zmia nie pra cu jà),
po zwa la jà cych ujaw niaç pro ble my i roz -
wià zy waç je na tych miast. W ten spo sób
mo ̋e my po zy tyw nie od dzia ∏y waç na at -
mos fe r´ pra cy. FAP w Ty chach po dej mu je
tak ̋e dzia ∏a nia zmie rza jà ce do pod nie sie -
nia po zio mu ochro ny Êro do wi ska oraz po -
zna nia opi nii mia sta na te mat przed si´ -
bior stwa. Son du je my wÊród miesz kaƒ -
ców, jak oce nia jà wp∏yw FAP na Êro do wi -
sko. Wy ni ki tych an kiet sà po zy tyw ne.
Obec nie pro fe sjo nal ne an kie ty przy go to -
wu jà i prze pro wa dza jà dla nas eks per ci
i stu den ci Po li tech ni ki Gli wic kiej”.
Dy rek tor Zdzi s∏aw Ar let nie ukry wa, ˝e
ubie ga nie si´ o naj wy˝ szà na gro d´ wy ma -
ga rów nie˝ zmian w dzie dzi nie po li ty ki
i stra te gii: „Na si pra cow ni cy czu jà si´
dum ni z do tych cza so wych osià gni´ç i sta -
ra jà si´ pod no siç ja koÊç swo jej pra cy
na ka˝ dym sta no wi sku. Ten wy so ki sto -
pieƒ Êwia do mo Êci i po czu cie wspól no ty
po zwa la nam na nie ustan nà po pra w´ wy -
ni ków i re ali za cj´ za ∏o ̋o nych ce lów”. 
Har mo no gram dzia ∏aƒ przed sta wia si´ na -
st´ pu jà co: do koƒ ca mar ca zg∏o sze nie
apli ka cji do Bruk se li, w kwiet niu spo tka nie
w Bruk se li przed sta wi cie li Fiat Au to Po -
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land z au dy to ra mi pro gra mu, w czerw -
cu au dy to rzy z∏o ̋à wi zy t´ w ty skim za -
k∏a dzie FAP. 
Po za tym, po dej mo wa ne sà kro ki
zmie rza jà ce do wcià gni´ cia w pro -
gram tak ̋e do staw ców: Erc, Den so,
Pro cars, Del fo I Po wer tra in, dla któ -
rych Fiat Au to Po land sta ra si´ byç
si ∏à na p´ do wà. 
„Bar dzo wa˝ ne w pro ce sie EFQM jest
cià g∏e do sko na le nie pra cow ni ków.
Nie ustan ne oce nia nie mo ̋e byç jed -
nak m´ czà ce i fru stru jà ce. Dla te go
praw dzi wy sens ma pra ca nad so bà,
a nie tyl ko oce nia nie i kon tro lo wa nie.
Cho dzi o to, aby ka˝ de go pra cow ni ka
trak to waç in dy wi du al nie i po ma gaç
mu w sa mo do sko na le niu. Dla te go tak
wa˝ ne sà szko le nia, któ re naj lep sze
efek ty przy no szà wte dy, gdy od by wa jà
si´ w miej scu pra cy” – mó wi dy rek tor
Zdzi s∏aw Ar let.

Czym jest EFQM?
EFQM to Europejska Fundacja Zarzàdzania
JakoÊcià, która zosta∏a za∏o˝ona w 1988 roku
z inicjatywy wiodàcych europejskich
przedsi´biorstw. Fundacja opracowa∏a Model
Doskona∏oÊci, czyli narz´dzie doskonalenia
jakoÊci oparte na zasadach kompleksowego
zarzàdzania jakoÊcià TQM – Total Quality
Management (o czym ju˝ pisaliÊmy 
w 57 numerze FWN). Model sk∏ada si´ 
z 9 obszarów, jednak jego przyj´cie
i praktyczne wdro˝enie wymaga
przestrzegania przez firm´ 8 Zasad
Doskona∏oÊci. Opieranie polityki firmy
na modelu EFQM daje mo˝liwoÊç ubiegania
si´ o Europejskà Nagrod´ JakoÊci. 
Jednym z najwa˝niejszym obszarów procesu
sta∏ego doskonalenia jest zaanga˝owanie
pracowników w popraw´ dzia∏alnoÊci firmy
poprzez przywództwo, które ma byç motorem
dla formu∏owania polityki i strategii,
zarzàdzania ludêmi, partnerstwem i zasobami
oraz procesami. Zadania leaderów w modelu
EFQM sà wi´c kluczowe, dlatego ich
szkolenia i uÊwiadamianie nowej roli
leadership jest g∏ównym wyznacznikiem
sukcesu jakim jest uzyskanie Europejskiej
Nagrody JakoÊci. 

Zdzi s∏aw Ar let
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Ini cja ty wa, któ ra mia ∏a
umo˝ li wiç pra cow ni kom Fiat
Au to Po land zg∏a sza nie w∏a -
snych pro po zy cji udo sko na -
leƒ i in no wa cji po wsta ∏a
w 1997 ro ku. Sta no wi ∏a je -
den z fi la rów TPM (To tal
Pro duc ti ve Ma in te nan ce),
któ ry za k∏a da cià g∏e po sze -
rza nie wie dzy tech nicz nej
i pro fe sjo na li zmu pra cow ni -
ków, aby mo gli sku tecz nie
za rzà dzaç w∏a sny mi sta no -
wi ska mi pra cy. 
Pro gram na bra∏ zde cy do wa -
ne go tem pa od 2004 ro ku,
kiedy fa bry ka roz po cz´ ∏a
przy go to wa nia do ubie ga -
nia si´ o Eu ro pej skà Na gro d´ Ja ko Êci.
Roz wój i za an ga ̋o wa nie pra cow ni ków
sta no wi bo wiem jed nà z oÊmiu za sad
do sko na ∏o Êci, któ re sà pod sta wà Mo -
de lu EFQM, sto so wa ne go przez wie le
eu ro pej skich przed si´ biorstw do sko -
na là cych sys te my za rzà dza nia. 
„Po przez zg∏a sza nie po my s∏ów pra -
cow ni cy ma jà mo˝ li woÊç wp∏y wu
na po pra w´ or ga ni za cji pra cy. Dys po -
nu jà bo wiem naj wi´k szà wie dzà o pro -
ble mach i dla te go mo gà pro po no waç
naj sku tecz niej sze roz wià za nia – mó wi
Wie s∏aw Bia ∏oƒ, ko or dy na tor prac
pro wa dzo nych w ra mach TPM. – Ka˝ -
dy po mys∏ pod le ga oce nie ze spo ∏u
tech no lo gicz ne go, któ ry ana li zu je czy
su ge ro wa na po pra wa ma sens i czy
jest mo˝ li wa do wdro ̋e nia. W trak cie
tej oce ny po mys∏ mo ̋e zo staç za kwa -

li fi ko wa ny do re ali za cji, bàdê
od rzu co ny, ale mo ̋e byç
rów nie˝ wy ko rzy sta ny w póê -
niej szym okre sie”.
Naj lep sze roz wià za nia do ku -
men to wa ne sà na tzw. kar -
tach po praw, za wie ra jà cych
m. in.: te mat ulep sze nia,
na zwi sko au to ra, da t´ wdro -
˝e nia oraz uzy ska ne ko rzy Êci
fi nan so we. Wdro ̋o ne udo -
sko na le nia pre zen to wa ne sà
na ta bli cach grup TPM oraz
w in tra ne cie.
Mo ty wa cjà do wdra ̋a nia po -
my s∏ów sà szko le nia, mo˝ li -
woÊç wp∏y wa nia na zmia ny
na w∏a snym sta no wi sku pra -

cy, na gro dy oraz ry wa li za cja Ze spo ∏ów
Tech no lo gicz nych w ra mach kon kur su
„Przez In te gra cj´ Do Ja ko Êci”. 
„Po up∏y wie mie sià ca, ze spo ∏y wszyst -
kich jed no stek pro duk cyj nych do ko nu -
jà wy bo ru naj lep szej pro po zy cji – do -
da je Wie s∏aw Bia ∏oƒ. – Wy bra ne udo -
sko na le nia pre zen to wa ne sà na spe -
cjal nych ta bli cach. Wi´k szoÊç pra cow -
ni ków prze kra cza za ∏o ̋o nà nor m´ (4
po my s∏y na rok), a re kor dzi Êci zg∏a sza -
jà rocz nie 20, 30 i wi´ cej pro po zy cji.
Z koƒ cem ro ku dy rek tor za k∏a du przy -
zna je jed no ra zo we na gro dy dla wy ró˝ -
nia jà cych si´ ak tyw no Êcià w sfe rze in -
no wa cyj no Êci”.
Na li st´ szcze gól nie za an ga ̋o wa nych
w „pro gram po praw” tra fi∏ Mi ro s∏aw
Mur dza, li der na Mon ta ̋u, po my s∏o -
daw ca 16 pro jek tów.

„Na gro da za po mys∏? – za sta na wia
si´. – To nie jest dla mnie naj wa˝ niej -
sze. Naj wa˝ niej szà spra wà jest nie -
ustan na po pra wa pra cy 11 oso bo wej
za ∏o gi, któ rà kie ru j´. Pod po wia dam
mo im wspó∏ pra cow ni kom, co mo gà

W realizacji „programu napraw” czynnie uczestniczà pracownicy Fiat
Auto Poland. Na wydzia∏ach powstajà propozycje zmian, przynoszàce
zak∏adowi wymierne korzyÊci. Wi´kszoÊç pomys∏ów jest realizowana,
najciekawsze sà dokumentowane, a ich autorzy nagradzani.

Pomys∏y na wag´ z∏ota

Wie s∏aw Bia ∏oƒ

Mi ro s∏aw Mur dza

Program popraw
w liczbach w 2005r. 
• Efekty popraw: 

– Spawalnia: 253.697 z∏
– Lakiernia: 214.805 z∏
– Monta˝: 678.954 z∏

• IloÊç udokumentowanych popraw: 
– Spawalnia: 254 
– Lakiernia: 132
– Monta˝: 437

• 4,12 pomys∏ów na pracownika
• 10.247 pomys∏ów ogó∏em 
• 188 nagrodzonych pracowników 
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zmie niç, aby za osz cz´ dziç
czas, aby u∏a twiç so bie pra -
c´. Za ch´ cam ich do roz wa -
˝a nia no wych po my s∏ów.
Pró ba uzy ska nia naj wy˝ sze -
go tro feum EFQM wy ma ga
od nas nie ustan ne go dà ̋e -
nia do do sko na ∏o Êci. W ˝y ciu
za wo do wym kie ru j´ si´ za sa -
dà: Rób tak, aby two ja pra ca
spra wia ∏a ci co dzien nie wi´ -
cej sa tys fak cji. Za sa da jest
do bra, bo sto so wa ∏em jà
przy opra co wy wa niu ka˝ de go
pro jek tu a wdro ̋o no ich 80
pro cent. Je stem szcze gól nie
dum ny z dwóch mo ich po -
my s∏ów. Pierw szy do ty czy∏ usu ni´ cia
Êrod ka che micz ne go z ope ra cji wy ko -
ny wa nej na Mon ta ̋u. Dzi´ ki te mu ob -
ni ̋y li Êmy kosz ty pro duk cji i pra co -
ch∏on noÊç, co wp∏y n´ ∏o tak ̋e po zy tyw -
nie na ochro n´ Êro do wi ska i BHP. Dru -
gim po my s∏em by ∏o za mon to wa nie pó -
∏ecz ki na na rz´ dzia przy po szcze gól -
nych sta no wi skach pra cy. Nie ukry -
wam, ̋ e bar dzo od cià ̋y ∏o to mo ich ko -
le gów oraz wp∏y n´ ∏o ko rzyst nie na es -
te ty k´ sta no wisk pra cy”.
Au to rzy naj lep szych po my s∏ów zgod nie
pod kre Êla jà, ˝e naj wa˝ niej szym dla
nich bodê cem jest ch´ç wy eli mi no wa -
nia zb´d nych pro ce sów, któ re ne ga -

tyw nie wp∏y wa jà na ja koÊç
wy ro bu i es te ty k´. „Je Êli
cz∏o wiek roz glà da si´ wo kó∏
sie bie, to za wsze za uwa ̋y
coÊ, co mo˝ na zmie niç, po -
pra wiç” – mó wi Piotr
Piel ka, li der  na Spa wal ni.
– Mia ∏em pro sty po mys∏.
Za uwa ̋y ∏em, ˝e wóz ki wi -
d∏o we je˝ d˝à ce po li nii ma -
jà pro ble my z ma new ro wa -
niem, gdy˝ li nie oto czo ne
sà prze êro czy sty mi Êcian -
ka mi. Kie dy za uwa -
˝y ∏em na tych Êcian -
kach ry sy, po my Êla -
∏em, ˝e ist nie je nie -

bez pie czeƒ stwo ich prze wró ce -
nia i chcàc unik nàç za gro ̋e nia,
po win ni Êmy usta wiç w tym
miej scu moc nà, so lid nà od boj -
ni c´, gdy˝ ta ni gdy nie ule gnie
znisz cze niu. In ny cie ka wy po -
mys∏. By ∏o du ̋o sta no wisk,
przy któ rych pra co wa no w oku -
la rach ochron nych. Wy ma ga∏
te go sys tem BHP, bo przy zgrze -
wa niu po wsta jà iskry. Wy god niej
by ∏o by jed nak pra co waç bez
oku la rów, któ re cz´ sto za -
cho dzà pa rà. Wpa dli Êmy
wi´c na po mys∏, by na tych
sta no wi skach po wie siç an ty -
od pry sko we ko ta ry z gru bej
fo lii. Z za pro po no wa nych
prze ze mnie 27 pro jek tów
wdro ̋o no 19”.
Je go zda nie po dzie la Ja -
cek Szpak, li der od cin ka
uszczel nia cza na Wy dzia le
La kier ni. „Nie wszyst kie
moje pomys∏y zo sta ∏y
wdro ̋o ne, po ∏o wa z czter -
dzie stu, ale nie przej mu j´
si´ tym, bo ka˝ da mo ja
ob ser wa cja mo ̋e staç
si´ in spi ra cjà dla ko goÊ
in ne go. Naj bar dziej cie -
sz´ si´ z wdro ̋e nia
dwóch mo ich po my s∏ów.

Piotr Piel ka

Ja cek Szpak

Pierw szy do ty czy∏ za sto so wa nia, za -
miast pla sti ko wej szpa chel ki, no ̋y ka
z gu mà do wy koƒ cze nia ry nie nek da -
cho wych. Wp∏y n´ ∏o to nie tyl ko na ob -
ni ̋e nie kosz tów, ale na es te ty k´ wy -
koƒ cze nia ry nien ki. Dru ga pro po zy cja
do ty czy ∏a zde mon to wa nia sta re go kli -
ma ty za to ra, co umo˝ li wi ∏o w pierw -
szym eta pie je go mo der ni za cj´ a póê -
niej wy mia n´ na no wy. Za ∏o ga bar dzo
na tym sko rzy sta ∏a, bo pod czas let -
nich upa ∏ów trud no si´ pra co wa ∏o bez
kli ma ty za cji”.
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Ce lem szko leƒ zor ga ni zo wa nych
przez Fiat Au to Po land mia ∏a byç zmia -
na w po dej Êciu pra cow ni ków przed si´ -
bior stwa do za rzà dza nia. Kurs „Wpro -
wa dze nie do trans for ma cji ja ko Êcio wej
– ucze nie si´ od mi strzów” prze zna czy∏
Fiat Au to Po land dla re pre zen tan tów
Ma na ge ment Gru py Fiat. Szko le nie
pro wa dzi∏ Êwia to wej s∏a wy spe cja li sta
pro ce su TQM (Total Quality Mana -
gement) – Lo uis E. Schultz. Przy ja zna
at mos fe ra i in no wa cyj ny cha rak ter kur -
su spra wi ∏y, ˝e je go uczest ni cy do strze -
gli ele men ty TQM w ˝y ciu oso bi stym
i za wo do wym. „Kil ka dzie siàt lat te mu
za rzà dza nie by ∏o ukie run ko wa ne na
pro dukt, ro la pra cow ni ka w pro ce sie
pro duk cji ogra ni cza ∏a si´ je dy nie do po -
s∏usz ne go wy ko ny wa nia po le ceƒ – mó -
wi uczest ni czà cy w szko le niu Ze non
Ra czyƒ ski, szef Mon ta ̋u. – Szko le nie
usys te ma ty zo wa ∏o na sze po j´ cie o le -
ader ship, uÊwia do mi li Êmy so bie, ˝e ro -
la przy wódz twa ule g∏a zmia nom. Pra ce
dr. De min ga (mi strza Schult za) i in nych
zna mie ni tych au to rów roz wi n´ ∏y – w po -
dej Êciu do wy twa rza nia wy ro bów i us∏ug
– orien ta cj´ pro ce so wà. Ta kie uj´ cie
szcze gól nie pod kre Êla ro l´ pro ce sów ja -
ko Êcie˝ ki, pro wa dzà cej do wzro stu ja -
ko Êci. Pro jekt ja ko Êcio wy wy ma ga od

no wo cze snych przed si´ biorstw wpro -
wa dze nia zmian: kon tro l´ pra cow ni ków
za st´ pu je sys tem cer ty fi ka tów, pro ces
pro duk cji ukie run ko wa ny jest na wy ma -
ga nia klien ta, we ry fi ko wa na jest po li ty -
ka i stra te gia. 
Fiat Au to Po land kon se kwent nie re ali -
zu je pro jekt „fa bry ki efek tyw nej” ju˝
od 1996 ro ku, kie dy to zmniej szo no
licz b´ szcze bli za rzà dza nia z sied miu
do czte rech. „Wszyst kie teo rie przed -
sta wio ne na szko le niu, od daw na zna -
my w prak ty ce – mó wi Ra czyƒ ski.
– Udzia∏ w kur sie po zwo li∏
usys te ma ty zo waç wie dz´
na te mat TQM i na zwaç
pew ne zja wi ska po imie niu.
To nie sa mo wi te, ˝e ju˝ sta -
ro ̋yt ni zaj mo wa li si´ tym
pro ce sem. Te raz je stem pe -
wien, ˝e Fiat Au to Po land
zmie rza w do brym kie run ku
i zdo b´ dzie my naj wy˝ sze
tro feum ja kim jest EFQM”.
An drzej To karz (Black
Belt) nie kry je za do wo le nia
z udzia ∏u w kur sie. „Szko le -
nie jest ko lej nym do wo dem
na to, ˝e na sza fir ma ma
ogrom nà szan s´ otrzy maç
Eu ro pej skà Na gro d´ Ja ko -

