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Dobre
wyniki
na

trudnym rynku

W gospodarce wcià˝ zdominowanej przez kryzys
i przy silnym spadku popytu w wielu obszarach działalnoÊci
koncern Fiata zamknàł drugi kwartał odnotowujàc zysk
z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 310 milionów.
Zaprocentowała pozytywnie redukcja kosztów.
Potwierdzono cele na rok 2009, w oczekiwaniu
na popraw´ w Êwiatowej gospodarce.

C

hoç wydaje si´, ˝e Êwiatowy kryzys
ju˝ si´ ustabilizował, to jednak nadal
dotkliwie odczuwane sà jego reperkusje. Ze szczególnà siłà uderzył
w drugim kwartale roku powodujàc
spadek wolumenu we wszystkich
gał´ziach działalnoÊci prowadzonej
przez Grup´. W porównaniu z tym
samym okresem w 2008 roku przychody uległy zmniejszeniu o 22,5%, zatrzymujàc
si´ na poziomie 13,2 miliarda euro. W tych niesprzyjajàcych warunkach przedsi´biorstwo zrealizowało zysk z zarzàdzania zwyczajnego w postaci 310 milionów euro (w analogicznym okresie
w 2008 r. było 1 131 milionów), uzyskujàc rentownoÊç sprzeda˝y w wysokoÊci 2,4%. Obni˝yło
ponadto zadłu˝enie przemysłowe netto do 5,7 miliarda euro (na koniec pierwszego kwartału było 6,6
miliarda) i zwi´kszyło płynnoÊç do
6,4 miliarda.

Strata netto w omawianym kwartale została ograniczona do 179 milionów euro (przy zysku wynoszàcym 646 milionów w tym samym okresie 2008 r.). Tak wi´c w omawianym kwartale zacz´ły byç widoczne skutki sprawnego zarzàdzania
operacyjnego i wysiłków zmierzajàcych do ograniczenia kosztów, jakie podj´to w koƒcówce 2008 r.
Wyniki te, wraz z nadziejà na polepszenie koniunktury w drugiej połowie roku, pozwalajà Grupie Fiat potwierdziç ogłoszone ju˝ cele na 2009
rok: zysk z zarzàdzania zwyczajnego powy˝ej miliarda euro, zaÊ zadłu˝enie przemysłowe netto poni˝ej pi´ciu miliardów.
Bioràc pod uwag´ pierwsze szeÊç miesi´cy roku
koncern Fiata osiàgnàł przychody na sum´ 24,5
miliarda euro, co stanowi 23,8% mniej ni˝ w roku
ubiegłym. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego wyniósł 262 miliony (1 897 milionów w pierwszym
półroczu 2008 r.). Na plusie, w wysokoÊci 29 milionów, znalazł si´ wynik operacyjny, w 2008 r.
kształtujàcy si´ na poziomie 1 914 milionów.

TRENDY BRANŻOWE
W drugim kwartale Fiat Group Automobiles
sprzedał ponad 591 tys. pojazdów, wypracowujàc
obroty w kwocie 6,9 miliarda euro (-11,1%). Jego
udział rynkowy poprawił si´ zarówno we Włoszech jak i w Europie Zachodniej, gdzie uplasował
si´ na poziomie 9,2%. To głównie zasługa bogatego asortymentu ekonomicznych i przyjaznych Êro-
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Strata z zarzàdzania zwyczajnego wyniosła 26 milionów euro. Zmalały, ale o 28,7%, równie˝ obroty Magneti Marelli (1 152 miliony).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIAT GROUP
I półrocze

(wartości wyrażone w milionach euro)

II kwartał
2009

2008

13.184

17.022

Przychody netto

2009

2008

24.452

32.100

310

1.131

Zysk/(strata)z zarządzania zwyczajnego

262

1.897

2,4%

6,6%

Marża na zarządzaniu zwyczajnym

1,1%

5,9%

158

1.131

Zysk/(strata) operacyjny/-a

29

1.914

-16

955

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

-376

1.591

-179

646

Zysk/(strata) analizowanego okresu

-590

1.073

PRZYCHODY NETTO I WYNIK Z ZARZĄDZ. ZWYCZ. - II kwartał 2009
(w milionach euro)

Przychody netto

2009

Wynik z zarządzania
zwyczajnego

2008

2009

2008

Samochody
(Fiat Group Automobiles, Maserati, Ferrari)

7.429

8.413

227

360

Maszyny rolnicze i budowlane
(CNH - Case New Holland)

2.860

3.631

123

399

Pojazdy użytkowe (Iveco)

1.773

3.122

18

248

Komponenty i Systemy Produkcyjne
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

2.597

4.038

-41

173

Pozostała działalność
(działalność wydawnicza, Holdingi i inne)

284

376
-17

-49

Wyłączenia

-1.759

-2.558

Koncern Ogółem

13.184

17.022

310

1.131

dowisku samochodów, który umo˝liwił Przedsi´biorstwu pozyskanie rynków we wszystkich krajach, gdzie wprowadzono eko-dopłaty. Natomiast
Fiat Professional w omawianym kwartale usytuował si´ na pierwszym miejscu spoÊród marek samochodów dostawczych z Europy Zachodniej.
Zysk z zarzàdzania zwyczajnego FGA wyniósł 155 milionów euro (243 miliony w drugim
kwartale 2008 r.) przy rentownoÊci sprzeda˝y
w wysokoÊci 2,2%. W drugim kwartale Maserati
wygenerowało obroty w kwocie 111 milionów
(-45,9%) i dodatni zysk z zarzàdzania zwyczajnego na kwot´ dwóch milionów. Wynik na plusie
odnotowało równie˝ Ferrari, które przy obrotach 450 milionów (-12,3%) osiàgn´ło zysk z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 70 milionów.
CNH, odczuwajàc wyraêne skurczenie si´ Êwiatowego popytu na maszyny budowlane i osłabienie
rynku maszyn rolniczych, uzyskało przychody
równe 2,9 miliarda euro (-21,2%). Wynik z zarzàdzania zwyczajnego osiàgnàł wartoÊç dodatnià
równà 123 miliony. Tendencj´ spadkowà,
o 43,2%, wykazały przychody Iveco, które wyniosły 1,8 miliarda euro. Stało si´ tak za sprawà załamania si´ popytu na pojazdy u˝ytkowe, zwłaszcza
te ci´˝kie. FPT Powertrain Technologies uzyskało
przychody na kwot´ 1,3 miliarda euro (-40,5%).

Na wyniki FGA
pozytywnie
wpłynęły
wprowadzone
przez niektóre
kraje eko-dopłaty

PERSPEKTYWY
Tendencje w Grupie w pierwszej połowie 2009 r.
stanowiły pełne odzwierciedlenie prognoz. I tak
pierwszy kwartał cechowały silne spadki popytu,
a w drugim zacz´ła przynosiç owoce wykonana u schyłku 2008 r. praca w dziedzinie restrukturyzacji i ci´cia kosztów. Dlatego te˝ wyniki były
zgodne z oczekiwaniami firmy.
Fiat spodziewa si´, ˝e druga połowa roku oka˝e
si´ pomyÊlniejsza dzi´ki poprawie rynkowego oblicza wielu gał´zi działalnoÊci Koncernu. Wielu,
choç nie wszystkich, gdy˝ zarówno bran˝e maszyn budowlanych, jak i maszyn rolniczych, b´dà
si´ jeszcze borykaç z trudnoÊciami w trzecim
kwartale, a na pierwsze oznaki o˝ywienia mogà liczyç dopiero w koƒcówce roku. W takiej sytuacji,
i z zastrze˝eniem niespodziewanych i powszechnych wahaƒ popytu, Grupa Fiat przewiduje,
˝e 2009 rok zamknie si´ spadkiem globalnego zapotrzebowania na nasze wyroby o ok. 20% w porównaniu do roku 2008 oraz, ˝e wynik z zarzàdzania zwyczajnego koncernu przekroczy miliard
euro. Zysk netto koncernu powinien wynieÊç ponad 100 milionów, a przemysłowy przepływ pieni´˝ny miliard.
Pracujàc nad osiàgni´ciem tych celów, z myÊlà
o optymalnym inwestowaniu kapitału i redukcji
ryzyka, Grupa Fiat b´dzie kontynuowaç zainicjowanà ju˝ praktyk´ zawierania ukierunkowanych
sojuszy.
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Dzi´ki Silver
złapaliÊmy
wiatr w ˝agle
TEKST

Aldona Górna
WSPÓŁPRACA

Anna
Borsukiewicz
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak

W zasadzie ka˝dy z nas jest w stanie
przygotowaç pokaz ładnych slajdów, a swoje
pomysły zilustrowaç na jeszcze ładniejszym
obrazku. Sztuka polega na tym, aby wiedz´
zilustrowanà na slajdach skutecznie wykorzystaç
w praktyce. Pracownikom FAP to si´ udało.
O ich sukcesach opowiada Zdzisław Arlet,
dyrektor Zakładu Tychy Fiat Auto Poland.
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Przyj´liÊmy azymut
na najlepszych

C

ertyfikaty ISO,
Polska Nagroda
JakoÊci, europejska EFQM Excellence Award,
Bronze, a teraz
poziom Silver
WCM. To najlepiej Êwiadczy
o jakoÊci produkcji w Tychach…
„Jest to wynik trzynastu lat pracy
– mojej i całej załogi. Przez ten
czas liczba samochodów zje˝d˝ajàcych z linii produkcyjnych
z usterkami zmniejszyła si´ z 20%
w 1996 r. do 4% obecnie. Wtedy,
choç nikt nie ˝àdał od nas tego,
zacz´liÊmy wdra˝aç zasady certyfikatu ISO 9001 w niemieckiej

firmie TÜV CERT. ZdobyliÊmy
go w 1996 roku jako pierwsze
przedsi´biorstwo motoryzacyjne
w Europie. Potem wdro˝yliÊmy
kolejne systemy: zarzàdzania Êrodowiskowego oraz zarzàdzania
bezpieczeƒstwem i higienà pracy.
PostanowiliÊmy si´ te˝ sprawdziç
w konfrontacji z innymi przedsi´biorstwami – stàd te˝ nasz udział
w konkursie Polska Nagroda JakoÊci, w którym zwyci´˝yliÊmy
w kategorii najwi´kszych przedsi´biorstw w 2004 roku. Ten sukces sprawił, ˝e wystartowaliÊmy
w konkurencji europejskiej.
W 2005 r. doszliÊmy do poziomu
uznania za aktywnoÊç, ale ju˝ rok
póêniej znaleêliÊmy si´ jako

Krystyna Gordon, szef Działu Organizacji w FAP,
koordynator FAPS w Zakładzie Tychy:
„Zdobycie Srebra jest naturalnym następstwem naszych
działań na polu nieustannego dążenia do doskonałości.
Na pewno nie był to proces łatwy, bo wymagający nowego
widzenia
i rozumienia
wielu kwestii
w sposób
bardziej
precyzyjny,
systematycznego
identyfikowania
i eliminowania
wszelkiego
rodzaju strat
i marnotrawstwa,
zastosowania
nowych, zaawansowanych narzędzi rozwiązujących
problemy, nowego podejścia i dochodzenia do przyczyny
problemów, co z kolei prowadziło do ich eliminacji. Trudno
wyodrębnić obszary poprawy, bo rozwój odnotowały
wszystkie filary WCM, ale te które w wyniku audytu zostały
zauważone i uzyskały na podstawie przyznanej punktacji
kolejny poziom rozwoju to: Cost Deployment (posiedliśmy
już umiejętność wyceny naszych problemów oraz
atakowania tych, które przynoszą największe straty, co
pozwala nam działać w sposób bardziej efektywny oraz
wiązać działania Cost Deployment z planami
budżetowymi na kolejne lata) oraz Profesjonalne
Utrzymanie (w krótkim czasie, bo od 2006 roku, kiedy to
dokonaliśmy zmiany podejścia od TPM do WCM
działalności specjalistycznego utrzymania ruchu przejętej
w ramach insourcingu z Comau, udało nam się
wypracować działania polegające na zwiększaniu
wydajności maszyn i urządzeń oraz komponentów poprzez
wydłużanie ich żywotności, co przekłada się na realne
korzyści). W krótkim czasie udało nam się także osiągnąć
bardzo wysoki poziom motywacji pracowników, którzy już
nie tylko rozumieją istotę WCM, ale podejmują coraz
więcej działań poprawy bez ingerencji managerów.
Podsumowując: zgodnie z tym, co zawsze podkreśla
profesor Yamashina; tworzymy nowe standardy,
przyjmując azymut na najlepszych i tym samym stawiając
na najwyższą jakość. Dodam, że tą drogą podążają
również koledzy z innych zakładów, które osiągnęły w roku
bieżącym poziom Silver – są to w kolejności Bursa i Melfi.
Z zakładami Grupy wymieniamy się wzajemnie
doświadczeniami, adaptujemy ciekawe rozwiązania
i pomysły – rywalizujemy także ze sobą, ale jest to zdrowa
rywalizacja, oparta na wymianie doświadczeń i radości
z sukcesów drugiej strony.”
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pierwsza polska firma w finale
konkursu EFQM – Europejskiej
Organizacji Zarzàdzania poprzez
JakoÊç. Kiedy w Budapeszcie odbierałem 7-kilogramowy kryształowy puchar, byłem dumny, gdy
usłyszałem, ˝e naszà firm´ mo˝na
by przenieÊç w ka˝de miejsce Europy i wsz´dzie stanowiłaby
punkt odniesienia dla innych. To
wówczas szef Fiata Sergio Marchionne zdecydował, ˝e wszystkie
zakłady koncernu majà wdra˝aç
Êwiatowe systemy zarzàdzania.
Dzisiaj mamy za sobà dwa udane
starty w lidze Êwiatowej – najpierw był Bronze, a decyzjà ostatniego, lipcowego audytu osiàgn´liÊmy poziom Silver WCM”.
Czy droga od poziomu Bronze
do Silver WCM była trudna?
„Nie ukrywam, ˝e łatwo nie było.
Aby osiàgnàç poziom Silver musieliÊmy nabraç innego spojrzenia na naszà codziennà działalnoÊç – wyostrzyç wzrok na straty
i skupiç si´ na dogł´bnym dotarciu do obszarów, które generujà
ich najwi´cej, po to aby w kolejnym kroku im przeciwdziałaç
– wszystkie te zasady stanowià
fundament modelu organizacyjnego World Class Manufacturing. Idàc nieco dalej nale˝y
wyjaÊniç, ˝e sà cztery obszary,
w których prawdopodobieƒstwo
wy stà pie nia strat
jest naj-
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Na sukces pracowała cała załoga
aciej Karp, lider filaru Cost Deployment: „Podczas audytu
kwalifikującego do poziomu Silver WCM filar Cost Deployment otrzymał
3 punkty, czyli o 2 punkty więcej niż podczas pierwszej oceny na poziomie
Bronze. Ten ogromny krok naprzód jest wynikiem pracy całego naszego
zespołu w trzech jednostkach produkcyjnych, a także bardzo dobrej
współpracy z działem finansowym z panem Bekierem na czele, który w tym
roku zaprezentował audytorom osiągnięcia naszego filaru. Ponadto nabraliśmy
dużego doświadczenia w dokonywaniu identyfikacji strat oraz ich dogłębnej
stratyfikacji. Straty wcześniej identyfikowaliśmy na poziomie zespołu
technologicznego, a obecnie zeszliśmy do poziomu operacji technologicznej oraz poszczególnych
maszyn – dotarliśmy więc z tą analizą najgłębiej jak się dało i teraz zamierzamy tę metodologię
rozszerzać na wszystkie obszary. W tej chwili jesteśmy też na etapie rozwijania, zaprojektowanego
na potrzeby Cost Deployment systemu komputerowego, który pozwoli nam na łatwiejsze i szybsze
dotarcie do najdrobniejszych szczegółów i częstsze analizy. W tej chwili bowiem wszystkie operacje,
związane z opracowaniem analizy CD, wykonujemy ręcznie, przy użyciu dostępnego na komputerach
osobistych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zajmuje dużo więcej czasu. Jeżeli chodzi o moje
odczucia w odniesieniu do ostatniego audytu to muszę powiedzieć, że spodziewaliśmy się wyższych
ocen, niemniej audytorzy są bardzo rygorystyczni. Być może dzięki temu przez cały czas dążymy
do tego, aby osiągać coraz wyższy poziom pracy, a ta surowa ocena jest dla nas motorem
napędowym do dalszych działań na rzecz poprawy.”

M

Prof. Nagkano
z Uniwersytetu
w Tokio pokazał
nam metodę
Total Productive
Maintenance, tj.
jak „utrzymywać
maszyny na
poziomie 0”,
czyli zero strat
z tytułu awarii.
Ich sprawność
wzrosła do 99,9%

wi´ksze, ze wzgl´du na specyfik´
pracy; sà to: bezpieczeƒstwo, jakoÊç, a tak˝e postoje z tytułu
awarii maszyn i urzàdzeƒ, i na
koniec grupa strat zwiàzana
z niedostarczeniem na czas materiałów do produkcji. Najpierw
trzeba wi´c straty zidentyfikowaç, póêniej dogł´bnie przeanalizowaç, po to, aby móc podejmowaç działania prewencyjne, majàce na celu ich zapobieganie”.
Jakiego typu działania były podejmowane krok po kroku?
„ZaczynaliÊmy oczywiÊcie od
tych najprostszych, czyli uÊwiadamiajàcych pracownikom istot´
działaƒ, zgodnych z zasadami
World Class Manufacturing, nast´pnie wybieraliÊmy obszary
modelowe, na których krok
po kroku wprowadzaliÊmy metodologi´, opartà na poszczególnych narz´dziach WCM, słu˝àcà do identyfikacji i eliminacji
przyczyny straty czy problemu. Powoli doÊwiadczenia te
wdra˝amy do kolejnych ob-
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szarów. Po osiàgni´ciu poziomu
Silver doszliÊmy do etapu rozszerzenia tej działalnoÊci na całà
struktur´ zakładu”.
Czy łatwo jest przenosiç japoƒskie doÊwiadczenia na polski
grunt?
„Na poczàtku bawiło nas stwierdzenie, ˝e japoƒski pracownik
„modli si´ do maszyny”, ale potem zrozumieliÊmy istot´ sprawy.
Polega ona na tym, ˝e człowiek
zarabia wtedy, kiedy maszyna
dobrze działa. Musi si´ wi´c nià
interesowaç, poznaç jà, obserwowaç i sygnalizowaç, gdy dzieje si´
coÊ niepokojàcego. Wówczas
zgłasza to swemu przeło˝onemu,
a to umo˝liwia szybkie zapobie˝enie awarii lub jej usuni´cie.
Równie wa˝ne było przekonanie
do czystoÊci i dobrej organizacji
pracy, bo w bałaganie nie zrobi
si´ dobrego samochodu. Je˝eli
pracownik na taÊmie monta˝owej ma np. minut´ na wykonanie
jakiejÊ operacji, to nie mo˝e traciç czasu na niepotrzebne czyn-

noÊci, np. szukanie cz´Êci lub
narz´dzi. B´dzie si´ spieszył,
pracował nerwowo i robił bł´dy.
Potem ktoÊ b´dzie musiał go poprawiç, a to powi´kszy koszty
produkcji.
Równie wa˝ne stało si´ wdro˝enie autokontroli, zasady „po
mnie poprawiaç nie trzeba”.
Przedtem cykle pewnych operacji sprawdzał pracownik kontroli
jakoÊci, który odsiewał braki.
Ka˝da z operacji jest dokumentowana przez pracownika jego
stemplem na dokumencie jadàcym wraz z autem. A je˝eli pracownik zauwa˝y jakiÊ błàd, nie
boi si´ jej zasygnalizowaç.
To bardzo istotne – na liniach
montuje si´ wiele modeli,
a wÊród 2 tysi´cy samochodów
produkowanych dziennie nie ma
dwóch takich samych. I nie chodzi tu tylko o ich kolory. Warto
wiedzieç, ˝e, np. dla siedzeƒ
Pandy jest 1457 rysunków, a paneli boczków drzwi 90”.
Ile jeszcze brakuje do doskonałoÊci?
„Zawsze powtarzam, ˝e gdyby
nasze przedsi´biorstwo pracowało
idealnie to osiàgn´libyÊmy ocen´
100 punktów na 100 mo˝liwych.
W tej chwili jesteÊmy w okolicy

60 punktów, a wi´c troch´ wyzwaƒ jeszcze przed nami. Dodam, ˝e autoocena była na poziomie 67 punktów i przykro nam,
˝e tyle nie udało si´ uzyskaç”.
Co Pana zdaniem składa si´
na Wasz sukces?
„Przede wszystkim to, ˝e jesteÊmy elastyczni. To, ˝e Êwietnie
sobie radzimy w sytuacji szalejàcego kryzysu jest uwarunkowane
faktem, i˝ łatwo si´ adaptujemy
na rynkach, na których w danym
momencie odnajdujemy odbiorców. W tej chwili na przykład
z ogromnym powodzeniem funkcjonujemy na rynku niemieckim:
w niedawno opublikowanym rankingu niezawodnoÊci ADAC, Fiat
Panda zajàł pierwsze miejsce
wÊród samochodów klasy miejskiej (patrz ramka na str. 10).
Poza adaptowaniem si´ do nowych realiów trzeba umieç bazowaç na wczeÊniejszych, dobrych
doÊwiadczeniach – czyli nie odrzucaç na sił´ starych rozwiàzaƒ
na rzecz nowych, ale umiej´tnie
łàczyç ze sobà te realia. NajproÊciej rzecz ujmujàc – nie zapominaç o tym skàd przyszliÊmy,
co osiàgn´liÊmy, ale otwieraç si´
na nowe wyzwania i nowe doÊwiadczenia. Ponadto staramy

KOMENTARZ

Na horyzoncie

czeka złoto

ojciech Gwóźdź, lider
filaru Professional
Maintenance:
„Niewątpliwie filar Professional
Maintenance osiągnął wielki
sukces. Dopiero
w październiku 2008 roku
podczas audytu prof.
Yamashiny został potwierdzony
drugi poziom, a tymczasem już dziś możemy cieszyć
się z uzyskania trzeciego poziomu wdrożenia PM.
Ciągły rozwój filaru poprzez wdrażanie działań
wynikających z kryteriów poszczególnych poziomów,
poprzez czerpanie najlepszych wzorców, a także
nasza praca nad tworzeniem nowych rozwiązań,
takich jak chociażby zmiana Standardów PM czy
połączenie Kalendarza PM z Książką Maszyny,
pozwoliły na osiągnięcie założonego celu. Podczas
audytu zaprezentowaliśmy po raz pierwszy podejście
7 Kroków Utrzymania Komponentów (Component
Maintenance). Krok po kroku na przykładzie dużych
blokad pneumatycznych wytłumaczyliśmy, w jaki
sposób działamy na komponentach naszych maszyn
– począwszy od przywrócenia podstawowej kondycji
komponentów, poprzez przygotowanie standardów
utrzymania, wdrożenie działań prewencyjnych aż
do etapu, w którym utrzymanie oparte na czasie
zastąpiliśmy utrzymaniem opartym na kondycji
urządzenia. Należy tutaj podkreślić duży wkład pracy
naszego kolegi Pawła Piotrowskiego, który już
ponad rok temu rozpoczął pracę nad
programem PLC, służącym do kontroli
czasu otwarcia oraz zamknięcia blokad,
a co za tym idzie, określaniu momentu,
w którym komponent daje oznaki
uszkodzenia mechanicznego poprzez
wydłużanie tego czasu. To właśnie
na podstawie tego programu
oraz przygotowanej
wizualizacji podejmujemy
dzisiaj decyzję o rozpoczęciu
działań prewencyjnych, co
bezpośrednio przekłada się
na znaczne korzyści
ekonomiczne.
Zaprezentowane działania
spotkały się z dużą aprobatą
audytorów.”

