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To był trudny rok

Cele Fiata
zrealizowane

z nawiązką
Zarzàd Grupy zatwierdził
sprawozdanie finansowe
za 2009 r.: zysk z zarzàdzania
zwyczajnego wyniósł
1,1 miliarda euro,
na dywidend´
przeznaczono zaÊ
237 milionów. Według
prognoz na 2010 rok
przychody wzrosnà
o 3-5 procent.

4

omimo niesprzyjajàcej koniunktury
gospodarczej i rynkowej rezultaty osiàgni´te przez Grup´
w 2009 r. przekroczyły oczekiwania.
Zysk z zarzàdzania
zwyczajnego wyniósł 1,1 miliarda euro, zadłu˝enie przemysłowe netto spadło
do 4,4 miliarda (na koniec 2008
roku wynosiło 5,9 miliarda),
a płynnoÊç osiàgn´ła poziom
12,4 miliarda.
Tak w telegraficznym skrócie przedstawiajà si´ dane
za twier dzo ne
przez Zarzàd
Fiata, który
pod przewodnictwem Luci
Cordero di Montezemolo, zebrał si´ w Lingotto 25 stycznia.
Zarzàd postanowił równie˝
przyznaç akcjonariuszom dywidendy na kwot´ 237 milionów.
Rok 2010 b´dzie, według prognoz, rokiem przejÊciowym
i upłynie pod znakiem stabilizacji. Spodziewane wyniki to:

P

wzrost przychodów rz´du
trzech-szeÊciu procent, zysk
z zarzàdzania zwyczajnego
w wysokoÊci 1,5 miliarda euro
oraz zadłu˝enie przemysłowe
netto w wysokoÊci 5 miliardów.
Przyjrzyjmy si´ teraz dokładniej
tym liczbom. Zakoƒczony rok
przyniósł przychody w kwocie
50,1 miliarda euro, które w uj´ciu kompleksowym zmniejszyły
si´ (−16%) w porównaniu z rekordowym poziomem z 2008 r.
(59,6 miliarda), ale za to wzrosły o 3,6% w
czwartym
kwartale.
W ciàgu roku
bowiem silne
załamanie popytu, odnotowane
przez
wszystkie bran˝e w pierwszych
szeÊciu
miesiàcach
(−23,8%), zostało stonowane
do −6,6% w drugiej połowie roku. Na plusie, jak mówiliÊmy,
okazał si´ wynik z zarzàdzania
zwyczajnego (w 2008 r. wynosił 3,4 miliarda) pomimo znaczàco słabszego popytu, zwłaszcza w pierwszych szeÊciu miesià-

PROGNOZY

Nadchodzi lepsze
w 2010 roku

Akcjonariuszom
przyznano
dywidendy
w wysokości
237 milionów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY
(wartości wyrażone w milionach euro)

2009

2008

Przychody netto
Rezultat z zarządzania zwyczajnego
Mar ża na zarządzaniu zwyczajnym
Rezultat operacyjny
Rezultat przed opodatkowaniem
Zysk netto

50.102
1.058
2,1%
359
(367)
(848)

59.564
3.362
5,6%
2.972
2.187
1.721

zmiana

%
-15,9
-2.304
-2.613
-2.554
-2.569

PRZYCHODY W PODZIALE NA DZIAŁALNOŚĆ
(wartości wyrażone w milionach euro)

2009

2008

zmiana %

Samochody
Maszyny rolnicze i budowlane
Pojazdy użytkowe
Komponenty i Systemy Produkcyjne
Pozostała działalność
Wyłączenia
Grupa ogółem