Êci – mó wi. – Utwier dzi ∏o mnie rów nie˝
w prze ko na niu, ˝e wszyst kie na rz´ dzia
wy ko rzy sty wa ne w pro duk cji przez Fiat
Au to Po land, sà sto so wa ne w naj lep -
szych fir mach. Za sa dy, o któ rych 
mó wi∏ pro wa dzà cy, wy ko rzy stu je my
w prak ty ce w szeÊç dzie si´ ciu pro cen -
tach, a zdo by ta na szko le niu wie dza
mo ̋e ten wy nik pod cià gnàç do sie -
dem dzie si´ ciu. Jed nak w po dej Êciu ja -
ko Êcio wym licz by nie mo gà byç sta -
wia ne na pierw szym miej scu. Tu taj
przede wszyst kim li czy si´ pra cow nik,

któ re go na le ̋y od po wied nio
mo ty wo waç. I to jest w∏a -
Ênie no wa ro la ma na ge -
men tu” – do da je An drzej
To karz. 
Na prze ∏o mie lu te go i mar -
ca uczest ni cy szko le nia za -
mie rza jà prze ka zaç swo jà
wie dzà in nym pra cow ni -
kom Fiat Au to Po land.
„Stwo rzy my gru py, przy go -
tu je my naj istot niej sze ele -
men ty kur su i prze ka ̋e my
t´ wie dz´ in nym. Chce my
to zro biç przed wst´p nà wi -
zy tà au dy to rów EFQM
w na szej fir mie. Wszyst ko
to zgod nie ze „z∏o tà za sa -

Uczyç si´ 
od mi strzów

An drzej To karz

Ze non Ra czyƒ ski

Chcàc przetrwaç i dobrze prosperowaç
w dzisiejszych warunkach gospodarczych,
firmy muszà wprowadzaç nowe metody
optymalizacji systemu, w którym pracujà.
Wymaga to kulturowej transformacji klientów,
dostawców, pracowników i mened˝erów. 
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dà” De min ga: „Zro bi ∏em, jak mo g∏em
naj le piej” – mó wià An drzej To karz
i Ze non Ra czyƒ ski.
Lo uis E. Schultz, pro wa dzà cy kurs
w Prom ni cach, jest pod wra ̋e niem
po sta wy uczest ni ków i at mos fe ry pa -
nu jà cej pod czas warsz ta tów. Mó wi:
„Wszy scy od no si li si´ do mnie bar dzo
mi ∏o. Nie by ∏y to, jak si´ zdà ̋y ∏em
prze ko naç, uÊmie chy wy mu szo ne, ci
lu dzie sà ta cy po pro stu na co dzieƒ.
To nie zwy k∏e i jed no cze Ênie naj wa˝ -
niej sze w pro ce sie TQM. Uczest ni cy
szko le nia zro bi li na mnie bar dzo po zy -
tyw ne wra ̋e nie – ch∏o n´ li wie dz´, wy -

dej Êcie do TQM. Od nie go uczy li si´ ja -
poƒ scy ucze ni np. Ka oru Ishi ka wa
(twór ca Ko ∏a Ja ko Êci i Dia gra mu Ishi -
ka wy) i in ni. To on wpro wa dzi∏ teo ri´,
˝e TQM na le ̋y sto so waç naj pierw
w ˝y ciu, a póê niej w pra cy. Pierw sze je -
go ob ser wa cje do pro wa dzi ∏y do po sze -
rza nia wie dzy o sta ty sty ce i spo so bie
sto so wa nia kart kon tro l nych”. 
Po zakoƒczeniu kursu du˝e wra˝enie
na Schultzu wywar∏a wi zy ta na li nii
pro duk cyj nej Fiat Au to Po land. „Mój
mistrz do strzeg∏, ˝e ka˝ dy pra cow nik
ja ko jed nost ka, jest skar bem ka˝ de go
przed si´ bior stwa. Lu dzie po win ni od -
czu waç sa tys fak cj´ ze swo jej pra cy,
po win ni lu biç prze by waç z so bà. Dzi´ -

ki te mu prze ni ka jà si´ kul tu ry, ro dzà
si´ przy jaê nie i za do wo le nie. Wi zy ta

na li nii pro duk cyj nej by ∏a dla
mnie bar dzo cen nym, po wie -
dzia∏ bym – naj wa˝ niej szym,
do Êwiad cze niem. Teo ria to
nie wszyst ko. Ja po pro stu wi -
dzia ∏em, ˝e pra cow ni cy Fiat
Au to Po land z sa tys fak cjà wy -
ko nu jà swo jà pra c´. A to
okre Êlam mia nem sku tecz -
ne go TQM” – pod kre Êli∏
Schultz.

Koncepcja zarzàdzania TQM (kompleksowe
zarzàdzanie jakoÊcià) jest procesem
ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb klienta
poprzez w∏àczenie si´ wszystkich pracowników
w doskonalenie przedsi´biorstwa. TQM mo˝na
nazwaç uniwersalnà metodà podnoszenia
sprawnoÊci, aktywnoÊci zespo∏ów ludzkich, 
zmiany sposobu myÊlenia. Ów sposób myÊlenia,
zwany cz´sto doktrynà jakoÊci, streszcza si´
w trzech zasadach:
Sta∏e doskonalenie: doskonalimy stale,
wszystko i doskonalimy si´ wszyscy.

Jedna dru˝yna: jesteÊmy jednym zespo∏em, 
otwarci, lojalni wobec siebie i firmy, rozwijamy
wspó∏prac´, eliminujemy wspó∏zawodnictwo.
MyÊlenie systemowe: decyzja, którà podejmujemy,
powinna byç zwiàzana z jakàÊ ogólnà zasadà, 
nigdy nie ∏amiemy ustalonych regu∏. 
Narz´dziem, które w znacznym stopniu upraszcza,
systematyzuje i optymalizuje proces wdra˝ania 

TQM w organizacjach europejskich 
jest Model Doskona∏oÊci EFQM

opracowany przez Europejskà Fundacj´ 
Zarzàdzania JakoÊcià.

TQM – kompleksowe zarzàdzanie jakoÊcià

ka za li si´ ogrom nym do Êwiad cze niem,
czyn nie uczest ni czy li w dys ku sji.” 
Schultz by∏ naj bli˝ szym wspó∏ pra cow -
ni kiem De min ga, twór cy teo rii, do ty -
czà cej sta ty stycz ne go ste ro wa nia pro -
ce sa mi, któ ry stwo rzy∏ te˝ tzw. czter -
na Êcie za sad wpro wa dza nia no wej fi -
lo zo fii ja ko Êci do or ga ni za cji oraz Ko ∏o
De min ga (cykl cià g∏e go do sko na le -
nia). Lo uis E. Schultz na zy wa De min -
ga swo im mi strzem. Na wy k∏a dach
po ru sza jed nak teo rie stwo rzo ne ju˝
w sta ro ̋yt no Êci i od wo ∏u je si´ do ja -
poƒ skich uczo nych, któ rzy osià gn´ li
suk ces w pro ce sie udo sko na la nia ja -
ko Êci. Mó wi: „Dok tor De ming bez wàt -
pie nia za po czàt ko wa∏ no wo cze sne po -

Lo uis E. Schultz
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Warsz ta ty roz po cz´ ∏y si´ w grud -
niu szko le niem dla I po zio mu za rzà dza -
nia FAP oraz kie row ni ków In ̋y nie rii Pro -
duk cji i Za rzà dza nia Ope ra cyj ne go
(ok. 30 osób), pro wa dzo nym przez Dy -
rek to ra Za k∏a du w Ty chach, Zdzi s∏a wa
Ar le ta przy wspó∏ udzia le Dy rek to ra Per -
so ne lu, An drze ja Pi´t ki. Ko lej ne czte ry
edy cje, zor ga ni zo wa ne w stycz niu br.,
zgro ma dzi ∏y oko ∏o 140 uczest ni ków
i pro wa dzo ne by ∏y przez kie row ni ków
Jed no stek Pro duk cyj nych (Z. Ra czyƒ -
ski, W. Ry mer, Z. Sze ja) oraz kie row ni -
ka Ob sza ru Ja ko Êci (J. Mi ko to wicz),
przy wspar ciu me to do lo gicz nym S∏u˝ by
Roz wo ju, Szko le nia i Ko mu ni ka cji.
„G∏ów ny na cisk k∏a dli Êmy na do sto so -
wa nie wa chla rza ele men tów no we go
mo de lu le ader ship do na szej rze czy  -
wi s to Êci – wy ja Ênia Mat teo Del la 
Roc ca ze S∏u˝ by Roz wo ju, Szko le nia
i Ko mu ni ka cji. – Na szym ce lem by ∏o
do tar cie do wszyst kich kie row ni ków
za k∏a du oraz osób, któ re w ró˝ ny spo -
sób kie ru jà, czy te˝ za rzà dza jà in ny mi”.
Po czàt ko wy plan za k∏a da∏, ˝e ka˝ da
edy cja szko le nia b´ dzie kie ro wa na od -
dziel nie dla przed sta wi cie li ka˝ dej Jed -
nost ki Pro duk cyj nej. Póê niej stwier dzo -
no, ˝e wzbo ga ciç je mo ̋e wy mia na do -
Êwiad czeƒ i ró˝ no rod noÊç punk tów wi -
dze nia uczest ni ków. „Stwo rze nie grup
mie sza nych oka za ∏o si´ do brym roz wià -
za niem, a spo tka nia po twier dzi ∏y to za -
∏o ̋e nie. O ile na pierw szym spo tka niu
wy ni ki pra cy ca ∏ej gru py przed sta wia ∏a
za zwy czaj tyl ko jed na oso b´, to na ka˝ -
dym na st´p nym po ja wia ∏y si´ no we po -

my s∏y za rów no w za kre sie oma wia nej
te ma ty ki, jak i spo so bów pre zen ta cji
przy go to wa nych opra co waƒ. Uczest ni cy
in dy wi du al nie dzie li li si´ swo imi do Ê -
wiad cze nia mi z dzie dzi ny,
w któ rej czu jà si´ naj le piej”
– opo wia da Te re sa ¸u ka -
wiec ka z Dzia ∏u Roz wo ju.
Pro gram ka˝ de go spo tka nia
sk∏a da∏ si´ z dwóch cz´ Êci.
W pierw szej, teo re tycz nej,
ma na ge ro wie Za k∏a du FAP
pre zen to wa li uczest ni kom
no wy mo del le ader ship, po -
dzie lo ny na sek to ry: le ading

chan ge (8 za sad prze wo dze -
nia zmia nom) oraz le ading

pe ople (8 za sad prze wo dze -
nia lu dziom). Pro wa dzà cy
pod kre Êla li naj istot niej sze
ele men ty no wej rze czy wi sto -
Êci, zgod nie uzna jàc, ˝e

„sta wia nie wy zwaƒ utar tym sche ma -
tom” oraz „sze rze nie opty mi zmu, po -
przez wi zj´ zo rien to wa nia na klien ta” 
to naj wi´k sze war to Êci dla FAP. Cz´Êç

teo re tycz nà koƒ czy∏ film
o Na po le onie, któ ry zy ska∏
w oczach uczest ni ków mia -
no „przy wód cy wszech cza -
sów”. Te szczyt ne ide a∏y
prze nie sio no na rze czy wi -
stoÊç FAP, cho cia˝ – jak
uprze dza li pro wa dzà cy –
„nie ka˝ dy mo ̋e byç Na po -
le onem”. W dru giej cz´ Êci
spo tka nia, któ ra by ∏a pro -
wa dzo na w for mie warsz ta -
tów ro bo czych, uczest ni cy
wzi´ li udzia∏ w dys ku sji na
te mat pro ble mów i zmian,
ja kie chcie li by wpro wa dziç
w swo ich ob sza rach. Ka˝ da
gru pa mia ∏a za za da nie 

Skarbem ka˝dej firmy sà ludzie
Podczas spotkaƒ Workshop Leadership, zorganizowanych w tyskim
zak∏adzie Fiat Auto Poland, uczestnikom pokazano film o Napoleonie,
który zyska∏ w oczach uczestników miano przywódcy wszechczasów.
Przedstawione idea∏y przywództwa przeniesiono na rzeczywistoÊç FAP.

Te re sa 
¸u ka wiec ka

Mat teo 
Del la Roc ca
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od po wie dzieç na 3 py ta nia: co ju˝ zo -
sta ∏o zro bio ne w ra mach ini cja tyw ukie -
run ko wa nych na chan ge ma na ge -
ment, co od za raz zro bi ka˝ dy uczest -
nik oraz ja kie na rz´ dzia i bodê ce sà po -
trzeb ne dla re ali za cji tych ce lów.
Uczest ni cy ostat niej edy cji Work shop
Le ader ship ˝a ∏o wa li, ˝e warsz ta ty nie
trwa ∏y d∏u ̋ej i po dzie la li opi ni´, pro wa -
dzà ce go cz´Êç teo re tycz nà Zbi g nie wa
Sze ji (kie row ni ka Jed nost ki Pro duk cyj -
nej Spa wal nia), któ ry stwier dzi∏, ˝e ce -
chy przy wódz twa trze ba sta le do sko na -
liç: „Ma na ger to przede wszyst kim le -
ader, któ ry mu si pa trzeç na przód, dzia -
∏aç szyb ko oraz – co wa˝ ne – do brze re -
ali zo waç sta wia ne przed nim za da nia,
a tak ̋e do strze gaç, ˝e skar bem ka˝ de -
go przed si´ bior stwa sà lu dzie, któ rych
trze ba nie ustan nie wspie raç w bu do -
wa niu po li ty ki, stra te gii i wi zji. Na le ̋y
do te go wy ko rzy sty waç swój opty mizm
i kon se kwen cj´, nie si ∏´. Wy bit ni przy -
wód cy po cià ga li za so bà lu dzi swo im
au to ry te tem i do Ê wiad cze niem”. 
Uczest ni czà cy w warsz ta cie le ade rzy
swo je do Êwiad cze nia za mie rza jà prze -
ka zy waç ko le gom i wy ko rzy sty waç je
w prak ty ce udo sko na la jàc pra c´.
„Bar dzo ce ni´ so bie te go ty pu szko le -
nia – mó wi Mi ro s∏aw ˚o ga ∏a, kie row -
nik Ze s po ∏u Tech no lo gicz ne go w Jed no -
st ce Pro duk cyj nej Mon ta˝. – Sà dla
mnie tym bar dziej cen ne, ˝e mam krót -
ki sta˝ na zaj mo wa nym sta no wi sku.
Mam wi´c szan s´ po znaç opi nie ko le -
gów i za pro po no waç no we roz wià za nia.
Dzi siaj sta ra ∏em si´ prze ko naç uczest -
ni ków, ˝e cen nà ini cja ty wà by ∏o by po -
ka za nie lu dziom z pro duk cji pra cy kie -
row ni ka -le ade ra. Do nie daw na sam
pra co wa ∏em ja ko pra cow nik fi zycz ny
i wiem, ˝e pew ne pro ce sy ina czej si´
wi dzi z po zy cji le ade ra. Chcia∏ bym, aby
pra cow ni cy po znali mo je pro ble my”.
Dla Ma ria na Po ∏à ca rza, kie row ni ka
Ze spo ∏u Tech no lo gicz ne go Mon ta ̋u,
szko le nie by ∏o oka zjà do po dzie le nia
si´ je go do Êwiad cze nia mi z pra cy w za -

k∏a dzie Fia ta w Tu ry nie:
„Z tym, o czym by ∏a dziÊ mo -
wa na szko le niu, mia ∏em do
czy nie nia pod czas 5 mie -
si´cz ne go po by tu we W∏o -
szech. Pra co wa li Êmy ze spo -
∏o wo i dzi´ ki te mu osià ga li -
Êmy suk ce sy. To szko le nie
po zwo li ∏o mi na zwaç mo je
prak tycz ne do Êwiad cze nia
po imie niu, wy mie niç po glà -
dy z uczest ni ka mi. My Êl´, ˝e
to, cze go si´ do wie dzie li Êmy
na szko le niu, jest wy star cza -
jà cym na rz´ dziem, na le ̋y
tyl ko s∏u chaç, s∏u chaç, a po -
tem umie j´t nie si´ tym na -
rz´ dziem po s∏u gi waç”.
W opi nii wi´k szo Êci uczest ni -
ków szko le nia wy mia na in -
for ma cji jest jed nym z naj -
wa˝ niej szych ele men tów bu -
do wa nia no we go mo de lu le -
ader ship. „Szko le nie pod po -
wie dzia ∏o mi, ja kie na rz´ dzia
wy ko rzy staç dla po pra wie nia
or ga ni za cji i czyn ni ka mo ty -
wu jà ce go pra cow ni ków –
mó wi Bo gu s∏aw Zoƒ, kie -
row nik Utrzy ma nia Ru chu
w J. P. Mon ta˝. W∏a Êci wy
obieg in for ma cji w ze spo le
jest jed nym z naj wa˝ niej -
szych czyn ni ków mo ty wa cyj -
nych. W dzi siej szych cza sach in for ma -
cja to jest w∏a dza, pie nià dze, to jest
zysk i za do wo le nie pra cow ni ka. Wa˝ -
na jest te˝ ko mu ni ka cja mi´ dzy mnà
a pod w∏ad ny mi, trze ba tyl ko umieç ich
s∏u chaç i po ma gaç im w roz wià zy wa niu
pro ble mów. Dzi´ ki po my s∏om pra cow -
ni ków mo je go ze spo ∏u wy pra co wa li -
Êmy 400 ty si´ cy z∏ zy sku dla za k∏a du.
Na szym naj wi´k szym wy zwa niem by ∏o
po ru szo ne na szko le niu „uprasz cza nie
rze czy” (sta ra my si´ np. uprasz czaç
pro ce du ry na pra wia nia urzà dzeƒ). Po -
za tym czyn nie re ali zu je my for mu ∏´
„wy cho dze nie po za utar te sche ma ty”.

U mnie wie lu pra cow ni ków
ma ju˝ po nad 20 let nie do -
Êwiad cze nie i wa˝ ne jest, by
za ak cep to wa li zmia ny, któ re
przy no szà po pra w´. Istot -
na jest te˝ „pra ca w gru pie”,
umie j´t noÊç po ro zu mie wa -
nia si´ lu dzi mi´ dzy so bà. Te
czyn ni ki wy da jà mi si´ naj -
wa˝ niej sze.” B. Zoƒ przy z -
na je, ˝e Work shop po zwo li∏
mu w pe∏ ni zro zu mieç po -
wie dze nie cz´ sto przy wo ∏y -
wa ne pod czas wy k∏a du –
„Na przód i Szyb ko” (Avan ti
e Ve lo ci).
Te re sa ¸u ka wiec ka i Mat teo
Del la Roc ca stwier dzi li, ˝e
w naj bli˝ szym cza sie ma te -
ria∏y z ro bo czej cz´ Êci szko -
leƒ zostanà przeniesione do
in tra ne tu. „Chcie li by Êmy,
aby kwe stie po ru sza ne
przez uczest ni ków grup zna -
la z∏y si´ w sie ci, pla nu je my
za miesz cze nie tam spra -
woz da nia z warsz ta tów oraz
roz pa tru je my mo˝ li woÊç
utwo rze nia fo rum dys ku syj -
ne go. Ka˝ dy pra cow nik
mia∏ by wte dy mo˝ li woÊç
wpro wa dza nia tam swo ich
idei i po my s∏ów do ty czà cych
za gad nieƒ przy wódz twa”.

Na sze przed si´ bior stwo funk cjo nu je
na za sa dzie od wró co nej pi ra mi dy. T́
mak sy m´ za wsze pod kre Êla dy rek tor
Ar let, mó wiàc, ˝e to pra cow ni cy po win -
ni mieç szan s´ kre owa nia i re ali za cji
swo ich po my s∏ów, a ma na ga ment mu -
si ich w tym wspie raç” – mó wi Del la
Roc ca. Te re sa ¸u ka wiec ka do da je: „Si -
∏a tkwi w lu dziach i mu si my ro biç
wszyst ko, aby t´ si ∏´ wy do byç. Szko le -
nia nie koƒ czà dys ku sji na te mat zna -
cze nia za gad nie nia przy wódz twa, dla -
te go pla nu je my ko lej ne spo tkania, dla
wy mia ny do Êwiad czeƒ oraz dal sze go
umac nia nia na sze go Le ader ship”.