W
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si´ te˝ zainteresowaç WCM-em
dostawców – przygotowujemy
dla nich zadania projektowe,
dzi´ki którym osiàgajà znaczne
oszcz´dnoÊci. Planujemy rozwijaç te działania w przyszłoÊci.
Dzi´ki takim inicjatywom odnajdujemy bez trudu wspólny j´zyk,
z łatwoÊcià przekonujemy ich
do pewnych rzeczy”.
Co jest miarà sukcesu?
„W ubiegłym roku uruchomiliÊmy trzy nowe jednostki produkcyjne, przyj´liÊmy do pracy
na liniach 1700 osób oraz 68 in˝ynierów, zwi´kszyliÊmy produkcj´ dziennà do 2120 samochodów. Oznacza to roczne jej
powi´kszenie o 140 tys. aut
– w tym roku zamierzamy wyprodukowaç ich 600 tysi´cy. To
tak, jakby na miejscu powstał
nowy zakład. A wszystko to odbywa si´ na „˝ywym organizmie” i, co najwa˝niejsze, nie
odbija si´ negatywnie na jakoÊci
aut. 96% powstajàcych u nas samochodów prosto z linii monta˝owych jedzie na wagony i wysyłanych jest do klientów. To
znaczy, ˝e nie majà one wad.
Takich przykładów mo˝na by
mno˝yç bez koƒca…”.
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RANKING ADAC

Fiat Panda w rankingu
niezawodnoÊci ADAC

oniżej pierwsza dziesiątka najbardziej niezawodnych samochodów
wg ADAC. Modele uszeregowane są według wyników osiąganych
przez samochody zarejestrowane na rynku niemieckim w 2008 r.
Każdy wynik mówi o odsetku poważnych awarii w przeliczeniu na 1000
egzemplarzy danego modelu.
Niemiecki automobilklub ADAC jest największym w Europie i trzecim
w świecie stowarzyszeniem w branży motoryzacyjnej. Działanie klubu
obejmuje m.in. przeprowadzanie testów nowych modeli oraz
najważniejszych elementów składowych aut itp.

P

Samochody miejskie (segmenty A i B)

Pierwsze
miejsce
w rankingu
niezawodności
ADAC dla Fiata
Panda to
potwierdzenie
najwyższych
światowych
standardów
jakościowych
stosowanych
w tyskiej fabryce

Fiat Panda
Toyota Aygo

1.5
1.5

Peugeot 206

1.7

Fiat Punto/Grande Punto

1.8

Nissan Note

2.1

Renault Clio

2.2

Nissan Micra

2.2

VW Polo

2.3

Opel Corsa

2.3

Renault Modus

2.4
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Zabawa
pełna przygód
TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak
Maciej
Feodorów

Przez cały niedzielny ranek 19 lipca pogoda
przygotowywała uczestników imprezy
na koniecznoÊç zabrania ze sobà
parasoli i przeciwdeszczowych
peleryn. Ciemne chmury
i padajàca przed południem
m˝awka nie wystraszyła jednak
planujàcych tego dnia
odwiedziç zakład
w Tychach
i w sumie
na terenie
fabryki
pojawiło si´
22 000 osób.
11
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P

rzed południem rozpocz´ło si´
kolejne, wspólne Êwi´to pracowników i ich rodzin, którzy skorzystali z zaproszenia organizatorów ju˝ po raz trzynasty i bawili si´ do wieczora. W Tychach
Êwi´towali pracownicy Fiat Auto
Poland, Fiat Polska, Delfo, Denso, Sistema, DP Metal Processing, Fenice, Comau, Flexider, STS i Sirio.
A wraz z nimi ich rodziny, przyjaciele i znajomi,
którzy przyj´li zaproszenie do wspólnej zabawy
i sp´dzenia kilku wypełnionych atrakcjami godzin
na terenie tyskiego Fiata Auto Poland. Po tradycyjnym zwiedzaniu fabryki, podczas którego zobaczyç mo˝na było miejsce pracy najbli˝szych, czy
przyjrzeç si´ nowoczesnym liniom produkcyjnym,
na uczestników imprezy czekał bogaty program
artystyczny i rozrywkowy. Były konkursy sprawnoÊciowe i plastyczne dla dorosłych i dzieci. Dzieciaki miały okazj´ zgł´biç tajniki trudnej sztuki
w´dkowania, wziàç udział w slalomach i rzutach,
a tak˝e, rami´ w rami´ z dorosłymi, w slalomie rowerowym. Przy stołach biesiadnych pod namiotami, gdzie spo˝yç mo˝na było wszystko, co oferowały liczne stoiska gastronomiczne, trudno było
znaleêç wolne miejsce. W wesołym miasteczku dla
dzieci, wÊród karuzel i dmuchanych zamków, niemal przez cały czas ustawiały si´ długie kolejki.
Kibiców zainteresowała wystawa fotograficzna zatytułowana „Fiat sponsorem wa˝nych wydarzeƒ
sportowych”, obejrzeç mo˝na równie˝ było wystaw´ kwiatowà i malarskà. Spojrzenia przyciàgały
nowe, najciekawsze modele i wersje Fiata, Abarth,
Fiata Professional, Lancii i Alfy Romeo. Na koniec
emocji zgromadzonym dostarczyła tradycyjna loteria z nagrodami, wÊród nich m.in. samochód

i
m
a
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na wakacje i samochód na weekend.
Gwoêdziem programu był koncert zespołu T. Love, który
poprzedziły wyst´py
kabaretu Łowcy. B
i Kasi Cerekwickiej.
Podczas
porannego
spotkania rozpoczynajàcego Dzieƒ Rodzinny dyrektor Zakładu w Tychach,
Zdzisław Arlet, podkreÊlił, ˝e mimo
kryzysu fabryka radzi sobie doskonale, do czego przyczynia si´ mi´dzy innymi wzrost popytu na małe, dobrej jakoÊci samochody.
Obecnie zakład produkuje 50
tysi´cy samochodów miesi´cznie, a ten rok zamknie si´ według prognoz sumà 600 tysi´cy
nowych aut, które zjadà z tyskich linii produkcyjnych. „Mamy wyraêny boom na małe samochody Fiata – dodał dyrektor Arlet.
– Panda, Fiat 500 i Punto cieszà si´
niesłabnàcà popularnoÊcià. Co ciekawe,
samochody Fiata na nowo dostrzegaç zaczyna klient niemiecki. JakoÊç produkowanych
w Tychach aut sprawia, ˝e do naszych dealerów
przy zachodniej granicy przyje˝d˝ajà całe wycieczki Niemców”. Dyrektor poinformował, ˝e
obecnie trwajà prace zmierzajàce do osiàgni´cia
produkcji 2300 samochodów na dob´. By sprostaç zadaniu, zakład przyjàł w ciàgu minionego
roku 1750 nowych pracowników na linie produkcyjne i 70 nowych in˝ynierów. Na liÊcie oczekujà-
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y
a
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cych na jedno miejsce pracy jest
obecnie kilku ch´tnych.
Jednà z osób, która wraz z rodzinà doskonale bawiła si´ podczas trzynastego Dnia Rodzinnego była pani Karina J´dryka.
Na co dzieƒ pracuje na Wydziale
Monta˝u w nowej hali, na linii
drzwi. Jak podkreÊla jej mà˝ Maciej,
ka˝dego roku z ch´cià odwiedzajà fabryk´. „Przyznam, ˝e interesujà mnie
głównie produkowane tu samochody – mówi pan Maciej. – Poniewa˝ jestem wzrokowcem
i estetà, zwracam uwag´ przede wszystkim na wyglàd i lini´, od zawsze przyciàgały mnie one w samochodach Fiata. Dlatego co roku ciekawi mnie,
co nowego marka ma do zaoferowania swoim
klientom”. Z wizyty w tyskim zakładzie bardzo
cieszyła si´ tak˝e córka Oliwia, której mo˝liwoÊç
skorzystania ze wszystkich atrakcji dla dzieci
w strefie zabaw wypełnił niemal cały pobyt.
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Rodzinnie i kolor
TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Satiz Poland

Ju˝ po raz siódmy pracownicy Fiat-GM Powertrain
Polska mieli okazj´ zaprosiç swoje rodziny i przyjaciół
na wspólne Êwi´towanie. Podobnie, jak
w ostatnich latach Dzieƒ Rodzinny
zorganizowany został na terenie
OÊrodka Sportowo-Szkoleniowego
Rekord w Bielsku-Białej.

Z il
m
a
F
abawa zacz´ła si´ w samo południe
i trwała do wieczora. WÊród wielu
atrakcji na licznie przybyłych czekały
mi´dzy innymi stoiska gastronomiczne i namioty ze stołami do konsumpcji, strzelnica paintballowa, rodeo
na sztucznym byku i tor quadowy.
Przez cały czas trwania imprezy nie
brakowało gier i zabaw dla najmłodszych uczestników Dnia Rodzinnego, zmagaƒ
na torze przeszkód, wyÊcigów, skoków, a przede
wszystkim, zje˝d˝alni, dmuchanych wysp i skakanek, czy suchych basenów, z których to dzieciaki
mogły przez cały dzieƒ korzystaç bez ˝adnych
ograniczeƒ w „miasteczku zabaw” pełnym kolorowych balonów, dekoracji i poprzebieranych
w bajkowe postaci animatorów. Równie˝ bez
ograniczeƒ dzieci cieszyç si´ mogły du˝à iloÊcià

14

owo
cukierków
rozdawanych
na terenie Rekordu przez klauny oraz fantazyjnymi „tatua˝ami” powstajàcymi na ich buêkach,
r´kach
i
nogach
przy udziale polowego „studia”.
Mimo poczàtkowo niesprzyjajàcej aury udało si´ zrealizowaç
wszystkie punkty programu,
w tym mi´dzy innymi konkursy
przeciàgania liny, strzelania z łuku, czy wyÊcigi w workach.
Centralnym punktem imprezy była, jak co roku, estrada, na której
zaproszone gwiazdy zapewniły
uczestnikom Dnia Rodzinnego
niezapomniane wra˝enia. Kabaret
OTTO bawił i rozÊmieszał, a Maryla Rodowicz udowodniła po raz
kolejny, ˝e nie bez powodu wcià˝
zajmuje czołowe miejsce na polskiej
scenie muzycznej, podrywajàc
do taƒca nawet publicznoÊç zajmujàcà wczeÊniej miejsca siedzàce.
Podczas swojego przemówienia do zgromadzonych dyrektor Fiat-GM Powertrain Polska, Maurizio Emo, podzi´kował wszystkim za wspólnà prac´ i zaanga˝owanie w trudnym okresie oraz ˝yczył
dobrej zabawy, której, jak si´ okazało, sprzyjała
tak˝e popołudniowa poprawa pogody.
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Iveco odÊwie˝a model, którego sukces
trwa od 30 lat. EcoDaily wyposa˝ono
w silniki diesel o poziomach emisji
ni˝szych ni˝ wymagaç b´dà przyszłe
normy europejskie, nap´dy Natural
Power, elektryczne i na gaz ziemny,
nowoczesny design oraz całe
mnóstwo rozwiàzaƒ dla jeszcze
lepszego komfortu i wydajnoÊci.
16
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„twardzi

Daily

el”o zielonym sercu
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hcàc sprostaç współczesnym wymogom
transportu towarowego, Iveco przedstawia EcoDaily: nowy, solidny pojazd,
ekonomiczny w eksploatacji, który dzi´ki silnikom common
rail twin turbo oraz zasilaniu Natural Power na metan i benzyn´
(o elektrycznym ju˝ nie wspominajàc) jest jeszcze bardziej przyjazny Êrodowisku naturalnemu.
Od swych narodzin w 1978 r. Daily niezmiennie zachwyca swym
niepowtarzalnym
designem
i funkcjonalnoÊcià. To idealny
kompan do pracy, łàczàcy solidnoÊç i ekonomicznoÊç w u˝ytkowaniu z nowoczesnà, oryginalnà
linià. Tymi właÊnie cechami zdobył
klientów w całej Europie, przekraczajàc próg dwóch milionów
sprzedanych egzemplarzy, co jest
wynikiem imponujàcym na tym
nie najłatwiejszym rynku. Dzisiaj
właÊciwoÊci te zostały jeszcze bardziej wyeksponowane. Słowami
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kluczami sà ekonomia i ekologia.
Poprawki estetyczne sà nieliczne,
ale za to bardzo udane: Centrum
Stylu Iveco unowoczeÊniło linie
modelu, projektujàc nowà, bardziej sportowà krat´ wlotu powietrza w kolorze srebra, która nadaje przodowi lekkoÊci i czyni go
jeszcze bardziej rozpoznawalnym,
uwypuklajàc logo producenta.
Nowe jest równie˝ oznakowanie
wskazujàce nap´dy ekologiczne:
teraz, przy Natural Power, jest
ono takie samo jak to, które w całej Grupie Fiat słu˝y do identyfikowania „zielonych” wersji modeli.
Zmiany w kabinie, zaprojektowanej i zbudowanej „wokół” kierow-

Ekologiczne
zespoły
napędowe
gwarantują
doskonałe
osiągi

cy, sà nieznaczne, choç efektowne: nowe kombinacje kolorystyczne i nowe materiały na tablicy
przyrzàdów, fotele, które perfekcyjnie komponujà si´ z szarymi
odcieniami deski rozdzielczej,
oraz zestaw wskaêników o grafice
opracowanej specjalnie pod kàtem
poprawy ich czytelnoÊci.
Jednak w przypadku pojazdu takiego jak Daily najwi´kszym atutem jest niewàtpliwie jego zdolnoÊç do zaspokajania rozlicznych
i nierzadko bardzo zró˝nicowanych wymagaƒ klientów. Mamy
zatem nowe wersje furgonów
i podwozi do zabudowy o dopuszczalnej masie całkowitej siedmiu
ton, idealne rozwiàzania dla tych,
którzy poszukujà odpowiednich
Êrodków do obsługi szybkiego
transportu na Êrednich dystansach. Wersje te (dost´pne w sprzeda˝y od wiosny 2010 r.), dodatkowo powi´kszà zakres mo˝liwych zastosowaƒ Daily, gwarantujàc
przydatnoÊç
modelu
do transportu pasa˝erów, jak równie˝ ładunków, które do tej pory

OD 1978 ROKU

Zawsze naprzeciw

gustom klientów

ierwsze Iveco Daily powstało w 1978 r. Nowy
pojazd miał zastąpić furgony serii 238 i 241,
prawdziwych mistrzów solidności, choć nieco już
sfatygowanych. O międzynarodowym sukcesie
Daily zdecydowały parametry techniczne
„rasowego samochodu dostawczego”, jakich
model ten dowiódł natychmiast po swoim
wejściu na rynek. Nie lada atutem rynkowego
debiutanta była również niezwykle obszerna
gama wersji, jaką do tej pory nie mógł się
poszczycić żaden pojazd z tego sektora.
W roku 1980 powstało TurboDaily, pierwsza
wersja z turbodoładowaniem, w 1989 r. model
doczekał się gruntownego restylingu
estetycznego, a siedem lat później nastąpiła
kolejna istotna modernizacja. Druga generacja
Daily pojawiła się w salonach sprzedaży w 1999
roku: wszystkie dostępne wówczas silniki były
wyposażone w turbosprężarkę i technologię
common rail. Ich gama rozrosła się, a granica
potencjalnej mocy sięgnęła 176 koni. Samochód
zdobył prestiżowy tytuł „Vana Roku 2000”,
przyznany mu przez jury złożone z dziennikarzy
prasy specjalistycznej z 20 krajów europejskich.
Ostatni lifting modelu miał miejsce w 2006 roku.
Tym razem sławetny ołówek Giugaro dokonał
kilku udanych przeróbek w estetyce zewnętrznej
i wewnętrznej, których celem była
poprawa jakości życia w kabinie.
Dzięki nim dobra passa
w dalszym ciągu trwa.

P

mo˝na było przewoziç wyłàcznie
na Êrednich samochodach dostawczych.

NIEZAWODNE,
SOLIDNE SILNIKI
Daily od zawsze uchodziło
za prawdziwego „mistrza mobilnoÊci”, zawdzi´czajàc to miano
nap´dowi na tylnà oÊ oraz silnikom o wysokich osiàgach. Tylny
nap´d gwarantuje wysokà dynamik´ nawet przy wi´kszym ładunku (powodujàcym docià˝enie osi nap´dowej). Silniki zapewniajà natomiast najwy˝sze
w swojej kategorii wartoÊci
momentu obrotowego i mocy.
EcoDaily zachowuje te imponujàce właÊciwoÊci, wzbogacajàc je dodatkowo walorami
ekologicznymi.
Bogata gama silników Fiat
Powertrain Technologies gwarantuje bowiem doskonałe osiàgi,
a jednoczeÊnie chroni Êrodowisko
naturalne w stopniu w tym segmencie dotàd niespotykanym.

Udoskonalona czterocylindrowa
jednostka o pojemnoÊci 2.3 l oferuje teraz moc od 106 do 126 koni, dołàczajàc do dost´pnych ju˝
wczeÊniej wersji 96-, 116- i 136konnych. W ofercie jest ponadto
trzylitrowy silnik
o mocy 146
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Charytatywny

mecz piłkarski

rawie 30 tysięcy osób
na stadionie olimpijskim
w Turynie oraz miliony widzów RAI1
obejrzały 18 maja mecz piłkarski
pomiędzy drużyną włoskich
artystów a zespołem Ale +10,
którego kapitanem był zawodnik
Juventusu Alessandro Del Piero
i w którego składzie, obok takich
gwiazd jak Zidane, Montero czy
Toldo, pojawiły się także znane
osobistości spoza świata sportu,
m.in. Bonolis, Max Pisu, Alex
i Franz. Sponsorem imprezy
– z której dochody, sięgające
miliona euro, zostały w całości
przekazane na odbudowę
dotkniętej trzęsieniem ziemi
Abruzji – było Iveco Daily.
W przerwie meczu na środku
boiska miał miejsce publiczny
debiut nowego pojazdu, który
„wyskoczył” z gigantycznej puszki
szpinaku (podobnej do tej, z jakiej
jadał marynarz Popeye,
animowany bohater promocji Iveco
Daily), entuzjastycznie powitany
przez tłum roztańczonej młodzieży.

P
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Obok: schowki
na przedmioty
nad daszkami
przeciwsłonecznymi.
Na stronie obok:
tablica przyrządów
„wypożyczona”
z samochodu
osobowego oraz
niezwykle pojemny
przedział bagażowy

i 176 KM. Wszystkie te jednostki,
legitymujàce si´ homologacjà „light duty”, spełniajà wymagania
normy Euro 4, dzi´ki technologii
EGR (Exhaust Gas Recirculation;
system recyrkulacji spalin).
Homologacjà „heavy duty” cechujà si´ natomiast dwie najnowsze wersje silnika 3.0, generujàce
moc 140 i 170 koni. Sà to komercyjne jednostki wysokopr´˝ne
o najni˝szym poziomie emisji spalin, jaki notuje si´ dziÊ na rynku.
EcoDaily od poczàtku swego istnienia b´dzie zatem w posiadaniu
homologacji EEV (Enhanced
Environmentally-friendly Vehicle),

restrykcyjnych norm przewidzianych przepisami prawa europejskiego w zakresie emisji spalin.
W gamie nie zabrakło te˝ miejsca
na wersj´ EcoDaily Natural Power
bifuel, wyposa˝onà w super ekologiczny silnik i przystosowanà
do zasilania na spr´˝ony gaz
ziemny (CNG). Ta wersja posiada
dodatkowy 14-litrowy zbiornik
na benzyn´, do wykorzystania
w sytuacjach awaryjnych. Projektanci tego pojazdu mieli bowiem
na uwadze przyszłe normy Euro VI, które przewidujà limity poziomów emisji spalin jeszcze surowsze od tych narzucanych

obecnymi uregulowaniami EEV.
Gama EcoDaily przewiduje równie˝ wersj´ z silnikiem elektrycznym. Spółka, b´dàca absolutnym
prekursorem tej technologii, opracowała i wyprodukowała pierwsze
Daily z zasilaniem elektrycznym
ju˝ w 1986 roku. Dzisiaj wysoce
wydajne systemy elektroniczne,
wspomagane przez sieç CAN oraz
baterie sodowo-niklowe, zapewniajà samochodowi pełnà autonomi´
i wysoki poziom niezawodnoÊci.

NAJBARDZIEJ
OBSZERNA GAMA
NA RYNKU
Solidne, niezawodne i zdolne
do zaspokajania ró˝nego rodzaju
potrzeb, Daily bazuje na ramie podłu˝nicowej, która jest gwarantem
sztywnoÊci, wysokiej wytrzymałoÊci zm´czeniowej i trwałoÊci całej
struktury. I z tego właÊnie wzgl´du mo˝e wyst´powaç zarówno jako furgon jak i w wersji podwozia
do zabudowy o dopuszczalnej
masie całkowitej siedmiu ton,
zwi´kszajàcym obcià˝enie u˝yteczne a˝ o 470 kilogramów.
Poddane całej serii innowacji majàcych na celu popraw´ jego jakoÊci, Daily w wersji furgon proponuje dzisiaj jeszcze bardziej efektywny system zamykania tylnych
drzwi, z ró˝nymi mo˝liwoÊciami
doboru zawiasów w zale˝noÊci
od tego, jakie ma byç zastosowanie samochodu. Oprócz klasycznej pozycji 180° w nowym modelu
kàt otwarcia drzwi mo˝e si´gnàç 270°, z automatycznym zatrzymywaniem si´ w pozycjach
90°, 180° i 270°.
Przewidziana została tak˝e wersja
podwozia ze stałà skrzynià ładunkowà, montowanà bezpoÊrednio
w zakładzie produkcyjnym. Dost´pne sà skrzynie o szerokoÊci 2140 i 2300 mm. Ten typ wyposa˝enia obejmuje ponadto składane schodki, ułatwiajàce dost´p
do skrzyni, ergonomiczne klamki
oraz urzàdzenia umo˝liwiajàce
bezpieczne umocowanie ładunku.

MAKSIMUM
ELEKTRONIKI
I KOMFORTU
Ci, którzy siedzà za kierownicà
muszà mieç zapewnione odpowiednio komfortowe warunki. I ta
właÊnie myÊl przyÊwiecała projektantom, kiedy wdra˝ali najnowoczeÊniejsze technologie informatyczne w celu poprawy
bezpieczeƒstwa i jakoÊci
u˝ytkowania kabiny.
W pierwszej kolejnoÊci
si´gn´li po Blue&Me-Fleet, system telematyczny opracowany
przez Fiata i Microsoft po to,
by oferowaç
usługi internetowe i komunikacyjne. W dziedzinie bezpieczeƒstwa
Iveco Daily
pro po nu je
mon to wa ny
seryjnie system ESP z dodatkowà opcjà
Load adaptive

control, która uwzgl´dnia równie˝ ci´˝ar pojazdu. Iveco Daily
posiada w wyposa˝eniu standardowym równie˝ układ ABS zapobiegajàcy blokowaniu si´ kół podczas hamowania, ASR przeciwdziałajàcy poÊlizgowi przy przyspieszaniu, oraz Hill Holder ułatwiajàcy ruszanie pod górk´.
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Coraz

bli˝ej ideału
Sportowy, jeszcze bardziej elegancki i przyjazny
dla Êrodowiska – oto nowy Fiat Sedici, wyposa˝ony
w dwa nieznane dotàd silniki z homologacjà Euro 5.