28.351
10.107
7.183
10.327
1.096
(6.962)
50.102

29.380
12.781
10.894
13.793
1.394
(8.678)
59.564

-3,5
-20,9
-34,1
-25,1
-21,4
-15,9

P

o niezwykle ciężkich miesiącach 2009 roku,
rok 2010 jawi się jako okres przejściowy, który
powinien upłynąć pod znakiem stabilizacji.
Wszystkie sektory Koncernu powinny w tym okresie
poprawić wyniki w porównaniu z poprzednim
rokiem, z wyjątkiem branży motoryzacyjnej, która
prawdopodobnie boleśnie odczuje zakończenie
rządowych programów interwencyjnych. W 2009
roku eko-dopłaty w znacznym stopniu przyczyniły
się w Europie Zachodniej do zwiększenia popytu,
który odnotował spadek wynikający z kryzysu
finansowego na świecie.
Fiat, ze swojej strony, nadal będzie prowadzić
rygorystyczne działania w zakresie kosztów,
jakie zainicjował w końcówce 2008 roku
i intensywnie wdrażał przez cały 2009 r. Tym
niemniej w minionym roku programy inwestycyjne
wchodzące w skład planu przemysłowego na
lata 2007-2010, zaprezentowanego organom
finansowym w 2006 roku, poddano surowej
redukcji w odpowiedzi na niepewną krzywą popytu
w różnych branżach Koncernu i na kurczenie się
rynków finansowych. Oczekuje się, że redukcja
ta zostanie złagodzona w 2010 r. wraz
z przywróceniem znormalizowanego poziomu
zobowiązań kapitałowych dla wszystkich sektorów,
czyli więcej o 30-35% w porównaniu z 2009 r.
Celem bieżącego roku jest osiągnięcie:
przychodów w przedziale 52-53 miliardy euro, czyli
większych o 3-6%; zysku z zarządzania zwyczajnego
w wysokości ok. 1,5 miliarda euro; dodatniego
wyniku netto w wysokości 200-300 milionów euro
i zadłużenia netto poniżej 5 miliardów euro.
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cach roku. Na ten rezultat zapracował w wydatny sposób zysk
z obszaru motoryzacyjnego.
RentownoÊç sprzeda˝y wyniosła 2,1%, dało si´ wszak˝e zauwa˝yç post´pujàcà z kwartału
na kwartał popraw´ wynikajàcà z redukcji kosztów i stabilizacji popytu. Na strat´ netto,
w kwocie 0,8 miliarda euro,
składajà si´ koszty nietypowe
w wy so ko Êci 0,6 mi liarda
(w 2008 roku zysk netto był
równy 1,7 miliarda euro).
Zmalało (−1,5 miliarda euro)
zadłu˝enie przemysłowe netto,
kształtujàce si´ obecnie na poziomie 4,4 miliarda euro. Popraw´ uzyskano dzi´ki rygorystycznemu zarzàdzaniu kapitałem obrotowym, łàcznie nawet
ze znaczàcym zejÊciem ze stocku we wszystkich gał´ziach
działalnoÊci. Natomiast płynnoÊç w wysokoÊci 12,4 miliarda
euro zapewnia Grupie Êrodki
pozwalajàce zabezpieczyç płatnoÊci w terminach daleko wykraczajàcych poza 2011 rok.
Przypomnieç równie˝ wypada,
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˝e w drugiej połowie 2009 r.
Grupa powróciła na rynki kapitałowe Europy i w Stanów Zjednoczonych, gromadzàc około
5 miliardów euro za sprawà
czterech emisji obligacji, na które zgłoszono subskrypcj´ na
kwoty zdecydowanie wy˝sze od
tych oferowanych.
Poni˝ej przedstawiamy miniony
rok w ka˝dym z poszczególnych
Sektorów.

FIAT GROUP
AUTOMOBILES
Sektor motoryzacyjny wypracował obroty na kwot´ 26,3 miliarda (−2,4% w porównaniu
z ubiegłym rokiem) i dostarczył 2.150.700 pojazdów,
w tym samochodów osobowych

W Europie
udział rynkowy
FGA zwiększył
się o 8,8
procent

i dostawczych, co stanowi wolumen porównywalny z rokiem
2008. Na szczególnà uwag´ zasługuje fakt, i˝ FGA zamkn´ło
rok czwartym kwartałem, który
przyniósł najwy˝sze przychody
w historii. W ciàgu roku udział
w rynku samochodów osobowych poprawił si´ w Europie
Zachodniej (+0,6%), wzrastajàc
do poziomu 8,8% procent we
Włoszech (+0,9% na 32,8%)
i na innych kluczowych rynkach.
Z kolei w Brazylii, gdzie popyt
wzrósł o 12,6%, Fiat utrzymał
wiodàcà pozycj´ z łàcznym
udziałem rynkowym w wysokoÊci 24,5%. Zysk z zarzàdzania
zwyczajnego FGA wyniósł 470
milionów euro (691 milionów
w 2008 roku). Spadek wynika
z faktu, ˝e ci´cia kosztów oraz
zwi´kszenie wolumenu sprzeda˝y w drugiej połowie roku mogły jedynie cz´Êciowo skompensowaç zni˝k´ popytu w pierwszej połowie roku oraz efekt
mniej korzystnego mixu wyrobu.
Przychody Maserati w 2009 r.
wyniosły 448 milionów euro

kordowymi poziomami z roku 2008, zwłaszcza jeÊli chodzi
o kombajny).
Do dobrych wiadomoÊci zaliczyç nale˝y popraw´ udziału
w rynku ciàgników o du˝ej mocy, ci´˝kich i lekkich, w Ameryce Łaciƒskiej. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego odnotowany
przez CNH wyniósł 337 milionów euro (1.122 milionów euro
w 2008 roku). Rygorystyczne
ci´cia kosztowe oraz pozytywny
efekt cen jedynie cz´Êciowo
skompensowały drastyczny spadek wolumenu na rynku maszyn
budowlanych.

IVECO

(−45,7%) na skutek spadku dostaw, w porównaniu z 2008 r.,
o 48,7 (4.489 samochodów wysłanych do sieci). Pomimo to,
Maserati zachowało łàcznie
swój udział w rynku, odnotowujàc popraw´ w segmencie samochodów czterodrzwiowych. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
osiàgni´ty przez spółk´ był dodatni na kwot´ 11 milionów euro (w 2008 roku dodatni na
kwot´ 72 milionów euro), dzi´ki dostosowaniu poziomów produkcyjnych i istotnym ci´ciom
kosztów, które cz´Êciowo skompensowały du˝e zmniejszenie
si´ wolumenu.
Ferrari w ubiegłym roku zrealizowało obroty na kwot´ 1.778
miliona euro. Ich spadek w porównaniu do 2008 roku
(−7,4%) wynika z mniejszego wolumenu sprzeda˝y i mniej korzystnego mixu wyrobu.
W ciàgu roku bowiem przekazano do
sieci 6.235 samochodów, mniej o 4,5%,

w segmencie rynkowym, który
w uj´ciu globalnym odczuł
zmniejszenie si´ wolumenu
o około 40%. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego zrealizowany
przez Ferrari w 2009 roku wyniósł 238 milionów euro,
przy 339 milionach w 2008 r.