Ma ria n Po ∏à ca rz

Bo gu s∏aw Zoƒ

Mi ro s∏aw ˚o ga ∏a

Zbi g nie w Sze ja
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Fir ma jest w do sko na ∏ej kon dy cji. W ubie g∏ym ro ku osià gn´ ∏a pe∏ nà
zdol noÊç pro duk cji, prze kra cza jàc tym sa mym licz b´ 2450 sztuk sil ni ków
na do b´. Tur bo Die sel 1.3 SDE zo sta∏ uho no ro wa ny pre sti ̋o wym ty tu ∏em
„Sil ni ka Ro ku 2005”. Wy znacz ni kiem wiel kie go suk ce su fir my jest nie tyl -
ko pro duk cja du ̋ej ilo Êci sil ni ków, ale tak ̋e ja koÊç do rów nu jà ca, al bo
wr´cz wy˝ sza od naj lep szych za k∏a dów na Êwie cie – po twier dzi ∏y to ba da -
nia za do wo le nia klien tów i kosz tów gwa ran cji.
„Naj bar dziej cie szy mnie fakt, ˝e wy so ko wy kwa li fi ko wa na za ∏o ga po tra fi
spro staç na wet naj trud niej szym wy zwa niom dla te go w∏a Ênie je stem prze -
ko na ny, ˝e nasz g∏ów ny cel na bie ̋à cy rok, czy li zwi´k sze nie pro duk cji, zo -
sta nie osià gni´ ty. Ka˝ da am bit na fir ma mu si dà ̋yç do nie ustan ne go roz -
wo ju, w zwiàz ku z tym mu si my dbaç rów nie˝ o bez pie czeƒ stwo pra cy, po -
pra w´ ja ko Êci i ob ni ̋a nie kosz tów pro duk cji. Je stem prze ko na ny, ˝e staç
nas na to, aby ten do bry pro dukt (sil nik Tur bo Die sel 1.3 SDE) by∏ wy twa -
rza ny tyl ko w na szym za k∏a dzie” – mó wi Ta de usz Âwier czek, Pre zes Za rzà -
du Fiat -GM Po wer tra in Pol ska.
Te am bit ne pla ny wy ma ga jà du ̋e go za an ga ̋o wa nia ca ∏ej za ∏o gi. Dla te go
w∏a Ênie dy rek cja dà ̋y do jej cià g∏e go po wi´k sza nia. Obec nie firma za trud -
nia 1360 pra cow ni ków, ale ta licz ba nie ustan nie ro Ênie. Ta de usz Âwier -
czek nie ukry wa, ˝e naj wi´k szà sa tys fak cj´ da je mu fakt, ˝e mo ̋e przyj mo -
waç do pra cy co raz wi´ cej osób. 
„M∏o da za ∏o ga, a sta no wi jà oko ∏o 50 pro cent pra cow ni ków, któ ra prze ja -
wia ch´ç do po g∏´ bia nia swo jej wie dzy, na by wa nia no wych do Êwiad czeƒ to

Strategia dzia∏aƒ Fiat-GM Powertrain Polska
to kolejny dowód na to, ˝e zak∏ad nie
zamierza spoczàç na laurach po serii
ubieg∏orocznych sukcesów. Nieustanny
wzrost produkcji stwarza realnà szans´
na nowe miejsca pracy. Niebawem za∏og´
mo˝e zasiliç 300 nowych pracowników.

Ambitne
plany

mo ja naj wi´k sza ra doÊç. Dla te go
w∏a Ênie mo im prio ry te to wym ce lem,
pod czas ulep sza nia stra te gii, jest
ch´ç przyj mo wa nia do pra cy co raz
wi´k szej ilo Êci m∏o dych lu dzi. W tym
ro ku ma my szan s´ daç za trud nie -
nie 300 no wym pra cow ni kom. W tym
ce lu ko niecz ne jest wpro wa dze nie
szó ste go dnia pra cy ma szyn, przy za -
cho wa niu 5 dni pra cy Êred nio w ty go -
dniu (40 go dzin ny ty dzieƒ pra cy)
dla 100 pro cent pra cow ni ków pro -
duk cyj nych a dla pra cow ni ków utrzy -
ma nia ru chu w nie dzie l´ na dwóch
zmia nach. My Êl´ o tym, bio ràc
pod uwa g´ utrud nie nia pra cy w so -
bo ty i nie dzie le. Sys tem pra cy 18/20
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zmian, któ ry za mie rza my wpro wa dziç
jest za tem zgod ny z pol skim pra wem
i na szym Re gu la mi nem Pra cy. Fiat-
GM Po wer tra in Polska osià ga∏ suk ce -
sy we wszyst kich, po dej mo wa nych
wcze Êniej ini cja ty wach. Li cz´ na to,
˝e tak b´ dzie i tym ra zem. Nie ozna -
cza to wca le, ˝e nic nie wy ma ga po -
pra wy – jest wie le ta kich kwe stii.
Wa˝ ne jest, aby na sze co dzien ne do -
Êwiad cze nia po zwa la ∏y nam uni kaç
b∏´ dów w przy sz∏o Êci. Za ∏o ga Fiat-GM
Po wer tra in Polska przez ca ∏y czas da -
je do wo dy en tu zja zmu i od wa gi w dà -
˝e niu do na szych wspól nych ce lów,
za co za wsze wszyst kim jej cz∏on kom
dzi´ ku j´ – do da je T. Âwier czek”.

Fiat Powertrain
Technologies to
globalna grupa,
w sk∏ad której, oprócz
polskiej firmy,
wchodzi 26 zak∏adów
i 16 oÊrodków
in˝ynieryjnych.
Zatrudnia ∏àcznie
23.000 pracowników,
prowadzi interesy
w 12 krajach, posiada
rozbudowana sieç
dealerskà
w ponad 100 krajach.
Swojà dzia∏alnoÊç
w Polsce rozpocz´∏a
w wyniku realizacji
postanowieƒ Sojuszu

Przemys∏owego 
Fiata i General
Motors. Fiat-GM
Powertrain Polska,
jako jedyna spó∏ka tej
grupy, nadal jest
wspó∏w∏asnoÊcià obu
koncernów. Powsta∏a
1 grudnia 2000 roku
w Bielsku-Bia∏ej
na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej na
bazie by∏ego Zak∏adu
Mechaniki Fiat Auto
Poland. W tym krótkim
okresie swojego
funkcjonowania
zas∏u˝y∏a sobie

na chlubne miano
najwi´kszego
pracodawcy i zak∏adu
produkcyjnego
na Podbeskidziu.
Najbardziej intratnym
przedsi´wzi´ciem by∏a
decyzja o wytwarzaniu
innowacyjnego silnika
Turbo Diesel 1.3 SDE.
W listopadzie
ubieg∏ego roku
milionowy silnik
zjecha∏ z taÊmy
produkcyjnej
a obecnie spó∏ka
mo˝e si´ poszczyciç
produkcjà 2450 sztuk
silników na dob´.

Najwa˝niejsze liczby
● 1.000.000 silników wyprodukowano w przeciàgu 2,5 roku

(26.03.2003 – 14.11.2005)

● do 2450 silników na dob´ wzros∏a zdolnoÊç produkcyjna

● z 850 do 1360 wzros∏a liczba zatrudnienia pracowników
w przeciàgu 5 lat, nie liczàc nowych przyj´ç w spó∏kach, 
które pracujà na tym samym terenie dla spó∏ki

Fiat Powertrain Technologies
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„Otrzy ma nie cer ty fi ka tu wy ma ga
od na szej fir my po dej mo wa nia cià -
g∏ych wy zwaƒ, któ rych ce lem jest do -
sko na le nie sys te mu. Dla te go stwo rzy li -
Êmy plan Êro do wi sko wy, uwzgl´d nia jà -
cy in we sty cje przy sz∏o Êci – do da je Ar tur
Bed nar czuk. – Naj wa˝ niej szy mi ce la mi
na naj bli˝ sze dwa la ta sà: wy dzie le nie

„Na szym ce lem nad rz´d nym jest nie ustan ne do sko na le nie po li ty ki w za -
kre sie ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go – mó wi Ar tur Bed nar czuk, pe∏ no moc -
nik ds. Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzà dza nia, CNH Pol ska Sp. z o.o. – De -
cy zja o wdro ̋e niu norm Êro do wi sko wych w na szej spó∏ ce za pa d∏a w 2004
ro ku, jed nak cer ty fi kat ISO 14001 sta no wi zwieƒ cze nie dzia ∏aƒ pro eko lo gicz -
nych, po dej mo wa nych przez nas ju˝ od 1999 ro ku. Od te go cza su zbu do wa -
li Êmy oczysz czal ni´ Êcie ków, na ziem nà sta cj´ pa liw i sk∏a do wi ska od pa dów.
Dzi´ ki za sto so wa niu se pa ra to rów w stu dzien kach ka na li za cyj nych roz wià za li -
Êmy te˝ kwe sti´ oczysz cza nia wód desz czo wych”. 
Sta ra nie si´ o cer ty fi kat ISO 14001 wy ma ga ∏o od Ca se New Hol land w P∏oc -
ku wpro wa dze nia in no wa cji w pla no wa niu, po li ty ce Êro do wi sko wej, wdra ̋a -
niu i funk cjo no wa niu, dzia ∏a niach ko ry gu jà cych i prze glà dach. Zna czà cà ro l´
ode gra∏ EKO ze spó∏, kie ro wa ny przez Jo an n´ Fa bi siak – spe cja li st´ ds. ochro -
ny Êro do wi ska. Ze spó∏ zi den ty fi ko wa∏ i opra co wa∏, na bie ̋à co ak tu ali zo wa nà,
li st´ aspek tów Êro do wi sko wych, któ re zo sta ∏y od po wied nio skla sy fi ko wa ne.
Nast´pnie opracowano instrukcje post´powania w przypadku zagro˝eƒ oraz
tzw. Karty Bezpieczeƒstwa. W pro ce sie wdra ̋a nia CNH uzy ska ∏o te˝ nie zb´d -
ne po zwo le nia na wy twa rza nie od pa dów, emi sj´ ga zów i py ∏ów do at mos fe -
ry i od pro wa dza nie oczysz czo nych Êcie ków prze my s∏o wych.
Te dzia ∏a nia do pro wa dzi ∏y w pierw szej ko lej no Êci do au dy tu wst´p ne go, a na -
st´p nie do uzy ska nia cer ty fi ka tu ISO 14001. Pra ce au dy tor skie, kie ro wa ne przez
dr Jac ka Elia sza, by ∏y pro wa dzo ne przez TÜV Ma na ge ment Se rvi ce GmbH. 

CNH Polska w P∏ocku konsekwentnie
prowadzi polityk´ zrównowa˝onego rozwoju.
Na rezultaty nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.
Podczas styczniowego zintegrowanego
audytu, firma otrzyma∏a certyfikat
ISO 14001 za wdra˝anie nowoczesnych
systemów s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska.

Ekologiczny
sukces

CNH
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ma ga zy nu che micz ne go, ogra ni cze nie
emi sji zwiàz ków or ga nicz nych do at -
mos fe ry, mo der ni za cja ka bi ny la kier ni -
czej he de ra zbo ̋o we go oraz zmniej sze -
nie ilo Êci od pa dów wy twa rza nych przez
CNH Pol ska. W po li ty ce Êro do wi sko wej
zmie rza my do pod no sze nia Êwia do mo -
Êci eko lo gicz nej pra cow ni ków CNH

oraz opty ma li za cji pro ce sów, co do pro -
wa dzi do ogra ni cze nia ne ga tyw ne go
od dzia ∏y wa nia na Êro do wi sko na tu ral -
ne. Pro ces ten wy ma ga cià g∏ej kon tro -
li, dla te go re gu lar nie pro wa dzi my po -
mia ry emi sji za nie czysz czeƒ”. Na pod -
sta wie au dy tów we wn´trz nych, któ re
sà wy ma ga ne przez nor m´ Êro do wi -

sko wà ISO, po wsta jà pla ny dzia ∏aƒ ko -
ry gu jà cych i na praw czych. Po nad to
kie row nic two do ko nu je co rocz ne go
prze glà du sys te mu za rzà dza nia, pod -
czas któ re go ana li zo wa ne jest funk cjo -
no wa nie sys te mu, je go efek tyw noÊç
oraz za pa da jà de cy zje do ty czà ce dal -
szych kie run ków roz wo ju.

Aby chroniç 
Êrodowisko
ISO 14001 to mi´dzynarodowa
norma dotyczàcà zarzàdzania
Êrodowiskowego. Zak∏ada ona, ˝e
polityka Êrodowiskowa firmy
powinna si´ opieraç na stworzonej
przez Edwarda W. Demminga,
koncepcji sta∏ego doskonalenia
(tzw. cykl Demminga). Norm´
opracowano w sposób
umo˝liwiajàcy przystosowanie jej
do ró˝nych warunków
geograficznych, kulturowych
i spo∏ecznych. Nak∏ada ona jednak
na przedsi´biorstwa obowiàzek
dostosowania swojej polityki
do ustawodawstwa i przepisów
prawnych, majàcych chroniç
Êrodowisko naturalne. Certyfikat
ISO 14001 mo˝e otrzymaç firma,
która stale doskonali swój system
zarzàdzania Êrodowiskowego. 

Obok: Kombajn TC56 przed bramà g∏ównà zak∏adu.
Poni˝ej: audit wst´pny (od lewej: Artur Bednarczuk,
dr Jacek Eliasz, Joanna Fabisiak); cz´Êç instalacji
oczyszczalni Êcieków; zbiorniki w stacji paliw.
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Âmiesznie
i strasznie

Âmiesznie
i strasznie



Z Januszem G∏owackim, dramaturgiem, 
prozaikiem, felietonistà, autorem scenariuszy
o sukcesie, Nowym Jorku i zamachu na Hollywood
rozmawia Anna Lubertowicz-Sztorc.



Z pew nà ta kà nie Êmia ∏o Êcià za czy -
nam roz mo w´ z Pa nem, bo we d∏ug
Pa na ko bie ty sà g∏u pie i ma ∏o kre -
atyw ne...
Nie praw da, ko bie ty w mo ich ksià˝ -
kach i sztu kach sà za wsze lep sze
od m´˝ czyzn... 
Czy li z ko bie ta mi mo˝ na si´ przy -
jaê niç?
(Chwi la mil cze nia) Noo, przy jaêƒ z ko -
bie tà jest mo˝ li wa, ale ma pra wie za -
wsze ja kiÊ pod tekst ero tycz ny. Ja si´
przy jaê ni´ z kil ko ma ko bie ta mi. 
Pan du ̋o mó wi i pi sze o suk ce sie
i po ra˝ ce. Co jest bar dziej in spi ru -
jà ce, co bar dziej do pin gu je do
dzia ∏a nia?
Suk ces i po ra˝ ka to cz´Êç ˝y cia, na le -
˝y je trak to waç ja ko rzecz nor mal nà
– w∏a Ênie te go do wie dzia ∏em si´
w No wym Jor ku. To mia sto uczy twar -
do Êci, czy li umie j´t no Êci wy gry wa nia
i umie j´t no Êci prze gry wa nia. Nie
wiem, co jest trud niej sze – wy graç
z god no Êcià czy prze graç z god no Êcià.

Co jest bar dziej in spi ru jà ce? Pa smo
kl´sk nie do da je ra czej ch´ ci do wal ki. 
Suk ces po trzeb ny jest do ˝y cia. Na to -
miast po ra˝ ki i upo ko rze nia bar dzo do -
brze ro bià ar ty Êcie, bo cz´ sto mo to -
rem dzia ∏a nia jest ch´ç od we tu. Jak
ktoÊ mi strasz nie przy ∏o ̋y, wte dy z fu -
rià bio r´ si´ do pi sa nia. 

No w∏a Ênie, po dob no jak Pa na wy -
rzu ci li z PWST, to zo sta∏ Pan kry ty -
kiem, by opi sy waç tych, któ rzy Pa -
nu przy ∏o ̋ y li...
Tak, za czà ∏em pi saç re cen zje te atral -
ne, ˝e by przy ∏o ̋yç mo im pro fe so rom,
któ rzy uzna li – s∏usz nie zresz tà – ˝e je -
stem zu pe∏ nie po zba wio ny ta len tu ak -
tor skie go. Tak na praw d´ wy rzu co no
mnie za cy nizm, bo za sam brak ta len -
tu ze szko ∏y te atral nej si´ nie wy rzu ca.
Wy star czy w∏à czyç te le wi zj´ al bo iÊç
do te atru, aby si´ o tym prze ko naç. 
Po roz ma wiaj my jesz cze o suk ce -
sie. Co jest mia rà Pa na suk ce su?
Ja wiem? Jak przy je cha ∏em do No we go
Jor ku, to pew ne na zwi ska by ∏y dla mnie
le gen dà. Nie bar dzo na wet wie rzy ∏em,
˝e Paul New man czy Ar thur Mil ler na -
praw d´ ist nie jà. My Êla ∏em o nich jak
o le gen dach mo jej m∏o do Êci, a na gle
oka za ∏o si´, ˝e ci lu dzie czy ta jà mo je
sztu ki, in te re su jà si´ mnà... Po za tym
za du ̋y suk ces uwa ̋am to, ˝e ˝y j´
z pi sa nia, czy li z te go co lu bi´ ro biç.

„...T́  ksià˝k´ pisa∏em troch´
jak powieÊç, której jestem
g∏ównym bohaterem...”

Z Arthurem Pennem i Malcolmem McDowellem
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Ale tak na praw d´ po j´ cie suk ce su jest
umow ne i ma wie le od cie ni. Wiel ki
i praw dzi wy suk ces ma na przy k∏ad Ro-
man Po laƒ ski, któ re go zna ca ∏y Êwiat.
Ar thur Mil ler za in te re so wa∏ si´ Pa -
na sztu ka mi i... 
On mi w Ame ry ce naj bar dziej po móg∏.
Ten s∏yn ny ame ry kaƒ ski dra ma turg
prze czy ta∏ „Kop ciu cha”, spodo ba∏ mu
si´, i wy s∏a∏ go do naj lep sze go te atru
w No wym Jor ku. To by∏ wspa nia ∏y cz∏o -
wiek, ta ki ame ry kaƒ ski Eu ro pej czyk al -
bo eu ro pej ski Ame ry ka nin, przy jaê ni∏
si´ z pi sa rza mi stàd i stam tàd, by∏ nie -
s∏y cha nie otwar ty. 
Któ ra z Pa na sztuk za de cy do wa ∏a
o suk ce sie? 
„Po lo wa nie na Ka ra lu chy”. To hi sto ria
o pa rze emi gran tów prze ra ̋o nych No -
wym Jor kiem. To by∏ ogrom ny suk ces,
rów nie˝ ko mer cyj ny. Sztu ka by ∏a gra -
na w 50 te atrach w Ame ry ce i po tem
na ca ∏ym Êwie cie. „An ty go na w No -
wym Jor ku” te˝ po sz∏a Êwiet nie, ale
nie a˝ tak. By ∏a gra na rów nie˝ w Eu ro -
pie, zo sta ∏a prze t∏u ma czo na na po -
nad 20 j´ zy ków. 