D

wa nowe nap´dy
jeszcze bardziej
przyjazne Êrodowisku naturalnemu plus styl, bardziej spójny z fiatowskim family
feeling i zdecydowanie bli˝szy
Êwiatu pojazdów terenowych.
Takie nowoÊci proponuje Fiat
Sedici, SUV (Sport Utility Vehicle), który dzi´ki specjalnemu
układowi przeniesienia nap´du,
włàczanemu na stałe lub „na ˝yczenie”, zapewnia kierujàcemu
swobodne przechodzenie z na-
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p´du 4x2 na 4x4. To idealna odpowiedê dla tych, którzy poszukujà samochodu, spełniajàcego
marzenia o wielkiej przygodzie,
a jednoczeÊnie na tyle kompaktowego i zwinnego, by bez trudu
radziç sobie w ruchu miejskim.
A wszystko z poszanowaniem
Êrodowiska naturalnego.
Nowy 135-konny silnik 2.0 MultiJet, wyposa˝any seryjnie w filtr
czàstek stałych, w wersji 4x2
emituje do atmosfery zaledwie
134 gramy dwutlenku w´gla na
kilometr, zu˝ywajàc w cyklu mieszanym ok. 5 litrów paliwa na
100 km (dla nap´du 4x4 warto-

Êci te wynoszà odpowiednio
142 gramy CO2 i 4,6 l paliwa na
100 km). Imponujàco prezentujà
si´ tak˝e osiàgi modelu: pr´dkoÊç maksymalna 190 km na godzin´, a przyspieszenie od 0 do
100 km w 10,5 sekundy (w przypadku wersji 4x4 to odpowiednio
180 km/h i 11,2 sekundy). Benzynowy 16-zaworowy silnik 1.6
osiàga natomiast 120 KM mocy
przy 6000 obrotów na minut´
oraz 156 Nm momentu obrotowego przy 4400 obr./min. Samochód wyposa˝ony w ten silnik
osiàga 185 km/h pr´dkoÊci maksymalnej i przyspiesza od zera do

BARDZIEJ OSZCZ¢DNA DZI¢KI METANOWI

Nadchodzi

Panda Panda Cross
o tego bardzo specyficznego segmentu rynku
zasilanie metan-benzyna trafia po raz
pierwszy: nowy samochód to pierwszy City SUV
o „minimalnym wpływie na środowisko”. Swoim
stylem przypomina wersję terenową – relingi
na dachu, masywne listwy boczne, ogromne
reflektory i solidne zderzaki – ale posiada wszelkie
walory typowe dla kompaktowego samochodu
z zasilaniem metanowym, zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i w kontekście korzyści
środowiskowych. Przy emisji dwutlenku węgla
nieprzekraczającej 120 gramów na kilometr,
a cząstek stałych zredukowanej praktycznie
do zera, Panda Panda Cross zapewnia możliwość
skorzystania ze wszystkich subwencji oferowanych
przez niektóre kraje europejskie. Wyposażona
w silnik 1.2 z podwójnym zasilaniem (na benzynę
i metan), wersja Cross z napędem na dwa koła
oferuje innowacyjne rozwiązania, z jakich
zasłynęła Panda Panda: w rzeczy samej, w podłogę
– wywodzącą się z wersji 4x4 – wbudowano dwa
osobne zbiorniki na metan, mieszczące łącznie
72 litry (12 kg) tego paliwa. Przestronność kabiny
pozostała zatem dokładnie taka sama jak
w pierwowzorze, zarówno w części przeznaczonej
dla pasażerów, jak i we wnęce bagażnika. 72 litry
gazu umożliwiają przejechanie – na samym tylko
zasilaniu metanem – 270 kilometrów w cyklu
mieszanym. A ponieważ pojemność zbiornika
na benzynę nie uległa zmianie w stosunku
do wersji 4x4 (30 litrów), to kierujący ma pełen
„komfort psychiczny”, zyskując pewność
przejechania na obu paliwach
ponad 700 km w cyklu mieszanym
bez konieczności wizyty
na stacji.

D

100 km w 10,7 sekundy, zu˝ywajàc przy tym zaledwie 6,2 l
benzyny na 100 km w cyklu mieszanym (dla 4x4 wartoÊci te wynoszà odpowiednio 175 km/h,
11,5 sekundy, 6,5 l/100 km).
Oprócz nowych silników, dynamicznych i ekonomicznych jednoczeÊnie, Fiata Sedici cechuje
silniejsza osobowoÊç, podkreÊlana serià detali typowych dla
prawdziwego crossovera. Z przodu, na przykład, wzrok przykuwa
poszerzony wlot powietrza
z oznakowaniem „off road”,
a tak˝e reflektory przeciwmgielne
w nowej, chromowanej oprawie.
NowoÊcià sà równie˝ sportowe
16-calowe obr´cze oraz masywny zderzak, pot´gujàcy wra˝enie
solidnoÊci samochodu. Do tego
dochodzà jeszcze dwa kolory
nadwozia: perłowa biel i nieznany dotàd odcieƒ szaroÊci.
We wn´trzu widocznych zmian
doczekały si´ zestaw wskaêników (z wyÊwietlaczem umieszczonym w centralnej cz´Êci),

sprz´t Hi-Fi (wzbogacony o dodatkowy głoÊnik na Êrodku deski
rozdzielczej) oraz nowy cyfrowy
wyÊwietlacz klimatyzacji (dost´pny w wersji Emotion), usytuowany pod zestawem audio. Poszycia
wzbogacono o nowà tkanin´
– z naprzemiennymi wzorami,
dajàcymi efekt błyszczàcy lub matowy – dost´pnà w wersji Fresh
i Dynamic.

23

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT
LANCIA

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

Antykryzysowy

luksus

TEKST

Stefania
Castano

Doskonałe osiàgi i bogate wn´trze przy zredukowanych
kosztach i mniejszym zu˝yciu paliwa. Takie zadanie ma
spełniaç gama Lancii Delta z 2009 roku z nowym silnikiem,
debiutujàcà wersjà i technologicznymi ulepszeniami.

O

becnie bardzo popularnym poj´ciem jest tzw. „downsizing”, inaczej mówiàc maria˝ stosunkowo
tanich i ekonomicznych silników
o zmniejszonej pojemnoÊci skokowej z dobrymi osiàgami i komfortem. I ta właÊnie charakterystyka
przesàdza o atrakcyjnoÊci Lancii
Delty, która ju˝ teraz zajmuje pozycj´ lidera w swoim segmencie we Włoszech,
a do tego wcià˝ umacnia swoje notowania równie˝
w Europie. Wpisujàc si´ w filozofi´ downsizingu gam´ modelu z roku 2009 wzbogacono o nowatorski
silnik z bezpoÊrednim
wtryskiem
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benzyny, który zr´cznie wymyka si´ kryzysowi, potwierdzajàc zarówno sportowe aspiracje marki, jak
i proekologicznà postaw´. Chodzi o 200-konny silnik 1.8 Di Turbojet, produkcji Fiat Powertrain Technologies. W połàczeniu z szeÊciostopniowà automatycznà skrzynià biegów z mo˝liwoÊcià sekwencyjnej
zmiany biegów, nowy zespół nap´dowy mo˝e pochwaliç si´ osiàgami godnymi auta sportowego
(maksymalnà pr´dkoÊcià 230 km/h i 7,4 sekundami
potrzebnymi do przyÊpieszenia od 0 do 100 km/h),
Delta 1.8 Di Turbojet spala tylko 7,8 litra na 100 kilometrów w cyklu mieszanym, emituje zaledwie 185
g/km dwutlenku w´gla oraz, podobnie jak trzy wersje diesel Multijet (1,9 o mo-

cy 190 KM, 1,6 o mocy 120 KM i 2,0 o mocy 165
KM), spełnia norm´ Euro 5. Wyniki te udało si´
osiàgnàç dzi´ki zastosowaniu bezpoÊredniego wtrysku paliwa, doładowania za pomocà turbospr´˝arki
i podwójnego wariatora fazy na wałkach rozrzàdu
wydechu i ssania. Powiàzanie turbo z podwójnym
wariatorem fazy pozwala bowiem na du˝à zrywnoÊç, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej
krzywej momentu. Osiàgi na tak wysokim poziomie
auto zawdzi´cza równie˝ zastosowaniu technologii
„scavenging”, dzi´ki której zwi´kszeniu ulega moment obrotowy przy bardzo niskich obrotach silnika. Systemem „scavenging” steruje innowacyjna centralka kontrolna wyposa˝ona w nowoczesne
oprogramowanie, które z ka˝dà chwilà reguluje
i optymalizuje wszystkie parametry silnika. W rezultacie moment obrotowy (185 Nm/l) nale˝y do najwy˝szych obecnie dost´pnych, zaÊ wartoÊç maksymalnego momentu obrotowego (320 Nm) osiàganego przy 1400 obrotach jest o 70% wy˝sza ni˝
w tradycyjnym silniku turbo przy zredukowanych
o ponad połow´ czasach reakcji, zbli˝onych do uzyskiwanych w silnikach bez doładowania. Parametry
te przekładajà si´ na wyÊmienite osiàgi podczas
przyÊpieszania i uwalniajà kierowc´ od koniecznoÊci
ciàgłej zmiany biegów. A wszystko to z korzyÊcià dla
poziomu zu˝ycia paliwa.
W nowej gamie miłoÊnicy znajdà wÊród opcji: elektroniczne zawieszenie o zmiennej sile tłumienia (Reactive Suspension System), które niweluje drgania
pojazdu oraz zapewnia najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa, komfortu i prowadzenia; a tak˝e automatycznà skrzyni´ biegów Sportronic z przyciskami
sterujàcymi na kierownicy (w przypadku silnika
Turbojet) oraz Magic Parking (półautomatyczny
system wspomagania parkowania). Sà to technologie zrealizowane przy współpracy Magneti Marelli.
Wraz z debiutem nowego silnika, Lancia wprowadziła nowà wersj´. Delta Executive, bo o niej mowa,
posiada wyrafinowane wyposa˝enie i skierowana jest do osób, które szukajà produktu solidnego,
ekskluzywnego i presti˝owego. Nieprzy pad ko wo
modelem tym
prze wo ˝o no
prezydentów
paƒstw i szefów rzàdów
podczas lipc o w e g o
szczytu G8.
Ze szczególnà
dbałoÊcià zbudowana jest zatem

Nowy silnik
o pojemności
1.8 Di Turbojet
o mocy 200 KM.
Powyżej: deska
rozdzielcza
w Lancii Delta
Executive.
Siedzenia
i poszycia kabiny
wykonano ze
skóry firmy Frau.
Po lewej: nowa
Lancia
z oryginalnym
dwukolorowym
nadwoziem

tylna cz´Êç kabiny, najbardziej przestronna w tym
segmencie. Tapicerk´ w kolorze be˝owym wykonano ze skóry Frau, a szyku dodajà jej eleganckie
szwy, utrzymane w tonacji be˝owej i czekoladowego
bràzu. Desk´ rozdzielczà i obudow´ skrzyni biegów
wyÊciela czarna skóra z czarnymi, lakierowanymi
wstawkami. Z zewnàtrz superluksusowa Delta wyró˝nia si´ dwukolorowym nadwoziem (jasnobràzowe z czarnym lÊniàcym dachem „Eclissi”) i aluminiowymi, skrzàcymi si´ dwukolorowymi felgami,
oraz specjalnymi oprawkami Êwiateł przeciwmgielnych. Auto, oprócz silnika 1.8 Di Turbojet i dwóch
nap´dów Multijet o mocy 165 i 190 KM mo˝e pochwaliç si´ równie˝ serià zawieszeƒ typu „Reactive
Suspension System”, szeÊcioma poduszkami powietrznymi, czujnikami parkowania, dwustrefowà
klimatyzacjà, otwieranym dachem Granluce, nawigacjà satelitarnà i przednim podłokietnikiem z chłodzonym schowkiem.
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MieliÊmy okazj´ przetestowaç
Fiata Bravo wyposa˝onego
w nowy silnik 2.0 Multijet
o mocy 165 koni. Osiàgi
rasowego samochodu sportowego,
a zu˝ycie paliwa niebywale niskie:
na jednym litrze przeje˝d˝a si´
ponad 23 kilometry.

CZAS WOLNY

TEKST

Giancarlo Riolfo
FOTO

Alessandro Lercara

Król wÊród

Diesli
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M

ocniejszy, bardziej ekologiczny,
oszcz´dny. Dwa lata po przetestowaniu Bravo ze 150-konnym silnikiem 1.9 Multijet poddaliÊmy podobnej próbie wersj´ tego Êredniego kompaktowego Fiata wyposa˝onà w nowy turbodiesel 2.0 Multijet o mocy 165 koni. Charakter
ten sam, ale osiàgi jeszcze lepsze.
Dzi´ki ciàgłemu rozwojowi technologii motoryzacyjnej, wzrostowi mocy towarzyszy redukcja poziomów zu˝ycia paliwa i emisji spalin (rzeczony silnik
posiada homologacj´ Euro 5 i oddaje do atmosfery
zaledwie 139 g dwutlenku w´gla na kilometr),
a tak˝e wi´ksza przyjemnoÊç z jazdy.
Nowa dwulitrowa jednostka nap´dowa, wywodzàca
si´ od swej odrobin´ mniej pojemnej poprzedniczki,
sadowi si´ na szczycie gamy nap´dów wysokopr´˝nych Bravo, tworzonej równie˝ przez silniki 1.6
o mocy 90 i 120 koni.
Podczas gdy inni producenci samochodowi robià
wszystko, by zadziwiç publik´, Fiat proponuje design prosty i łagodny, ale wyrafinowany pod wzgl´dem wywa˝enia swych brył i pieczołowitoÊci detali.
Wzrok przykuwajà zwłaszcza reflektory o niezwykle
ciekawym, obłym kształcie, a nieco klinowata sylwetka budzi pewne skojarzenia z coupé.
Tym, co czyni nasze Bravo 2.0 Multijet
wyjàtkowym, jest jednak przede wszystkim jego energia, którà zawdzi´cza mi´dzy innymi 18-calowym obr´czom
z oponami o bardzo niskim profilu, jedynemu elementowi zewn´trznemu zdradzajàcemu sportowe zap´dy tej wersji.
W kabinie ich zapowiedzià sà skórzane kubełkowe
fotele z delikatnymi szwami (dopasowanymi kolorystycznie do nadwozia), które wraz z aluminiowym
zespołem pedałów przypominajà o tym, ˝e pod maskà drzemie a˝ 165 koni mocy.
Po uruchomieniu silnika zaskakuje nas jego cicha
praca. Musimy wr´cz spojrzeç na wskazówk´ obrotomierza, ˝eby upewniç si´, i˝ czterocylindrowa jednostka faktycznie zastartowała. Podczas przyspieszania wydech pieÊci ucho przyjemnym, sportowym
brzmieniem. Auto nabiera pr´dkoÊci w zdecydowany sposób. Maksymalny moment obrotowy, 360
Nm, uzyskuje si´ ju˝ przy 1750 obr./min, dzi´ki
czemu samochód zachowuje zrywnoÊç równie˝

w niskim przedziale obrotów, bez koniecznoÊci manewrowania dêwignià szeÊciobiegowej przekładni.
Do opisania sportowego charakteru Bravo 2.0 Multijet wystarczy raptem kilka liczb: 8,2 sekundy, ˝eby
przyspieszyç od zera do setki, 215 kilometrów
na godzin´ pr´dkoÊci maksymalnej. To a˝ nadto, by
zadowoliç nawet najbardziej wymagajàcych kierowców. Podczas jazdy po wzgórzach wokół Turynu
docenia si´ jednak nie tylko czyste osiàgi, ale równie˝ wyjàtkowà elastycznoÊç przeło˝eƒ
oraz bardzo wywa˝one, dynamiczne zachowanie samochodu na drodze. Dzi´ki
temu pasa˝erowie praktycznie nie odczuwajà pr´dkoÊci, z jakà porusza si´ samochód, podró˝ujàc w doskonale wygłuszonym wn´trzu i w poczuciu pełnego bezpieczeƒstwa równie˝ podczas pokonywania zakr´tów.
Na koniec dwie uwagi. Pierwsza dotyczy montowanych seryjnie akcesoriów poprawiajàcych bezpieczeƒstwo, takich jak system dynamicznej kontroli
stabilnoÊci ESP, system przeciwpoÊlizgowy, boczne
poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne, zaczepy
Isofix oraz reflektory przeciwmgielne z funkcjà
„cornering” (wiàzka Êwiatła podà˝a za kierunkiem
skr´tu), a druga zu˝ycia paliwa: w cyklu mieszanym
Bravo 2.0 Multijet zadowala si´ zaledwie 5,3 litrami
oleju nap´dowego na sto kilometrów, a poza miastem wystarczà jej nawet 4,3 l. Oznacza to, ˝e
na jednym litrze paliwa samochód przeje˝d˝a ponad 23 kilometry.

Od zera
do setki
w 8,2
sekundy

TRZY JEDNOSTKI MULTIJET W GAMIE BRAVO
1.6 Mjet 90 KM
1.6 Mjet 120 KM
2.0 Mjet 165 KM

Pojemność
1598 cm3
1598 cm3
1956 cm3

Moc
90 KM
120 KM
165 KM

Maks. moment obr.
290 Nm
320 Nm
360 Nm

Maks. prędkość
173 km/h
193 km/h
215 km/h

Przysp. 0-100
13,1 s
9,6 s
8,2 s

Zużycie paliwa*
4,6 l/100 km
4,8 l/100 km
5,3 l/100 km

(*) W cyklu mieszanym
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Wnętrze
Bravo 2.0
Multijet 165 KM
Sport. Szwy
skórzanej
tapicerki są
dobrane
kolorystycznie
do tonacji
nadwozia

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI
SAP

CZAS WOLNY

O programie SAP napisaliÊmy po raz
pierwszy w 2006 roku, kiedy Fiat Auto
Poland wprowadzał go po to, aby
zracjonalizowaç i ujednoliciç
standardy zarzàdzania procesami
zakupowymi. DziÊ SAP wkracza
w obszar Human Resources.

MY SAP HR

SAP HR GO LIVE w
TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

N

aturalnym nast´pstwem wprowadzenia w Fiat Auto Poland i stopniowo
w pozostałych spółkach Grupy Fiat
działajàcych w Polsce jednego z najnowoczeÊniejszych systemów informatycznych na Êwiecie o nazwie SAP
(skrót od S-Systemy, A-Aplikacje, P-Produkty w przetwarzaniu danych),
jest jego rozszerzanie na wszystkie
obszary działalnoÊci przedsi´biorstwa. Wdro˝enie
tego systemu, który jest swego rodzaju rozwiàzaniem biznesowym, polega na zastosowaniu jednolitego, ustandaryzowanego sposobu działania
i kontroli kosztów w oparciu o jednà, wspólnà platform´, wià˝àcà przepływy finansowe z procesami
zarzàdzania w biznesie, zapewniajàc tym samym
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przejrzystoÊç informacji niezale˝nie od miejsca
działania spółki. W tej chwili przyszedł czas
na wdra˝anie kolejnego modułu zwiàzanego z procesami Human Resources, czyli SAP HR. Dzi´ki
zastosowaniu tego rozwiàzania nastàpi uporzàdkowanie i ujednolicenie standardów w zarzàdzaniu
pi´cioma najwa˝niejszymi procesami HR. Chodzi
o tzw. procesy o wysokiej wartoÊci dodanej, tj.: administracja personelem, ocena i planowanie rozwoju pracownika, szkolenia oraz rekrutacja.
Ostatni piàty moduł to zarzàdzanie organizacjà,
bazujàcy na takiej samej konwencji tworzenia
struktur i komórek organizacyjnych, do których
przypisane zostanà pozycje i stanowiska w oparciu
o katalog wspólny dla wszystkich spółek Grupy
Fiat na Êwiecie.

Polsce!
SAP HR to nowoczesny system zarzàdzania personelem, który uruchomiony został w styczniu 2009 r. we Włoszech (dla ok. 27.000 pracowników), z koƒcem lipca 2009 w Polsce (dla
ok. 20.000 pracowników), a do 2010 r. obejmie
wszystkie spółki Grupy Fiat na Êwiecie. Oznacza
to, ˝e w roku 2010 około 200.000 pracowników
Grupy b´dzie zarzàdzanych poprzez SAP HR.
SAP HR jest wi´c pierwszym systemem HR, wspólnym dla wszystkich sektorów Fiata, przeznaczonym do jednolitego zarzàdzania
procesami HR oraz dost´pnym
zarówno dla osób pracujàcych
w pionie HR, jak i dla pozostałych
pracowników i ich przeło˝onych.