CNH
W 2009 r. przychody CNH wyniosły 10,1 miliarda euro. Silny
spadek (−20,9%) jest efektem
zdecydowanej redukcji Êwiatowego popytu na maszyny budowlane oraz słabszej koniunktury na maszyny rolnicze (w porównaniu z re-

Sektor zrealizował obroty na
kwot´ 7,2 miliarda euro
(−34,1%), przy spadku dostaw
(103.866 sprzedanych pojazdów, −45,9%), które odzwierciedlajà du˝à koncentracj´ rynku, szczególnie w Europie oraz
w segmencie samochodów ci´˝arowych. Zysk z zarzàdzania
zwyczajnego Iveco wyniósł
w 2009 roku 105 milionów euro
(838 milionów w 2008 roku).
Pomimo zmniejszenia wolumenu w porównaniu do 2008 roku,
ostre redukcje kosztowe pozwoliły na osiàgni´cie dodatniego
wyniku i wzrostu rentownoÊci
sprzeda˝y w kwartale. Na plusie
zamkn´ły okres rozliczeniowy
równie˝ takie obszary jak obsługa posprzeda˝na, działalnoÊç
w Ameryce Łaciƒskiej oraz po-
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jazdy specjalne (popyt na nie
wzrósł w koƒcówce roku).

FPT POWERTRAIN
TECHNOLOGIES
W obszarze Komponentów
FPT Technologies wypracował
przychody w kwocie 4.952 milionów euro, mniej o 29,3% ni˝
w 2008 roku, z powodu spadku
wolumenu, który szczególnie
dał si´ odczuç w bran˝y Industrial & Marine. Wynik z zarzà-
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dzania zwyczajnego był ujemny
na 25 milionów euro, w porównaniu z zyskiem w wysokoÊci 166 milionów euro w 2008
roku. Załamanie to nastàpiło
głównie za sprawà koncentracji
wolumenu, a w jeszcze wi´kszym stopniu z powodu pogorszenia mixu sprzeda˝y, zjawisk
tylko w cz´Êci kompensowanych przez oszcz´dnoÊci na
kosztach struktury oraz w obszarach zakupów i przemysłu.

MAGNETI MARELLI
Obroty Sektora w 2009 roku
wyniosły 4.528 milionów euro
(−16,9% w porównaniu do 2008
roku i −14% na porównywalnej
bazie). Na spadek ten zło˝yło
si´
zała manie
wolumenu,
szczególnie mocne w pierwszej
połowie roku, natomiast od lipca odnotowano popraw´ tendencji dzi´ki wzrostowi popytu
ze strony producentów samochodów. Zysk z zarzàdzania
zwyczajnego firmy wyniósł
25 milionów euro (174 miliony
w 2008 roku).

TEKSID
W 2009 roku Teksid uzyskał
przychody w wysokoÊci 578
milionów euro. Spadek obrotów (−30,9%) spowodowało
zmniejszenie wolumenu sprzeda˝y, jakie dotkn´ło zarówno
jednostk´ produkcyjnà ˚eliwo
(−26,6%) jak i Alumi nium
(−5,5%). Teksid zamknàł rok
ze stratà z zarzàdzania zwyczajnego w kwocie 12 milionów
euro, w porównaniu z zyskiem
w wysokoÊci 41 milionów odnotowanym w 2008 roku. Do
pozytywów zali czyç nale˝y
głównie obroty w wysokoÊci
172 milionów euro w czwartym
kwartale, czyli wi´ksze o 11%
ni˝ w tym samym okresie
w ubiegłym roku.

COMAU
Obroty wyniosły 728 milionów
euro. Przyczyny spadku (−35,2),
który na porównywalnej bazie
jest nieco mniejszy i wynosi 31%, upatrywaç nale˝y głównie w Zakładach Karoserii.
W 2009 roku Comau odnotował strat´ z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 28 milionów euro, w porównaniu z zyskiem w wysokoÊci 21 milionów euro w 2008 roku. Pogorszenie spowodował w najwi´kszym stopniu mały wolumen
w obszarach Karoserii i Tłoczników do Blach.
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Enrico Pavoni: 2009 rok był dla
Fiata w Polsce bardzo dobry.
Obroty Grupy wzrosły, mimo
du˝ej niestabilnoÊci na rynku
mi´dzynarodowym.