Boi si´ Pan cze goÊ? Za wo do wo?
˚y cio wo? 
Bo j´ si´ na przy k∏ad, ˝e nie wyj dzie
ksià˝ ka, któ rà te raz pi sz´. Jest sza le -
nie trud na. Pi szàc, sta ram si´ nie po -
wta rzaç, chc´ pró bo waç cze goÊ no -
we go. Wie pa ni, im cz∏o wiek jest star -
szy, tym trud niej si´ pi sze. W m∏o do -
Êci wal czy, chce coÊ zmie niaç. Te raz

chc´ na pi saç coÊ, co na praw d´ wy -
da je mi si´ wa˝ ne i dla te go bar dzo
oszcz´d nie i uwa˝ nie do bie ram i te -
ma ty, i s∏o wa, i zda nia, i prze cin ki,
i krop ki. Iza ak Ba bel na pi sa∏ zda nie
w ro dza ju:... ̋ a den szty let nie wcho dzi
tak mi´k ko w cia ∏o jak w∏a Êci wie po -
sta wio na krop ka... 
A co jest naj trud niej sze w ak cie
twór czym... 
Trze ba pró bo waç pi saç coÊ, co ma
sens, co jest wa˝ ne i umieç to na pi -
saç. Ja je stem pe sy mi stà, uwa ̋am, ̋ e
bar dziej ni˝ in ter net ∏à czy dziÊ lu dzi po -
czu cie de pre sji. Ta de pre sja jest
wszech ogar nia jà ca. Za uwa ̋y ∏em jà,
kie dy by ∏em w Ro sji, ale Ame ry ka te˝
ostat nio po smut nia ∏a i to jest dla mnie
wa˝ ne. Pi sz´ na ogó∏ tra gi ko me die
– utwo ry i Êmiesz ne, i strasz ne. Uwa -
˝am, ˝e nie ma lep sze go spo so bu wy -
po wia da nia si´ o rze czach tra gicz nych
ni˝ iro nia. W ten spo sób pró bu j´ przyj -
rzeç si´ Êwia tu, za sta no wiç si´
nad nim. Nie sà dz´ ˝e bym zna laz∏ ja -
kieÊ od po wie dzi, ale uwa ̋am, ˝e li te -
ra tu ra po win na sta wiaç py ta nia. 

Z Evà Nagorski i Arthurem Millerem

„...Sztu ka by ∏a gra na w 50 
te atrach w Ame ry ce i po tem
na ca ∏ym Êwie cie...”
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A ba rie ra j´ zy ko wa?
Pi sa nie w ob cym j´ zy ku to kosz mar,
chy ba, ˝e wy je dzie si´ ja ko dziec ko.
Dla te go pol ska li te ra tu ra w∏a Êci wie
w Ame ry ce nie ist nie je. Ja mo g´ pi saç
sztu ki po an giel sku, ale wy ma ga to
póê niej czy jejÊ po mo cy. „An ty go n´
w No wym Jor ku” na pi sa ∏em po an giel -
sku, ale po tem jesz cze spo ro cza su
sie dzia ∏em nad nià z ame ry kaƒ skà pi -
sar kà. Na ogó∏ w prze k∏a dzie, na wet
do brych t∏u ma czy, dwa dzie Êcia pro -
cent utwo ru gi nie, zw∏asz cza, ˝e ja pi -
sz´ cien ko, iro nicz nie. 
Ja ka jest obec nie ro la pi sa rza?
Sce na rzy sta ta siem co we go se ria lu
czy au tor tek stów na pod ko szul -
kach to prze cie˝ dzi siaj wy bit ny
twór ca...
Kie dyÊ by ∏o tak, ˝e lu dzie sta ra li si´
do ra staç do sztu ki, a te raz sztu ka do -
pa so wu je si´ do lu dzi. Âwia tem rzà -
dzà pie nià dze – to jest naj now szy
pià ty ˝y wio∏. To te˝ jest czàst ka mo jej
de pre sji: scha mie nie i de wa lu acja
kul tu ry. Kie dyÊ, aby braç udzia∏ w kul -
tu rze trze ba by ∏o cho cia˝ na uczyç si´
pi saç i czy taç, dzi siaj wy star czy

umieç na ci skaç gu zik w pi lo cie te le -
wi zo ra. Ale to smut ne i nie za mar -
twiaj my si´ ju˝ tym...
Miesz ka Pan w bar dzo pre sti ̋o wej
dziel ni cy No we go Jor ku. Ja ki ma
Pan wi dok z okna?
To bar dzo do bra dziel ni ca, w tym sa -
mym do mu miesz ka jà zna ne gwiaz dy.
Wi dok mam na rze k´ Hud son – ol brzy -
mià, sze ro kà, wspa nia ∏à. Wi dz´ rów -

nie˝ Bro dway, sy na go g´, obok jest ka -
te dra. I to jest w∏a Ênie po t´ ga No we -
go Jor ku. To mia sto wy twa rza ol brzy -
mià ener gi´, któ ra jed nym s∏u ̋y in nym
nie. Mnie wy da je si´ s∏u ̋yç, cho cia˝
ostat nio, po raz pierw szy mnie m´ czy -
∏o. War sza wa to cu dow ne, ma ∏e mia -
sto, spo kój, ci sza, nikt si´ nie spie szy,
wi daç nie bo.... To tak, jak bym cof nà∏
si´ w cza sie o – co naj mniej – 50 lat.
Nie wia ry god ne...
W No wym Jor ku pa nu je strasz ny t∏ok,
zgie∏k i cià gle przy je˝ d˝a jà no wi lu -
dzie. Wy da wa ∏o mi si´, ˝e po za ma -
chach 11 wrze Ênia lu dzie za cznà
z te go mia sta ucie kaç. Nic po dob ne -
go. Jest ich co raz wi´ cej, kil ka na Êcie
mi lio nów. 
Szy ku je Pan za mach na Hol ly wo od?
Za mach na Hol ly wo od to ja szy ku j´
od bar dzo daw na, ale ze Êred ni mi
efek ta mi. Hol ly wo od sku tecz nie si´
bro ni (Êmiech). Sprze da ∏em tam 5
sce na riu szy. Ku pi li je, ale nie zre ali zo -
wa li. Do dwóch roz po cz´ to na wet
zdj´ cia, ale z ró˝ nych wzgl´ dów, pro -
jek ty upa d∏y. W Hol ly wo od trze ba ko ∏o
swo ich spraw nie ustan nie cho dziç.

Z Janem Himilsbachem podczas kr´cenia „Rejsu”

„...Nowy Jork wytwarza
olbrzymià energi´, która
jednym s∏u˝y innym nie...“



Opo wiem ta kà aneg do t´. Mia ∏y roz -
po czàç si´ zdj´ cia do „Po lo wa nia
na Ka ra lu chy” i wo zi∏ mnie i jed nà
z pro du cen tek w∏o ski szo fer. S∏u cha∏
roz mów, któ re pro wa dzi li Êmy.
Na koƒ cu da∏ mi wi zy tów k´ i po wie -
dzia∏: „je ̋e li film wyj dzie, to mnie wy -
naj miesz, a je ̋e li nie, to przyjdê
do mnie, dam ci pra c´”. Jest to bar -
dzo no wo jor skie: huÊ ta nie si´ mi´ dzy
suk ce sem i kl´ skà. 
„Z g∏o wy” to po wieÊç au to bio gra -
ficz na, ale za sta na wiam si´, czy
na praw d´ jest szcze ra a˝ do bó lu
czy to tyl ko po zo ry, a Pan po wie -
dzia∏ tyl ko ty le, ile chcia∏.
T́  ksià˝ k´ pi sa ∏em tro ch´ jak po -
wieÊç, któ rej je stem g∏ów nym bo ha -
te rem. Pew ne rze czy sà w niej zmy -
Êlo ne, ale sà to zmy Êle nia praw dzi we,
to zna czy ta kie, któ re na wet je ̋e li si´
nie zda rzy ∏y, to po win ny si´ zda rzyç.
Nie na le ̋y te go trak to waç ja ko do ku -
ment mo je go ̋ y cia – jest to ja kaÊ kre -
acja. Ta ksià˝ ka zo sta ∏a do brze przy j´ -
ta, co bar dzo mnie ucie szy ∏o. Prze ko -
na ∏em si´, ˝e na pi sa niu mo˝ -
na w Pol sce coÊ za ro biç.

A tak na praw d´ to lu bi Pan Ame -
ry k´? Po wieÊç „Ostat ni cieç” jest
ra czej zja dli wym i cy nicz nym ob -
ra zem ame ry kaƒ skiej rze czy wi -
sto Êci...
W Ame ry ce sà dwa fa scy nu jà ce miej -
sca Los An ge les i No wy Jork. A w∏a Êci -
wie No wy Jork i Los An ge les. Z resz tà
by wa ró˝ nie. 
Ame ry ka to kraj wspa nia ∏y, ale i strasz -
ny. To nie przy pa dek, ˝e naj wi´k sza li -
te ra tu ra po wsta je w∏a Ênie w Ame ry ce. 
Tam jest ogrom ne st´ ̋e nie dra ma tu.
Suk ces i ka ta stro fa cho dzà pod r´ k´.
Tam mi si´ do brze pi sze, tam tej sza
ener gia mi s∏u ̋y. Czy ja to lu bi´? Lu bi´.
Dwa dzie Êcia kil ka lat te mu, tu˝
przed sta nem wo jen nym, kie dy
zna laz∏ si´ Pan po raz pierw szy
w No wym Jor ku, by∏ Pan ma ∏o zna -
nym pol skim emi gran tem. Co ta -
kie go jest w cz∏o wie ku, ˝e ka ̋e mu
wal czyç, przeç do przo du...
Ch´ç spraw dze nia si´. Przed wy jaz -
dem by ∏em uzna wa ny za pi sa rza
„war szaw ki”, w Ame ry ce, zna la z∏em
si´ w sy tu acji zu pe∏ nie dla mnie no -
wej i za czy na ∏em od po czàt ku. Bar -

dzo by ∏em cie ka wy, czy w tym strasz -
li wie trud nym kra ju, mo g´ za ist nieç
ja ko pi sarz Ja nusz G∏o wac ki. Te raz
wiem, ˝e mo g´. 
Pan jest wy ma ga jà cy i wy ra fi no -
wa ny nie tyl ko w swo ich kre acjach
ale i w stro jach, jeê dzi Pan ∏ad nym
au tem...
W stro jach? Prze sa dza pa ni. A ta Al -
fa Ro meo GT to har mo nij ne po ∏à cze -
nie for my i tre Êci. ¸ad na, nie du ̋a,
szyb ka i wy god na. Na mó wi∏ mnie
na nià Ju rek Iwasz kie wicz, bo ja si´
nie znam na sa mo cho dach. I nie ˝a -
∏u j´, ̋ e jà ku pi ∏em. Wy bra ∏em czar nà,
nie tyl ko ze wzgl´ du na swój pe sy -
mizm, ale uwa ̋am, ˝e Al fa po win -
na byç czar na – wte dy wy glà da pi´k -
nie i ma swój styl. 
Cze go Pa nu ˝y czyç w no wym ro ku?
Nie dzie l´ ˝y cia na dni, mie sià ce, la ta.
Pro sz´ mi ˝y czyç te go sa me go, co
w ze sz∏ym ro ku...
czy li...
... ˝e bym coÊ do bre go na pi sa∏, ˝e bym
nie cho ro wa∏, ˝e by ko cha ∏y mnie ko -
bie ty, co naj mniej jed na.
W ta kim ra zie te go ˝y cz´. 
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Z córkà w Nowym JorkuZ jego Alfà GT w centrum Warszawy
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Po la cy nie zmien nie uwiel bia jà po wro -
ty do prze sz∏o Êci, nie dzi wi wi´c, ˝e
p∏y ta „Naj za baw niej sze pol skie
kro ni ki fil mo we” sta ∏a si´ hi tem.
M∏od sze po ko le nie nie mia ∏o oka zji
by waç w ki nie, gdzie przed w∏a Êci wym
se an sem wy Êwie tla no Pol skà Kro ni k´
Fil mo wà. W ostat nich la tach mo˝ -
na za ob ser wo waç ro snà ce za in te re -
so wa nie cza sa mi PRL -u. Nie dzi wi
wi´c, ˝e ktoÊ wpad∏ na po mys∏ wy da -
nia na p∏y cie zbio ru naj za baw niej -

szych kro nik. Oglà -
da si´ je z na ra sta -
jà cym zdzi wie niem.
Te raz ta „lek tu ra”
wy ∏àcz nie Êmie szy,
choç cza sem jest
to gorz ki Êmiech.
W zbio rze znaj du jà
si´ naj bar dziej zna -

ne od cin ki – np. o s∏yn nym „˝u ku Co -
lo ra do”, czy li o ston ce ziem nia cza nej
(zrzu co nej przez Ame ry ka nów), czy
o li kwi do wa niu przy do mo wych bim -
brow ni. Przy pro duk cji kro nik pra co -
wa li naj bar dziej zna ni twór cy pol skie -
go fil mu, na przy k∏ad Je rzy Hof f man. 

Do prze sz∏o -
Êci prze no si
nas rów nie˝
film „K -19”
– opar ta na
praw dzi wej
hi sto rii opo -
wieÊç o za ∏o -
dze ra dziec-
kiej ∏o dzi pod wod nej (na kr´ co na i gra -
na przez Ame ry ka nów). W g∏ów nych
ro lach wy st´ pu jà Liam Ne eson i Har -
ri son Ford. Ak cja to czy si´ w cza sach
„zim nej woj ny”. „K -19” mie Êci si´
ide al nie w ka no nie po dob nych pro -
duk cji. Jest mi sja do spe∏ nie nia, jest
awa ria okr´ tu, czy li wszyst ko, cze go
po trze ba do zbu do wa nia na pi´ cia.
Oka zu je si´ rów nie˝, ˝e od lo su za ∏o gi
∏o dzi pod wod nej za le ̋y przy sz∏oÊç
Êwia ta, na po k∏a dzie znaj du jà si´ bo -
wiem g∏o wi ce ato mo we. Film ma od -
po wied nià daw k´ na pi´ cia i ∏a twy
do prze wi dze nia ko niec. W cza sie pra -
cy nad fil mem nie po s∏u gi wa no si´
ma kie tà – kr´ co no na spe cjal nie zre -
kon stru owa nym okr´ cie, któ ry mia∏
wy mia ry iden tycz ne jak K -19. 

Kwe stià cza -
su by ∏o na -
kr´ ce nie fil -
mu o ˝y ciu
i bok ser skiej
ka rie rze Mu -
h a m  m a  d a
Ali. „Ali” zo -
sta∏ wy re ̋y-

se ro wa ny przez Mi che la Man na.
W g∏ów nej ro li wy stà pi∏ Will Smith.
Ci´˝ ko jed nak za graç ˝y jà cà le gen d´,
dla te go opi nie na te mat fil mu sà po -
dzie lo ne. Mu ham mad Ali (w∏a Êci wie
Cas sius Clay) to jed en z naj wi´k szych
sportowców na ca ∏ym Êwie cie. Te raz
nie ste ty daw ne go mi strza oglà da my
naj cz´ Êciej w kon tek Êcie je go zma gaƒ
z cho ro bà Par kin so na, a prze cie˝ war -
to go za pa mi´ taç z cza sów, kie dy by∏
nie do po ko na nia.
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PREMIERY
„Pinokio: przygoda
w przysz∏oÊci”
To futurystyczna wersja
bajki Collodiego – Pinokio
to ma∏y robot, który
marzy o tym, aby staç si´
prawdziwym ch∏opcem.
Film wyprodukowano

przy pomocy technologii
trójwymiarowej. Re˝.:
Daniel Robichaud, scen.:
Claude Scasso.
„Niedokoƒczone ˝ycie”
Film w gwiazdorskiej
obsadzie - Robert
Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.

PRL-u
Krzywy uÊmiech
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Mi ko ∏a jek na le ̋y
do po sta ci, któ re
ni gdy si´ nie sta -
rze jà – do ra sta -
my, za k∏a da my
ro dzi ny, a ma ∏y
urwis nie za mie -
rza nas opu Êciç.
To do bry ob jaw,

do pó ki mo ̋e my, pie l´ gnuj my w so bie
dziec ko. Nie dzi wi wi´c, ˝e no wa
ksià˝ ka Go Êcin ne go, ilu stro wa na ry -
sun ka mi Sem pe, od kil ku ty go dni
utrzy mu je si´ na szczy cie list be st sel -
le rów. Tym ra zem hi sto ry jek jest a˝
osiem dzie siàt, wy star czy na d∏u gie, zi -
mo we wie czo ry. Jed no jest pew ne
– roz ryw ka pod czas czy ta nia gwa ran -
to wa na. War to pod kraÊç „Mi ko ∏aj ka”
dziec ku lub czy taç go „le gal nie”
– na g∏os, na czym sko rzy sta jà za rów -
no dzie ci, jak i ro dzi ce. I nie bój my si´
wra caç do w∏a sne go dzie ciƒ stwa
– mo ̋e si´ oka zaç, ˝e jest to je den
z naj s∏od szych po wro tów w na szym
˝y ciu! Re ne Go Êcin ny, Je an -Ja cqu es

Sem pe: Przy go dy Mi ko ∏aj ka. Znak.

Kra ków 2005.

Ksià˝ ka Au sten prze ̋y wa praw dzi wy
re ne sans zwià za ny z ko lej nà ekra ni -
za cjà. Ten ro mans, uwiel bia ny przez
An gli ków, a zw∏asz cza przez An giel ki,

cie szy si´
nie s∏ab nà -
cà po pu -
lar no Êcià
od kil ku -
dzie si´ ciu
lat. I s∏usz -
nie – bo
jest za ba-
w ny, lek ko
na p i  sa ny
i pe ∏en ko-

lo ry tu epo ki. Ja ne Au sten by ∏a in te -
li gent nà i no wo cze snà, jak na ów -
cze sne cza sy ko bie tà, któ ra
na swój spo sób kry ty ko wa ∏a skost -
nia ∏y sys tem spo ∏ecz no – to wa rzy -
ski. Kry ty ko wa ∏a – oÊmie sza jàc,
a nie ma groê niej szej bro ni od szy -
der stwa, na wet je Êli jest ono
w pew nym sen sie na sy co ne sym -
pa tià. Ja ne Au sten: Du ma i uprze -

dze nie. Pró szyƒ ski i S -ka. War sza -

wa 2000.

Ta ksià˝ ka Le opol da Tyr man da zo sta -
∏a wy da na po raz pierw szy w 1967 ro -
ku przez pa ry ski In sty tut Li te rac ki. Au -
to rzy, któ rym nie uda ∏o si´ „prze -
pchnàç” utwo ru przez si to cen zu ry
PRL -owskiej, zwra ca li si´ o po moc
do In sty tu tu, gdzie za zwy czaj spo ty ka li
si´ z przy chyl no Êcià. Tyr mand by∏ ju˝
w ów cze snym cza sie zna nym pi sa -
rzem, jed nym z naj bar dziej b∏y sko tli -
wych ob ser wa to rów ˝y cia PRL -u. I to
jest w∏a Ênie g∏ów na za le ta ksià ̋ek
Tyr man da – zmys∏ iro nicz ne go, a za ra -

zem sub tel -
ne go prze ka -
zu i bez wstyd -
ne de ma sko -
wa nie ab sur -
dów rze czy wi -
sto Êci. Spo -
tka nie z Tyr -
man dem po
la tach jest jak
po ga w´d ka 

z daw no nie wi dzia nym, lu bia nym
przy ja cie lem. Le opold Tyr mand: ˚y cie

to wa rzy skie i uczu cio we. Pró szyƒ ki

i S -ka. War sza wa 2005.