Poprzez funkcj´ „Employee Self Service” (portal
przeznaczony dla pracownika) wszyscy pracownicy umysłowi (w przyszłoÊci tak˝e pracownicy produkcyjni) mogà aktywnie uczestniczyç w procesach HR, które ich dotyczà, poprzez funkcje:
– Personal Information (Informacje Osobiste):
adresy, telefony, numer konta bankowego oraz
podstawowe dane anagraficzne (data urodzenia,
data zatrudnienia, komórka organizacyjna itp.),
– Employee Search (Wyszukiwarka Pracowników): umo˝liwia wyszukiwanie pracowników
po nazwisku oraz uzyskanie podstawowych informacji o ich aktualnym miejscu pracy, numerach telefonów słu˝bowych i innych danych kontaktowych (za poÊrednictwem tej sekcji ka˝dy pracownik mo˝e udost´pniç swoje dane do u˝ytku swoich
kolegów na całym Êwiecie),
– Curriculum Vitae (˚yciorys Zawodowy): umo˝liwia aktualizacj´ własnego ˝yciorysu w zakresie
zdobytych doÊwiadczeƒ zawodowych, znajomoÊci
j´zyków obcych, odbytych kursów i szkoleƒ oraz
innych informacji,
– Performance & Leadership Management (Ocena
Realizacji Celów i Leadership PLM): umo˝liwia
osobom obj´tym tym procesem aktywne w nim
uczestnictwo poprzez proponowanie celów, udost´pnia informacje na temat ocen uzyskanych w poprzednich cyklach oceny poczàwszy od 2008 roku
oraz pozwala pracownikowi na przekazanie informacji dotyczàcych własnych aspiracji zawodowych
i potrzeb szkoleniowych.
Poprzez funkcj´ „Manager Self Service” (portal
przeznaczony dla managerów, bezpoÊrednich
przeło˝onych pracowników) wszyscy kierownicy
majà dost´p do niezb´dnych informacji w zarzàdzaniu podległymi pracownikami. W szczególnoÊci znajdujà si´ tu nast´pujàce sekcje:
– Team (Zespół): zawiera informacje kadrowo-organizacyjne dotyczàce podległych pracowników,
– Performance & Leadership Management PLM
(Ocena Realizacji Celów i Leadership PLM): zawiera karty ocen dla wszystkich podległych pracowników obj´tych tym procesem (dzi´ki tej sekcji
przeło˝ony przydziela cele swoim pracownikom,
dokonuje ich okresowej weryfikacji i oceny oraz
planuje rozwój i szkolenia pracowników),
– Curriculum Vitae (˚yciorys Zawodowy): jest to
wyszukiwarka ˝yciorysów pracowników,
– Compensation Management
(Zarzàdzanie Wynagrodzeniami): zawiera podstawowe informacje na temat wynagrodzeƒ
podległych pracowników oraz
zmian płacowych, jakie nastàpiły
w ciàgu całego ˝ycia zawodowego pracownika,

SAP HR
to system
zarządzający
personelem
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– Reporting (SprawozdawczoÊç): umo˝liwia korzystanie ze standardowych raportów zawierajàcych informacje na temat podległych pracowników.
Te i wiele innych zagadnieƒ przyswajali sobie
uczestnicy lipcowego szkolenia, które zgromadziło
przedstawicieli działów personalnych wszystkich
spółek Fiata. Najliczniejsza grupa uczestników pochodziła z Fiat Services Polska, jako ˝e na tej właÊnie spółce spoczywajà zadania kadrowe i płacowe
oraz obsługa modułu administracji personelu. Zatrudnieni w niej pracownicy stojà przed najwi´kszà
zmianà dotyczàcà sposobu pracy i działania, które
narzuca wdro˝enie nowego programu, natomiast
przedstawiciele pozostałych spółek wykorzystajà
funkcje SAP HR z zakresu administracji personalnej i procesów HR. Wraz z wdro˝eniem SAP HR
spółka Fiat Services Polska powa˝nie zreorganizuje swojà struktur´, tworzàc Centrum Wspólnych
Usług Kadrowo-Płacowych pod nazwà HR Shared
Services Center (HR SSC).
POSZERZANIE WIEDZY

Szkolenie
z zakresu SAP HR
O głównych celach szkolenia rozmawiamy
z Barbarą Ćwik (foto obok), szefową
personalną Fiat Services Polska,
współorganizatorką szkolenia.
Jaki był cel lipcowego kursu
o nazwie SAP HR?
Pierwszym, priorytetowym zadaniem, było
przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu
obsługi systemu SAP HR, drugim
– pokazanie zmian w procesach kadrowych
oraz w metodzie komunikacji pomiędzy
działami personalnymi poszczególnych
spółek Grupy Fiat a Fiatem Services Polska
w ramach realizacji równoległego projektu
HR SSC (dostosowującego model
dostarczania usług administracji kadrowej
do systemu SAP HR).
Gdzie SAP HR znajdzie zastosowanie?
SAP HR składa się z wielu modułów
obsługujących najważniejsze procesy
występujące w działach HR. W momencie
wdrożenia, polska wersja SAP HR, obok
kluczowych procesów takich jak
Administracja Personalna oraz Zarządzanie
Organizacją, będzie obsługiwała również
inne procesy ważne w życiu każdego
pracownika, takie jak Rozwój, Przegląd
Wynagrodzeń, Szkolenia oraz Rekrutacja.
System będzie używany zarówno przez
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działy personalne i kadr, jak również przez
wszystkich pracowników umysłowych
spółek Grupy Fiat poprzez dostęp
do Portalu SAP HR.
Czym zatem różni się nowy program
od innych, stosowanych do tej pory?
W przeciwieństwie do innych programów,
SAP HR jest systemem globalnym, który
po wdrożeniu w większości krajów świata,
w których obecna jest Grupa Fiat, pozwoli
na unifikację procesów HR oraz wszelkich
raportów z zakresu administracji kadrowej,
czasu pracy i płac we wszystkich spółkach
Grupy Fiat, zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Dodatkowo Portal SAP HR
pozwoli na rozszerzenie funkcjonowania
samoobsługi, zarządzanie własnymi danymi
HR przez pracowników umysłowych on-line
i zwiększenie zaangażowania kierowników
funkcyjnych w procesy HR.
Jakie są inne zalety tego programu?

Wraz z wdrożeniem SAP HR zmieni się
model dostarczania usług kadrowych przez
Fiat Services Polska na rzecz
poszczególnych spółek Grupy Fiat. Przepływ
informacji pomiędzy działami kadr
a działami personalnymi będzie się
odbywał głównie za pomocą
nowoczesnego, elektronicznego formularza,
który ułatwi realizację funkcji Administracji
Personelu w SAP HR. Ponadto,
uruchomione zostanie Contact Center
(Telefoniczne biuro obsługi pracowników)
– na razie będą z niego mogli korzystać
pracownicy umysłowi, a w przyszłości
również pracownicy produkcyjni.
Uczestnicy kursu zgodnie podkreślili, że
podstawową zaletą SAP HR jest zmiana
sposobu komunikacji pomiędzy działami
personalnymi poszczególnych spółek.
Oto opinie niektórych z nich o samym
szkoleniu:

PROCES
WDRAŻANIA
SAP
SAP HR
HR

Łukasz Żaglewski (foto w środku),
specjalista ds. kadrowych CNH:
Program, który sobie przyswoiliśmy
podczas szkolenia, ułatwi nam
wykonywanie codziennych obowiązków.
Dzięki niemu wszystkie informacje
niezbędne pracownikom działów
personalnych znajdują się w jednym
miejscu, w ujednoliconej formie. W CNH
program SAP zacznie funkcjonować
w pełnym wymiarze w przyszłym roku.
Wojciech Rojek (foto powyżej), pracownik
działu personalnego Teksid Iron Poland:
Dzięki modułowi HR SAP-a zostanie
ułatwiona praca działów personalnych
poszczególnych sektorów Fiata.
Zakończenie procesu wdrażania programu
w Teksidzie przewiduje się na koniec lipca.
Sądzę, że jego wprowadzenie bez
wątpienia usprawni przepływ informacji
pomiędzy sektorami.

Mówi Agnieszka Sip, Kierownik Rozwoju,
Szkoleń i Komunikacji oraz HR manager
Służb Centralnych Fiat Auto Poland.
Na kiedy planowane jest uruchomienie
nowego systemu?
Program startuje 27 lipca br. i będzie dostępny dla osób zatrudnionych w służbach
HR oraz dla pracowników HR SSC. Kolejny etap wdrożenia to uruchomienie portali SAP HR
dostępnych dla wszystkich pracowników umysłowych oraz ich bezpośrednich przełożonych,
który ruszy z początkiem września.
Proces wdrażania SAP HR obejmuje wszystkie kraje, gdzie działają spółki Grupy Fiat. Polska
jako drugi w kolejności kraj (po Italii) objęty SAP HR znajduje się w grupie krajów, gdzie
system zostanie wdrożony w całym swoim zakresie. Jest to tzw. Grupa Country Master,
do której należą też następne w kolejności wdrażania kraje tj. USA i Kanada, Brazylia,
Francja, Belgia, Niemcy oraz Hiszpania. Proces ma zostać zakończony do 2010 r.
Jakie są podstawowe funkcje SAP-u HR?
Istnieją trzy podstawowe części, na których opiera się działanie SAP HR, tzn.:
SAP HR Back End, czyli zbiór wszystkich działań związanych z administracją (administracja
personelu, zarządzanie płacami, zarządzanie mobilnością pracownika i historią rozwoju jego
kariery zawodowej oraz wszelkiego rodzaju zmianami, jakie zachodziły w całym okresie jego
zatrudnienia – od momentu pojawienia się w firmie, aż po odejście z niej). SAP HR portal to
druga część, do której poprzez intranet będą mieć dostęp zarówno HR managerowie
w zakresie właściwym dla pełnionej roli (według tzw. profili dostępu), jak i kierownik
zarządzający daną grupą pracowników oraz sami pracownicy. Dzięki temu, że te dwie części
programu prowadzą do uporządkowania informacji i ich wzajemnego uzupełniania się
na bieżąco, w połączeniu z innymi programami, będzie można posługiwać się dość
rozbudowaną i elastyczną bazą danych wykorzystywaną do tworzenia raportów
za pośrednictwem SAP HR BI (Business Inteligence), czyli trzeciej części systemu.
Kto będzie najważniejszym użytkownikiem nowego systemu?
Użytkowników SAP HR można podzielić na 3 grupy. Pracownik, który ma podgląd i możliwość
wprowadzania aktualizacji swoich danych personalnych, ma dostęp do bazy pracowników
wszystkich spółek Grupy Fiat. Dodatkowo pracownicy mogą proponować swoje cele na dany
rok i mieć podgląd oceny realizacji celów, które zostały im wyznaczone w latach ubiegłych,
a także na bieżąco zaktualizować swoje CV.
Analogicznie Kierownik (Manager) – za pośrednictwem tej samej funkcji Self Service będzie
miał dostęp do osób, którymi zarządza (zarówno wykazu pracowników, jak i ich rozmieszczenia
w strukturze organizacyjnej, wraz z ich podstawowymi danymi anagraficznymi), do ich CV,
a także do informacji na temat wynagrodzenia. Manager będzie mógł wyznaczać swoim
pracownikom w systemie SAP HR – PLM cele do osiągnięcia, weryfikować i zatwierdzać je oraz
dokonywać oceny ich realizacji. Oczywiście manager jest jednocześnie pracownikiem, więc
ma dodatkowo dostęp do tych samych funkcji, co inni pracownicy.
Trzecim użytkownikiem jest Kierownik Personalny (HR Representative), który w zależności
od swojego profilu dostępu do systemu, będzie miał wgląd do przypisanego sobie obszaru
zarządzania. Poprzez ten portal będzie wspomagał kierowników (Managerów liniowych)
w zarządzaniu procesami HR w odniesieniu do podległych im pracowników.
Podsumowując, chcę wyrazić przekonanie, że z wprowadzeniem systemu SAP HR wiążą się
liczne korzyści. Program ten pomoże bowiem ujednolicić procesy HR we wszystkich spółkach,
zapewni przejrzystość działań podejmowanych w stosunku do pracowników i będzie
narzędziem dostarczającym na bieżąco niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym.
Bez wątpienia ułatwi zarządzanie personelem, a co najważniejsze umożliwi kierownikom
(Managerom liniowym) aktywny udział w procesach HR, a pracownikom stworzy możliwość
większego wpływu na kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

31

GRUPA
CNH

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

W poszukiwaniu

czystej energii
TEKST

Maria Pia Torretta

New Holland propaguje ide´ w pełni niezale˝nego
energetycznie gospodarstwa rolnego. Kluczowym jego
elementem jest zasilany wodorem ciàgnik NH2, nagrodzony
na targach Sima 2009 złotym medalem za innowacyjnoÊç.

P

ierwszy kadr: wiejski krajobraz. W tle
turbiny wiatrowe kr´cà swymi wielkimi łopatami. Ogromne baterie słoneczne na zboczach wzgórz wychwytujà ka˝dy promieƒ słoƒca. Na pierwszym planie równe rz´dy pól. WÊród
nich w oczy rzuca si´ niebieski ciàgnik. Pracuje tak cicho, ˝e mo˝na niemal˝e usłyszeç szum powietrza poruszanego skrzydłami Êwiergoczàcych w oddali ptaków.
Drugi kadr: w nowoczesnej,
nieskazitelnie czystej stajni
miniładowarka w błyskawicznym tempie zbiera odpady.
W drugiej cz´Êci budynku
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pracownik przelewa niepełnowartoÊciowe mleko do
pojemnika. Kolejna zmiana scenerii: tym razem znajdujemy si´ w kuchni gospodarstwa, w której kobieta
obiera ziemniaki na obiad. Łupiny trafiajà w to samo
miejsce, co pozostałe odpady: wszystkie spotykajà si´
w pomieszczeniu piwnicznym, gdzie zostajà przetworzone w… energi´ zasilajàcà gospodarstwo, urzàdzenia elektryczne działajàce na jego terenie, a nawet
ciàgnik rolniczy, który gdzieÊ w oddali kontynuuje
swojà prac´ bez emitowania
zanieczyszczeƒ, pozostawiajàc
po sobie Êlad jedynie w postaci
odrobiny pary i kilku kropel
wody. Promieƒ słoƒca oblewa
blaskiem napis NH2, który pojawia si´ z boku traktora.

New Holland
nie ustaje
w poszukiwaniach
czystej energii

SIMA 2009

Zwyci´ska

technologia
iągnik na wodór NH2 był
jednym z głównych bohaterów
tegorocznych „Sima Innovation
Awards”, konkursu
organizowanego w ramach
Światowych Targów Sprzętu
Rolniczego i Hodowlanego (SIMA),
które odbyły się we Francji. Traktor
NH2 został wyróżniony złotym
medalem za zaangażowanie firmy
New Holland w odpowiedzialny
rozwój, mający na względzie
naturalne zasoby naszej planety.
Srebrny medal Sima 2009
przypadł w udziale kompaktowej
przekładni EasyDriveTM, która
trafi wkrótce pod maski
większości ciągników New Holland
(moc od 40 do 115 KM) i która
gwarantuje cichszą pracę, lepszy
rozdział mocy oraz wydajniejsze
wykorzystanie paliwa. Wart
wzmianki jest również Inteligentny
Interfejs Użytkownika,
zautomatyzowany system regulacji
pracy kombajnów zbożowych,
dostosowujący się
do rodzaju
uprawy oraz
warunków,
w jakich
odbywają
się żniwa.

C

Ciàgnik NH2, pierwsze zasilane wodorem urzàdzenie tego typu na Êwiecie, stanowi kluczowy element
autonomicznego energetycznie gospodarstwa rolnego, jakie New Holland ju˝ dziÊ proponuje nowoczesnym rolnikom, po raz kolejny potwierdzajàc, ˝e jest
markà „Clean Energy Leader”, nieustajàcà w poszukiwaniach czystej energii. Film, którego fragmenty
opisaliÊmy wczeÊniej w du˝ym skrócie (i z którego
pochodzi kilka uj´ç), dokonuje syntezy właÊciwoÊci
i walorów gospodarstwa rolnego, w którym mo˝na
wytwarzaç, magazynowaç i u˝ytkowaç energi´. Bazujàcy na modelu z serii T6000, ciàgnik NH2
nap´dza silnik elektryczny, zasilany ogniwami paliwowymi i generujàcy moc 106 KM. Prototyp ten cechuje si´ wyjàtkowà funkcjonalnoÊcià i właÊnie ta jego „handlowa przydatnoÊç” czyni go atrakcyjnym
dla rolnictwa: nie jest to projekt na bli˝ej nieokreÊlonà przyszłoÊç, ale praktyczna rzeczywistoÊç, mo˝liwa do zastosowania w wielu pojazdach.
Kiedy mówi si´ o pojazdach na wodór, najwa˝niejszà przeszkodà pozostaje dost´pnoÊç samego wodoru oraz trudnoÊci natury
zaopatrzeniowej.
W gospodarstwie zaprojektowanym
przez New Holland przeszkody tego
typu nie istniejà, albowiem wodór wytwarzany jest na miejscu. Proces rozpoczyna
si´ od wody, z której
poprzez elektroliz´,
wykorzystujàcà
energi´ wytworzonà ze êródeł odnawialnych (turbiny
wiatrowe, panele słoneczne, biogaz lub

Na tych i kolejnej stronie kilka
kadrów z filmu o niezależnym
gospodarstwie rolnym,
który można obejrzeć na witrynach
http://youtube.com/user/
NewHollandAG
lub www.newholland.com.
Projekt jest wspólnym dziełem New
Holland oraz Centrum Badań
i Centrum Stylu Fiata
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Skrzynia biegów

do ciàgników T7000

ama traktorów T7000 powiększa się
o pięć nowych modeli, pokrewnych
dzięki nowej skrzyni biegów Auto Command,
a także ekskluzywnemu podłokietnikowi
Sidewinder. Wybór rozpoczyna się od T7030
o mocy 167 koni mechanicznych, a kończy
na 225-konnym T7070, ciągniku o ogromnej
mocy, napędzanemu sześciocylindrowym
silnikiem NEF o pojemności 6700 cm3.
Prawdziwą nowością jest jednak
automatyczna bezstopniowa przekładnia
Auto Command najnowszej generacji, która
wraz z wielofunkcyjną dźwignią sterującą
oferuje płynne i regularne przenoszenie
mocy. W praktyce nowe ciągniki nie
sprawiają kierującemu najmniejszych
problemów, a dodatkowo gwarantują
znaczną oszczędność paliwa. Jedną z ich
zalet jest również niezwykła łatwość obsługi:
wystarczy, że operator wybierze
na podłokietniku Sidewinder żądaną
prędkość pracy, a system automatycznie
dostosuje sposób działania silnika
i przekładni, aby zagwarantować
maksymalne osiągi. Wyprodukowana
w belgijskich zakładach w Antwerpii
i poddana ponad 15 tysiącom godzin testów,
innowacyjna skrzynia biegów jest montowana
w ciągnikach serii T7000, wytwarzanych
w brytyjskiej fabryce w Basildon.

G
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Sima 2009:
wręczenie
Innovation
Awards.
Od lewej,
szefowie New
Holland
Pierre Lahutte,
Barry Engle
(dyrektor
generalny)
i Carlo Lambro,
a dalej Peter
Jansen
z Centrum Stylu
Fiata i Riccardo
Spadoni, Product
Development
CNH

biomasa), wyodr´bnia si´ tlen i wodór, przechowywane w podziemnych zbiornikach gospodarstwa.
A zwa˝ywszy, ˝e ciàgniki i kombajny pracujà zwykle
w niewielkiej odległoÊci od „sztabu głównego”, zaopatrzenie nie stanowi ˝adnego problemu.
Rolnictwo jest zatem sektorem najlepiej przygotowanym na korzystanie z technologii wodorowej,
gdy˝ dysponuje odpowiednim miejscem na instalacj´ alternatywnych systemów generowania energii
elektrycznej oraz na jej przechowywanie. System
ten dba ponadto nie tylko o Êrodowisko – umo˝liwiajàc oszcz´dzanie zasobów naturalnych i u˝ytkowanie „czystych” paliw – ale i o kieszenie rolników. Koszty paliwa nie nale˝à co prawda do najni˝szych, jednak˝e energetyczna niezale˝noÊç jest
gwarantem, ˝e w dłu˝szej perspektywie zwrócà si´
one z nawiàzkà.
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Podróże
nie tylko wirtualne
TEKST

Edward
Poskier

Przebogata kultura południa musiała zaowocowaç mobilnymi
dziełami sztuki, które w połàczeniu ze stylem ˝ycia, tworzà
integralnà całoÊç. Interesuje nas szeroko poj´ta włoska
motoryzacja, w jej historycznym i kulturowym kontekÊcie,
bez którego nie byłoby tych wspaniałych pojazdów – mówi
Maciej Tarkowski, współzało˝yciel Klubu ForzaItalia.
iat, którego obecnoÊç
w Polsce si´ga lat mi´dzywojennych, na stałe wpisał
si´ w krajobraz naszego
kraju. Nie dziwi wi´c, ˝e Polacy,
obok podziwu dla szeroko poj´tej kultury, cenià Włochów tak˝e za samochody, uwa˝ane
za jedne z najpi´kniejszych
na Êwiecie. Przejawem uznania
było zało˝enie Klubu Sympatyków Włoskiej Motoryzacji
ForzaItalia.pl. Pomysł powstał
w 2005 roku, chocia˝ dopiero
trzy lata póêniej Marcin Gierlicz, Jakub Strzem˝alski, Maciej
Tarkowski, Piotr Szymaƒski
i Bartek Lichocki wprowadzili
go w ˝ycie. Strona internetowa
www.forzaitalia.pl jest niezwykle urozmaicona. Mo˝na tam

F

poczytaç o włoskiej motoryzacji, znaleêç artykuły dotyczàce historii włoskich samochodów, przepisy kulinarne
włoskiej kuchni oraz – co
wydaje si´ najwa˝niejsze dla
posiadaczy klasyków włoskiej motoryzacji – porady
dotyczàce odbudowy pojazdów. Na forum internetowym mo˝na zaprezentowaç
równie˝ swój ulubiony samochód i wymieniç uwagi
z automobilistami pochodzàcymi z Półwyspu Apeniƒskiego.
W klubie zarejestrowanych jest
ponad 100 osób, ale znacznie
wi´cej pojawia si´ na klubowych
zlotach i spotkaniach. 18 maja 2008 r. w Muzeum Motoryzacji w Warszawie zorganizowano
Zlot MiłoÊników Włoskiej Motoryzacji. W ubiegłym roku
na lotnisku w Uł´-

˝u odbył si´ pierwszy Track Day.
Klub organizuje tak˝e spotkania
mniejszego kalibru, jak na przykład wizyty u kolekcjonerów
Lancii. ForzaItalia jest tak˝e
zaprzyjaêniona z innymi stowarzyszeniami zrzeszajàcymi miłoÊników włoskiej motoryzacji, takimi jak Klub Alfa Romeo w Polsce Ik@r, Klub Lancia Polska
i LanciaKlub.pl oraz Klub miłoÊników Ducati DOC Poland. ForzaItalia nawiàzała równie˝
współprac´ z czasopismem Automobilista, co pozwoliło na popularyzacj´ klubu w Polsce.
Jakie warunki trzeba spełniç, by
zostaç członkiem ForzaItalia?
Wystarczy byç miłoÊnikiem włoskiej kultury i chcieç dzieliç si´
swojà pasjà z innymi.
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Najlepszy
wÊród

komercyjnych
Na statuetce majàcej form´ mosi´˝nej wst´gi widniejà
napisy „Ranking 50 najwi´kszych banków w Polsce 2009”,
a poni˝ej „Nagroda Główna dla Fiat Bank Polska SA”.
TEKST

Anna
Borsukiewicz
FOTO

Fiat Bank

Z

wyci´zcom rankingu nagrody wr´czono 23 czerwca podczas Gali
w warszawskim Klubie Bankowca,
której patronował prof. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwiàzku Banków
Polskich. Patronat ten, a tak˝e obecnoÊç na uroczystoÊci prominentów
naszego Êwiata finansowego podkreÊla rang´ rankingu, przeprowadzonego ju˝ po raz czternasty i uwa˝anego za jeden
z najwa˝niejszych na polskim rynku bankowym.
Powstał on na bazie wyników za 2008 rok – mówił
o rankingu jego organizator, Robert Azembski, redaktor naczelny Miesi´cznika Finansowego
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BANK. – Oceniano w nim przede wszystkim efektywnoÊç, a nie wielkoÊç banków. Dlatego „startowały” one w ró˝nych konkurencjach: banków uniwersalnych, detalicznych, korporacyjnych. WłaÊnie w tej ostatniej pierwsze miejsce zajàł został
Fiat Bank Polska SA, wyprzedzajàc Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank of Tokyo-Mitsubischi.
W ocenach banków brano pod uwag´ dynamik´
akcji kredytowej, tempo wzrostu depozytów oraz
rachunków. We wszystkich dziedzinach Fiat Bank
Polska pobił konkurentów na głow´. W ubiegłym
roku wzrost kredytów udzielonych podmiotom
gospodarczym wyniósł 237,7% (ze 180,8 mln zł
w 2007 r. zwi´kszył si´ do 610,5 mln zł w 2008 r.),

a poziom depozytów podwy˝szył si´ a˝ o 703,3%
(z 7 mln zł w roku 2007 do 56,6 mln zł). Takiej
dynamiki nie zanotował ˝aden z konkurentów
do pierwszego miejsca.
Warto przy tym dodaç, ˝e w rankingu banków
komercyjnych polski Fiat Bank był debiutantem.
Odniósł te˝ sukces, przesuwajàc si´ z trzeciego
na drugie miejsce w konkurencji banków samochodowych, czyli oferujàcych kredyty na zakup
pojazdów. Dzi´ki temu, ˝e w 2008 r. wartoÊç
udzielonych przez niego kredytów wyniosła

501,9 mln zł (478,5 mln zł w roku 2007), uplasował si´ za Getin Bankiem.
Wr´czanie nagród w rankingach odbyło si´ bardzo
uroczyÊcie. Ka˝dy ze zwyci´zców otrzymał statuetk´ i pamiàtkowy dyplom w formie mosi´˝nej
plakietki. Były pamiàtkowe zdj´cia i podzi´kowania. Saverio Cacopardo, dyrektor zarzàdzajàcy
i wiceprezes Fiat Bank, odbierajàcy nagrod´
w imieniu jego zarzàdu mówił, jak bardzo jest
dumny, ˝e po 10 latach działalnoÊci jego bank zasłu˝ył na takie uznanie.