TAKIEGO
ROKU
(zapewne)

ju˝ nie b´dzie

Fiat
nie pozwolił się
zaskoczyć

K

ryzys był chyba najcz´Êciej powtarzanym
słowem w 2009 roku. Wszystkie bran˝e produkcyjne odczuły długofalowy wpływ kryzysu finansowego na Êwiecie, który w 2008 r.
rozpoczàł si´ w Stanach Zjednoczonych
i stopniowo ogarnàł wszystkie kraje. WÊród
wytwórców dóbr trwałych w Europie, bez
szwanku wyszły tylko te bran˝e, które otrzymały od swoich rzàdów powa˝ne wsparcie
(takich inicjatyw nie podjàł jednak rzàd polski). W bran˝ach tych popyt sztucznie podtrzymywano na przekór
ogólnemu spadkowi zaufania konsumentów.
Dlatego właÊnie, wobec załamania si´ Êwiatowych rynków np. w bran˝y maszyn budowlanych i pojazdów dostawczych, stosunkowo dobrze przedstawia si´ sytuacja
w bran˝y samochodów osobowych, która stanowi podstaw´ gospodarki wielu krajów.
Rzàdowe programy interwencyjne niektórych europejskich krajów nie tylko pomogły utrzymaç popyt na poziomie lat poprzednich, ale zmieniły tak˝e struktur´ sprzeda˝y na rynku europejskim, modyfikujàc preferencje
klientów w kierunku pojazdów o mniejszych rozmiarach,
bardziej ekonomicznych i ekologicznych.
Stàd właÊnie wynikajà tak dobre wyniki Fiat Group Automobiles na rynku europejskim, a zwłaszcza wyniki spółki Fiat Auto Poland, która w 2009 r. zanotowała kolejny
rekord wysokoÊci obrotów i produkcji. Z tych samych
jednak powodów niektóre sektory produkcyjne
Grupy w Polsce napotkały problemy.
9
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WOJCIECH MASALSKI – DYREKTOR HANDLOWY FIAT AUTO POLAND

Wyrazista obecnoÊç
ok 2009 okazał
się dobrym
okresem dla marki
Fiat. Wystarczy
pomyśleć, że na rynku
europejskim, który
zwiększył się zaledwie
o pół punktu
procentowego, marki
Fiat Group
Automobiles
zanotowały 7% wzrost sprzedaży i około
1,2 mln pojazdów sprzedanych w Europie.
FGA osiągnął tym samym 8,8% udział
w rynku, najwyższy od roku 2001.
W Polsce Fiat Group Automobiles potwierdził
swoją pozycję rynkowego lidera. Zdołaliśmy
podnieść nasze udziały w rynku, zarówno
w sektorze samochodów osobowych jak
i dostawczych. W 2009 r. sprzedaliśmy
33.309 samochodów osobowych Fiata, Alfy
Romeo, Lancii i Abartha (z 10,4% udziałem
w rynku) oraz 10.002 samochodów
dostawczych Fiat Professional,
osiągając 23,8% udział w rynku (o trzy
punkty procentowe wyższy niż w 2008 r.).
Jaki wynik na rynku polskim zanotowały
poszczególne marki?
Jeśli chodzi o samochody osobowe, wszystkie

R

Tak sprzyjające
warunki rynkowe
w Europie mogą
się nie powtórzyć

na rynku

cztery marki FGA zanotowały wzrost zarówno
pod kątem udziałów w rynku jak i wielkości
sprzedaży. Marka Fiat dzięki wzrostowi
sprzedaży o 8,6% uplasowała się na drugim
miejscu najchętniej kupowanych
samochodów w Polsce (31.740 szt). Najlepiej
sprzedawało się Grande Punto (7.756),
Panda (7.585), Bravo (4.428) i Fiat 500
(3.060). Alfa Romeo w 2009 r., głównie
dzięki modelowi Alfa Mito (664 szt.),
sprzedała 1.006 samochodów,
co stanowi 75,6% wzrost. Podobnie Lancia
zawdzięcza swój sukces nowemu modelowi
o fascynującym designie, który spotkał się
z przychylnością klientów. Mam na myśli
Lancię Delta, dzięki której wielkość sprzedaży
marki w Polsce wzrosła o 40,1%, co oznacza
liczbę powyżej 400 sztuk. Na koniec trzeba
przypomnieć, że w Polsce aż 158 pasjonatów
zakupiło model o zdecydowanie sportowym
charakterze marki Abarth.
A Fiat Professional?
Tak jak w całej Europie, również w Polsce
znacznie zmniejszyła się wielkość sprzedaży
samochodów dostawczych. W tym trudnym
kontekście, nasza marka mimo wszystko
zdołała zwiększyć swój udział w rynku,
pozyskując jego części od bezpośrednich
konkurentów. Fiat Professional jest cały czas