Nakr´cony na podstawie
bestsellerowej powieÊci.
G∏ównym bohaterem jest
zgorzknia∏y, starzejàcy si´
m´˝czyzna, który nie potrafi
pogodziç si´ ze Êmiercià
syna. Re˝.: Lasse Hallstrom,
scen.: Mark Spragg, Virginia
Korus Spragg.
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Logitech jest
jednym
z najbardziej znanych
producentów akcesoriów
komputerowych. Nowe
myszki G7 Laser
Cordless Mouse i G5
Laser Cordless Mouse

przeznaczone sà
dla wymagajàcych graczy,
dla których liczy si´
szybkoÊç i precyzja
przekazu. Przesy∏ to

oko∏o 6,4 megapixeli
na sekund´. Firma
twierdzi, ˝e spe∏nia tym
samym marzenia milionów
graczy PC na ca∏ym

Êwiecie. Laser jest tak
szybki, ˝e nawet
najbardziej dynamiczne
gry zachowajà Êwietnà
jakoÊç. Nie ma opóênieƒ,
zak∏óceƒ, a gracz ma

Fir ma Sam sung za pre -
zen to wa ∏a no wy mo del
te le fo nu ko mór ko we go
– A620. Pro du cen ci
za chwa la jà zw∏asz -
cza apa rat fo to gra -
ficz ny, w któ ry wy -
po sa ̋o ny jest te le -
fon. Mo˝ na ste ro -
waç mi´ dzy in ny mi
usta wie niem ko lo rów, aby
zdj´ cie spe∏ nia ∏o ocze ki wa nia na wet
naj bar dziej wy bred ne go u˝yt kow ni ka.
Mo˝ na tak ̋e, na przy k∏ad, „opra wiç” fo -
to w za baw ne ram ki. Cie ka wost kà jest
mo˝ li woÊç do pa so wa nia prze cho wy wa -
nych ob ra zów do spi su te le fo nów. W ta -
kim przy pad ku, kie dy ktoÊ do nas dzwo -
ni, na wy Êwie tla czu po ja wia si´ je go
zdj´ cie. Aby mak sy mal nie
upro Êciç dzwo nie nie,
da no klien to wi
mo˝ li woÊç g∏o so -
we go wy bie ra nia
nu me rów. Trze ba
po pro stu wy po -
wie dzieç na zw´,
ja kà ma my wpi -

sa nà w ksià˝ ce te le fo nicz nej,
bez po wta rza nia, a co naj wa˝ -

niej sze, bez wcze Êniej sze go na -
gry wa nia! Tem po, w ja kim roz wi ja

si´ ry nek te le ko mu ni ka cyj ny spra -
wia, ˝e nie d∏u go te le fo ny b´ dà wy -

ma gaç mi ni mal nej po mo cy cz∏o wie -
ka, aby dzia ∏aç efek tyw nie. 

Fir ma Ap ple za pre zen to wa ∏a no we go
iPo da. iPod na no mie Êci oko ∏o 1000
utwo rów al bo 25000 fo to gra fii, a je go
roz mia ry sà jesz cze mniej sze ni˝ do -
tych cza so wych mo de li. Za mia rem pro -
du cen tów by ∏o po ∏à cze nie ory gi nal ne go
de si gnu, ∏a two Êci ob s∏u gi i du ̋ej po -
jem no Êci. Do st´p ne ko lo ry to ró ̋o wy,
czer wo ny, nie bie ski, zie lo ny, bia ∏y i czar -
ny. Mo˝ na te˝ spra wiç swe mu „pu pi lo -
wi” gu stow ne etui.
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ci

z wodotryskiem
Czekajàc na komórk´
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Z no we go
pro duk tu
fir my Bosch ucie -
szà si´ pa no wie, któ rych
hob by to maj ster ko wa nie. Pierw sza
na Êwie cie wier tar ko -wkr´ tar ka uda -
ro wa – GSB 36 V -Li po sia da bar dzo
wy daj ny aku mu la tor li to wo -jo no -
wy 36 V, co spra wia, ˝e urzà dze niem
mo˝ na pra co waç szyb ciej i d∏u ̋ej.
Ca∏ ko wi ty ci´ ̋ar wier tar ki to 3,2 kg.
Pro du cent chwa li si´, ˝e na jed nym
cy klu ∏a do wa nia wy daj noÊç ro Ênie
o oko ∏o 50 %. Obu do w´ za pro jek to -
wa no tak, by na wet po upad ku z wy -
so ko Êci 2 me trów, nic si´ urzà dze niu
nie sta ∏o. Za sto so wa nie aku -
mu la to ra li to wo -jo no we -
go spra wia, ˝e na wet
ostat nie wier ce nie
jest wy ko na ne
z ta kà sa mà
mo cà, jak po -
zo sta ∏e. Dio -
do wy wskaê -
nik na ∏a do wa -
nia in for mu je
u˝yt kow ni ka
o po zio mie ener gii.

Se ria Ve lo ci ty Blau -
punk ta to pro po -

zy cja dla wy ma -
ga jà cych, ce -
nià cych pre cy -
zj´ i czy stoÊç
brzmie nia. Od -
Êwie ̋o na li nia

za spo koi tak ̋e
es te tycz ne po -

trze by po ten cjal -
nych klien tów. W ofer -

cie ze sta wów sa mo cho do -
wych po ka za ∏y si´ g∏o Êni ki ni sko to no -
we i sub wo ofe ry w obu do wach. Dzi´ -
ki za sto so wa niu wy so kiej ja ko Êci ma -
te ria ∏ów, dêwi´k jest bar dzo pre cy zyj -
ny, a mon ta˝ ba nal nie pro sty. G∏o -
Êni ki wy po sa ̋o no w lek kie,
sztyw ne i od por ne
na re zo nans

mem bra ny z w∏ók na szkla ne go, któ re
za bez pie cza jà dêwi´k przed znie -
kszta∏ ce niem. Sub wo ofer po sia da na -
to miast do dat ko wy szew wzmac nia jà -
cy. No wa tech no lo gia, po raz pierw szy
za sto so wa na we wzmac nia czach, to
Ther mal Thro tl le, któ ra za po bie ga wy -
∏à cza niu si´ urzà dza nia, na wet w naj -
bar dziej eks tre mal nych wa run kach. 
Co mes – naj wi´k szy pro du cent no te -
bo oków w Pol sce, za pre zen to wa∏ swój
naj now szy mo del – Ari sto
Smart 400s. Jest on opar ty o plat -
for m´ In tel Cen tri no, po sia da pa no ra -
micz nà ma try c´ o prze kàt nej 15,4.
Przy bu do wie ekra nu za sto so wa no
tech no lo gi´ Gla re, któ ra gwa ran tu je
su per kry sta licz ny ob raz, nie za le˝ nie
od kà ta wi dze nia. Roz dziel czoÊç
to 1280 x 800 pik se li, co umo˝ li wia
oglà da nie fil mów dvd na pe∏ nym
ekra nie. No te bo ok wy po sa ̋o no w na -
gry war k´ DVD+/-RW. Dzi´ ki za sto so -
wa niu ba te rii 8-ogni wo wej, osià gni´ to
bar dzo do bre wy ni ki, je Êli cho dzi
o d∏u goÊç cza su pra cy.

do dyspozycji
wyÊwietlacz
informujàcy o stopniu
wyczerpania baterii. JeÊli
mysz jest u˝ywana bez
przerwy (na przyk∏ad
w wypadku turnieju),

bateria
wytrzymuje oko∏o

siedmiu godzin bez
∏adowania. W normalnym
„biurowym”
wykorzystywaniu,
powinna starczyç
na cztery dni. Producenci

wyposa˝yli
nawet myszk´ G5
w ruchome, miniaturowe
obcià˝niki, dzi´ki którym
mo˝na samemu sterowaç
wagà urzàdzenia. Aby
ca∏kowicie skorzystaç

z dobrodziejstw
technologii

laserowej, warto zakupiç
równie˝ bezprzewodowà
klawiatur´ MX 5000
LASER. 



gr
y

Pa
w

e∏
 K

oz
ie

rk
ie

w
ic

z

Wie le osób z pew no Êcià pa mi´ -
ta film „Mistrz kie row ni cy ucie ka”
z Bur tem Rey nold sem w ro li g∏ów -
nej, z sza lo ny mi po Êci ga mi sa mo -
cho do wy mi. Te raz my ma my oka -
zj´ za ba wiç si´ w kot ka i mysz k´
z po li cjà w ko lej nej cz´ Êci se rii
Ne ed for Spe ed.
Jest to ju˝ dzie wià ta od s∏o na tej
naj d∏u˝ szej i naj po pu lar niej szej
se rii gier wy Êci go wych. Ostat nim
ra zem mie li Êmy stycz noÊç z pod -
ziem nym Êwia tem nie le gal nych
wy Êci gów, gdzie staw ki si´ ga ∏y
se tek do la rów, a tym, co naj bar -
dziej si´ li czy ∏o to pre sti˝ i naj le -
piej stu nin go wa ne au to. Te raz
do za ba wy w∏à czy ∏a si´ po li cja...

Prze pi sy sà dla mi´ cza ków
Hi sto ria opo wie dzia na w Ne ed for
Spe ed Most Wan ted nie na le ̋y
do naj bar dziej wy szu ka nych, acz
nie o nià prze cie˝ cho dzi. Je steÊ,
a ra czej by ∏eÊ naj lep szym kie row -
cà w mie Êcie. Nie ste ty, na sku tek
nie for tun nych zbie gów oko licz no -
Êci, prze gry wasz swo je au to,
a na do da tek tra fiasz za krat ki
po wie lo krot nym z∏a ma niu prze pi -
sów dro go wych. Kie dy wy cho dzisz
z pu d∏a, masz tyl ko je den cel: ze -
mst´. Co gor sza, do wia du jesz
si´, ˝e Ra zor – kie row ca, z któ rym
prze gra ∏eÊ – u˝y wa two je go au ta
i uzna wa ny jest za mi strza.

kierownicy
Zostaƒ mistrzem
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Przed to bà nie la da za da nie – po -
ko na nie 15 naj lep szych kie row -
ców w mie Êcie i tra fie nie
na szczyt „czar nej li sty”.
Na po czàt ku nie dys po nu jesz
nad mia rem go tów ki, tak wi´c wy -
bór po jaz dów jest moc no ogra ni -
czo ny. Co cie ka we, jed nym z do -
st´p nych sa mo cho dów jest Fiat
Gran de Pun to. To bar dzo mi ∏e za -
sko cze nie, a i au to Êwiet nie spra -
wu je si´ na dro dze.
Bio ràc udzia∏ w ko lej nych wy Êci -
gach, zdo by wasz sza cu nek wÊród
in nych kie row ców oraz gro ma -
dzisz fun du sze, któ re mo ̋esz
prze zna czyç na po pra w´ osià gów
au ta. A jest w czym grze baç...
skrzy nia bie gów, sil nik, opo ny,
tur bo, in sta la cja pod tlen ku azo tu.
Po kil ku ta kich za bie gach sa mo -
chód za czy na bez pro ble mu ∏a -
maç ba rie r´ 220 km/h. Nie na le -
˝y tak ̋e za po mi naç o je go ze -
wn´trz nym wy glà dzie. Du ̋y wy bór
zde rza ków, spo ile rów, felg alu mi -
nio wych po zwo li ci na stwo rze nia
au ta ma rzeƒ – mo ̋esz tyl ko lek ko
prze mo de lo waç ka ro se ri´, lub
po sta wiç na tu ning eks tre mal ny.

Ca ∏e mia sto two je
Twór cy od da li do dys po zy cji gra -
cza ca ∏e ogrom ne mia sto wraz
z przy le ga jà cy mi do nie go te re na -
mi. W grze znaj dzie au to stra dy,



uli ce miej skie, szo sy, a na wet
bez dro ̋a. Gdy by nie ma pa, po ∏a -
pa nie si´ w te re nie by ∏o by nie -
zmier nie trud ne. Na do da tek dro -
gi ma jà wie le skró tów, cz´ sto nie -
wi docz nych na pierw szy rzut oka.
War to je od szu kaç, gdy˝ pod czas
wy Êci gów sko rzy sta nie z ta kie go
u∏a twie nia mo ̋e daç kil ka se kund
prze wa gi.
Po ca ∏ym te re nie roz sia ne sà
punk ty, w któ rych spo ty ka jà si´
kie row cy, aby braç udzia∏ w ry wa -
li za cji. Ro dza jów kon ku ren cji ma -
my kil ka. 
Naj bar dziej stan dar do wy jest wy -
Êcig na okre Êlo nà licz b´ okrà ̋eƒ
oraz sprint, czy li prze jazd z punk -
tu A do B. W trak cie ka rie ry na -
tra fia si´ tak ̋e na wy zwa nia,
w któ rych na le ̋y prze je chaç kon -
kret nà tra s´ w okre Êlo nym cza -
sie. Wbrew po zo rom nie jest to
∏a twe. Na wet naj mniej szy b∏àd
mo ̋e do pro wa dziç do po ra˝ ki.
Naj cie kaw szym try bem jest jed -
nak wy Êcig po le ga jà cy na za li cza -
niu ko lej nych fo to ra da rów z jak
naj wi´k szà pr´d ko Êcià. Wy gry wa
ten, kto osià gnie naj wi´k szà su -
ma rycz nà pr´d koÊç.

Ch∏op cy ra da row cy
Naj wi´k szà atrak cjà naj now sze go
Ne ed for Spe ed sà emo cjo nu jà ce
po Êci gi z po li cjà. O obec no Êci
stró ̋ów pra wa i po rzàd ku gracz
do wia du je si´ z wmon to wa ne go
w ka˝ de au to an ty ra da ru. Wy star -
czy prze kro czyç dozwolonà pr´d -
koÊç (co w tej grze nie jest zbyt
trud ne), aby ra dio wóz ru szy∏ two -
im Êla dem. 
Dzi´ ki pod s∏u cho wi cz´ sto tli wo Êci
po li cyj nej s∏y szy si´, co pla nu jà
pa tro le. Niech to u∏a twie nie nie
uÊpi two jej czuj no Êci. Po li cjan ci
sà na praw d´ zde ter mi no wa ni
w Êci ga niu pi ra tów dro go wych.

Za nim gracz zdà ̋y si´ zo rien to -
waç, na ogo nie mo ̋e mieç na wet
kil ka na Êcie jed no stek. Im d∏u ̋ej
umy ka spra wie dli wo Êci, tym
wi´k sze si ∏y sà rzu ca ne prze ciw ko
nie mu. Mo ̋e si´ spo dzie waç blo -
kad dro go wych, he li kop te rów,
kol cza tek czy spe cjal nych pó∏ ci´ -
˝a ró wek s∏u ̋à cych do ta ra no wa -
nia nie po kor nych kie row ców.
Za pew niam, ˝e po Êci gi z po li cjà

sà bar dzo emo cjo nu jà ce i do star -
cza jà ogrom nej daw ki ad re na li ny.
Zw∏asz cza, ˝e wir tu al ni gli nia rze
do brze kom bi nu jà, pró bu jàc np.
spy chaç ci´ na po bo cze, czy te˝
blo ko waç tra sy tak, abyÊ wpad∏
na blo ka d´.

Gaz do de chy!
Ne ed for Spe ed Most Wan ted
mo ̋e pre ten do waç do mia na naj -
∏ad niej szej gry wy Êci go wej. Ka˝ dy
z 32 mo de li sa mo cho dów zo sta∏
przy go to wa ny z wiel kà dba ∏o Êcià
o szcze gó ∏y, a efek ty Êwietl ne za -
pie ra jà dech w pier siach. Udêwi´ -
ko wie nie i Êcie˝ ka mu zycz na te˝
sà bar dzo wy so kiej ja ko Êci. Utwo -
ry mu zycz ne ide al nie bu du jà at -
mos fe r´ roz gryw ki – sà dy na micz -
ne i za ch´ ca jà do bar dziej agre -
syw nej jaz dy.
Bez wàt pie nia jest to jed na z naj -
lep szych cz´ Êci se rii. Przy st´p ny
dla ka˝ de go mo del pro wa dze nia
sa mo cho du, du ̋a prze strzeƒ,
po któ rej mo˝ na si´ po ru szaç,
spo ry wy bór aut, tu ning, no
i wspa nia ∏e po Êci gi po li cyj ne. Je -
Êli je steÊ mi ∏o Êni kiem gier sa mo -
cho do wych – oto ty tu∏ dla cie bie.