Poniżej:
Saverio
Cacopardo.
Obok:
przedstawiciele
nagrodzonych
banków

ROZMOWA Z SAVERIO CACOPARDO, DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM I WICEPREZESEM FIAT BANK POLSKA

Fundamenty sukcesu
wycięstwo w rankingu 50 największych
banków w Polsce to jeden z sukcesów
Fiat Bank Polska. W innym z rankingów,
przeprowadzonym przez gazetę „Parkiet”,
Fiat Bank wybił się na pozycję lidera wśród
banków powiązanych z producentami
samochodów. W jaki sposób Bank
zapracował na takie osiągnięcia?
Uważam, iż jest to efekt jedenastoletniej
pracy nad dynamicznym rozwojem
nowoczesnych produktów kredytowych.
W wielu przypadkach, np. 6 lat bez odsetek
czy kredyt 50/50, były one pionierskie
na polskim rynku. Dziś znajdują się
w ofercie każdego banku fabrycznego.
Nasz sukces opiera się na dwóch
fundamentach. Po pierwsze kładziemy
ogromny nacisk na ciągły rozwój
produktów, optymalną szerokość oferty.
Oferujemy najszerszą na rynku gamę
nowoczesnych produktów kredytowych,
w tym produkty opracowane wspólnie
z FAP – dopasowane do poszczególnych
marek. Ponadto nasi klienci mogą
skorzystać z pełnej oferty ubezpieczeń
finansowych, związanych
z ubezpieczeniem spłaty kredytu (CPI),
jak i ryzyka straty finansowej (GAP, RTI).
Po drugie dbamy o konsekwentne
podwyższanie jakości i tempa obsługi
klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie
sprawnie obsługiwać nawet tak duże akcje
promocyjne jak czerwcowa „Noc Cudów”–
kiedy to podczas jednego tylko weekendu
otrzymujemy taką liczbę wniosków, jaka
zwykle spływa do nas w ciągu całego
miesiąca.

Z

Ile kredytów i na jaką wartość, udzielił Fiat
Bank w pierwszym kwartale 2009 roku?

Czy ich liczba zmieniła się w stosunku
do tego okresu w roku ubiegłym?
W I kwartale 2009 roku Fiat Bank Polska
udzielił 2850 kredytów na samochody,
na łączną kwotę ponad 110 milionów
złotych. W porównaniu do I kwartału
roku 2008 zanotowaliśmy spadek liczby
udzielonych kredytów o 18%, a wartości
o 14%. To efekt aktualnej sytuacji
gospodarczej. Powoduje ona, iż część
nabywców samochodów obawia się
podwyższonego ryzyka zmniejszenia
swoich dochodów, bądź nawet utraty
pracy, a co za tym idzie – zaciąganie
kredytu jest dla tej grupy bardziej
ryzykowne. Dla Banku oznacza to spadek
obrotów, ale również z drugiej strony
wpływa pozytywnie na poziom ryzyka.

Turbo”. Stanowią one zasadniczą część
naszej bieżącej sprzedaży. Oferujemy
również kredyty o obniżonym
oprocentowaniu, skierowane do klientów
zainteresowanych zakupem samochodów
marek Alfa Romeo lub Lancia.
Na bieżąco monitorujemy rynek kredytowy
i ubezpieczeniowy pod kontem aktualizacji
naszej oferty oraz informacji
o konkurencji, która nigdy „nie śpi”
i też nas bacznie obserwuje.
Dziękuję za rozmowę.

Czy Fiat Bank proponuje klientom nowe
produkty, ma dla nich atrakcyjne oferty?
Na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę
do potrzeb rynkowych. Nowe produkty
finansowe i ubezpieczeniowe
wykorzystujemy zarówno w postaci
organizowanych we współpracy
z Fiat Auto Poland promocji
na wybrane marki bądź
modele, a także w postaci
promocji organizowanych
samodzielnie przez nasz
Bank. Tu musimy się
pochwalić ogromnym
zainteresowaniem
Fiat Bank Polska SA prowadzi działalność operacyjną
i uznaniem klientów
od 15 czerwca 1998 roku. Jedynym jego akcjonariuszem
dla kredytów
jest FGA Bank Germany GmbH – spółka koncernu Fiat
o obniżonym
zajmująca się działalnością finansową. Celem Banku
oprocentowaniu:
jest świadczenie wysokiej jakości usług finansowych
„Kredyt 3,99%”
dostosowanych do potrzeb klientów.
i „Kredyt 3,99%
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14. letnia historia
zebrana w kilku
albumach
fotograficznych.
Na pierwszym
planie zdj´ç
rozeÊmiane buzie
dzieci i dorosłych,
na drugim górskie
krajobrazy.
Ten uÊmiech to
cel sam w sobie,
bo dzi´ki niemu
zdaniem działaczy
CRiK, na Êwiecie
jest mniej agresji.

RadoÊç na ka˝dà

PORĘ ROKU

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Archiwum CRiK

D

ecyzja o powstaniu Centrum Rekreacji i Kultury zapadła w 1995
roku i z tego okresu pochodzi
pierwszy album ze zdj´ciami, który z dumà prezentuje mi Eugeniusz Grzesica, odpowiedzialny
za działalnoÊç CRiK. „Pomimo i˝
było ich do tej pory 15, to jednak
do dziÊ pami´tam nasz pierwszy
zlot turystyczny w Zagórniku – impreza odbyła
si´ we wrzeÊniu, a pogoda zafundowała nam psikusa w postaci „przeglàdówki”: był deszcz i grad,
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a na koniec zaÊwieciło słoƒce…, ale mo˝e zacznijmy od poczàtku.
Jak zapewne pani wie, działalnoÊç Centrum Rekreacji i Kultury jest podzielona na sekcje. W tej chwili jest ich 28, a zaczynaliÊmy od 9. Były takie, które
działały krótko (sekcja biegów narciarskich czy
siatkówki kobiecej), niektóre zaÊ przetrwały
do dziÊ i funkcjonujà z niemniejszym rozp´dem ni˝
na samym poczàtku – najwi´kszym zainteresowaniem cieszà si´ imprezy organizowane przez sekcj´
kultury oraz sekcj´ turystycznà, wielu pracowników zasila szeregi sekcji pływackiej i narciarskiej,

CELE
STATUTOWE
CRIK
Celem Centrum Rekreacji i Kultury
jest organizowanie i propagowanie
działalności o charakterze
kulturalnym oraz aktywnego
wypoczynku, a w szczególności
rekreacji ruchowej w różnych
dziedzinach sportu grupowego
lub indywidualnego, realizując
zainteresowania członków
i ich rodzin.

mam tu na myÊli zarówno odział bielski, jak i tyski. Ka˝da z sekcji na poczàtku roku okreÊla swoje plany na kolejne 12 miesi´cy. Jest to szczególnie
wa˝ne w przypadku sekcji turystycznej, która
wszelkie swoje działania (głównie wycieczki górskie i krajoznawcze) musi planowaç z wyprzedzeniem i zweryfikowaç mo˝liwoÊci organizacyjno
– techniczne biur podró˝y, tak aby najpóêniej
w kwietniu zaprezentowaç członkom szczegółowy
program wycieczek. Ten ostatni jest ustalany
w oparciu o sugestie członków, które rodzà si´
podczas dyskusji prowadzonych na wyjazdach.
Jak ju˝ wspominałem organizowane w ramach
sekcji turystycznej imprezy cieszà si´ ogromnym
zainteresowaniem, w zasadzie z roku na rok coraz
wi´kszym. W zwiàzku z tym w bie˝àcym roku zrezygnowaliÊmy z tradycyjnego wyznaczania limitu
miejsc na poszczególne wycieczki – oznacza to ni
mniej ni wi´cej, ˝e wszyscy ch´tni mogà uczestniczyç w wybranej przez siebie wyprawie (jeÊli b´dzie potrzeba zorganizowania siedmiu czy oÊmiu

ATRAKCJE ZA BEZCEN

Jakie sà korzyÊci?
złonkostwo w CRiK nie jest płatne, natomiast
każda osoba, która zapisze się do Centrum,
opłaca ubezpieczenie NW84 w wysokości 1 złoty
miesięcznie, która za zgodą zainteresowanego może
być potrącana przez listę płac. Jeżeli chodzi
o odpłatność za uczestnictwo w określonej imprezie,
to w zależności od jej charakteru waha się
w granicach 50% normalnej ceny. Ceny uczestnictwa
w imprezach masowych są bardzo niskie, bo
organizatorom zależy na tym, aby mogły w nich
uczestniczyć wszystkie, także wielodzietne rodziny.

C

autokarów to je zarezerwujemy). Dodam, ˝e ka˝dy członek sekcji turystycznej mo˝e uczestniczyç
w ciàgu roku w pi´ciu wycieczkach 1-dniowych
i jednej wielodniowej. Program jest nadzwyczaj
ciekawy i opiera si´ w głównej mierze na górskich
eskapadach w naszym rodzimym kraju, ale organizowane sà tak˝e wyprawy do krajów oÊciennych
(głównie do Czech i na Słowacj´)”.
Drugà sekcjà, która cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià jest sekcja kultury. Jej działalnoÊç opiera
si´ przede wszystkim na zaopatrywaniu członków
w bilety do kina i teatru (w Bielsku-Białej sà to
dodatkowo spektakle i imprezy kulturalne
w BCK). Udało si´ wypracowaç bardzo wygodnà
form´ przekazywania członkom karnetów na seanse – majà one wa˝noÊç jednego miesiàca i dajà pełnà dowolnoÊç w kwestii
wyboru okreÊlonego
filmu: tym sposobem
ka˝dy uczestnik ma

Eugeniusz
Grzesica,
odpowiedzialny
za CRiK, przybliża
jego historię
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mo˝liwoÊç nie tylko dobraç repertuar do swoich
indywidualnych upodobaƒ, ale tak˝e ustaliç wygodny dla siebie termin.
Dodatkowo w Tychach rozwini´ta jest jeszcze
jedna forma, okreÊlana przez przedstawicieli
CRiK mianem „kultury wyjazdowej”, polegajàca
na organizowaniu wyjazdów na spektakle do teatrów krakowskich, a tak˝e na operetki w Zabrzu
i Gliwicach.
„Długo mo˝na by mówiç o działalnoÊci wszystkich innych sekcji, ale to temat na odr´bny artykuł – mówi Eugeniusz Grzesica.
– Dodam tylko, ˝e według obowiàzujàcej struktury organizacyjnej ka˝da sekcja posiada swój
zarzàd, w skład którego wchodzà: delegat (szef), osoba ds. organizacyjnych (dokumentacja,
ewidencja, program), osoba ds. programowych
(ustala program działania po wywiadzie z uczestnikami) i osoba odpowiedzialna za komunikacj´.
Niektóre sekcje doskonale radzà sobie z organizacjà, inne musimy wspieraç naszym doÊwiadczeniem. 28 sekcji to nie jest sztywna liczba – jesteÊmy otwarci na otwieranie innych – warunkiem
jest zadeklarowanie ch´ci uczestnictwa w okreÊlonych działaniach przez co najmniej 15 osób”.
Corocznym gwoêdziem programu działalnoÊci
Centrum Rekreacji i Kultury sà imprezy masowe,
do których zaliczyç mo˝na: zlot turystyczny, pikniki (˝eglarski, w´dkarski, wydziałowy) oraz turnieje sportowe. Najwi´cej, bo zazwyczaj kilkuset
członków, gromadzi si´ na wspomnianym zlocie
turystycznym. Uczestnicy transportowani sà autobusami w góry (miejsce jest ustalane przez
działaczy CRiK, którzy znajà ciekawe trasy turystyczne w Polsce) i ich zadaniem jest wybór do-

godnego szlaku, którym póêniej udajà si´ do mety. Na mecie na wszystkich uczestników zlotu
czeka nie tylko ciepły posiłek, ale przede wszystkim ciàg dalszy imprezy w postaci gier, zabaw
i konkursów z ciekawymi nagrodami.
„Jak mówiłem na poczàtku naszej rozmowy do tej
pory odbyło si´ 15 zlotów turystycznych, ka˝dy
w innym rejonie Polski – dodaje Eugeniusz Grzesica. – Tegoroczny miał miejsce
w KoÊcielisku, po raz pierwszy
zorganizowaliÊmy specjalny autobus dla matek z maleƒkimi
dzieçmi. Niestety pogoda nam
nie dopisała, ale zabawa była
przednia, a to chyba najbardziej
si´ liczy. Sà takie imprezy, które
wspominam z ogromnym sentymentem: pami´tam jeden z naszych pikników w K´tach.
Uczestnicy potraktowali t´ imprez´ dosłownie
jak piknik – przynieÊli w koszyczkach jedzenie,
porozkładali na ławkach koce, cz´stowali si´ nawzajem smakołykami. Wokół panował gwar sympatycznych, rodzinnych rozmów... i chyba takie
momenty warto powielaç, dzi´ki nim nasza działalnoÊç ma sens. Dla mnie osobiÊcie najbardziej
si´ liczy uÊmiech na twarzach dzieci: jestem pewien, ˝e jeÊli tym szkrabom poka˝e si´, ˝e mo˝na wspaniale sp´dziç czas na aktywnej zabawie
z rodzicami to b´dzie w nich mniej agresji...,
a ten zdrowy sposób wypoczynku przeka˝à nast´pnym pokoleniom”.
Rok 2008 został zamkni´ty liczbà 7800 członków
CRiK. Dane te ju˝ uległy wyraênej zmianie – w tej
chwili szeregi Centrum zasila ponad 8000 osób.
Ta tendencja bez wàtpienia Êwiadczy o fakcie, ˝e
ludzie wcià˝ cenià sobie wypoczynek aktywny, zarówno ten dla ciała, jak i ten dla ducha.

Zloty
turystyczne
szczycą się
15. letnią
tradycją

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Aby zostać członkiem CRiK...
złonkiem może być każdy pracownik zatrudniony na czas
nieokreślony lub określony w Fiat Auto Poland lub jednej
z 15 spółek FAP oraz jego najbliższa rodzina, przez którą
rozumiemy współmałżonkę/współmałżonka i dzieci (od 5 do 20
roku życia – granica ta podnosi się do 25 lat, jeśli dzieci pozostają
na utrzymaniu rodziców ze względu na edukację). Każdy, kto
wyraża chęć przynależności do Centrum, powinien zgłosić się
do siedziby CRiK odpowiednio w Tychach lub Bielsku-Białej
z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi i numerem PESEL. Warto
zastanowić się wcześniej, zgodnie ze swoimi rzeczywistymi
zainteresowaniami, nad przynależnością do poszczególnych sekcji
(można wybrać maksymalnie cztery). Formalizacja spraw,
związanych z przystąpieniem do organizacji, odbywa się na miejscu.

C
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Pogoda na szcz´Êcie nie przeszkodziła dzieciom
w aktywnym i wesołym wypoczynku. Multum atrakcji
zapewniło im kierownictwo poszczególnych kolonii,
które perfekcyjnie przygotowało plan zaj´ç
oraz wychowawcy doskonale czujàcy
potrzeby podopiecznych.

Czas
odpoczynku
TEKST I FOTO

Marek Kowalski

P

onad 740 dzieci i młodzie˝y pracowników Fiat Auto Poland i spółek Fiata,
w tym Fiat-GM Powertrain Polska,
podczas wakacji odpoczywało na zorganizowanych przez Ingest Facility
Polska koloniach w nadmorskich miejscowoÊciach: Jantar, Jastrz´bia Góra,
Poddàbie i Łazy oraz we Włoszech
w Anzio i Rimini. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z Bałtykiem, który wywarł
ogromne wra˝enie swà przestrzenià i pot´gà.
OdwiedziliÊmy kolonistów we wszystkich krajowych oÊrodkach. Podczas naszego pobytu pogoda
była zmienna, czasem sprzyjajàca pla˝owaniu i ruchowi na Êwie˝ym powietrzu, kiedy indziej zmuszajàca dzieci do bawienia si´ w salach oÊrodków
kolonijnych. Na szcz´Êcie aura nie przeszkodziła
dzieciom w aktywnym i wesołym wypoczynku.
Wszystko dzi´ki perfekcyjnie przygotowanemu
planowi zaj´ç, opiece wychowawców, obfitym
i smacznym posiłkom, jak u mamy, oraz kàpielom
w morzu, odbywajàcym si´ pod czujnym okiem
ratowników, b´dàcych do dyspozycji oÊrodków.

Rozgrzewka
przed wejściem
do morza na
plaży w Łazach

JANTAR
„Na kolonie jeêdziłam ju˝ pi´ç razy. A ja jestem
czwarty raz. Hotel jest fajny, mamy w pokoju telewizor – super. Wychowawczynie? Jednà mamy
ulubionà, pani Ania o ciemnej karnacji i ciemnych
włosach. W oÊrodku jest basen i boisko” – mówiły
jednoczeÊnie Justyna z Bielska-Białej i Dominika
z Koszarawy. „BudowaliÊmy zamek i mur chiƒski
oraz rekina. Oczy i ostre z´by miał z muszli” – dodaje Maciek z Bierunia. Kierownik kolonii, Anna
Jaszczyk z Krakowa: „Planów jest du˝o, b´dzie
jeszcze wycieczka do Malborka, rejs statkiem, a ˝e
jest to kolonia marynarska, b´dziemy realizowaç
marynarskie ABC, czyli wiàzanie w´złów, a tak˝e
wszystko, co jest zwiàzane z morzem”.

JASTRZ¢BIA GÓRA
W tym roku w tej nadmorskiej miejscowoÊci obok
kolonii zorganizowano równie˝ obóz młodzie˝owy.
Opinie Kasi, Anety, Joli i Piotrka: „Jest fajnie, co
prawda pogoda taka mieszana, ale kierowniczka jest
„spoko”, wychowawczynie tak˝e”. „Mamy najlepszà
wychowawczyni´, jaka nam si´ mogła trafiç. Jedze-
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nie bardzo dobre. W porównaniu z poprzednimi wyjazdami ten wypada najlepiej”. „Wiem, ˝e jakoÊç posiłków zale˝y od tego, jaki nastrój majà kucharki, ale
zazwyczaj majà dobry humor, wi´c jedzenie jest bardzo dobre”. „OÊrodek nam si´ podoba. Jest bardzo
zielono, bardzo du˝o miejsca na zabaw´. Tak da si´
˝yç!”. „Jest bardzo du˝o imprez, dyskotek. Panie wychowawczynie i pan kierownik dbajà, ˝eby nie było
nudno”. „Najbardziej podobajà si´ nam wieczorne
wyjÊcia na miasto do godz. 23.00. Mamy jeszcze
w planie wycieczki do Lisiego Jaru i na Półwysep
Helski. Super były podchody, a najlepsze było to, ˝e
organizowała je młodzie˝, jedna grupa wymyÊliła
wszystko, a druga brała w tym udział”. „Uwa˝am, ˝e
młodzie˝ jest bardzo zdyscyplinowana i kulturalna
– mówi Magdalena Rojczyk, wychowawca grupy
czwartej. – Szanujà starszych i potrafià si´ zachowaç
w ka˝dej sytuacji. Nie ma z nimi ˝adnych problemów. Młodsze dzieci tak˝e nie sprawiajà problemów. ZaplanowaliÊmy zwiedzenie fokarium i latarni
morskiej. Odbyła si´ ju˝ wycieczka na Przylàdek Rozewie, wychodzimy na piesze wycieczki po okolicy,
do miasta oraz na podziwianie zachodu lub wschodu
słoƒca. Organizujemy te˝ ró˝ne imprezy sportowo-rekreacyjne. RozegraliÊmy turniej piłki no˝nej,
a w planach mamy turniej siatkówki, siatkówki pla˝owej, koszykówki, a tak˝e ró˝nych dyscyplin lekkoatletycznych. Była randka w ciemno, piłka no˝na,
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Od lewej: kolonie
w Jastrzębiej
Górze, kolonie
w Jantarze,
siatkówka
na terenie
ośrodka
wczasowego
w Poddąbiu.
Ponieżej: kolonie
w Łazach

biegi, rzuty oraz karaoke. W meczu piłki no˝nej
dziewczyny ograły chłopaków 4: 1”
Jesika, Dominika, Weronika, Michał, Aleksander
i Piotrek dodajà: „Z wychowawcami nie mamy ˝adnych problemów, Pani kierownik troszczy si´ o nas,
pani Milena te˝ bardzo miła i sympatyczna”.
„Uczymy si´ od kolegów ze Âlàska ich gwary, która
nam si´ szalenie podoba – mówi Zofia Augustynowicz, kierownik koloni. – Jest to kolonia z Wikingami. PrzygotowaliÊmy pi´knà prezentacj´, wystawy
tematyczne i kodeks Wikinga.”

PODDÑBIE
Kierownik kolonii, Rafał Radzikowski: „Organizujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze ze zwiedzaniem ciekawych obiektów i miejsc. ZwiedziliÊmy
Ustk´, skàd wyruszyliÊmy we wspaniały rejs po Bałtyku. Uczestnicy byli zachwyceni. W´drowaliÊmy
promenadà nadmorskà ze sklepami i byliÊmy w latarni morskiej. PojechaliÊmy te˝ do Słupska, gdzie
zwiedziliÊmy koÊciół neogotycki Êwi´tego Jacka
i baszt´ czarownic w malowniczym parku. ByliÊmy
równie˝ na starym rynku w Słupsku. Podczas pobytu w oÊrodku głównie kładziemy nacisk na kàpiele
w morzu pod opiekà ratownika. Dla ch´tnych prowadzimy te˝ małà szkoł´ taƒca”.
Magda: „Podoba mi si´ wszystko, ale najbardziej
morze”. Basia: „Jedzenie bardzo dobre”. Anita:

„Za cz´sto leje deszcz”. Martyna: „Najbardziej podobajà mi si´ pokoje”. Uwag´ Kingi przyciàgajà
chłopcy, hotel i morze, a tak˝e towarzystwo, natomiast Patrycji dyskoteka. Maksiu lubi kolegów i kole˝anki, a podobajà mu si´ najbardziej wygodne pokoje, chocia˝ jak twierdzi, dziewczyny za póêno
dzwonià, a to przeszkadza w spaniu. Glutek bardzo
si´ ucieszył, kiedy w pociàgu spotkał kolegów z poprzedniej kolonii. Wychowawca Mateusz dodaje:
„W grupie mam bardzo sympatycznych chłopców,
Êwietnie si´ dogadujemy. Dzieci sà grzeczne, chocia˝ lubià te˝ psociç”.

ŁAZY
„Jest pi´kna pla˝a i oÊrodek. GraliÊmy w gàsienic´,
musieliÊmy czołgaç si´ w piasku – wygrały dziewczyny, a w grze „w balona” zwyci´˝ył Kuba” – mówiły Natalia z Bierunia, Aneta z Woli i Roksana z Tychów. „Kolonia zorganizowana
jest bardzo dobrze, pan kierownik dba
o dzieci, wszystko jest dopilnowane i zapi´te na ostatni guzik,
a imprezy planowane sà z du˝ym wyprzedzeniem. Jedzenie bardzo dobre, a potrawy urozmaicone – zawsze kilka
daƒ do wyboru. Wczoraj mieliÊmy mecz
z innà kolonià i wygraliÊmy 3: 0” – chwalà si´
Daniel z Tychów, Kuba z Woli. Hania i Weronika: „Sà super zabawy i fajni chłopcy.
Dzisiaj mamy dyskotek´. Ja b´d´ taƒczyç z chłopakami. Niektórzy
z nich sà fajni i naprawd´ przy-

Powyżej – na
plaży w Jantarze.
Gry i zawody
w Jastrzębiej
Górze

jaêni” – mówi Anita z Trzebini. „Ja w ˝yciu nie b´d´
taƒczyła z chłopakami, bo jestem wstydliwa” – dodaje Monika z Rudy Âlàskiej. Tadeusz CieÊlak, kierownik kolonii: „W planie mamy Drog´ do gwiazd,
turniej Mam talent, Olimpiad´ kolonijnà, Dzieƒ kolonisty, Neptunalia, Âluby kolonijne, Dzieƒ zadaƒ, Siatkówk´ wodnà, całodniowà wycieczk´
do Kołobrzegu, rejs statkiem i wszelkiego rodzaju turnieje piłki no˝nej, piłki siatkowej oraz najwi´kszà atrakcj´ ka˝dych kolonii, czyli dyskoteki”.
W ka˝dym z oÊrodków dzieci miały okazj´ poczuç
si´ jak prawdziwi reporterzy oraz mogły udzielaç
wywiadów. Efekt ich pracy był na bie˝àco nadawany
w audycjach RozgłoÊni Zakładowej FAP, a z materiałów tych powstały równie˝ krótkie relacje filmowe.