O sytuacji tej rozmawiamy z prezesem Fiat Polska
Enrico Pavonim: „Cały przemysł w Europie prze˝ył ci´˝ki rok. Wielu producentów samochodów,
w tym tak˝e europejskich, zanotowało powa˝ne
spadki produkcyjne. Fiat Group Automobiles natomiast nie pozwolił si´ zaskoczyç tà ogólnà zmianà
sytuacji na rynkach mi´dzynarodowych. Dzi´ki
produkcji nowych, ekologicznych zespołów nap´dowych oraz wprowadzeniu na rynek popularnych
i niezawodnych modeli o wysokiej jakoÊci i ciekawym designie, odniósł sukces na wszystkich rynkach w Europie. Wystarczy powiedzieç, ˝e na prawie niezmienionym
rynku europejskim FGA zanotował
7% wzrost wielkoÊci sprzeda˝y”.
Jak wpłyn´ła ta sytuacja na spółki
Grupy Fiat w Polsce?
„Fiat Auto Poland osiàgnàł rekordowe wyniki, zarówno pod wzgl´dem
wielkoÊci produkcyjnych jak i obro-

tów, które w tym okresie wzrosły odpowiednio
z 493 do 606 tys. samochodów oraz z 15,1 do
19,5 miliarda złotych (z czego 14,9 mld w eksporcie). To wielki skok do przodu, a˝ o 22% w ciàgu
zaledwie dwunastu miesi´cy.
Trzeba jednak mieç ÊwiadomoÊç, ˝e tak sprzyjajàce
warunki rynkowe mogà si´ ju˝ nie powtórzyç
zwłaszcza, ˝e programy rzàdowe prawdopodobnie
nie zostanà przedłu˝one w 2010 r. i rynek wróci
do swojej dynamiki”.
A inne spółki?
„Âwiatowy rynek samochodów dostawczych, maszyn rolniczych i budowlanych ma powa˝ne trudnoÊci.
Dlatego te˝ Iveco Poland, która zajmuje si´ głównie dystrybucjà marki
Iveco na rynku polskim, choç zdołała utrzymaç obroty na przyzwoitym poziomie (ponad 326 mln złotych) oraz swoje udziały w rynku,

W ciàgu
7 lat
potroiliÊmy
nasz biznes
w Polsce
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liderem w tym segmencie: w 2009 r. prawie
co czwarty pojazd dostawczy, który wyjechał
z polskiego salonu sprzedaży, nosił logo Fiata.
Czy możemy się spodziewać czegoś nowego
w najbliższej przyszłości?
W ciągu roku oferta FGA zostanie
rozszerzona o kolejne modele: poza nowym
Doblò, które zaprezentowaliśmy w lutym,
chciałbym wspomnieć o długo oczekiwanym
modelu Alfa Romeo Giulietta, Fiacie 500C
oraz dwóch modelach Abartha: Punto Evo i,
podobnie jak w przypadku marki Fiat,
modelu 500C.
Nie zapominajmy o innych nowościach
technicznych przygotowanych przez FGA
– w drugiej połowie roku w Fiacie 500
zadebiutuje nowy dwucylindrowy silnik
Twin-Air. Ta nowoczesna konstrukcja
produkowana będzie w Bielsku-Białej w Fiat
Powertrain Technologies. W Alfie MiTo
zadebiutuje nowa automatyczna
dwu-sprzęgłowa skrzynia biegów „Alfa TCT”.
Rozwijamy naszą współpracę z firmą TomTom
i system Blue&Me TomTom pojawia się
sukcesywnie w modelach Fiata i Alfy.
Ostatnio natomiast opracowany wspólnie
przez FGA i Microsoft system Blue&Me został
przystosowany do obsługi najnowszego
telefonu tzw. „smartphone” firmy Nokia.

Grupa Fiat w Polsce
to jednak zanotowała powa˝ny spadek wielkoÊci
sprzeda˝y. Obroty CNH Polska nieznacznie wzrosły w stosunku do 2008 r. (o 8%), co stanowi ponad 1,4 miliarda złotych. Ten wzrost spółka zawdzi´cza głównie wzrostowi sprzeda˝y na rynku
polskim. Jednak produkcja, zwłaszcza w ostatnich
miesiàcach, zwolniła tempo ze wzgl´du na kurczenie si´ Êwiatowego rynku, czyli ograniczenie zamówieƒ podzespołów ze strony innych zakładów
Grupy na Êwiecie.
JeÊli chodzi o spółki Magneti Marelli w Polsce, zanotowały one pozytywne wyniki (obroty rz´du 2,8
mld złotych) ze wzgl´du na dobrà sytuacj´ Fiata
Auto Poland, który jest podstawowym nabywcà ich
wyrobów. Na osobnà uwag´ zasługuje natomiast
Fiat-GM Powertrain Polska (obroty rz´du 3,2 mld
złotych, o 19% mniej w stosunku do 2008 r.), który szczególnie odczuł rozchwianie si´ rynku zwiàzane z rzàdowymi programami interwencyjnymi
niektórych krajów europejskich, wspierajàcymi
produkcj´ silników zasilanych gazem. Uderzyły
one właÊnie w bielskà produkcj´ małych silników
diesla. Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e zakład przygotowuje si´ do uruchomienia małego dwucylindrowego silnika benzynowego z rewolucyjnym systemem Multiair. To b´dzie prawdziwe wydarzenie
Fiata w Polsce w 2010 roku”.