Ty tu∏: Ne ed for Spe ed Most
Wan ted
Pro du cent: Elec tro nic Arts
Wy daw ca: Elec tro nic Arts Pol ska
Ce na: 139,90 z∏ – wer sja PC
199,90 z∏ – wer sja PS2
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Kto w tym ro ku nie wy sza la∏ si´
na nar tach, ma jesz cze spo ro cza su,
bo w Eu ro pie sà miej sca, gdzie Ênie -
gu jest za wsze pod do stat kiem,
a i s∏oƒ ca nie bra ku je. Przed sta wia my
Paƒ stwu dal szy ciàg prze wod ni ka po
naj bar dziej atrak cyj nych miej scach,
któ re sà ra jem dla nar cia rzy. Z biu rem
tu ry stycz nym „Sport -Cen trum” je dzie -
my wi´c do Au strii i Fran cji! 
Praw do po dob nie naj bar dziej zna nym
oÊrod kiem zi mo we go sza leƒ stwa
w Au strii jest sto li ca Ty ro lu – Inns -
bruck. Dwu krot nie od by wa ∏y si´ tam
Zi mo we Igrzy ska Olim pij skie (1964
i 1976 rok). Dwa cen tra nar ciar skie
– Glun ge zer i Axa mer Li zum (2340 m
n.p.m.) prze zna czo ne sà za rów no dla
nar cia rzy i snow bo ar dzi stów po czàt -
ku jà cych, jak i za awan so wa nych. Naj -
s∏yn niej sza jest tra sa olim pij skie go

∏o 10 km na za chód od Ka prun, gdzie
znaj du jà si´ przy tul ne pen sjo na ty, ga -
stho fy lub apar ta men ty.
Na gra ni cy Ty ro lu i Vo rarl ber gu le ̋y re -
gion nar ciar ski Arl berg z naj bar dziej
zna ny mi miej sco wo Êcia mi: St. An ton,
St. Chri stoph, Lech i Stu ben. Arl berg
to te ren ulu bio ny przez VIP -ów, w tym
przez eu ro pej skie ko ro no wa ne g∏o wy.
Tra sy sà tu ró˝ no rod ne – od naj ∏a -
twiej szych do bar dzo trud nych. Gór na
sta cja ko lej ki nad St. An ton (2811 m
n.p.m.) to po czà tek ca ∏ej sie ci tras,
a wy cià gi mo gà w su mie ob s∏u -
˝yç 120 tys. osób na go dzi n´!
Do li na Zil ler tal cià gnie si´ po przez ku -
ror ty nar ciar skie – Zell am Zil ler
i Mayr ho fen a˝ do po ∏o ̋o ne go pod lo -
dow cem Hin ter tux. Dzie si´ç oÊrod -
ków po ∏à czo nych jest wspól nym kar -
ne tem, co dzien nie mo˝ na sza leç
na in nej tra sie. Spe cjal ne tra sy dla
snow bo ar dzi stów to do dat ko wy ma -
gnes przy cià ga jà cy ama to rów spor tów
zi mo wych. Ska la trud no Êci tras jest
kwe stià wy bo ru. Naj le piej za trzy maç
si´ w jed nej z ma low ni czych miej sco -
wo Êci, na przy k∏ad Uderns, Hip pach
lub Wie sing. 
Ski Ama de po wsta∏ przez po ∏à cze nie
kil ku oÊrod ków nar ciar skich. Ak tu al -
nie kar net Ski Ama de obej mu je 5 re -
gio nów: Sal zbur ger Spor twelt,
Schlad ming -Dach ste in Tau ern, Gros -
sarl tal, Ga ste in, Hoch ko nig’s Win ter -
re ich, 25 miej sco wo Êci, 860 km tras
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bie gu zjaz do we go ze wspa nia ∏ym wi -
do kiem na mia sto. Tu ry Êci ma jà
do wy bo ru do sko na le zor ga ni zo wa ny
trans port bu sa mi, a tak ̋e nie zli czo nà
iloÊç roz ry wek. Axa mer Li zum to oko -
∏o 40 km tras o ró˝ nych stop niach
trud no Êci, Glun ge zer obej mu je oko -
∏o 22 km tras. Po nad to w Inns bruc ku
jest co zwie dzaç – mnó stwo tam Êre -
dnio wiecz nych, uro czych ka mie ni czek.
Eu ro pa Sport Re gion obej mu je te ren
po wsta ∏y z po ∏à cze nia dwóch zna nych
miej sco wo Êci – Ka prun i Zell am See.
Jest to chy ba oko li ca naj cz´ Êciej od -
wie dza na przez pol skich nar cia rzy. Eu -
ro pa Sport Re gion to ∏àcz nie 130 km
tras, o ró˝ ni cy po zio mów do cho dzà cej
cza sem do 1000 m! Jaz da na lo dow -
cu Kitz se in horn jest mo˝ li wa w zi mie
i w le cie. War to za trzy maç si´ na przy -
k∏ad w miej sco wo Êci Nie dern sill, oko -

bia∏ego raju
Drogi do

Wakacje na Êniegu (2)



i 270 wy cià gów nar ciar skich. Re gion
to w su mie 314 km tras,
w tym 42 km trud nych, 168 km Êred -
nich i 104 km ∏a twych. 
Ka ryn tia to naj bar dziej wy su ni´ ty
na po ∏u dnie kraj zwiàz ko wy Au strii,
a w je go pó∏ noc no -za chod niej cz´ Êci
le ̋y naj wy˝ szy au striac ki szczyt
– Gross glok ner (3797 m n.p.m.).
Oprócz atrak cji nar ciar skich, mo˝ na
sko rzy staç ze êró de∏ ter mal nych. Naj -
wi´k szà po pu lar no Êcià cie szà si´ ku -
ror ty: An ko gel i Mol l ta ler Glet scher.
War to od wie dziç prze pi´k nà sta cj´
nar ciar skà Bad Kle in kir che im po ∏o ̋o -
nà na wy so ko Êci 1100-1400 m
n.p.m., któ ra ofe ru je êró d∏a ter mal ne. 
Do li na Stu ba ital po ∏o ̋o na jest za le d -
wie kil ka na Êcie ki lo me trów od zi mo -
wej sto li cy Au strii – Inns bruc ku i cià -
gnie si´ oko ∏o 35 km w kie run ku za -
chod nim. Do li na Stu bai to przede
wszyst kim naj wi´k szy w Au strii lo do -
wiec – Stu ba ier Glet sher o po wierzch -
ni 12 km kw., gwa ran tu jà cy wy Êmie -
ni te wa run ki nar ciar skie przez wi´k -

KUPON PROMOCYJNY
dla pracowników Grupy Fiat i ich rodzin

Oszcz´dzasz 50 z∏ (1 miejsce w apartamencie bez wy˝ywienia) 
lub 100 z∏ (1 miejsce w hotelu, gasthofie, pensjonacie)
z wy˝ywieniem (2 x dziennie) przy zakupie wczasów 
i zimowisk z katalogu ZIMA 2006 Biura Turystycznego 
SPORT CENTRUM z Bielska-Bia∏ej.
Warunkiem uzyskania upustu jest 
zg∏oszenie si´ z za∏àczonym kuponem 
promocyjnym do biura. „Sport-Centrum”, ul. Piastowska 10,

43-300 Bielsko-Bia∏a, tel., 
fax (33) 819 31 31, 811 97 77

szoÊç ro ku. Ofe ru je 160 km tras. Po -
zo sta ∏e miej sco wo Êci to w ko lej no Êci
od po czàt ku do li ny: Mie ders -Ser les
(7 km tras), Fulp mes -Schilk 2000
(18 km), Neu stift -El fer (7 km). 
Fran cja ofe ru je rów nie wspa nia ∏e wa -
run ki do upra wia nia spor tów zi mo wych,
oto wí c kil ka pro po zy cji do roz wa ̋e nia:
Ri so ul – Vars to dwa oÊrod ki w Al pach
Ko tyj skich, po ∏à czo ne sys te mem wy -
cià gów. Ob szar nar ciar ski to 112 tras
o ∏àcz nej d∏u go Êci 180 km, ob s∏u gi -
wa nych przez 56 wy cià gów. Wi´k -
szoÊç tras znaj du je si´ na pó∏ noc nej
stro nie, co za pew nia do bre wa run ki
Ênie go we. Pa ra di ski to je den z naj -

wi´k szych re gio nów zi mo wej tu ry sty ki
we Fran cji, po wsta ∏y z po ∏à cze nia
dwóch zna nych sta cji – La Pla gne
i Les Arcs, co da je ra zem ok. 425 km
tras. La Pla gne to ob szar 125 tras
o ∏àcz nej d∏u go Êci 215 km, Les Arcs
to 114 tras o d∏u go Êci 210 km. Val
Ce nis to sta cja po ∏o ̋o na na wy so ko -
Êci 1400 m n.p.m., tu˝ przy gra ni cy
w∏o skiej. W jej sk∏ad wcho dzà dwa
mia stecz ka w al pej skim sty lu – Lan -
se bo urg i Lan sle vil lard. 44 tra sy nar -
ciar skie ma jà ∏àcz nà d∏u goÊç 80 km. 
Trzy Do li ny (Les Tro is Val les) roz cià ga -
jà si´ na po wierzch ni po nad 400 km
kw. i obej mu jà do li ny: St. Bon, des
Al lu es i Bel le vil le. To naj wi´k szy ze -
spó∏ oÊrod ków nar ciar skich w Eu ro -
pie, na jed nym kar ne cie mo˝ na prze -
je chaç oko ∏o 600 km tras! Jeê dziç
mo˝ na prak tycz nie od li sto pa da
do ma ja, a nie wàt pli wym plu sem jest
nie sa mo wi cie spraw ny sys tem wy cià -
gów. ¸àcz na licz ba tras to 295. Naj -
le piej za trzy maç si´ w Me ri bel, po ∏o -
˝o nym w sa mym ser cu Trzech Do lin. 
Les 2 Al pes to no wo cze sna sta cja
nar ciar ska o mi´ dzy na ro do wej re no -
mie, po ∏o ̋o na na wy so ko Êci 1600 m
n.p.m., u stóp naj wi´k sze go w Eu ro -
pie lo dow ca. W tym miej scu nar ty
przy pi na si´ prak tycz nie pod sa mym
ho te lem. Les 2 Al pes jest prze zna -
czo ny zw∏asz cza dla le piej je˝ d˝à cych
nar cia rzy, bo wiem znaj du je si´ tu du -
˝o stro mizn i miejsc, do kàd nie do cie -
ra ra trak. Re gion ten to 200 km tras,
w tym jed na z naj d∏u˝ szych w Eu ro pie
– Le Sa ren ne o d∏u go Êci 16 km.

e -ma il: s-c@spor t cen trum.pl
www.spor t cen trum.pl



CENA CHARAKTERYSTYKA

ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.043.2
50th - wer. jubileuszowa 23.290 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.343.2
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• 008 – Zdalnie sterowany centralny zamek z∏ 382,5 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regulacja wysokoÊci kierownicy, fotela kierowcy z∏ 467,5 • 082
– Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Elektryczne wspomaganie kierownicy dual drive z∏ 1.615 • 195 – Dzielone oparcie tylnej kanapy z∏ 340 • 210
– Lakier metalizowan z∏ 1.232,5 • 268 – Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 315 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.275 • 329 – Skórzana kierownica z∏ 255 • 428 – Elektrycznie sterowane szyby przednie
i centralny zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 14”, opony 185/60/H14” z∏ 1.275 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 505 – Boczne poduszki powietrzne z∏ 1.020 • 511
– Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170

1.2 ACTUAL 28.475 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 29.495 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 Multijet 16v ACTIVE 36.720 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4

1.2 ACTUAL 29.750 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 30.770 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 Multijet 16v ACTUAL 37.995 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
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1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16v ACTUAL 31.450 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 33.830 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 36.890 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 38.675 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0
1.3 Multijet 16v 4x4 40.290 1248 70 150 5,3 5-drzwiowy 169.064.0
1.3 Multijet 16v 4x4 CLIMBING 42.075 1248 70 150 5,3 5-drzwiowy 169.074.0
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• 008 – Zamek centralny z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kierow. z∏ 340 • 025 – Klimat. man. z∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmg. z∏ 510 • 102 –
Spryskiwacze ref. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimatyzacja aut. z∏ 4.675 • 141 – Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏
0 • 182 – Cztery zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Dzielona tylna kanapa 50/50 z∏ 340 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 245 – Ster. radiem z ko∏a kier. z∏
382,50 • 295 – Siedz. pasa˝. ze schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szklany dach SKYDOME z∏ 2.465 • 407 – Skrzynia autom. Dualogic z∏ 5.100 • 428
– Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi alum. 14”, opony 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zintegr. radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499
– Pakiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Poduszka pow. pasa˝. z∏ 935 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.020 • 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. radio z odtwarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.020 • 614
Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kierowcy z∏ 340 • 665 – Zapalniczka z∏ 170 • 717 – Zintegr. radioodtwarzacz CD i MP3 z∏ 1.700 • 718 – System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 823
– Gniazdko 12V z∏ 85 • 876 – Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 890 – Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów. bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏
6.800 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85 • 50G – Pakiet Hi-Fi (zawiera opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pakiet Sky (zawiera opcje 008,
097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 59A – Pakiet Estetyka z∏ 170 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje
008, 025, 218, 50X) z∏ 3.740 • 4DN – Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399, 50X) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) z∏
8.075 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 4HS* – Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) z∏ 680 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538*
– Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektrycznie sterowane szyby przednie z∏ 595 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425
• 112 – Wspomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Radioodtwarzacz
kasetowy z∏ 1.105 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 340 • 431 – Felgi aluminiowe 13”, opony 165/65/13” z∏ 1.232,50 • 457 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka
powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.360 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 212,5 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 382,50



CE
NN

IK
 S

AM
OC

HO
DÓ

W
 o

bo
wi

àz
uj

àc
y 

od
 1

1 
lis

to
pa

da
 2

00
5 

r. 
Ce

ny
 z 

15
%

 u
pu

st
em

 d
la

 p
ra

co
wn

ik
ów

 s
pó

∏e
k 

Gr
up

y 
Fi

at
 w

 P
ol

sc
e,

 k
tó

rz
y 

m
og

à 
al

te
rn

at
yw

ni
e 

sk
or

zy
st

aç
 z 

op
cj

i 1
0%

 u
pu

st
u 

i d
ar

m
ow

eg
o 

pa
ki

et
u 

ub
ez

pi
ec

ze
ni

ow
eg

o.
 

W
a˝

ne
 w

 c
hw

ili
 o

dd
an

ia
 d

wu
m

ie
si

´c
zn

ik
a 

do
 d

ru
ku

. C
en

y 
do

ty
cz

à 
m

od
el

i w
 w

yk
on

an
iu

 s
ta

nd
ar

do
wy

m
 i 

sà
 c

en
am

i m
ak

sy
m

al
ny

m
i w

 s
ie

ci
 s

pr
ze

da
˝y

. P
rz

y 
za

ku
pi

e 
sa

m
oc

ho
dó

w 
z d

od
at

ko
wy

m
 w

yp
os

a˝
en

ie
m

 o
bo

wi
àz

uj
à 

do
p∏

at
y 

wg
 c

en
ni

ka
 o

pc
ji.

CENA CHARAKTERYSTYKA
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• 008 – Zdalne sterowanie centralnym zamkniem drzwi z∏ 382,5 • 009 – ABS (wymaga zamówienia klimatyzacji) z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.400 • 028 – Szyby przednie sterowane elektrycznie
z∏ 680 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Ko∏a z lekkich stopów 14” z∏ 1.020 • 195 – Tylna kanapa dzielona z∏ 425 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 414 – Wbudowane radio
samochodowe z odtwarzaczem CD i RDS z∏ 1.190 • 502 – Poduszka powierzna pasa˝era z∏ 1.020 • 626 – Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz w cz´Êci l´dêwiowej z∏ 510 • 728 – Dwukolorowa
deska rozdzielcza z∏ 1.020

1.4 8v ACTIVE 30.260 1368 77 162 6,9 4-drzwiowy 172.164.1
1.4 8v DYNAMIC 33.660 1368 77 162 6,9 4-drzwiowy 172.274.1
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• 023 – Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Swiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60 R15” z∏ 1.530 • 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60 R15” z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”,
opony 205/50 R16” z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a stalowe, opony 195/60 R15” z∏ 255 • 132 – Pod∏okietnik siedzenia kierowcy z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja automatyczna, 2-dwustrefowa (dop∏ata do wersji
z klimatyzacjà manualnà) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 245 – Sterowanie radiem na kierownicy (6 przycisków) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357 – Relingi dachowe
z∏ 595 • 365 – TPMS (czujniki ciÊnienia powietrza w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP (dynamiczna kontrola toru jazdy) z∏ 3.825 • 400 – Dwucz´Êciowy szklany dach otwierany elektrycznie z∏ 4.165 • 407
– Automatyczna skrzynia biegów (dost´pna z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40X – Wielofunkcyjne siedzenie tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regulacja l´d˝wiowa siedzenia kierowcy
z∏ 170 • 416 – Cruise control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏okietnik siedzenia pasa˝era z∏ 255 • 456 – Regulacja l´d˝wiowa siedzenia pasa˝era z∏ 170 • 499 – Zestaw do naprawy opon fix&go z∏ 85 • 505
– Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 – Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny powietrzne boczne z∏ 1.275 • 709
– Sterowanie radiem i nawigacjà na kierownicy (8 przycisków +3) z∏ 595 • 717 – Radio z cd mp3 z∏ 1.530 • 718 – Instalacja audio hi-fi z sub-wooferem z∏ 850 • 823 – Gniazdo z zasilaniem 12V
w baga˝niku z∏ 85 • 833 – Przystosowanie do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System CONNECT NAV+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palàcych z∏ 85 • 352 – Korek
wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 187 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,4 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,4 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,4 • 540* – Mapa Holandii
z∏ 768,4 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,4 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,4 • 549* – Mapa Danii z∏ 768,4 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 768,4 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,4 • 554* – Mapa
Anglii z∏ 768,4 • 5B2 – Kolor pastelowy extraserie z∏ 680 • 802 – Kolor metalizowany extraserie z∏ 1.700 • 728 – Tapicerka z alcantary z∏ 2.975 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka
skórzana z∏ 5.100 • 218 – Elektrycznie sterowane lusterka z∏ 425 • 082 – Przystosowanie do instalacji radia z g∏oÊnikami i antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika (opcja w wersji
Active) z∏ 170 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezaktywator poduszki powietrznej pasa˝era z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
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 1 1.4 8v ENERGY 43.137,50 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.011.1

1.3 Multijet 16v ENERGY 48.322,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.015.1
1.4 8v DYNAMIC 47.812,50 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.511.1
1.4 16v DYNAMIC 49.682,50 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512.1
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 52.997,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515.1
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• PA KIET AC TI VE STY LE (041, 097, 927) z∏ 510 • PA KIET AC TI VE COM FORT (008, 195, 352, 450) z∏ 850 • PA KIET ENER GY STY LE (431, 923, 927) z∏ 1.360 •PA KIET ENER GY COM FORT
(025, 132, 564, 623) z∏ 3.825 • PA KIET SPORT GOLD (140, 347, 400, 508) z∏ 3.825 • PA KIET ENER GY/DY NA MIC GOLD (140, 347, 400, 508) z∏ 6.375 • 008 – Zdal nie ste ro wa ny cen tral ny za mek
z∏ 382,50 • 011 – Re gu lo wa na ko lum na kie row ni cy w dwóch p∏asz czy znach z∏ 425 • 023 – Elek trycz nie ste ro wa ne szy by tyl ne z∏ 510 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka pod -
grze wa ne, la kie ro wa ne, czuj ni ki tem pe ra tu ry ze wn´trz nej z∏ 425 • 064 – De ad Locks z∏ 85 • 070 – Przy ciem nia ne szy by tyl ne z∏ 340 • 082 – In sta la cja ra dio wa – 6 g∏o Êni ków z∏ 467,50 • 097 – Lam -
py prze ciw m giel ne z∏ 510 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 425* • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” (5-ra mien ne) opo ny 185/65” z∏ 1275 • 132 – Pod ∏o kiet nik przed ni z∏ 425 • 140 – Kli ma ty za cja au -
to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 4.675 • 150 – Ko la no wa po dusz ka po wietrz na z∏ 510* • 195 – Dzie lo na tyl na ka na pa 40/60 z∏ 425 • 208 – Fel gi alu mi nio we 15” (10-ra mien ne) opo ny 185/65” z∏ 1.275
• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.232,50 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka Ele gant z∏ 3.400 • 212 – Skó rza na ta pi cer ka Sport z∏ 3.400 • 256 – Po jem nik w ba ga˝ ni ku Car go Box z∏ 255 • 320 – Skó rza -
na kie row ni ca i ga∏ ka skrzy ni bie gów z∏ 382,50 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa za my ka ny na klu czyk z∏ 212,50 • 365 – Sys tem kon tro li ci Ênie nia opo nach z∏ 510* • 392
– ESP+ASR/MSR, HBA and Hill Hol der z∏ 2.125 • 400 – Szkla ny dach Sky Do me z∏ 3.400 • 407 – Skrzy nia bie gów au to ma tycz na MTA z∏ 4.250* • 4GE – Skrzy nia 6-bie go wa ma nu al na z∏ 1.275*
• 41A – Ra dio CD/MP3 z przy ci ska mi na kie row ni cy z∏ 1.700 • 416 – Tem po mat z∏ 1.275 • 42F – Ak tyw ne za g∏ów ki an ti Whi plash z∏ 340 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16” (14-ra mien ne) opo ny 195/55
wer sja ENER GY z∏ 1.530 • 432 – Fel gi alu mi nio we 15” (10-ra mien ne) opo ny 185/65 wer sja AC TI VE, ENER GY z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu mi nio we 15” (10-ra mien ne) opo ny 185/65 wer sja SPORT z∏ 0
• 435 – Fel gi alu mi nio we 17” (10-ra mien ne) opo ny 205/45 wer sja SPORT z∏ 425 • 439 – Fel gi alu mi nio we 16” (18-ra mien ne) opo ny 195/55 wer sja ENER GY z∏ 1.530 • 439 – Fel gi alu mi nio we 16”
(18-ra mien ne) opo ny 195/55 wer sja DY NA MIC z∏ 0 • 450 – Re gu la cja wy so ko Êci sie dze nia kie row cy z∏ 510 • 452 – Pod grze wa ne sie dze nia przed nie z∏ 850* • 505 – Bocz ne po dusz ki po wietrz ne
z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 511 – Trze ci za g∏ó wek z∏ 340 • 55G – C1 – Blu eto oth z∏ 850* • 4J3 – C2 – Blu eto oth+USB z∏ 1.275* • 55Y – C3 – Blu eto oth+USB+NA WI GA CJA
z∏ 2.125 • 564 – Ra dio CD z przy ci ska mi na kie row ni cy z∏ 1.275 • 565 – In sta la cja do zmie niar ki CD z∏ 850 • 614 – Kur ty ny po wietrz ne z∏ 1.275 • 623 – Elek trycz na re gu la cja l´ dê wio wa sie dze nia
kie row cy z∏ 595 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofer 100W z przy ci ska mi na kie row ni cy z∏ 850 • 733 – Filtr czà stek sta ∏ych DPF (dla sil ni ków Mul ti jet) z∏ 2.550 • 802 – La kier spor to wy z∏ 1.232,5 • 823
– Gniaz do 12V w ba ga˝ ni ku z∏ 170 • 923 – Tyl ny spo iler z∏ 510 • 926 – Spo ile ry bocz ne z∏ 680 • 927 – Li stwy bocz ne z∏ 212,5 • 965 – Trze ci pas bez w∏ad no Êcio wy z ty ∏u (wer sja 5-oso bo wa) z∏ 85
• 980 – Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pa so we 255
* szczegó∏y u sprzedawcy