SPÓŁKI

Kolonie dzieci

z innych spółek Grupy
zieci pracowników firmy Teksid Iron Poland ze Skoczowa wyjechały
5 lipca na dwutygodniowe kolonie w Łebie (foto na dole obok),
organizowane przez Biuro Podroży Gramada z Żywca. Grupa 41 dzieci
wypoczywała w ośrodku „Magnat” w centrum nadmorskiego kurortu, gdzie
miały do dyspozycji basen oraz boiska do gry w piłkę. Zorganizowano dla nich
wycieczkę do Trójmiasta, rejs statkiem; młodzi ludzie mieli także okazję
zobaczyć słynne ruchome wydmy.
55 dzieci ze spółek Magneti Marelli w Sosnowcu (foto obok na górze)
wypoczywało zarówno nad polskim morzem, w Jastrzębiej Górze, jak
i w oddalonym 40 km od Rzymu Anzio oraz w Rimini, nadmorskiej
miejscowości wypoczynkowej z największą plażą w Europie. Oprócz
plażowania, dzieci zwiedziły Trójmiasto i Szwajacarię Kaszubską, mogły brać
udział w konkursach z nagrodami, nauczyć się tańca, a także, w przypadku
kolonii we Włoszech, zwiedzić Rzym lub Wenecję.
Firma CNH Polska z Płocka dofinansowała wyjazdy dzieci swych pracowników
podtrzymując tym samym swą coroczną tradycję.

D
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NEWSY

SERGIO MARCHIONNE

MANAGEREM ROKU
yrektor pełnomocny Fiata i nowego Chryslera został wybrany przez czasopismo
Automotive News leaderem roku przemysłu samochodowego. Marchionne został
doceniony za wyniki osiągnięte w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Według magazynu, prawdziwej biblii motoryzacji, Sergio Marchionne „w kilka
miesięcy zmienił oblicze zarówno rynku europejskiego, jak i amerykańskiego,
włączając w to brazylijski. Zwłaszcza w ubiegłym roku ten włosko-kanadyjski
manager był najbardziej otwartym orędownikiem zmian w przemyśle
samochodowym, co przyczyniło się do jego ogromnego sukcesu”.
Marchionne znalazł się także na liście „Eurostar”, typującej europejskie
postaci, wraz z Alferedo Altavilla (Supplier, CEO roku).

D

FIAT GM POWERTRAIN

NA DRODZE DO POZIOMU SILVER
dniach 8-9 lipca w bielskim zakładzie Fiat-GM Powertrain miał miejsce
trzeci audyt World Class Manufacturing. Przedsiębiorstwo uzyskało
doskonały wynik 58 punktów, co jest wynikiem ogromnego wysiłku załogi,
podejmowanego nieustannie na drodze dążenia do doskonałości.
Przedstawiciele poszczególnych filarów zapewniają, że to nie koniec starań,
a następnym razem na pewno uda się zrobić kolejny krok naprzód i tym
samym dołączyć do grona nagrodzonych Srebrem.

W

ZAKŁAD TYCHY
WYPRODUKOWAŁ

1 500 000 PAND

FIAT MARKÑ NR 1

W SPRZEDA˚Y SAMOCHODÓW
ciągu sześciu miesięcy br. Fiat Auto Poland sprzedał w Polsce
18 464 samochody osobowe, w tym: marki Fiat 17 676 szt.
(+11,8%), Alfa Romeo 480 szt. (+77,8%), Lancia 205 szt. (+88,1%),
Abarth (103 szt.). Udział FAP w rynku sprzedaży samochodów osobowych
po 6 miesiącach br. wynosi 11,0%. Udział marki Fiat wynosi 10,5%, co daje
drugie miejsce w rankingu sprzedaży. Najlepiej sprzedające się samochody
marki Fiat to: Panda 4 792 szt. (+10,8%), Fiat Grande Punto 4 125 szt.
(–5,7%), Fiat Bravo 2 523 szt. (+9,9%), Fiat 500: 1 884 szt. (+171,5%).
Sprzedaż samochodów dostawczych Fiat Professional w sześciu
miesiącach br. wyniosła 5 095 szt. (–12,6%) z udziałem rynku 23,4%.
Marka Fiat Professional jest liderem w sprzedaży samochodów
dostawczych, a najlepiej sprzedającym się samochodem na rynku jest Fiat
Ducato. W statystyce sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych
Marka Fiat jest niezmiennie Numerem 1 na polskim rynku z łączną
sprzedażą 22 771 szt. (+5,2%) i udziałem w rynku 11,9%.

W
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lipca br. z linii produkcyjnych Fiat Auto Poland
w Tychach zjechał półtoramilionowy Fiat Panda.
Jubileuszowy samochód z silnikiem 1,3 MultiJet, w wersji
Emotion, jest przeznaczony na rynek włoski.
Z półtora miliona wyprodukowanych do tej pory Fiatów
Panda na rynek polski trafiło 100 749 sztuk, natomiast
1 399 251 egzemplarzy (93,3%) wyeksportowano
na rynki 74 państw, w tym do wszystkich państw
europejskich (najwięcej do Włoch – 899 265 szt.,
Niemiec – 130 708 szt. i Francji – 84 641 szt. itd.).

21

REKORDOWE
PÓŁROCZE

FAP

rodukcja Fiata Auto Poland po
6 miesiącach stanowi ok. 68%
samochodów osobowych
wyprodukowanych w Polsce.
Na rynki zagraniczne, do 48 państw,
trafiło 241 945 samochodów marki
Fiat, tj. 97% produkcji, w tym m. in.
do: Włoch (135 284 szt.), Niemiec
(46 372), Francji (20 286).
W dalszym ciągu utrzymuje się prawie
trzykrotny wzrost produkcji Pandy
i 500-tki na rynek niemiecki
(w ub. r. 16 547 szt.).

P

DEBIUT FIATA

W GOOGLE
iat i Google podpisały porozumienie
o wylansowaniu w Brazylii funkcji
Street View w Google Maps, serwisu,
który zapewnia w Internecie 360°
panoramiczne ujęcia ulic wielkich
miast. Trzydzieści Fiatów Stilo w tym
celu wyposażono w kamery
fotografujące widoki Sao Paulo, Belo
Horizonte i Rio de Janeiro.
Umowa Fiata i Google
jest wyjątkowa, po
raz pierwszy bowiem
amerykańska firma
podpisuje
porozumienie
z producentem
samochodowym.

SAMOCHODOWY OBIEKT MARZE¡
yjątkowa, ekskluzywna, wyrafinowana: Alfa Romeo 8C w wersji spider, dostępna jest tylko
w 500 egzemplarzach. Tymczasem z całego świata napłynęło aż 1800 zamówień. Alfa Romeo
musi więc dokonać trudnej selekcji w dystrybucji modelu. Ustalono, że 80 egzemplarzy trafi
do Włoch, 100 do Niemiec, 40 do USA, 40 do Wielkiej Brytanii, 50 do Japonii, a reszta do Rosji,
Emiratów Arabskich i na rynek azjatycki. Alfa Romeo 8C Spider to prawdziwy klejnot stylu, technologii
i osiągów: samochód, który na drodze zachowuje się jak na torze wyścigowym. Silnik 4,7 litra,
z 8 cylindrami, o mocy 450 KM pozwala osiągnąć
szybkość maksymalną 292 km/h, a od
0-100 km przyspiesza w 3,7 sekundy.
Inne zalety, które można znaleźć tylko
w tym modelu, to podwozie
ze stali i nadwozie z włókna
węglowego. Cena tego cacka
to 213 250 Euro.

W

LANCIA NA MI¢DZYNARODOWYM FESTIWALU

GWIAZD W MI¢DZYZDROJACH

o Międzyzdrojów na tegoroczny Festiwal Gwiazd
(8-12 lipca) zawitały międzynarodowe gwiazdy, np.
Lou Begaz ze swoim hitem „Mambo No. 5”, czy brytyjska
gwiazda „Touch and Go”. Nagrody „Złote Wiaderka” dla
najsympatyczniejszych gwiazd zostały przyznane Oldze
Lipińskiej, Majce Jeżowskiej, Stanisławowi Mikulskiemu,
Krzysztofowi Kolbergerowi i Bohdanowi Stupce. Goście
festiwalu, podobnie jak gwiazdy festiwalu w Wenecji,
po kurorcie poruszali się samochodami Lancia Delta
(na zdjęciu Krystyna Janda). Samochody Lancia Delta
wywołały zainteresowanie i zebrały pochlebne opinie
na temat komfortu i designu.

F

D

ELLE MACPHERSON I JEJ

MIŁOÂå DO 500C

ajnowszy model Fiata tego lata, Fiat 500C, ma nową
fankę – Elle Macpherson. Elle, która na codzień
jeździ Fiatem 500 w wersji hatchback, poprosiła brytyjski
oddział Fiata o możliwość wypróbowania 500C w wersji
kabrio i… natychmiast zakochała się w tym modelu.
„Kocham Fiata 500C, ma w sobie to włoskie coś: sexy
i cool! – mówi Elle. Lubię sposób, w jaki prowadzi się ten
samochód – jest idealny do miasta ze swoją małą
średnicą zawracania i łatwością, z jaką wykonuje się nim
manewry na terenie Londynu.”

N
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CZESŁAW LANG

Nie ma rzeczy

niemo˝liwych

TEKST

Anna
Borsukiewicz

Jeêdził w przełajach i na torze. Najwi´ksze sukcesy,
w tym zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego, odniósł
w kolarstwie szosowym. Był pierwszym polskim kolarzem
zawodowym. Teraz jest organizatorem wyÊcigu Tour de
Pologne, z którego uczynił imprez´ rangi Êwiatowej.

W

ponad osiemdziesi´cioletnich
dziejach tego wyÊcigu po raz
pierwszy w tym roku rozegrano go w sierpniu. „Tradycyjny, wrzeÊniowy termin nie
był najszcz´Êliwszy, zarówno
ze wzgl´du na niepewnà pogod´ jak i fakt, ˝e kolidował
z innà wielkà imprezà kolarskà „Vuelta a España” – mówi Czesław Lang. Teraz
Tour de Pologne znalazł swoje miejsce w nowej formule kalendarza Mi´dzynarodowej Unii Kolarskiej.
Umieszczone sà w nim najwa˝niejsze wyÊcigi kolarskie, te które nale˝à do cyklu Pro Tour oraz te, które
nazywane sà monumentami, wyÊcigami historycznymi, jak Tour de France i Giro d’Italia.

PIERWSZY START
Z Czesławem Langiem rozmawiamy w biurze jego
firmy Lang Team na warszawskim Ursynowie. Ju˝
po wejÊciu do gabinetu szefa widaç jego zwiàzki
z kolarstwem. Tematyce tej poÊwi´cone sà wiszàce
na Êcianach obrazy, wyÊcigowe triumfy dokumentujà liczne statuetki.
„Âcigaç si´ zaczàłem, gdy miałem 14 lat” – opowiada Czesław Lang. „Jak ka˝dy chłopak w tym
czasie pasjonowałem si´ WyÊcigiem Pokoju. Marzyłem o własnej wyÊcigówce, ale w mojej wiosce,
Kołczygłowy na Pomorzu Zachodnim, wydawało
si´ to niemo˝liwe. Szwagier, nauczyciel wf, po-

radził mi jednak, bym wystartował w małym WyÊcigu Pokoju organizowanym na stadionie w Bytowie. Wziàłem wi´c maminy rower, ci´˝kà damk´
Ukraina, odkr´ciłem z niej baga˝nik oraz błotniki.
Na starcie było 160 chłopaków. Naciskałem jak
najmocniej pedały i po dwóch kilometrach zobaczyłem, ˝e jad´ sam. Ostatecznie zakoƒczyłem ten
wyÊcig jako drugi i całoÊç, składajàcà si´ z trzech
etapów rozgrywanych co tydzieƒ – równie˝ na drugim miejscu. Otrzymałem w nagrod´ proporczyk
i zaproponowano mi wówczas, bym zaczàł trenowaç w klubie LZS Baszta Bytów.
Dostałem rower, a właÊciwie ram´ i reszt´ cz´Êci w worku. Składałem to dwa tygodnie, potem
pomalowałem
i miałem wyÊcigówk´. Po
2 miesiàcach
wy gry wa łem
na niej z seniorami”.
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SUKCESY I MEDALE
Droga do sławy Czesława Langa wiodła przez mistrzostwa przełajowe i mistrzostwa Polski na torze
w Łodzi. Potem przyszły starty w imprezach szosowych. „To była Êwietna szkoła – wspomina. Rozwijała wszechstronnoÊç, dawała bardzo dobre przygotowanie kondycyjne”.
Najwi´ksze sukcesy Lang odniósł jako zawodnik
Legii i reprezentant Polski. Dwukrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich: w 1976 roku
w Montrealu zajàł piàte miejsce w dru˝ynowym
wyÊcigu torowym na 4 km, a w Moskwie (1980 r.)
wywalczył srebrny medal w szosowym wyÊcigu indywidualnym. Dwa razy został medalistà Mistrzostw Âwiata – startujàc w dru˝ynie na 100 km
zdobył w 1977 roku bràz, a w 1979 roku srebro.
Był dziewi´ciokrotnym mistrzem Polski. Czterokrotnie startował w WyÊcigu Pokoju, w 1980 roku
zwyci´˝ył w WyÊcigu Dookoła Polski.

KOLARSTWO JEST PRACÑ
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W 1983 r. Lang
wygrał prolog
włoskiego
TirrenoAdriatico,
nazywanego
często
„Wyścigiem
Dwóch Mórz”.
Jego trasa
wiedzie bowiem
z zachodu
na wschód
Półwyspu
Apenińskiego

wadzajàcy na finiszu. Potem, gdy z Leszkiem Piaseckim w tym przodowaliÊmy, mieliÊmy kolejk´
ch´tnych, chcàcych nas wziàç do swoich dru˝yn”.
Czesław Lang jako zawodowiec 9 razy startował
w Giro d’Italia (wygrał dwa etapy dru˝ynowo),
trzykrotnie w Tour de France. W sumie wygrał 30
wyÊcigów profesjonalnych – m.in. wspólnie z Lechem Piaseckim Trofeo Baracchi (nieoficjalne mistrzostwa Êwiata w jeêdzie parami na czas) oraz
prologi na Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie,
Volta Catalunya, zwyci´˝ył tak˝e w „złotym kilometrze” w Mestre.
„Ponad 15 lat sp´dziłem we Włoszech i nigdy nie
czułem si´ tam gorszy jako cudzoziemiec – mówi.
Mo˝e dlatego, ˝e Włosi sà mentalnie podobnie
do nas”.

DRUGI ETAP KARIERY
Startujàc w zawodowych wyÊcigach Czesław Lang
nauczył si´ przy okazji marketingu sportowego, tego jak dbaç o sponsora i jego wizerunek. Obserwował jak sà zorganizowane imprezy, w których uczestniczył. „To mi si´ potem przydało
po zakoƒczeniu kariery, w moim nowym
zawodzie mened˝era i organizatora. Podobnie jak pozycja w Êrodowisku. Przecie˝ 90 procent byłych zawodników pracuje w kolarstwie. Wszyscy si´ znajà,
łatwiej si´ rozmawia”.
Dlaczego zajàł si´ organizacjà Tour
de Pologne? Troch´ przez przypadek, troch´ z sentymentu. Był
przecie˝ zwyci´zcà tej imprezy.
Gdy dowiedział si´, ˝e najstarszy polski i jeden z najstarszych
na Êwiecie wyÊcigów kolar-

UM
FOR

Czesław Lang był pierwszym kolarzem z dawnego
„bloku wschodniego”, który podpisał zawodowy
kontrakt. „W tamtych czasach to było marzenie
wszystkich dobrych zawodników” – wspomina.
„Przed igrzyskami olimpijskimi w Moskwie powiedziano nam, ˝e za zdobycie medalu b´dzie mo˝liwoÊç podpisania zawodowego kontraktu. No i miałem srebro. Wprawdzie z realizacjà tego przyrzeczenia nie było prosto, musiałem si´ zwolniç z klubu
Legii, dostaç zgod´ zwiàzku, ale – je˝eli postawi´
sobie cel, to nie ma rzeczy niemo˝liwych”.
„Startujàc we włoskich klubach GIS Gelati-Campagnolo i Del Tongo szybko przekonałem si´,
˝e w kolarstwie zawodowstwo i amatorstwo
to dwa ró˝ne Êwiaty” – opowiada Czesław
Lang. „To tak, jakby porównywaç dobrego ucznia szkoły Êredniej z absolwentem wy˝szej uczelni. Kolarstwo jest
pracà, której trzeba poÊwi´ciç cały swój
czas i byç bardzo samodzielnym.
W zawodowym peletonie trener
pełni rol´ mened˝era, zawodnik
sam musi zadbaç o swój rozwój,
znaleêç własnego trenera, masa˝yst´.
Musiałem si´ wiele nauczyç. Najpierw j´zyka – po dwóch tygodniach mówiłem po włosku. I przystosowaç si´ do nowej
sytuacji. W Polsce byłem kolarzem,
który wygrywał, miał medale. A tu
nale˝ało byç przydatnym w grupie.
Byłem specjalistà w jeêdzie na czas,
a wi´c sprawdzałem si´ jako rozpro-

ARCH. CZESŁAWA LANGA

JAK TO SI¢ ROBI?
Zanim 2 sierpnia kolarze wyruszyli na tras´ 66. Tour de Pologne, w firmie Lang Team ju˝ trwały przygotowania do kolejnego 67. wyÊcigu. Jest to olbrzymie przedsi´wzi´cie, w którym oprócz Czesława
Langa i jego ekipy zaanga˝owanych jest wiele osób.
„Najpierw wybieramy rejon Polski. Przez minione
dwa lata była to Êciana wschodnia, teraz chcemy si´
przenieÊç na Âlàsk i Podbeskidzie, bo tam dawno
nie było wyÊcigu, a tereny sà malownicze i niezwykle atrakcyjne. To bardzo wa˝ne, zwłaszcza dla medialnej oprawy imprezy. Jest ona relacjonowana nie
tylko w prasie i radiu, ale równie˝ poprzez Eurosport w telewizji na Êwiecie. Przy tej okazji pokazuj´ równie˝ Polsk´. Trzeba to wykorzystaç do promocji naszego kraju”.
Na długo przed rozpocz´ciem kolejnego Tour de
Pologne Czesław Lang i jego przyjaciel, znakomity
kolarz Lech Piasecki, obje˝d˝ajà tras´. Wytyczajà
i opisujà etapy (muszà byç płaskie i górskie), wyliczajà Êrednie pr´dkoÊci przejazdów. „To wtedy
wsiadam na rower i przypominam sobie dawne
czasy” – mówi Czesław Lang.

OD 16 LAT

Wspólnie

z Fiatem

długiej kolumnie pojazdów towarzyszącej
peletonowi sędziów, dziennikarzy i organizatorów
przewoziły samochody oznaczone znakami Fiat Auto
Poland – sponsora tegorocznej imprezy. Jak powiedział
nam Grzegorz Madaliński z Fiat Auto Poland, firma
przekazała dla potrzeb wyścigu 45 samochodów
osobowych – Fiatów Croma, Bravo, Punto, Panda, Sedici
i Linea oraz auta dostawcze Ducato, przeznaczone
do transportu sprzętu ekip zagranicznych. Ponadto, na
metach każdego etapu, eksponowanych było 16 Fiatów
500 w kolorach białym i czerwonym, a na trasach
wszystkich etapów, na balonach, banerach i bramkach,
widoczne było logo Fiata.
Fiat ufundował główną nagrodę dla zwycięzcy
tegorocznego Tour de Pologne – Fiata 500. Ponadto
patronował jednej z najważniejszych klasyfikacji
– na najaktywniejszego zawodnika.
Współpraca Fiata Auto Poland z firmą Lang Team trwa
od 16 lat, czyli od czasu, gdy Czesław Lang podjął się
organizowania Tour de Pologne. Nie ogranicza się ona
tylko do pomocy w czasie wyścigu. Trzyosobowe Fiaty
i dostawcze Ducato przez cały rok służą do prac
organizacyjnych przy kolejnych imprezach sportowych.

W

ARCH. FAP

skich ma w 1992 roku upaÊç z powodu braku pieni´dzy, zrobiło mu si´ przykro.
A mo˝e był jeszcze inny powód? W czasach, gdy
Czesław Lang Êcigał si´ w zawodowych peletonach
i obracał si´ w mi´dzynarodowym towarzystwie,
wielokrotnie od kolegów wysłuchiwał lekcewa˝àce
opinie o Polsce. „Kojarzyła si´ im z babinà w chustce i chłopem za pługiem, włoska telewizja pokazywała tylko takie obrazki. KiedyÊ tak mnie to zezłoÊciło, ˝e po wyÊcigu w Rzymie zabrałem do Warszawy moich znajomych, i to tych najbardziej opiniotwórczych. Zakwaterowałem ich w Marriotcie,
pokazałem miasto, równie˝ to, jak było zniszczone
i jak zostało odbudowane. Nie mieli o tym poj´cia,
byli pod wra˝eniem”.
Czesław Lang zgłosił si´ do Polskiego Zwiàzku
Kolarskiego, zaproponował, ˝e zapłaci i zajmie si´
organizacjà WyÊcigu Dookoła Polski, ale na postawionych przez niego warunkach. „Gdy zgodzili
si´, zatrudniłem ludzi, znalazłem sponsorów i wyÊcig si´ odbył. Była to pierwsza impreza zawodowa
w naszym kraju”.
W ciàgu kilkunastu lat pracy Czesława Langa prowincjonalne, amatorskie zawody stały si´ doskonale zorganizowanym profesjonalnym wyÊcigiem.
Zmieniło si´ wszystko – poczynajàc od nazwy, bardziej Êwiatowej i łatwiejszej do wymówienia, przez
udział grup ze Êcisłej czołówki zawodowego kolarstwa i gwiazd Êwiatowego formatu, koƒczàc na
zdobyciu presti˝u i zaliczeniu przez UCI, czyli
Mi´dzynarodowà Uni´ Kolarskà, Tour de Pologne
do cyklu wielkich imprez nazwanych ProTour.
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TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Satiz Poland,
Archiwum SFR

Urwisy,

które zdobyły
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Kiedy myÊlimy o symbolach
Bielska-Białej, dwa przychodzà
na myÊl od razu – Fiat 126p oraz…
„Bolek i Lolek”. Serial animowany
o przygodach dwóch małych chłopców
podbił serca dzieci na całym Êwiecie
i rozsławił stolic´ Podbeskidzia,
siedzib´ Studia Filmów Rysunkowych.