A jak przedstawia si´ bilans Grupy Fiat w Polsce
za rok 2009?
„W 2009 r. spółki Fiata w Polsce zanotowały razem 11% wzrost obrotów. W liczbach, obroty
przekroczyły poziom 27,8 miliarda złotych (łàcznie z joint venture Fiat-GM w zakresie produkcji
silników), z czego 18,4 mld w eksporcie. W ciàgu
ostatnich siedmiu lat, od 2003 do 2009 r., potroiliÊmy nasz biznes w Polsce. Tak dobry wynik zawdzi´czamy pracy ponad 14.200 pracowników
naszych polskich spółek”.

ZDZISŁAW ARLET, DYREKTOR
ZAKŁADU TYCHY FIAT AUTO POLAND
„W 2009 roku Fiat Auto Poland wyprodukował
605.797 samochodów, czyli o prawie 113.000
wi´cej (+23%) ni˝ w 2008 roku. Tak dobry wynik
pozwala uznaç zakład w Tychach za najwi´kszà fabryk´ samochodowà w Europie, która codziennie
mo˝e wyprodukowaç 2.320 pojazdów. Ârednio co
33 sekundy schodzi tutaj z linii monta˝owej jeden
nowy samochód.
Od kiedy uruchomiliÊmy produkcj´ Fiata Pandy
w zasadzie co roku podczas naszych spotkaƒ podsumowujàcych rok mówi´ o pobijaniu kolejnych rekordów produkcyjnych oraz obrotów. W ciàgu zaledwie czterech lat, od 2006 do 2009 roku, podwoiliÊmy naszà produkcj´ dzi´ki ciàgłym inwestycjom.
Rok 2009 był jednak szczególny, bo na wyniki produkcyjne wpłyn´ły tak˝e czynniki koniunkturalne.
Popyt na małe samochody w Europie znacznie
wzrósł, głównie dzi´ki rzàdowym programom interwencyjnym wielu paƒstw europejskich promujàcych ekologiczne pojazdy (w tym zwłaszcza
w Niemczech i we Włoszech, bo w Polsce ich nie
wprowadzono). Ta korzystna sytuacja nie b´dzie
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Fiat Panda – 298.020 szt.
Fiat 500 – 176.259 szt.
Fiat 600 – 10.794 szt.
Abarth 500 – 7. 884 szt.
Produkcja dla Forda – 112.840 szt.
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obaw. Nasz plan produkcyjny
w 2010 r. był nieco ni˝szy od rekordowego wyniku, jaki odnotowaliÊmy w 2009 r., ale i wy˝szy
od planu z 2008 roku. Nie jest
wi´c tak êle. Nie mo˝na przecie˝
stale utrzymywaç szalonego rytmu produkcji, który przekracza
naszà teoretycznà zdolnoÊç produkcyjnà. W 2009 r. taka sytuacja była normà. Zakład musi
jednak zachowaç pewnà rezerw´.
JeÊli chodzi o przyszłoÊç, znamy
plany produkcyjne do koƒca
2011 roku, co b´dzie dalej, trud-

Obroty FAP w latach
(w mld PLN)

trwaç wiecznie, dlatego, jak sàdzimy, w 2010 r. rynek wróci do
swojej normalnej dynamiki, co
wi´cej, zdajemy sobie spraw´
z tego, ˝e cz´Êç tegorocznego
popytu została zaspokojona
z wyprzedzeniem w 2009 r.
Szacujemy, ˝e bez rzàdowych
programów interwencyjnych popyt na samochody osobowe
w 2010 r. spadnie. Na przykład,
we Włoszech mówi si´ wr´cz
o spodziewanym skurczeniu
rynku o ponad 10%. A wiadomo
przecie˝, jak wa˝nym dla naszych wyrobów rynkiem zbytu sà
Włochy. Przypomnijmy, ˝e ponad 97% procent naszej produkcji przeznaczona jest na eksport.
Jednak pomimo tego czarnego
scenariusza, nie mam wi´kszych

Produkcja FAP w latach
(samochody)
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no na razie przewidzieç. Jednak
powinniÊmy byç przygotowani
w ka˝dej chwili na zapotrzebowanie rynku, oferujàc najlepszy
produkt, najwi´kszà z mo˝liwych elastycznoÊç produkcyjnà
i najni˝sze koszty.
I jeÊli idzie o t´ ostatnià kwesti´,
jestem naprawd´ spokojny. Nawet jeÊli kryzys, w sytuacji ekstremalnej, zmusiłby absurdalnie
wszystkich producentów europejskich do pozamykania zakładów (co si´ raczej nie stanie),
my znaleêlibyÊmy si´ wÊród
ostatnich zamykajàcych swoje
podwoje. Sam szef Fiata, Sergio
Marchionne, odpowiadajàc na
pytanie pewnego dziennikarza
włoskiego powiedział, ˝e nasz
zakład działa jak szwajcarski zegarek. Dla mnie to najwi´kszy
komplement.