1.2 8v ACTIVE 32.980 1242 65 155 6,1 3-drzwiowy 199.130.0
1.4 8v ACTIVE 33.830 1368 77 165 6,1 3-drzwiowy 199.133.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 40.205 1248 75 165 4,7 3-drzwiowy 199.131.0
1.4 8v ENERGY 36.040 1368 77 165 6,1 3-drzwiowy 199.233.0
1.3 Multijet 16v ENERGY 44.540 1248 90 175 4,6 3-drzwiowy 199.237.0
1.4 16v DYNAMIC 41.140 1368 95 185 b.d. 3-drzwiowy 199.234.0
1.9 Multijet 8v SPORT 54.315 1910 130 200 5,8 3-drzwiowy 199.436.0

1.2 8v ACTIVE 34.255 1242 65 155 6,1 5-drzwiowy 199.150.0
1.4 8v ACTIVE 35.105 1368 77 165 6,1 5-drzwiowy 199.153.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 41.480 1248 75 165 4,7 5-drzwiowy 199.151.0
1.4 8v ENERGY 37.315 1368 77 165 6,1 5-drzwiowy 199.253.0
1.3 Multijet 16v ENERGY 45.815 1248 90 175 4,6 5-drzwiowy 199.257.0
1.4 16v DYNAMIC 42.415 1368 95 185 b.d. 5-drzwiowy 199.254.0
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1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.9 Multijet 8v ACTIVE 56.185 1910 120 194 5,3 3-drzwiowy 192.3JL.2
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 60.435 1910 120 194 5,3 3-drzwiowy 192.32L.2
1.9 Multijet 16v DYNAMIC 66.215 1910 150 209 5,6 3-drzwiowy 192.32M.2

1.4 16v ACTIVE 47.940 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16v ACTIVE 52.190 1598 105 183 7,0 5-drzwiowy 192.5JB.2
1.9 Multijet 8v ACTIVE 57.035 1910 120 193 5,4 5-drzwiowy 192.5JL.2
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 61.285 1910 120 193 5,4 5-drzwiowy 192.54L.2
1.9 Multijet 16v DYNAMIC 67.065 1910 150 207 5,8 5-drzwiowy 192.54M.2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.250 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 140 – Au to mat. klim. dwu stre fo wa z∏ 5.950 • 140 – Au to mat. klim. dwu -
stref. (do p∏a ta do opcji 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ków die sla) z∏ 425 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm
z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975 • 245 – Kie row. z 6 przy ci ska mi i ga∏ ka zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 595 • 270 – La kier me ta liz.
„Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 382,50 • 350 – Pa kiet zi -
mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392 – ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL
z∏ 1.275 • 41I – Blu eto oth z∏ 850 • 108 – Fel gi alum. i opo ny 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alum. i po sze rzo ne opo ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Fel gi
alum. i po szerz. opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.)
z∏ 2.210 • 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor to wy (fel gi alum. i opo ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da -
cho wy + spoj le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060 • 501 – Elektr. ster. pod grz. fo tel kie row cy z funk cjà pa mi´ ci z∏ 5.355 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par -
ko wa nia z∏ 850 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki po wietrz ne z∏ 1.275 • 614 – Kur ty ny po wietrz ne z∏ 1.105 • 5B2 – La kier spor to wy pa ste lo wy z∏ 510 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 564
– Ra dio z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niar ka CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go
z∏ 2.295 • 709 – Kie row. z 11 przy ci ska mi i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 680 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Dwu ko lo ro wa de ska roz dziel cza (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0
• 732 – Ta pi cer ka skó rza na dla wn´ trza 727 z∏ 5.950 • 733 – DPF Filtr czà stek sta ∏ych dla sil ni ka 1.9 Mul ti jet 8v 120 KM z∏ 2.125 • 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (eli mi nu je ko ∏o za pa so we pe∏ -
no wy mia ro we) z∏ 0 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia, desz czu i au to mat. Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spoj ler tyl ny da -
cho wy z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 0 • 989 – Pa kiet dla pa là cych z∏ 127,50 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50
• 40K – Otwie ra na tyl na szy ba (dla Mul ti Wa gon) z∏ 765 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 768,40 • 4HS* – Ma pa Wschod niej Eu ro py (m. in. Pol ski) z∏ 680 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 731 • 533* – Ma pa
Nie miec z∏ 768,40 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 768,40 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 768,40 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 768,40 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 768,40 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 768,40 • 554*
– Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 768,40 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.4 16v ACTIVE 50.490 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16v ACTIVE 54.740 1598 105 183 7,2 5-drzwiowy 192.7JB.2
1.9 Multijet 8v ACTIVE 59.585 1910 120 193 5,6 5-drzwiowy 192.7JL.2
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 63.835 1910 120 193 5,6 5-drzwiowy 192.74L.2
1.9 Multijet 16v DYNAMIC 69.615 1910 150 207 5,8 5-drzwiowy 192.74M.2
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• 008 – Centr. za mek ster. z pi lo ta z∏ 510 • 011 – Reg. ko lum ny kier. na wys. z∏ 340 • 025 – Kli ma ty za cja man. z∏ 3.400 • 041 – Elek trycz nie ster. i pod grz. lu ster ka z∏ 467,50 • 055 – Dod. drzwi
bocz ne prze suw ne le we z∏ 1.190 • 070 – Przyc. szy by bocz ne i tyl ne z∏ 425 • 072 – Przyst. pod ra dio (oka blo wa nie + an te na) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio (oka blo wa nie + an te na + g∏o Êni ki) 
z∏ 425 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” (14” dla Na tu ral Po wer) z∏ 1.190 • 148 – Drzwi tyl ne pod no szo ne do gó ry z∏ 382,50 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne
tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 255 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 357 Re lin gi da cho we z∏ 595 • 4BJ – Li stwy bocz. w kol. nad wo zia z∏ 340 • 360 – Pod wy˝ szo ny dach (za -
wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.275 • 451 – Ra dio odtw. ka set. z∏ 850 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opcjà 627) z∏ 722,50 • 5BY – Czuj nik temp.
zewn. z∏ 170 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me trycz ne z∏ 467,50
• 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.190 • 585 – Prze suw ny dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kie row cy z pod∏., reg. wys. i l´dê. z∏ 382,50 • 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne 
(spe cy ficz ne) z∏ 68 • 711 – Ste ro wa nie g∏o so we (dost. z 903) z∏ 1.105 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 297,50 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 903 – CON NECT NAV z∏ 6.630 • 904
– CON NECT NAV+ (ra dio na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra ficz ny z∏ 8.500 • 980 – Za pa so we ko ∏o pe∏ no wy mia ro we (dla Fresh) z∏ 170 • 990 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed. i tyl. z∏ 170
• 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 768,40 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 731 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 768,40 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 768,40 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 768,40 • 540* – Ma pa Ho lan dii
z∏ 768,40 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 768,40 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 768,40 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 768,40 • 554 – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 768,40 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)           

** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

1.4 8v ACTIVE 38.165 1368 77 148 7,4 4-drzwiowy 119.516.2
1.3 Multijet 16v z DPF** ACTIVE 46.665 1248 85 156 5,5 4-drzwiowy 119.518.2
1.9 Multijet 8v ACTIVE 48.365 1910 105 164 5,8 4-drzwiowy 119.513.2
Natural Power1.6 16v/CNG (gaz) ACTIVE 55.165 1596 103benz./92gaz 163/154 9,2/9m3 4-drzwiowy 119.514.2

1.3 Multijet 16v z DPF** FAMILY 51.552,50 1248 85 156 5,5 5-drzwiowy 119.528.2
1.9 Multijet 8v z DPF** FAMILY 56.057,50 1910 120 174 6,1 5-drzwiowy 119.529.2
1.4 8v DYNAMIC 41.565 1368 77 148 7,4 5-drzwiowy 119.716.2
1.9 Multijet 8v DYNAMIC 51.765 1910 105 164 5,8 5-drzwiowy 119.713.2
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 595 • 070 – Przyciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.932,50 • 102 – Spry ski wa cze re -
flek to rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15”, opo ny 215/65/15 z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row cy elektr. re gul., pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Ro le ta ba ga˝ ni ka (d∏u ga) – stan dard w wer.
5-os., opcja w przyp. za mów. 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 140 – Kli ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to -
we i pod grze wa ne (w po∏. z opcjà 659) z∏ 10.625 • 224 – Su per blo ka da + alarm z∏ 1.530 • 230 – Âwia t∏a kse no no we z∏ 2.975 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 425
• 359 – Re lin gi da cho we po przecz ne z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga ̋o wej (siat ka pio no wa) z∏ 425 • 392 – ESP +
ASR + MSR z∏ 2.465 • 406 – Fel gi sta lo we 16”, opo ny 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tem po mat z∏ 765 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 935 • 493
– Elek trycz nie re gu lo wa ne drzwi bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci,
z opcjà 632) z∏ 5.015 • 632 – Szy by tyl ne elektr. ster., elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne dla 2 rz´ du, elektr. ustaw. lust. zew. z∏ 1.530 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl -
nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le lot ni cze (2+2+2 ra zem 6 miejsc) z∏ 2.465 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 5.100 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Ka na pa w 3. rz´ dzie sie -
dzeƒ (2+3+3 ra zem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E – Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pa kiet Pro fes sio nal (za wie ra opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 14.450
• 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190
• 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 554* – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 5A1 – Fel -
gi alum. opo ny 215/60/16 z∏ 2.125
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 –– mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

2.0 JTD ACTIVE 97.920 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
2.2 JTD 16v DYNAMIC 116.280 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.957.0
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• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 097 – Re flek to ry prze ciw m giel ne z∏ 425 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 3.400 • 140 – Kli ma ty za cja pó∏ au tom. z∏ 4.250 • 140 – Kli -
ma ty za cja pó∏ au tom. do p∏a ta do wer sji z klim. man. 025 – wer sje 411, 431) z∏ 1.700 • 205 – Do dat ko we ogrzew. ster. pi lo tem dla wer sji JTD z∏ 4.250 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213
– Alarm z∏ 1.020 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 413 – Pa kiet AU DIO z∏ 680 • 980 – Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pa so we z∏ 85 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” i opo ny 195/60/15 4 szt.
z∏ 1.700 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17” i opo ny 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko ∏o za pa so we – fel ga alum. 15”, opo na 195/60/15 z∏ 680 • 441 – Elek trycz nie ustaw. i sk∏a da ne lu ster ka z∏ 425
• 465 – Kon so la z lo dów kà z∏ 255 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne przed nie z∏ 1.105 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia tyl ne z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 576 – Po dwój ny dach otwie ra ny elektr.
z∏ 4.250 • 070 – Szy by tyl ne przyc. w ko lo rze nie bie skim z∏ 595 • 564 – Ra dio od twa rzacz CD z∏ 1.530 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 561 – Trze ci klu czyk z∏ 85 • 320 – Kie row ni ca i ga∏ ka zmia ny 
bie gów ob szy te skó rà z∏ 425 • 614 – Kur ty ny po wietrz ne z∏ 1.275 • 245 – Ster. ra diem na kie row. z∏ 595 • 269 – Na wi ga tor z∏ 5.525 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 469
– Fo tel tyl ny Êrod ko wy prze su wa ny z∏ 170 • 658 – Scho wek pod sie dze niem pa sa ̋e ra z∏ 255 • 672 – Pa kiet Kom fort z∏ 850 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533*
– Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549*
– Ma pa Da nii z∏ 1.190 • 554* – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 4AN* – Ma pa Pol ski z∏ 1.190 • 220 – Tab. roz dziel cza z PCV (w stand. tab. po kry ta tkan.) z∏ 0
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.6 16v ACTIVE 58.097,50 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2
1.9 JTD ACTIVE 62.772,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2
1.6 16v DYNAMIC 62.347,50 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.411.2
1.9 JTD DYNAMIC 66.597,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.2
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1.8 16v BUSINESS 63.665 1796 140 206 7,5 5-drzwiowy 194.730.0
1.9 Multijet BEZ DPF BUSINESS 69.955 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.732.0z4HY
1.9 Multijet 16v BEZ DPF ACTIVE 77.095 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.747.0z4HY
1.9 Multijet 16v Z DPF ACTIVE AUT. 82.620 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.748.0
1.8 16v DYNAMIC 69.615 1796 140 206 7,5 5-drzwiowy 194.750.0
1.9 Multijet BEZ DPF DYNAMIC 75.905 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.752.0z4HY
1.9 Multijet 16v BEZ DPF DYNAMIC 82.195 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.757.0z4HY
1.9 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC AUT. 87.720 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.758.0
2.2 16v EMOTION 85.510 2198 147 210 8,6 5-drzwiowy 194.765.0
2.2 16v EMOTION AUT. 89.760 2198 147 205 9,7 5-drzwiowy 194.766.0
1.9 Multijet 16v BEZ DPF EMOTION 85.595 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.767.0z4HY
1.9 Multijet 16v Z DPF EMOTION AUT. 91.120 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.768.0
2.4 Multijet 20v Z DPF EMOTION AUT. 110.415 2387 200 216 8,0 5-drzwiowy 194.764.0
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• brak opcji 4HY – brak opcji 4HY oznacza, ˝e samochód posiada DPF (filtr czàstek sta∏ych) – tylko dla silników diesla z∏ 1700 (dla samochodów Croma z automatycznà skrzynià biegów DPF standardowo
w cenie samochodu • 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 505 – Poduszki powietrzne boczne przednie z∏ 1.020 • 510 – Poduszki powietrzne boczne tylne z∏ 1.105 • 150 – Poduszka powietrzna
kolanowa kierowcy z∏ 850 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 425 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 425 • 416 – Cruise control z∏ 1.615 • 564 – Radio z CD z∏ 1.275 • 41A – Radio z CD MP3 (Active) z∏ 1.700
• 41A – Radio z CD MP3 (Dynamic, Emotion) z∏ 425 • 904 – Connect NAV+ z∏ 8075 • 4HS – CD Mapa Polski z∏ 680 • 530 – CD Mapa W∏och z∏ 731 • 533 – CD Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537
– CD Mapa Francji z∏ 768,40 • 574 – CD Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554 – CD Mapa Wielkiej Btrytanii z∏ 768,40 • 356 – CD Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 538 – CD Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540
– CD Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542 – CD Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548 – CD Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549 – CD Mapa Danii z∏ 768,40 • 369 – CD Mapa Finlandii z∏ 768,40 • 370 – CD Mapa
Szwecji z∏ 768,40 • 371 – CD Mapa Norwegii z∏ 768,40 • 718 – System Audio Hi-Fi z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zwn´trzne sk∏adane elektrycznie
z∏ 680 • 431 – Ko∏a ze stopu 215/55/R16 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Active) z∏ 2.125 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Dynamic) z∏ 850 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18
(Dynamic) z∏ 1.700 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 (Emotion) z∏ 1.275 • 439 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 10-ramienne (Dynamic) z∏ 2.125 • 439 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 10-ramienne
(Emotion) z∏ 1.700 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe – 205/55 R16 z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe, felga ze stopu – 215/55 R16 z∏ 850 • 140 – Klimatyzacja Automatyczna
Dwustrefowa z∏ 2.550 • 44J – Fotele przednie sk∏adane w stolik z∏ 765 • 501 – Regulacja foteli z pami´cià z∏ 4.165 • 452 – Siedzenia przednie podgrzewane z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100
• 632 – Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych bocznych szyb z∏ 425 • 762 – Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby z∏ 595 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 – Lusterko
wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 245 – Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy (6 przycisków) z∏ 425 • 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy (8+3) przycisków z∏ 850 • 320
– Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.400 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy 102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pakiet
Fix&Go z∏ 255 • 213 – Alarm czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 400 – Elektrycznie otwierany szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica firmy
Eberspacher (wersje diesel) z∏ 2.975 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (TPMS) z∏ 680 • 44X – Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 927 – Listwy ochronne na progach
(w kolorze nadwozia) z∏ 425 • 55G – Bluetooth z∏ 680
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• 058 – Pakiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏. przeciws∏. z∏ 340 • 113 – Przed. siedz. podgrz. z∏ 2.975 • 135 – Przed. siedz. elektr. reg. i podgrz. z pami´cià fot. kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Dod. ogrzewanie
z∏ 2.975 • 210 – Lakier met. z∏ 2.380 • 211 – Tapic. ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrzew. cz´Êci przed. szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 347 – Czuj. deszczu z∏ 500 • 386
– Sys. nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otw. elektr. z∏ 3.400 • 410 – Lust. wew. aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850  • 431 – Felgi alum. 16”
205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Felgi alum. 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435 – Felgi alum. 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Podwójne lust. elektr. odszr. z∏ 425 • 508
– Czuj. park. z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku z∏ 1.700 • 564 – Radio Hi-Fi z CD i mag. na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyc. ster. radiem i tel. na kierownicy z∏ 850 • 728 – Tap.
skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545 • 833 – Przyg. do mont. tel. z∏ 425 • 863 Wbudowany tel. kom. z∏ 2.550 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii
z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

2.4 JTD 20v PROGRESSION 151.130 2387 180 222 7,5 4-drzwiowy 136.114.1
3.2 V6 24v PROGRESSION 162.350 3179 240 241 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 157.080 2387 180 222 7,5 4-drzwiowy 136.314.1
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 168.300 3179 240 245 12,5 4-drzwiowy 136.303.1
3.2 V6 24v LUXURY 170.850 3179 240 245 12,5 4-drzwiowy 136.402.1