T

o właÊnie w Bielsku-Białej powstawały przez kolejne lata odcinki opowiadajàce o perypetiach dwóch
urwisów, które jednoczeÊnie doskonale wywiàzały si´ z przypisanej im
roli, by nie tylko bawiç, ale te˝ uczyç.
„Bolek i Lolek” to najwi´kszy sukces
bielskiego studia, choç oczywiÊcie
nie jedyny – „Pampalini Łowca
Zwierzàt”, „Przygody Baltazara Gàbki”, czy dorównujàcy sławà dwóm braciom „Reksio”, którego rzeêba stanie niebawem przy ul. 11 Listopada,
handlowej promenadzie Bielska-Białej. Wszystkie
te tytuły doskonale znane sà kolejnym pokoleniom polskich dzieci.
A jak to wszystko si´ zacz´ło? Skàd pomysł na produkcj´ filmów animowanych i dlaczego właÊnie
w Bielsku-Białej? Odpowiedzi na te pytania szukaliÊmy w siedzibie Studia Filmów Rysunkowych.

PRZECIERANIE
ŚCIEŻEK ANIMACJI
Opowiadajàc histori´ bielskiego Studia Filmów Rysunkowych trzeba cofnàç si´ a˝ do 1947 roku, kiedy
to w „Trybunie Robotniczej” w Katowicach istniała
Pracownia Rysunku. Zatrudnieni w niej graficy zajmowali si´ głównie ilustrowaniem gazety, bo fotoreporterów było wówczas niewielu – rysownicy byli du˝o bardziej potrzebni, ni˝ dzisiaj. Jednym z nich był
Zdzisław Lachur, który interesował si´ filmem animowanym, jako nowà, dopiero raczkujàcà formà
sztuki. Szukał lokalizacji na siedzib´ firmy, która pozwoliłaby mu rozwinàç skrzydła – poczàtkowo myÊlał
o WiÊle, w gr´ wchodził tak˝e Wrocław, ale dopiero
w Bielsku-Białej udało si´ znaleêç poniemiecki budynek, który doskonale nadawał si´ na potrzeby twór-

Êwiat
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ców animacji. Studio Filmów Rysunkowych rozpocz´ło działalnoÊç w pierwszej siedzibie przy ul. Mickiewicza, by ostatecznie osiàÊç na stałe w budynku
przy ul. Cieszyƒskiej.
Grupa zało˝ycielska składała si´ głównie z amatorów
i pionierów, pasjonatów i zapaleƒców. KoniecznoÊç
przecierania Êcie˝ek, którymi nikt w Polsce wczeÊniej
nie kroczył, oznaczała du˝y wysiłek i potrzeb´ eksperymentowania. Sprz´t i materiały potrzebne
do pierwszych produkcji trzeba było zdobywaç
w najró˝niejszych, zaskakujàcych nieraz êródłach.
Pierwsze celuloidy animatorzy pozyskali na przykład
ze szpitalnych zdj´ç rentgenowskich, podobnie przygotowywanie farb i klejów w odpowiednich proporcjach te˝ wymagało wykorzystania nietypowych półproduktów i uczenia si´ na własnych bł´dach.
Filmy, które powstawały poczàtkowo w bielskim
studiu, to była głównie propaganda – krótkie animacje przedstawiajàce pracujàce na polach traktory
i rosnàcà w gospodarczà sił´ Polsk´ Ludowà. Stanowiły one jednak doskonały poligon dla rysowników
i animatorów, który pozwolił nauczyç si´ i udoskonaliç umiej´tnoÊci w zakresie, jaki nie został wczeÊniej opisany w ˝adnym podr´czniku. I kiedy
od strony warsztatowej animacje te osiàgaç zacz´ły
naprawd´ wysoki poziom, pojawiła si´ propozycja
wyprodukowania bajek dla dzieci.

● Władysław Nehrebecki – scenarzysta i reżyser
pierwszych odcinków
● Alfred Ledwig i Leszek Lorek – twórcy
rysunkowego wizerunku głównych bohaterów
● Stanisław Deulz – reżyser. Sam był animatorem,
miał więc wiedzę, która doskonale pomagała mu
w przygotowywaniu kolejnych odcinków
● Leszek Mech – scenarzysta z dużym poczuciem
humoru i mnóstwem pomysłów na kolejne przygody
● Waldemar Kazanecki i Tadeusz Kocyba – stworzyli
większość muzyki do odcinków. Temat przewodni
z „Bolka i Lolka” pamiętają i znają dziś chyba
wszyscy – dorośli i dzieci
● Alojzy Mol i Otokar Balcy – stworzone przez nich
– bez obszernego komputerowego archiwum
– efekty dźwiękowe do dziś budzą podziw i sympatię

Spór o prawa autorskie do postaci Bolka i Lolka
między plastykami a spadkobiercami twórców trwał
niemal trzydzieści lat. Ostatecznie rozstrzygnięty
został w 2004 roku, a nad prawami do „Bolka
i Lolka” czuwa wyznaczony przez sąd niezależny
prawnik.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
Pierwszym filmem animowanym dla najmłodszej
widowni był „Pajacyk i PikuÊ”. Na przełomie lat 50.
i 60. bielskie studio wyprodukowało

Bolek i Lolek
to największy
sukces
bielskiego
studia, choć
nie jedyny
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równie˝ kilka odcinków „Koziołka Matołka”. To ugruntowało
pozycj´ Studia Filmów Rysunkowych
i od 1963 roku rozpocz´ły si´ przygotowania do produkcji pierwszego bielskiego serialu, który zamówiła Telewizja Polska.
Najpierw musiał powstaç projekt plastyczny – ogłoszono w tym celu wewn´trzny konkurs. Zwyci´˝ył
pomysł „Bolek i Lolek” i – jak okazało si´ ju˝ kilka
lat póêniej – był to strzał w dziesiàtk´. Poczàtkowo
powstało 13 odcinków, ale seria miała tak du˝y potencjał, ˝e w kolejnych latach nieprzerwanie produ-

Aktualne

produkcje SFR
alew rynku przez produkcje amerykańskie
i azjatyckie powoduje, że bielskie studio musi
walczyć o każdy projekt. Odbiorca musi być inny, bo
z góry trzeba zakładać, że nie chce krzykliwej
japońskiej anime lub kolejnego serialu
o superbohaterach. Potencjalny widz bielskich
produkcji nastawiony jest na coś ambitniejszego,
nie ustępującego formą, ale znacznie bogatszego
w treść. Obecnie SFR kończy pracę nad „Gwiazdą
Kopernika”, filmem opowiadającym o dzieciństwie
i młodości słynnego astronoma. To najnowsza
i najdroższa produkcja studia, która do kin trafi już
w październiku.

Z

kowano nast´pne. W sumie, do 1986 roku powstało w Bielsku-Białej 181 odcinków i dwa filmy pełnometra˝owe z Bolkiem i Lolkiem pt. „Wielka podró˝”
i „Na Dzikim Zachodzie”.
Wszystko zaczynało si´ od pomysłu na scenariusz.
W wi´kszoÊci przypadków pracowały nad nim dwulub trzyosobowe zespoły, które przygotowywały kilka
odcinków jednoczeÊnie pod kàtem koncepcyjnym.
Opracowanie takie przejmował re˝yser, który przygotowywał ju˝ dokładny scenopis oraz zlecał rysownikom i animatorom wykonanie postaci i tła. Była to
grupa pi´ciu lub szeÊciu osób, które rysowały poszczególne elementy przez kilka miesi´cy. Praca była

„Przygody
Baltazara Gąbki”
są doskonale
znane polskim
dzieciom

niezwykle ˝mudna – wszystko malowane r´cznie,
kopiowane na celuloidzie. Ka˝dà animacj´ przygotowywano klatka po klatce.
Produkcja jednego odcinka trwała przeci´tnie
około dziewi´ciu miesi´cy. Studio funkcjonowało niemal, jak du˝a fabryka. Ta skomplikowana,
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ROZMOWA Z LOLKIEM CZYLI ROMANEM NEHREBECKIM, SYNEM TWÓRCY POSTACI „BOLKA I LOLKA”

Wychowała nas cenzura
FWN: Pamięta pan te czasy, kiedy tata
wpadł na pomysł stworzenia filmu
o dwóch małych chłopcach?
Roman Nehrebecki: Oczywiście, jako
maluchy mieszkaliśmy z rodzicami
w jednym z bloków na osiedlu
Grunwaldzkim w Bielsku-Białej. Mój
starszy brat był wyższy i szczuplejszy, ja
niższy i trochę bardziej „korpulentny”.
Jak wszystkie dzieciaki chłonęliśmy filmy,
które pokazywała telewizja, a później
bawiliśmy się w postaci z tych filmów
na podwórku. Byli więc Indianie, Zorro
i Robin Hood, a także Wilhelm Tell.
Widząc, jak bardzo podoba nam się ta
ostatnia postać, tata zrobił nam kuszę.
Oczywiście starszy brat zabrał ją
natychmiast – no, bo w końcu to on był
starszy, prawda? Ja musiałem zadowolić
się rolą tego nieszczęśnika z jabłkiem
na głowie. Z trafianiem bywało różnie,
dość powiedzieć, że bawiąc się kuszą,
rozbiliśmy szybę w oknie. Sąsiadka
przyszła na skargę i wyjścia nie było
– tata musiał za szkodę zapłacić.
Później przyszedł czas na rycerzy
Okrągłego Stołu – ale tu już tata,
pomny doświadczeń z kuszą, miecze
zrobił tekturowe. Było więc mniejsze
prawdopodobieństwo, że coś napsocimy.
FWN: Pierwszy odcinek „Bolka i Lolka”
nie bez powodu nosi więc tytuł „Kusza”?
RN: Rzeczywiście – tu mamy rozwiązanie
zagadki, skąd tata czerpał inspirację.
Wzorował się oczywiście na nas (foto
braci z lat 60. powyżej). W roku ’62
gotowy był konspekt, rok później powstał
pierwszy odcinek. Drugi nosił tytuł
„Rycerze”, trzeci „Znak Zorro”.
Kontakt z filmem o Bolku i Lolku
mieliśmy od samego początku.
Ojciec pokazywał nam pierwsze
rysunki, które, przyznam,
niespecjalnie nam się podobały.
Prostota postaci, proporcje, może
nawet pewne przejaskrawienie – dla
niego to było bardzo ważne, ale my sami
wydawaliśmy się sobie zupełnie do tych
chłopców nie podobni.
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FWN: Fabuła i pomysł zyskały już Wasze
pełne uznanie?
RN: Oczywiście, w końcu to był film
o naszych rówieśnikach. Trzeba pamiętać,
że wówczas do scenariusza przywiązywano
dużo większą wagę, niż dzisiaj, kiedy
w bajkach dominują efekty specjalne.
Oczywiście nie bez znaczenia był też fakt, że
telewizja i cenzura zwracały baczną uwagę
na warstwę wychowawczą i edukacyjną
filmów dla dzieci. Co akurat, moim zdaniem,
wyszło im na dobre. Sukcesem Bolka i Lolka
było jednak to, że ta dydaktyka nie była
specjalnie nachalna. Odcinek zawsze się
dobrze kończył, morał był raczej ukryty
i wiązał się głównie z tym, że nawet jeśli
chłopcy coś narozrabiali, to musieli
naprawić lub posprzątać.
FWN: Wyprodukowano aż 181 odcinków
„Bolka i Lolka”, telewizja rotując nimi
mogłaby odtwarzać jeden tygodniowo
i przez trzy lata żadnego nie powtórzyć.
Czy to oznacza, że nie ma
potrzeby produkować nowych?

RN: Przeciwnie. To prawda, że „Bolka i Lolka”
znają doskonale kolejne pokolenia
dzieciaków i ten film tak naprawdę się
nie starzeje. Ale obie postaci są tak
charakterystyczne i wzbudzają taką sympatię,
że wciąż drzemie w nich niesamowity
potencjał. Pomysł na produkcję kolejnych
odcinków pojawił się już jakiś czas temu,
niestety nierozstrzygnięty przez kilka lat spór
o prawa autorskie do postaci zablokował
skutecznie wszystkie możliwości. Powstała
więc koncepcja stworzenia serialu o kuzynach
Bolka i Lolka. Coś w rodzaju kontynuacji serii,
ale z nowymi bohaterami – Olkiem i Tolkiem.
Tym razem miało być trochę inaczej:
mały i gruby chłopak zadziorny, wysoki
i szczupły raczej grzeczny. W 1998 roku
powstał nawet komiks z tymi bohaterami,
jako preludium do serialu. Szukaliśmy
inwestora, ale się nie udało. Dopiero w 2008
roku powstała firma do produkcji filmu
pełnometrażowego i serialu.
FWN: Czy to znaczy, że Olek i Tolek jednak się
pojawią?
RN: Nawet więcej. Ponieważ tymczasem
wyjaśniła się kwestia praw autorskich,
którymi zajmuje się teraz prawnik-zarządca,
wystąpiliśmy do niego o zgodę na produkcję
serialu. A skoro ją otrzymaliśmy, to oznacza,
że znowu robimy „Bolka i Lolka”! Będzie to
film fabularny i serial. Postaci są identyczne,
zachowujemy tę samą formę, konwencję,
choć oczywiście w bardziej nowoczesnej
oprawie. Nie chciałbym przedwcześnie
ujawniać zbyt wielu faktów, ponieważ
z przyczyn marketingowych
obowiązuje mnie tajemnica.

r´czna praca sprawiała, ˝e przy serialu pracowało
w pewnym momencie jednoczeÊnie nawet 160 osób.
Kiedy gotowa była kopia robocza, film oglàdał kompozytor i rozpoczynał pisanie muzyki – do ka˝dego
odcinka osobno. Po udêwi´kowieniu materiału odpowiednimi efektami nast´powała kolaudacja i wprowadzano ewentualne poprawki oraz czekano na decyzj´
cenzury. JeÊli była pozytywna, kopia filmu na taÊmie
o szerokoÊci 35 mm trafiała do dystrybutora, druga
do Telewizji Polskiej, trzecia do Filmoteki Narodowej,
a czwartà archiwizowało studio. Nast´pnie dystrybutor, w zale˝noÊci od potrzeb, zamawiał wi´kszà iloÊç
kopii. I tu rola SFR właÊciwie si´ koƒczyła. Dystrybucjà i emisjà zajmował si´ ju˝ kto inny.

ry j´zykowej – a dzi´ki temu ch´tnie
kupowany był na rynku mi´dzynarodowym. Do dziÊ obejrzały go dzieci
w 86 krajach Êwiata. A „Wielka podró˝” to wcià˝ nie pobity rekord filmu
polskiego (tak˝e fabularnego) w zakresie wielkoÊci sprzeda˝y za granicà.
Nowoczesne telewizje cyfrowe dziÊ
ju˝ sobie nie poradzà z taÊmami 35 mm, one same si´ starzejà,
spada ich jakoÊç – trwajà wi´c intensywne prace nad cyfryzacjà, malowaniem komputerowym, odnawianiem odcinków. Obecnie nie rejestruje si´ ju˝ na taÊmie filmowej.
Wszystko odbywa si´ w komputerach. Ale sama animacja – bez
wzgl´du na to, czy u˝ywa si´
ołówka, czy tabletu, kieruje si´ podobnymi zasadami.
DziÊ Studio Filmów Rysunkowych wcià˝ produkuje, Bielsko-Biała to ciàgle jest zagł´bie animatorów. Ci tworzàcy Bolka
i Lolka przed laty pracujà teraz
jako „wolni twórcy” w całej Europie – ale wcià˝ pami´tajà,
gdzie zaczynali i gdzie stawiali
swe pierwsze kroki.

PROSTOTA, KTÓRA
WCIĄŻ UJMUJE
Seria miała jedno główne zało˝enie: miała bawiç, bawiç i… troszeczk´ uczyç. Ró˝ni byli scenarzyÊci i rysownicy przez te lata, nigdy nie były to filmy wielkonakładowe – ale zasady pozostawały te same: uproszczona animacja i nieskomplikowane historie. Co
zresztà kondycji serialu wyszło na zdrowie – bo ta
prostota wcià˝ ujmuje kolejne pokolenia na całym
Êwiecie. Serial nie miał dialogów, nie było wi´c barie-

CIEKAWOSTKI
● Twórcy serialu w roku 1973 wprowadzili na życzenie żeńskiej części widowni nową
postać – Tolę, która pojawiła się w 30 odcinkach.
●

„Bolek i Lolek” to nazwa jednego z nadajników podziemnego Radia Solidarność

● Po rewolucji islamskiej w Iranie w 1978 roku „Bolek i Lolek” był jedynym filmem
animowanym dopuszczonym do emisji w tym kraju
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Pieskie ˝ycie
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Christian
Albiƒski

Ka˝dy pies musi nosiç kaganiec, bez paszportu nie ma
szans wjechaç za granic´, a dopóki nie nauczy si´
korzystaç z publicznych toalet, na jego właÊcicielu
cià˝yç b´dzie obowiàzek sprzàtania tego,
co druh serdeczny zostawia po sobie.

W

Polsce ˝yje
około oÊmiu
milionów
psów, wi´c
wła Êci cie le
powinni byç
˝ywo zainteresowani
prze pi sa mi,
które ich dotyczà. Regulacji
prawnych jest sporo, wi´c mo˝na
powiedzieç, ˝e ka˝dy pies i jego
właÊciciel przywiàzani sà do siebie smyczà, której koniec si´ga
jakiegoÊ urz´dniczego biurka.

SUMA OBOWIÑZKÓW

FOTOLIA

W Polsce obowiàzuje wykaz ras
psów agresywnych, a kto ma
ochot´ na ich pomna˝anie
musi mieç pozwolenie na hodowl´
i posiadanie.
Nie zwal-
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nia to jednak właÊcicieli ras nieuj´tych w wykazie z obowiàzku
dbania o to, aby ich psy nie były
groêne dla otoczenia, skoro nie da
si´ zmieniç upodobaƒ ich właÊcicieli. Obowiàzek ten jest szczególnie cz´sto zaniedbywany przez
młodych ludzi, wÊród których zapanowała moda na posiadanie nie
tylko psów z „listy agresywnych”,
ale te˝ mieszaƒców, które jeszcze
nie znalazły si´ w wykazie psów,
które nale˝y obchodziç z daleka.
Problem jest tym powa˝niejszy, ˝e
młodzi porzucajà swe psy, kiedy
uÊwiadamiajà sobie, ˝e pies w domu to nie tylko przyjemnoÊç, ale
suma obowiàzków. Cz´sto porzucenia wynikajà wi´c ze znudzenia
„zabawkà”, bo tak wielu ludzi
traktuje niezawodnego przyjaciela człowieka.
Psy porzucane sà

w ró˝nych miejscach, czasem nawet w Êrodku miasta, co Êwiadczy
o zerowej odpowiedzialnoÊci właÊcicieli niezwa˝ajàcych na to, ˝e
zwierz´ potraktowane w ten sposób prze˝ywa nie tylko stres, ale
zaczyna w człowieku widzieç
wroga. Dlatego decyzja o przygarni´ciu psa nie mo˝e byç podyktowana chwilowym kaprysem.
Psie ˝yciorysy pełne sà dramatów,
które stworzyli im ludzie.

WyjÊcie psa z domu wymaga
smyczy. W wi´kszoÊci przypadków przepisy przewidujà miejsca,
w których zwierz´ mo˝e si´ wybiegaç. Sà to nie tylko łàki za miastem, ale te˝ miejsca okreÊlone
w przepisach jako „mało ucz´szczane”. Przepis ten ma jednà wad´: został sformułowany tak, ˝e
policjanci lub stra˝nicy miejscy,
mogà go interpretowaç według
swojego widzimisi´. Zabrania si´
natomiast wyprowadzania psa
na terenach placów zabaw, kàpielisk, oÊrodków szkolno-wychowawczych oraz budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Je˝eli nasz
ulubieniec załatwi swà potrzeb´
fizjologicznà na ulicy lub w parku, ponosimy odpowiedzialnoÊç
za jej uprzàtni´cie. To kwestia
przyzwoitoÊci wykraczajàca poza
ramy prawne, niemniej jednak
wi´kszoÊç posiadaczy psów zdaje
si´ o niej nie pami´taç. Władze
miast robià co mogà, by nakłoniç
obywateli do sprzàtania po swoich czworono˝nych przyjaciołach,
ale skutecznoÊç zale˝y od kultury,
zaÊ ta, jaka jest, ka˝dy widzi.

AZOR Z PASZPORTEM
Podró˝owanie ze zwierz´tami domowymi staje si´ łatwiejsze. To
zasługa paszportu europejskiego,
który mo˝na otrzymaç od uprawnionego weterynarza. Dokument
ten upraszcza zasady przewo˝enia psów i kotów. Zezwolenie zachowuje wa˝noÊç przez całe ˝ycie
zwierz´cia, pod warunkiem bie-

FOTOLIA

KULTURA, JAKA
JEST…

˝àcego uzupełniania w nim informacji o szczepieniach i leczeniu.
Do jego uzyskania konieczne jest
oznakowanie psa za pomocà mikrochipa. Do lipca 2011 r. honorowane b´dà równie˝ identyfikatory w postaci tatua˝y (z wyjàtkiem Irlandii, Malty i Wielkiej
Brytanii). Zaleca si´ wszczepianie
mikrochipów, poniewa˝ jest to
zabieg bezbolesny, w przeciwieƒstwie do tatua˝u.
Ponadto ka˝dy pies lub kot musi
byç zaopatrzony w dokument
potwierdzajàcy szczepienie przeciwko wÊciekliênie. Do 30 czerwca 2010 r. Irlandia, Malta, Wielka Brytania i Szwecja b´dà równie˝ ˝àdaç dowodu Êwiadczàce-

go o skutecznoÊci wykonanego
szczepienia. Do wjazdu na teren
Irlandii, Malty i Wielkiej Brytanii wymagane jest ponadto potwierdzenie, i˝ pies został przebadany pod kàtem obecnoÊci
kleszczy i tasiemca. Próba przewiezienia naszego pupila bez
paszportu mo˝e si´ skoƒczyç
odebraniem zwierz´cia lub wysokà karà pieni´˝nà.
Wystawienie „psiego paszportu”
to wydatek 51 zł. Nale˝y równie˝
pami´taç o koszcie 70-100 zł za
wszczepienie mikrochipa plus
20 zł za szczepienie przeciwko
wÊciekliênie oraz dalszych 2050 zł za ewentualnà, kolejnà wizyt´ u weterynarza.