Ale nie mo˝emy spoczywaç na
laurach. JakoÊci nie mo˝na zbudowaç w ciàgu pi´ciu, dziesi´ciu
czy nawet dwudziestu lat. Pracuje si´ nad nià zawsze, krok po
kroku, cały sekret polega na
tym, ˝e nie mo˝na przestaç
o niej myÊleç. W lutym tego roku
przeszliÊmy kolejny audyt WCM
i poprawiliÊmy nasz zeszłoroczny wynik. Według audytorów
mamy jeszcze do wykorzystania
wiele rezerw, to znaczy takich
elementów do niewielkiej poprawy, które mogłyby wyniknàç dopiero po drugim tegorocznym
audycie we wrzeÊniu.
Naszym obecnym zadaniem jest
zapoznanie z metodologià pracy
WCM jak najwi´kszej liczby
pracowników, o ile to b´dzie
mo˝liwe, wszystkich w ramach
intensywnych i ukierunkowanych szkoleƒ. Dotyczy to tak˝e
dostawców i ich pracowników.
Wszyscy przecie˝ pracujemy
na rzecz tego samego wyrobu.
Dlatego te˝ Fiat Auto Poland
musi za ka˝dym razem spełniaç
funkcj´ podstawowego punktu
odniesienia, fabryki „trenera”.
To nasze główne zadanie w procesie ciàgłej poprawy jakoÊci
wyrobu i procesów.
W 2009 roku osiàgn´liÊmy tak˝e
doskonałe wyniki nowego systemu szkolenia, który opracowaliÊmy tu w Polsce, i który prawdopodobnie zostanie wprowadzony w innych zakładach FGA.
Mowa o certyfikacji umiej´tno-

Zatrudnienie w FAP
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Grupa Fiat w Polsce
Êci kierowników Êredniego szczebla
przede wszystkim w wyniku wzrostu
w zakresie wszystkich aspektów WCM.
popytu na rynku polskim, do czego
Nasz system szkoleniowy motywuje
przyczynił si´ wzrost sprzeda˝y traktoprzeło˝onych do pogł´biania swojej
rów o 21,5 % oraz wzrost sprzeda˝y
wiedzy, do prawdziwej „nauki”, po to
kombajnów o 12,4%.
by mogli na koniec pochwaliç si´ odpo97,3% samochodów Fiata
Lepsza sprzeda˝ na rynku polskim zrewiednim Êwiadectwem i móc przekazaç
wyprodukowanych w 2009 roku
kompensowała negatywne wyniki ekstà wiedz´ swoim podwładnym. Troch´
w Tychach przeznaczono na
portu, który odnotował w tym samym
tak jak w szkole. Oceny dokonujà speeksport (około 480 tys. sztuk).
okresie 16% spadek. Powodów tego zjacjaliÊci przedsi´biorstwa z ka˝dego z fiGłównymi odbiorcami tych
wiska nale˝y szukaç w kurczeniu si´
larów WCM. A poniewa˝ cała inicjatywyrobów były następujące kraje:
Êwiatowego rynku zbytu, a – co za tym
wa przynosi bardzo korzystne efekty,
Włochy (238.121 szt.), Niemcy
idzie – zmniejszeniu liczby zamówieƒ
postanowiliÊmy jà rozciàgnàç na pozo(76.701), Francja (43.028),
na wyroby i podzespoły produkowane
w Płocku.
stałe poziomy zarzàdzania.
Wielka Brytania (39.307).
„Nadszedł właÊciwy moment, aby nasz
Wzmacniamy stale podstawy WCM,
dbajàc o jego trwały rozwój w całym
zakład znalazł si´ wÊród najlepszych
zakładzie. Moim celem jest „uprzemysłowienie”
w Grupie CNH – mówi dyrektor Tadeusz Âwierczek, który w maju 2009 roku przeszedł z Grupy
teorii, to jest tak, jak uprzemysławia si´, realizujàc
FPT do CNH Polska. – Kiedy na horyzoncie pojaw praktyce, pomysły designerów i projektantów
wiło si´ widmo kryzysu, staraliÊmy si´ znaleêç odsamochodowych. Chyba êle nam to nie wychodzi,
powiednie rozwiàzania zmniejszajàce koszty oraz
prawda?”.
ograniczyç produkcj´, dostosowujàc jej poziom
do zapotrzebowania rynku. PracowaliÊmy tak, aby
TADEUSZ ÂWIERCZEK, DYREKTOR
ludzie nie stracili motywacji, a zakład swà efekZAKŁADU CNH POLSKA
tywnoÊcià podwy˝szał nieustannie jakoÊç usług
Grupa CNH na Êwiecie w 2009 roku obni˝yła
nie zwracajàc zbytniej uwagi na to, co si´ dzieje na
swoje obroty o około 21%. Tak niekorzystny wyrynkach mi´dzynarodowych. Kiedy powróci dobra koniunktura – a wierzymy, ˝e zła nie trwa
nik podyktowany był znacznym spadkiem popytu,
wiecznie – b´dziemy mogli w pełni wykorzystaç
głównie na maszyny budowlane, ale tak˝e i rolniposiadany potencjał. Takà właÊnie rol´ powierzyła
cze. Sytuacja ta wpłyn´ła na wyniki finansowe
mi Grupa CNH. Dzisiaj skupiliÊmy si´ na nowym
CNH Polska, spółki produkujàcej i zajmujàcej si´
dystrybucjà maszyn rolniczych i komponentów. Personel jest
podejÊciu do powierzonych pracownikom zadaƒ.
Personel jest najcenniejszym zasobem firmy, trzeW 2009 roku jej sprzeda˝ wyniosła 1,4 miliarda najcenniejszym
złotych i wzrosła w stosunku do 2008 roku o 8%, zasobem firmy
ba o tym pami´taç, zwłaszcza w trudnych czasach.
Nie wystarczy przeszczepiç nowe rozwiàzania, nie
wystarczy je bezkrytycznie przenieÊç z jednego organizmu do innego. Oczekiwane efekty osiàgnie
si´ dopiero wtedy, gdy pracownicy sami b´dà
po cz´Êci ich autorami. Nic bowiem bardziej nie
motywuje jak ÊwiadomoÊç udziału w tworzeniu
otaczajàcej nas rzeczywistoÊci”.
Stosowanie World Class Manufacturing obowiàzuje we wszystkich zakładach Grupy Fiat. Spółka
CNH Polska w Płocku te˝ podj´ła to trudne wyzwanie, które wyniesie jà na najwy˝szy poziom
produkcyjny. „Wszyscy znamy wyniki zakładu
FAP w Tychach i FPT w Bielsku, które niedawno
osiàgn´ły „srebrny poziom”. Naszym celem – chocia˝ nieco póêniej zacz´liÊmy wdra˝aç World Class
Manufacturing – jest zdobycie bràzowego medalu
na poczàtku 2011 roku. Oznacza to niekoƒczàce
si´ starania o obni˝enie strat w ka˝dym z 20 filarów, na które podzielono działania zakładu. Oznacza to tak˝e dalsze uproszczenie procedur, zmniejszenie biurokracji oraz wyszkolenie grupy do skutecznego wdro˝enia Fiat Development Process