1.6 TS 16v IMPRESSION 50.915 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.521.2
1.6 TS 16v IMPRESSION 53.465 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.621.2
1.9 JTD 8v IMPRESSION 59.415 1910 120 191 5,8 3-drzwiowy 190.535.2
1.6 TS 16v PROGRESSION 61.965 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.021.2
1.9 JTD 8v PROGRESSION 67.915 1910 120 191 5,8 3-drzwiowy 190.135.2
1.9 JTD 16v PROGRESSION 73.015 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.127.2
1.6 TS 16v DISTINCTIVE 65.875 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.421.2
2.0 TS 16v DISTINCTIVE 70.975 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.325.2
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 76.925 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.427.2
2.0 TS 16v SELESPEED DISTINCTIVE 82.875 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.825.2
1.6 TS 16v IMPRESSION 52.615 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.571.2
1.6 TS 16v IMPRESSION 55.165 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.671.2
1.9 JTD 8v IMPRESSION 61.115 1910 120 191 5,8 5-drzwiowy 190.555.2
1.6 TS 16v PROGRESSION 63.665 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.171.2
1.9 JTD 8v PROGRESSION 69.615 1910 120 191 5,8 5-drzwiowy 190.155.2
1.9 JTD 16v PROGRESSION 74.715 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.177.2
1.6 TS 16v DISTINCTIVE 67.575 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.471.2
2.0 TS 16v DISTINCTIVE 72.675 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.375.2
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 78.625 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.477.2
2.0 TS 16v SELESPEED DISTINCTIVE 84.575 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.875.2
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2.2 JTS 16v 118.150 2198 185 222 9,4 2-drzwiowy 177.111.0
2.2 JTS 16v Sky View 124.100 2198 185 222 9,4 2-drzwiowy 177.211.0
3.2 JTS V6 Q4 24v Sky View 154.700 3195 260 240 11,5 2-drzwiowy 177.237.0

• 102 – Sprys. refl. z∏ 909,5 • 135 – Fo te le przed. reg. elektr., pod grz. z∏ 4.800 • 151 – Pod. pow. chro nià ca ko la na pas. z∏ 416,50 • 156 – Ele men ty de ski rozdz. z ma to we go alu mi nium z∏ 0 – 595*
• 210 – La kier met. z∏ 2.465 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.655 • 213 – Au to alarm z∏ 1.734 • 230 – Refl. bi -kse no no we z∏ 2.949,50 • 245 – Przyc. na kier. ster. ra diem i tel. z∏ 0 – 527* • 341
– Lust. bocz ne sk∏. elektr. z∏ 0 – 765* • 396 – Dy wa ni ki z przo du z∏ 221 • 416 – Tem po mat (Cru ise Con trol) z∏ 1.028,50 • 432 – Fel gi alum. 17” 225/50 z∏ 0 – 1.615* • 433 – Fel gi
alum. 17” 225/50 z∏ 170 – 1.785* • 439 – Fel gi alum. 18” 235/40 z∏ 5.015 – 6.800* • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.445 • 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z sub wo of. z∏ 2.890 • 728 – Ta pi cer ka z mat.
Al fa tex z∏ 0 – 450,50* • 732 – Tap. skó rza na Frau Pie no Fio re z∏ 6.060,50 • 762 – Siat ka za bezp. ba ga ̋e w bag. z∏ 59,50 • 803 – Ko ∏o zap. do jaz do we z∏ 382,50 • 833 – Przyg. do mon ta ̋u tel.
GSM z∏ 909,50 • 904 – Sys tem te le inf. CON NECT NAV+ 9.477,50 • 41A – Ra dio CD z MP3 z∏ 1.360 • 4DK – Dez ak ty wa cja pod. pow. po stro nie pas. z∏ 331,50 • 55G – Przyg. do mon ta ̋u tel. GSM
z sys. Blu eto oth z∏ 1.275 • 57J – Szy ba przed. z ciem nym pa sem i ogrz. sfe ry wy cier. z∏ 756,5 • 58J – Lu ster ka zew. sk∏. elektr., z pam. usta wieƒ z∏ 1.122 • 58X – Sys tem naw. sat. z tel. GSM z∏ 8.585
• 5B2 – La kier pa ste lo wy spe cjal ny z∏ 510 • 4A6 – Pa kiet Wi docz noÊç 2 z∏ 629 • 4HS – Ma pa Eu ro py Wschod niej (Pol ska, Cze chy, S∏o wa cja, W´ gry, S∏o we nia) z∏ 833 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 833
• 369 – Ma pa Fin lan dii z∏ 833 • 371 – Ma pa Nor we gii z∏ 833 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 833 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 833 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 833 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 833 • 540 – Ma pa
Ho lan dii z∏ 833 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 833 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 833 •549 – Ma pa Szwe cji i Da nii z∏ 833 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 833 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 833
* w zale˝noÊci od wersji
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• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektr. podn. szyb z ty ∏u z∏ 765 • 025 – Klim. ma nu al na z∏ 4.675 • 082 – Przyst. do mont. ra dia z∏ 425 • 097 – Âw. prze ciwmg. z∏ 595 • 102 – Sprys. refl. z∏ 595 • 132
– Pod ∏ok. z przo du z∏ 425 • 182 – Dwa zag∏. na ka na pie tyl nej z∏ 0 • 205 – Ogrz. do dat. (sil ni ki Die sla) z∏ 850 • 210 – La kier met. z∏ 1.530 • 211 – Tap. skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275
• 230 – Refl. kse no no we z∏ 2.890 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 302 – G∏o Êni ki tyl ne wy so ko to no we z∏ 255 • 303 – Przyc. ster. ra diem na kier. z∏ 510 • 320 – Kier. i dêw. zmia ny bie gów ob szy -
te skó rà z∏ 510 • 321 – Kier. i dêw. zmia ny bie gów ozdo bio ne drew nem z∏ 765 • 392 – VDC (ESP) z∏ 1.615 (z ASR z∏ 2.465) • 400 – Dach otw. elektr. z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. Êciem nia jà ce si´
z∏ 340 • 415 – Fel gi alum. 15” („Sport” 5-otw.), op. 195/60 z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tem po mat (Cru ise Con trol) z∏ 850 • 420 Fel gi alum. 17” („Sport II” wie losz pry cho we), op. 215/45 z∏ 1.700 • 431
– Fel gi alum. 15” („Ele gant” 10-otw.), op. 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Fel gi alum. 16” („Sport” 5-otw.), op. 205/55 z∏ 0 – 2.550* • 433 – Fel gi alum. 17” („Sport” 5-otw.), op. 215/45 z∏ 1.700
– 2.975* • 435 – Fel gi alum. 16” („Sport II” wie losz pry cho we), op. 205/55 z∏ 850 – 2.550* • 439 – Fel gi alum. 17” („Su per sport” 6-otw.), opo ny 215/45 z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Reg. wys. fo -
te la pas. z∏ 340 • 508 – Czuj. park. z ty ∏u z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.785 • 709 – Przyc. ster. ra diem i tel. na kier. z∏ 680 • 711 – Ster. g∏o so we z∏ 425 • 718
– Sys tem Hi -Fi BO SE z sub wo of. z∏ 2.210 • 727 Tap. sie dzeƒ z mat. sport. w kol. czar nym z∏ 0 • 728 – Tap. sie dzeƒ z mat. Al fa Tex z∏ 425 • 732 – Fo te le spor to we – tap. skó rza na z∏ 4.250 • 833
– Przyst. do mon. tel. GSM z∏ 680 • 903 – Sys tem te le inf. CON NECT NAV (pik to gra my) z∏ 9.265 • 904 – Sys tem te le inf. CON NECT NAV+ (ma pa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. bocz ne la kier. w kol. nadw.
z∏ 0 – 680* • 980 – Ko ∏o zap. pe∏ no wym. z∏ 170 • 41A – Ra dio CD z mp3 z∏ 2.125 • 41I – Przyg. do mon ta ̋u tel. GSM z funk cjà Blu eto oth z∏ 1.020 • Pa kiet Ti z∏ 6.800 • Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105
• 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540
– Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii i Por tu ga lii z∏ 1.530 
* w za le˝ no Êci od wer sji
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1.8 TS 16v IMPRESSION 84.150 1747 140 200 8,5 2-drzwiowy 125.432.0
1.9 JTD 16v IMPRESSION 92.650 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.533.0
1.9 JTD 16v PROGRESSION 97.750 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.333.0
2.0 JTS 16v PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS 16v SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimat. aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Siedzenia ze skóry
z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.550 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kier. ster. radiem z∏ 680 • 350 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 392 – VDC
(ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Felgi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Felgi alum. 16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Felgi
alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870 – 3.145* • 454 – Reg. wys. siedzenia pasa˝.
z∏ 425 • 508 – Czujnik park. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Changer w bag. z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kierow. ster. radiem i tel. z∏ 850 • 717 – Radio z CD i MP3 z∏ 425
– 2.210* • 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka siedzeƒ, deska roz. i obicia drzwi obszyte skórà „Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740
– Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przyst. do monta˝u tel. z∏ 680 • 903 – Connect Nav+ (mapa) z∏ 12.750 • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System
bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Felgi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa
Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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1.8 MPI 16v IMPRESSION 76.075 - 140 - - 4-drzwiowy 140.211.0
1.9 JTS 16v IMPRESSION 78.625 1859 160 212 8,7 4-drzwiowy 140.212.0
1.9 JTDM 16v IMPRESSION 84.065 1910 150 210 6,0 4-drzwiowy 140.264.0
1.9 JTS 16v PROGRESSION 93.925 1859 160 212 8,7 4-drzwiowy 140.312.0
1.9 JTDM 16v PROGRESSION 99.365 1910 150 210 6,0 4-drzwiowy 140.364.0
2.2 JTS 16v PROGRESSION 109.650 2198 185 222 9,4 4-drzwiowy 140.315.0
2.4 JTDM 20v PROGRESSION 132.600 2387 200 228 6,8 4-drzwiowy 140.366.0
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE 106.590 1910 150 210 6,0 4-drzwiowy 140.464.0
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE 116.875 2198 185 222 9,4 4-drzwiowy 140.415.0
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE 139.825 2387 200 228 6,8 4-drzwiowy 140.466.0
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE 152.575 3195 260 240 11,5 4-drzwiowy 140.429.0
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• 023 – Elekt. ster. szyby tylne z∏ 0 • 097 – Âw. przeciwmg. z∏ 0 • 102 – Sprys. reflek. z∏ 909,5 • 103- Zas∏. przeciws∏. na tylnà szyb´ z∏ 340 • 140 – Klimat. aut. dwustrefowa z∏ 0 • 177 – Fotele
przed. reg. elektr. z∏ 4.131 • 195 – Tylna kanapa sk∏. i dzielona (60/40) z∏ 0 • 204 – Klimat. aut. trójstrefowa z∏ 935 • 210 – Lakier met. z∏ 2.465 • 211 – Tap. skórzana z∏ 2.890 • 230 – Refl.
bi-ksenonowe wraz ze sprys. refl. z∏ 2.949,5 • 245 – Przyc. na kier. ster. radiem i tel. z∏ 527 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 3.825 • 320 – Ko∏o kierow. i dêw. zmiany biegów obszyte skórà z∏ 0 • 341 – Lust.
boczne sk∏. elektr. z∏ 0 • 392 – VDC (ESP) - system stab. tor jazdy z sys. Brake Assistant i Hill Holder z∏ 0 • 415 – Felgi alum. 16” („ELEGANT” 7-otw.) z op. 215/55 z∏ 0 • 420 – Felgi alum. 17”
(„SUPER SPORT” podw. szprycha) z op. 225/50 z∏ 1.419,5 • 431 – Felgi alum. 16” („SPORT” prom.) z op. 215/55 z∏ 892,5 • 432 – Felgi alum. 17” („SPORT I” prom.) z op. 225/50 z∏ 2.992 • 433
– Felgi alum. 17” („ELEGANT I” diamentowe) z op. 225/50 z∏ 2.992 • 439 – Felgi alum. 18” („SUPER SPORT I” prom.) z op. 235/45 z∏ 5.542 • 452 – Podgrz. fotele przed. z∏ 1.266,5 • 454 – Reg.
wys. fotela pas. z∏ 331,5 • 499 – Zestaw napr. zamiast ko∏a zap. z∏ 0 • 508 – Czuj. park. z przodu i z ty∏u z∏ 1.054 • 511 – Trzeci tylny zag∏. z∏ 0 • 563 – Zmien. CD w bag. (10 p∏yt) z∏ 1.445 • 564
– Radio CD z∏ 0 • 717 – Radio CD z MP3 z∏ 1.360 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.431 • 728 – Tap. z mat. AlfaTex z∏ 450,5 • 803 – Ko∏o zap. dojazd.z∏ 382,5 • 833 – Przyg. do monta˝u
tel. GSM z∏ 909,5 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ z∏ 9.477,5 • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. stal. z∏ 476 • 982 – Ko∏o zap. pe∏nowym. alum. z∏ 680 • 44J – Fotel kier. i pas. z mech. reg.
z∏ 221 • 57J – Szyba przed. z ciemnym pasem i ogrz. strefy wycier. z∏ 527 • 52B – Czuj. park. z ty∏u z∏ 850 • 52Y – Ogrz. dod. (siln. Diesla) z∏ 238 • 58J – Lust. zew. sk∏. elektr., z pam. ustawieƒ
z∏ 1122 • 58X – Sys. naw. sat. z tel. GSM z∏ 8.585 • 4DK – Wy∏. pod. pow. po stronie pas. z∏ 0 • 40D – Pakiet WIDOCZNOÂå 1 z∏ 340 • 4A6 – Pakiet WIDOCZNOÂå 2 z∏ 629 • 4HS – Mapa Europy
Wschodniej (Polska, Czechy, S∏owacja, W´gry, S∏owenia) z∏ 833 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 833 • 359 – Mapa Finlandii z∏ 833 • 371 – Mapa Norwegii z∏ 833 • 530 – Mapa W∏och z∏ 833 • 533 – Mapa
Niemiec z∏ 833 • 537 – Ma-pa Francji z∏ 833 • 538 – Mapa Belgii z∏ 833 • 540 – Mapa Holandii z∏ 833 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 833 • 548 – Mapa Austrii z∏ 833 • 549 – Mapa Szwecji i Danii
z∏ 833 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 833 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 833
* us∏u gi b -CON NECT sà nie ak tyw ne na te re nie Pol ski

1.9 JTD 16v PROGRESSION 99.450 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.026.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 107.950 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.076.3

102 – Sprys. refl. z∏ 595 • 104 – Roleta bag. z∏ 425 • 200 – Ogrz. dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Felgi alum. 17” (podw. szprycha) chrom. z∏ 2.550 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka
skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.550 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 245 – Przyc. w kier. sterujàce radiem z∏ 510 • 263 – Connect z∏ 5.950
• 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 357 – Relingi dachowe alum. z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth
z∏ 1360 • 508 – Czujnik park. z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD  w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte
skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 425 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 4.250 • 833 – Przyst. do monta˝u tel. z∏ 680 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 680 • 903 – Connect
Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540
– Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530
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1.6 TS 16v PROGRESSION 73.525 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION 80.325 1910 150 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
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2.0 16v EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16v EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16v EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16v EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24v EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Superblokada z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Zas∏ona przeciws∏. na tylnych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przednie fotele podgrzew., fotel kier. z pami´cià z∏ 3.570 • 210 – Lakier
metaliz. z∏ 2.125 • 211 – Skórzana tapicerka + obrotowe siedzenia podgrzewane z∏ 5.525 • 224 – Superblokada + system antyw∏am. z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.720 • 359 – Relingi
dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik nis. ciÊnienia w oponach z∏ 595 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝. z∏ 595 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elektr. przesuwane drzwi boczne z∏ 3.230
• 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 628 – Potrójne elektr. otwierane okno dachowe z∏ 4.675 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 8.075

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595 • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwia t∏a p.  m giel ne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15”
z∏ 1.530 • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.* z∏ 2.210 • 140 – Au tom. kli mat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – La kier met. z∏ 1.530 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. (6 przyc.) z∏ 765
• 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach
TPMS* z∏ 1.445 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.210 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, posz.
opony 205/50 z∏ 1.955 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed.,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet
BOSE: radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.700 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 850 • 709 – Ster.
radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u
telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+* z∏ 6.800 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja nie do st´pna podczas premiery

1.4 16v ORO 64.175,00 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16v D.F.N ORO 67.320,00 1368 95 175 6,4 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 Multijet ORO 69.691,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 184.115.0
1.3 Multijet D.F.N. ORO 73.440,00 1248 70 159 5,0 5-drzwiowy 184.155.0
1.3 Multijet ORO 75.055,00 1910 100 179 5,5 5-drzwiowy 184.117.0
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• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p.mgielne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Autom. klimat. z∏ 4.675 • 241 – Lakier met.
z∏ 935 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273 – Kanapa tylna 3-miejsc. z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 392 – System
stab. toru jazdy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony
posz. Extra Serie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie2 z∏ 1.700 • 505 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 595  • 563 – Zmien. CD
w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 595 • 717 – Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 727 – Tapicerka Alcantara
z∏ 1.360 • 728 – Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.190 • 802 – Lakier Extraserie (koÊç s∏oniowa pastel) z∏ 510 • 803 – Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Listwy
przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 • 538 –
Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 • 4DL – Dwukol.
nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

1.2 8v 41.905 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 51.935 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8v ARGENTO 44.115 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16v ARGENTO 47.515 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 54.145 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16v PLATINO 53.805 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 60.435 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0

• 070 – Przyciemniane tylne szyby boczne z∏ 850 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 1.020 • 103 – Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.530 • 108 – Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki z∏ 1.530
• 205 – Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.675 • 223 – Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.040 • 241 – Lakier
metalizowany z∏ 2.125 • 291 – Pokrowiec na narty z∏ 680 • 317 – Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.525 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.785 • 368 – Ogrzewanie foteli tylnych
z∏ 2.125 • 386 – Dynamiczny system nawigacji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwierany z ogniwami s∏onecznymi z∏ 5.950 • 412 – Cruise control adaptacyjny* z∏ 5.950 • 435 – Ko∏a ze stopu 225/55/17”,
styl sportowy z∏ 2.550 • 452 – Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.125 • 496 – S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem z∏ 1.275 • 4G8 – Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko 12V, siatka)
z∏ 510 • 501 – Pami´ç ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 5.950 • 503 – Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.360 • 508 – Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.550 • 525
– Lusterka wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.870 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.785 • 534 – Fotele przednie Comfort z∏ 17.425 • 535 – Fotele tylneComfort
z∏ 12.325 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.785 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.785 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.785 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.785 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.785 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.785
• 560 – Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.550 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.785 • 579 – PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 718
– System Hi-Fi BOSE z∏ 4.250 • 732 – Tapicerka skórzana Poltrona Frau z∏ 11.900 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T 

2.0 TURBO 20v EXECUTIVE 6M 163.965 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20v EMBLEMA A/T 202.215 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20v EXECUTIVE 185.810 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 20v EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 214.115 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0L
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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

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

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

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

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Alfredo d’Errico

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

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

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

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

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074900, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074921, Fax (0-22) 6074853
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

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

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas us∏ugi bankowe

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro us∏ugi leasingowe

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 31 stycznia 2006 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

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

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

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

16. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

17. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

2. Fiat Bank Polska SA 

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

Joint Ventures
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