DLA WŁAÂCICIELI PSÓW

Kilka

przykazaƒ

• W centrach miast oraz w miejscach ogólnodostępnych,
z wyjątkiem tych „mało uczęszczanych”, zawsze
wyprowadzaj psa na smyczy.
• Zakładaj psu kaganiec, bez względu na jego wiek czy rasę.
• Powierzaj psa osobie, o której wiesz, że potrafi się nim
zaopiekować.
• Przy zakupie psa staraj się uzyskać jak najwięcej informacji
o jego cechach fizycznych i charakterze.
• Upewnij się, czy pies nie zachowuje się agresywnie wobec
ludzi i innych zwierząt.
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Solidne

Joanna Lasek

Premiery

kino rozrywkowe
ych, którzy od wakacyjnych wojaży
wolą ciepełko sofy i leżenie
przed telewizorem, na szczęście nie
zawiedzie oferta wypożyczalni dvd.
Duńskie filmy rzadko goszczą w naszych
domach i, jak się okazało, całkiem
niezasłużenie. „Fighter” to naprawdę
niezłe kino rozrywkowe. Porusza ono
temat na czasie – życie dziewcząt
w konserwatywnych muzułmańskich
rodzinach. Aicha to jedna z nich i ma
o tyle trudniej, że posiada męską pasję

T

– kocha sztuki walki. Po lekcjach trenuje
pilnie w damskiej drużynie kung fu,
jednak okazuje się, że dziewczyna jest
zbyt ambitna i waleczna dla swoich
koleżanek. Za trudny do okiełznania
temperament zostaje usunięta
z drużyny. Nie poddaje się jednak
i wstępuje do profesjonalnego klubu
kung fu, w którym trenuje razem
z mężczyznami. Jak można się
domyśleć, dla
dziewczyny będzie to
nie lada problem,
a raczej nie tyle dla
niej, ile dla jej
rodziców. Jak
przystało na solidne
kino rozrywkowe, w tle
pojawia się również
wątek romansowy, co
nie poprawia sytuacji
bohaterki…
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Wakacje to świetny czas na komedie,
a w Polsce powstaje rocznie kilka
filmów, które śmieszą.
Młodych ludzi z pewnością
zainteresuje fakt, że „Kup
teraz”, jak sama nazwa
wskazuje, porusza temat
aukcji internetowych. Dwóch
nie całkiem rozgarniętych
bohaterów, w przypływie
alkoholowego zamroczenia
wystawia swoje dziewczyny
na aukcję. Na drugi dzień nie
bardzo kojarzą, co się stało,
po odkryciu prawdy czym
prędzej chcą wycofać swoje
oferty, jednak okazuje się, że jest już
za późno, a panny osiągają coraz
wyższe stawki.
Dziewczyny w międzyczasie dowiadują
się, co zaszło, co pogarsza znacznie
sytuację młodych dowcipnisiów…
Bardzo lekkie i niezbyt głębokie, jednak
rozrywkowe kino.
„Malowany welon” nie jest filmem
łatwym, za to niesamowicie
poruszającym i pięknym. Miał swoją
premierę dwa lata temu, kto nie zdążył
go jeszcze zobaczyć, niech zrobi to
koniecznie. Historia trudnego
małżeństwa i trudnego wyboru ze
świetnymi rolami Edwarda Nortona
i Naomi Watts. Młoda małżonka
znudzona prozą życia wdaje
się w romans, który będzie
miał finał brzemienny
w skutki. To, co wydawało
się jedynie zabawą, zmusi
kobietę do podjęcia
dramatycznego wyboru
i swego rodzaju pokuty,
która pozwoli
na osiągnięcie dojrzałości.
Naprawdę godne
polecenia.

Ubaw

w Meksyku
„Rudo i Cursi” Długo
czekaliśmy na powtórkę
gwiazdorskiego duetu Gaela
Garcii Bernala i Diego Luny,
którzy wystąpili razem
z znakomitym filmie „I twoją
matkę też”. Udało się
i do kin wchodzi świetna
meksykańska komedia,
jeden z największych
kasowych hitów ostatnich
lat w Meksyku. Rewelacyjny
duet tym razem rozśmiesza
do łez. Reż.: Carlos Cuaron,
wyst. Gael Garcia Bernal.
Diego Luna.

Przestrzeƒ otwarta

i zamkni´ta
rylogia „Millenium” to jeden
z największych komercyjnych
sukcesów na rynku wydawniczym.
Stieg Larsson posiadał
(umarł bowiem, nie
doczekawszy ukazania
się debiutanckiego
tomu) własny
niepowtarzalny styl,
któremu niewiele
można zarzucić.
Świetna akcja,
doskonale zbudowane
postaci i lekka,
a zarazem dynamiczna
narracja to gwarancja
naprawdę dobrej
rozrywki w czasie wakacyjnego relaksu.
W Polsce ukazał się właśnie drugi tom
trylogii – „Dziewczyna, która igrała
z ogniem”. Spotykamy tę samą parę
bohaterów, można jednak zdradzić, że
wspólna praca będzie przebiegała
w dość dramatycznych okolicznościach
i przez większą część książki będą
musieli działać osobno. Ze
zniecierpliwieniem oczekujemy
na trzeci, ostatni już tom, który ma się
ukazać w październiku.
Stieg Larsson: Dziewczyna, która
igrała z ogniem. Wydawnictwo Jacek
Santorski & Co Agencja
Wydawnicza. Warszawa 2009.

T

Powrót

Apokalipsy
„Horsemen” Dennis Quaid
w nowym przerażającym
thrillerze. Akcja opiera się
na biblijnym wątku
Czterech Jeźdźców
Apokalipsy. Morderca
zostawia za sobą ślady
Wojny, Głodu, Zarazy
i Śmierci. Film ma
niesamowite zwroty akcji,
dzięki czemu widz
pozostaje w stanie
permanentnego napięcia.
A widz to kocha! Reż.:
Jonas Akerlund, wyst.
Dennis Quaid, Ziyi Zhang.

Talki to wręcz idealna
lektura na kanikułę.
Tym razem
przezabawna rodzina
spędza czas,
odwiedzając
najpiękniejsze zakątki
naszego kraju. Ktoś
obeznany
z wcześniejszymi
perypetiami rodziny

może domyślać się, co z tego wyniknie.
Podróżowanie z dziećmi nie jest łatwą
sprawą, dlatego warto się pośmiać
z „cudzego nieszczęścia”. Ludzie
spotkani przez Talków na trasie to
zbieranina oryginałów, dziwaków,
a zarazem przesympatycznych
autochtonów. Naprawdę urocza i warta
polecenia lektura, lekka
i optymistyczna.
Leszek Talko. Talki w podróży.
Wydawnictwo Otwarte. Kraków 2009.
Na podstawie książki nakręcono film,
który zebrał kilka znaczących nagród
festiwalowych. Tym
razem temat nie
jest lekki.
Bohaterem
powieści jest
izraelski żołnierz
stacjonujący
w tytułowej twierdzy
znajdującej się
w Libanie. Z listów,
które pisze do
swojej dziewczyny
i które nigdy nie
zostaną wysłane, poznajemy codzienne
życie i problemy młodego oficera, dla
którego zamknięta przestrzeń staje się
powoli całym światem. Dochodzi
do tego, że nie potrafi odnaleźć się poza
twierdzą, denerwują go rozmowy
zwykłych ludzi i marzy, aby
urlop wreszcie się
skończył. To przejmujące
studium życia
w ograniczonej
przestrzeni, a zarazem
w ciągłym poczuciu
zagrożenia.
Ron Leshem: Twierdza
Beaufort. Wydawnictwo
WAB. Warszawa 2009.
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Ludzie to kupià
i o to chodzi

ireless Mobile Mouse 4000 to
nowa myszka firmy Microsoft,
która jest przeznaczona dla ciągle
rosnącej liczby użytkowników
komputerów przenośnych. Jest
zaprojektowana tak, aby
działać dosłownie
na każdej powierzchni.
Można jej używać
w samolocie,
w autobusie,
na siedzeniu
samochodu. Będzie
świetnie działać
na wyjątkowo śliskich
i gładkich powierzchniach
takich jak laminat, marmur, granit.
Myszka jest również odporna
na działanie kurzu i brudu. To nie
koniec atrakcji firmy Microsoft.
Zestaw Microsoft Wireless
Desktop 3000, złożony
z bezprzewodowej myszy i klawiatury,
oferuje najbardziej zaawansowane
funkcje i nowoczesne wzornictwo
w korzystnej cenie. Klawiatura ma
kompaktowy, estetyczny kształt, a jej
gumowa, miękka w dotyku podkładka

W

Kolejna
mutacja
myszki

Szybki, smukły,
wszechstronny
okia zaprezentowała nowy
atrakcyjny model telefonu – Nokię
E72. Jest to następca cieszącego się
olbrzymią popularnością E71.
Producent zapewnia, że nowy produkt
jest „szybki, smukły i wszechstronny”.
Nowe urządzenie jest wzbogacone
między innymi o funkcje e-mail oraz
nowy optyczny klawisz nawigacyjny.
Zwiększono także rozdzielczość

N

zapewnia odpowiedni komfort
pracującym dłoniom. Szybki
dostęp do zgromadzonych
na komputerze multimediów
uzyskać można dzięki
dodatkowym
przyciskom.
W dołączonej
do zestawu
myszy Wireless
Mouse 5000
zastosowano
szereg przydatnych
rozwiązań. Jej symetryczny
kształt sprawia, że mogą
z niej korzystać osoby
zarówno prawo-, jak
i leworęczne. Mysz doskonale
leży w dłoni, a jej gumowe
boki gwarantują pewny
uchwyt. Zasilane dwoma
bateriami AA urządzenie
może pracować nawet
do 8 miesięcy.

aparatu do 5 megapikseli. Oprócz
tych udoskonaleń, użytkownicy Nokia
E72 po raz pierwszy będą mogli
skonfigurować konta wybranych
komunikatorów internetowych
(wiadomości błyskawicznych),
udostępniane przez usługę Nokia
Messaging bezpośrednio z ekranu
głównego. Wystarczy wykonać kilka
prostych czynności, aby połączyć się
z ulubionym komunikatorem, takim jak
Yahoo! Messenger, Google Talk, Ovi
i wielu innych.
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Dr Eris na każdą skórę
ris to jedna z najbardziej
rozpoznawanych polskich marek,
a jej lecznicza seria Pharmaceris od lat
pomaga klientom, których skóra
sprawia jakiekolwiek problemy.
W ofercie pojawiły się cztery nowe
szampony – do skóry łojotokowej,
do skóry wrażliwej, skoncentrowany

E

szampon wzmacniający do włosów
osłabionych i aktywny regenerujący
do włosów suchych. Dobrze, że firma
myśli o stale wzrastającej liczbie osób
mających problemy skórne,
a doświadczenie osiągnięte w tej
dziedzinie gwarantuje skuteczność
działania kosmetyków.

Sposób na odlotową fryzurę
obiety nie mają wakacji
od pięknego wyglądu, do nich
więc przede wszystkim jest
skierowana najnowsza oferta
Rowenty. Firma wypuściła
na rynek linię do profesjonalnej
pielęgnacji włosów. W skład serii
wchodzą prostownice Handy
i Attitude oraz suszarka Prolight
Compact AC Motor, które pozwolą
w łatwy sposób tworzyć
zniewalające, profesjonalne
i trwałe fryzury. Zaletą prostownicy
Handy jest nowoczesna

K

technologia pozwalająca
na równomierne rozłożenie
nacisku podczas procesu
prostowania, a także rekordowo
krótki czas nagrzewania się – 30
sekund. W ofercie dostępne są
dwa modele: Rowenta Handy Elite
CF7472 z wyświetlaczem LCD
i płytami 3,8 cm do prostowania
dłuższych i grubszych partii
włosów, w cenie 200 zł brutto
oraz model niższy, Rowenta
Handy Elite CF7362, z węższymi

Czekajàc na słuchawki
z wodotryskiem
ONTEL-TELECOM wprowadził
z początkiem czerwca br.
na polski rynek zestaw
słuchawkowy Plantronics
Audio 655 USB Stereo. Jest on
przeznaczony do komputerów
osobistych. Zestaw jest
pierwszym tego typu produktem
polecanym do wykorzystania

K

w czasie rozmów z pomocą
komunikatora głosowego Skype.
Zastosowanie nowego
algorytmu umożliwia
komunikację z wykorzystaniem
szerokiego pasma (16KHz)
przy jednoczesnym użyciu
jedynie połowy niezbędnej
dotychczas przepustowości

płytami 2,5 cm, do prostowania
włosów cienkich, krótkich
i średniej długości, w cenie 170 zł
brutto. Prostownica Attitude
wyróżnia się pięknym perłowym
kolorem, a także funkcją jonizacji,
która pozostawia na włosach
wyjątkowy blask. Cena Rowenta
Attitude CF7150 wynosi 250 zł.
Zestaw uzupełnia profesjonalna
suszarka – kompaktowa, lekka
i poręczna.

łącza. Słuchawki z mikrofonem
Plantronics Audio 655 oferują
głęboki bas oraz pełen zakres
cyfrowego dźwięku poprzez
głośniki o średnicy 40 mm.
Z kolei dla łatwiejszego
zrozumienia rozmówcy
wykorzystano redukujący dźwięki
otoczenia mikrofon, który dzięki
technologii Fast Mic Mute można
wyłączyć poprzez samo jego
uniesienie. Cena produktu
to 199 zł plus vat.
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Panda

WYMIARY
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM
27.880 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 54KM
30.420 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM
33.800 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.640 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 38.870 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

500

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%*

PLN

poj.

Grande Punto
RABAT 15,5%*

PLN
poj.
1.2 65KM ACTIVE 3D
33.880 1242
1.4 77KM ACTIVE 3D
34.640 1368
1.4 T-JET 16v120KM SPORT 3D 49.850 1368

kW km/h l/100km
48 155 5,9
57 165 5,9
88 195 6,6

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

CO2 miejsca
139 4/5
134 4/5
155 4/5

1.2 65KM ACTIVE 5D
35.060 1242 48 155 5,9 139
1.4 77KM ACTIVE 5D
35.910 1368 57 165 5,9 134
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 5D 41.820 1248 55 170 4,5 119
1.4 77KM DYNAMIC 5D
40.130 1368 57 165 5,9 134
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.670 1368 70 185 5,9 139
1.3 M-Jet 16v 90KM DYN. 5D 47.740 1248 66 185 4,6 119
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.2 69 KM POP

35.280 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP

42.080 1248 55

165

4,2

110

4

1.2 69 KM SPORT

42.080 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 48.880 1248 55

165

4,2

110

4

1.4 16V 100 KM SPORT

48.880 1368 74

182

6,3

149

4

1.2 69 KM PURO2

42.080 1242 51

160

5,1

115

4

1.2 69 KM LOUNGE

42.080 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 48.880 1248 55

165

4,2

110

4

1.4 16V 100 KM LOUNGE

182

6,3

149

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 56.950 1248 55 165 4,2 110
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

4

48.880 1368 74

Qubo

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 73KM ACTIVE
38.870 1360 54 155 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 44.780 1248 55 155 4,5 119 5
1.4 73KM DYNAMIC
43.940 1360 54 155 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.850 1248 55 155 4,5 119 5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

RABAT 15,5%*

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

WYMIARY
396/172/174

RABAT 15,5%*

Sedici
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WYMIARY
403/169/149

WYMIARY
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16v 107KM DYNAMIC 4X4 51.540 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 M-Jet Z DPF 120KM DYNAMIC 4X4 61.680 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v 107KM EMOTION 4X4
55.770 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 M-Jet Z DPF 120KM EMOTION 4X4 65.910 1910 88 180 6,8 174 5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Bravo

WYMIARY
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 16,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 90KM ACTIVE
42.580 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM ACTIVE 50.510 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DYNAMIC
45.920 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.260 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T-Jet16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.440 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.850 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.520 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.700 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T-Jet 16v 150KM EMOTION 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v165KM EMOTION 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T-Jet 16v 150KM SPORT 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM SPORT 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
* rabat 12,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Linea

Croma
RABAT 21%*

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 16v 140KM DYNAMIC
69.520 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet120KM BEZ DPF DYNAMIC 75.840 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DYNAMIC 82.160 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMOTION 86.110 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF 150KM AUT.EMOTION 91.640 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF 200KM AUT.EMOTION 110.600 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 17% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
38.440 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM ACTIVE
46.470 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 77KM DYNAMIC
43.510 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.010 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYNAMIC 50.700 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.230 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v 120KM EMOTION 53.230 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v 105KM EMOTION 57.460 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 11,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Doblò
WYMIARY
475/177/160

WYMIARY
456/173/150

WYMIARY
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

RABAT 21%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
39.500 1368 57 148 7,1 168 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM ACTIVE 45.820 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM ACTIVE
48.980 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v 103KM NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
54.510 1596 76 163/164 9,2/9m 218/161 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM FAMILY 51.350 1248 63 153 5,5 145 7
1.9 M-Jet Z DPF 120KM FAMILY 56.880 1910 88 174 6,1 160 7
1.3 M-Jet 16v 85KM DYNAMIC 49.770 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM DYNAMIC 52.930 1910 77 164 5,8 153 5
* rabat 16% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
3

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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Brera

BAGAŻNIK
WYMIARY
441/183/134 300 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM 20v210KM
135.915 2387 147 230 6,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 142.715 2387 147 230 6,8 179 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4
156.315 3195 191 244 12,1 286 2+2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

159

WYMIARY
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM 16v PROGRESSION
84.915 1796 103 208 7,6 179 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 93.415 1910 110 212 5,9 157 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 118.915 2387 154 231 6,8 179 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
100.215 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 107.015 1910 110 209 7,1 187 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
131.665 2387 154 231 6,8 179 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Spider
RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM 20v210KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 169.065 3195 191 244 12,2 286 2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

GT

RABAT 15%*

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
100.215 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
107.015 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 113.815 1910 110 208 7,2 190 5
2.4 JTDM200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 145.265 2387 147 223 8,0 210 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

64

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
97.325 1970 120 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
105.825 1910 110 209 6,2 159 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

RABAT 15%*
WYMIARY
466/183/143

WYMIARY
449/176/136

RABAT 15%*

MiTo
159 Sportwagon

WYMIARY
BAGAŻNIK
439/183/132 253 LITRÓW

WYMIARY
BAGAŻNIK
406/148 /145 270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 55.165 1368 88 198 6,1 145 4/5
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM 16v 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198 4,8 126 4/5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Ypsilon

WYMIARY
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO
42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO
44.965 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO
48.365 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO
48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.416v 95 KMSPORT MOMO DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-Jet16v 105 KM SPORT MOMO DESIGN 57.375 1248 77 177 4,7 123 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Musa

WYMIARY
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO
51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO
54.315 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v 95KM PLATINO
60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v 120KM PLAT. 72.165 1598 88 190 4,9 129 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Delta
RABAT 15%*

WYMIARY
452/180/150

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v T-Jet 150KM ORO
72.242 1368 110 210 7,0 165 5
1.6 16v M-Jet 120KM ORO 74.792 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet SEL. 120KM ORO 78.192 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 16v M-Jet 165KM ORO 84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v T-Jet 150KM PLAT.
80.742 1368 110 210 7,0 165 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 86.692 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 16v M-Jet 165KM PLAT. 92.642 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Zmieniły się rabaty
na samochody
dla pracowników
Od czerwca 2009 r. spółka Fiat Auto Poland SA
przygotowała nową ofertę zakupu samochodów dla
pracowników Grupy Fiat. W ramach tej oferty
przewidziano dwie możliwości:
– pierwsza przewiduje skorzystanie przez pracowników
z przewidzianego dla danego modelu rabatu
(na przykład Pandę pracownik może nabyć
z 15,5% rabatem);
lub
– rabatu wraz z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
W tym drugim przypadku należy liczyć się z mniejszą
wysokością rabatu (np. Panda: darmowy pakiet
ubezpieczeniowy i 10,5 % rabatu).
Warto dodać, że wraz z tą ofertą w pierwszym wariancie
wprowadzono różną wysokość rabatów na poszczególne
modele. I tak na przykład, Panda oferowana jest dla
pracowników Grupy Fiat z 15,5% rabatem, a Doblò
z 21% rabatem.
Ceny z rabatami dla pracowników Grupy Fiat zawierają
VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru.
Firma zastrzega sobie możliwość dokonania w każdej
chwili zmiany cen i wyposażenia. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać
w salonach sprzedaży.
Wymienione rabaty nie łączą się z reguły z innymi
okresowymi promocjami marketingowymi.
Oferta jest dostępna w

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
przy ul. Katowickiej 24, w Bielsku-Białej,
tel. 033 813 44 40.
W Centrum Sprzedaży można pytać także o sposoby
kredytowania zakupu samochodów.
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W każdym numerze gazety
staramy się udostępnić
stronę dla pracowników
Grupy Fiat, którą nazwaliśmy
„Fiat to my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dzi´kujemy za
wszystkie maile i kartki.
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¸AMY DLA PRACOWNIKÓW
CHRYSLER SZUKA W POLSCE RECEPTY NA PRODUKCJĘ
MAŁEGO AMERYKAŃSKIEGO SAMOCHODU
W New York Timesie ukazał się artykuł
autorstwa Nelsona D. Schwarza
opisujący, jak przedstawiciele Chryslera
podpatrują rozwiązania technologiczne
przy produkcji małych samochodów,
stosowane w tyskiej fabryce Fiata. Poniżej
skrót artykułu:
„Przez dobre
kilkadziesiąt lat
amerykańscy
producenci
samochodów
podpatrywali sekrety
powodzenia produkcji
małych aut u Toyoty
w Japonii. W tych
dniach wybierają się
do Tychów. Odkąd
w tym roku Fiat przejął
Chryslera, inżynierowie
firmy z Detroit, co
miesiąc odbywają
pielgrzymki do Tychów,
aby zobaczyć coś, czego
na razie mogą tylko
pozazdrościć: fabrykę
samochodów, która
zatrudnia pracowników
i w dodatku przynosi
zyski. Niewykluczone, że
ta wielka fabryka Fiata,
która w ubiegłym roku
wyprodukowała prawie
pół miliona samochodów
– dostarczy odpowiedzi
na niektóre zapytania Chryslera (jak
również Forda i GM), który próbuje stanąć
na nogi po ogłoszeniu bankructwa i usiłuje
wyplątać się z zależności od produkcji
potężnych półciężarówek i SUV’ów.
Gdy w 2004 roku ster rządów objął Sergio
Marchionne, koncern Fiata przeszedł
rewolucję, polegającą na podniesieniu
standardów jakościowych
i niezawodnościowych w swoich
fabrykach m.in. w Tychach
i opanowaniu do mistrzostwa sztukę
budowy małych, ekonomicznych
samochodów. Inżynierowie z Chryslera

mają nadzieję, że to samo uda się
przenieść do ich firmy po tym, jak Fiat
przejął kontrolę nad Chryslerem.
W Tychach jednym z sekretów jest
elastyczność: najnowsza technologia
z udziałem robotów jest dobrze
zbilansowana doborem
pracowników, którzy potrafią
szybko przestawić produkcję
pod aktualne zamówienia.
Kluczowym czynnikiem dla
powodzenia zakładu było
także idealne wyważenie ilości
robotów i poszczególnych
pracowników – twierdzi Ron
Harbour z amerykańskiej
firmy konsultingowej Oliver
Wyman. /…/
Nowym technologiom
towarzyszy nacisk na jakość.
Obecnie Tychy są najlepszym
zakładem Fiata, jeżeli chodzi
o jakość – mówi Giuseppe
Volpato, profesor ekonomii
na Uniwersytecie w Wenecji,
który przez długi czas
analizował zakład tyski
– Uważam, że Polska staje
się punktem odniesienia
dla całej organizacji, nawet
we Włoszech.
Dyrektor Arlet nie może się
nadziwić zmianom, jakie
zaszły w światowym
przemyśle motoryzacyjnym,
gdzie Amerykanie jeżdżą do Polski,
aby podpatrywać sekrety produkcji
samochodów, a nie na odwrót!
I z przekornym uśmiechem stwierdza:
Nie mogę się doczekać chwili, kiedy
będę mógł porównać Fiaty 500
produkowane w Stanach z naszymi”.
Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Fiata Wokół Nas w notatce z wręczenia nagród na Politechnice Warszawskiej wkradł się błąd. Rektor tejże uczelni
to prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, a nie
Tadeusz Kulik. Bardzo przepraszamy.

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 lipca 2009 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

7. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko Sp. z o.o.

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

8. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel cz ciami zamiennymi

9. Ersi Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

ul. Jedno ci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

11. Ergomoulds Sp. z o.o.

ul. Jedno ci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– drobne elementy

12. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

13. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Mario Giagnoni

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

14. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. W glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

15. Fiat Group Purchasing Poland Sp. z o.o.

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

17. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

18. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo

produkcja silników do samochodów

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

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