Eksport

w 2009 roku
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(proces ukierunkowanej poprawy). Chcemy skoncentrowaç si´ na ludziach pracujàcych w zakładzie,
aby czuli si´ bezpoÊrednio zaanga˝owani w proces
przeobra˝eƒ. Pracownicy sà otwarci na zmiany.
Musimy zadbaç o zwi´kszenie ich poczucia bezpieczeƒstwa, osiàgni´cie stabilnoÊci w miejscu pracy. Remont hal, odmalowanie linii, wymiana okien
i dachu, rozjaÊnienie Êrodowiska i miejsca pracy,
tak by stało si´ przyjemniejsze, stworzenie komfortowych kàcików gastronomicznych, podniesienie
bezpieczeƒstwa w miejscu pracy, a tak˝e rozwiàzanie palàcego problemu parkingów dla pracowników – to nie „kosmetyka”. CNH Polska w ciàgu
dwóch lat, od 2009 do 2010, zainwestuje blisko
5 milionów złotych w restrukturyzacj´, tak˝e t´ estetycznà. To tak˝e sposób na zaanga˝owanie pracowników do udziału w tym procesie tak, by zrozumieli, ˝e wszystko idzie ku lepszemu, wystarczà
tylko ch´ci i wiara. Moje motto to „nigdy drudzy”
i nie jest to tylko marzenie”.

EMANUELE LORENZIN,
PREZES ZARZÑDU FIAT-GM
POWERTRAIN POLSKA
„W 2009 roku, niedługo po zdobyciu poziomu Silver w WCM, Maurizio Emo opuÊcił Polsk´, by
podjàç nowe wa˝ne wyzwania w Stanach Zjednoczonych, zwiàzane z sojuszem Fiata i Chryslera.
Na jego miejsce przyjechał z Turynu Emanuele
Lorenzin, 43 letni in˝ynier, ˝onaty z dwójkà dzieci, mianowany w paêdzierniku 2009 roku na prezesa zarzàdu spółki.
„Przyszedłem do Manufacturing Engineering Fiata w 1996 r. – zaczyna Lorenzin. – Po zawarciu
joint venture mi´dzy Fiatem a GM, byłem odpowiedzialny za industrializacj´ linii produkcyjnej
silnika turbodiesel SDE, a w latach 2002-2003
ponad rok sp´dziłem w Polsce w tym właÊnie zakładzie, zajmujàc si´ instalacjà linii produkcyjnych”. Po tym okresie Lorenzin wrócił do Turynu, a nast´pnie został przeniesiony do Niemiec
jako szef Engine Area.
„Kieruj´ Fiat-GM Powertrain Polska dopiero od
kilku miesi´cy – mówi dalej Lorenzin – ale ju˝
zdà˝yłem zdaç sobie spraw´ z wielkiego potencjału zakładu w Bielsku-Białej,
mówi´ głównie o umiej´tnoÊciach
i kompetencjach poszczególnych
pracowników, a tak˝e o efektywnoÊci całej struktury.
Rok 2009 był okresem trudnym i wymagajàcym wzmo˝onej pracy. Uruchomienie produkcji silnika SDE Euro5
i zdobycie Silver WCM
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Zmiany
kapitałowe nie
będą miały
wpływu na
funkcjonowanie
zakładu

mo˝na zaliczyç do niepodwa˝alnych sukcesów firmy. Z drugiej strony, du˝a chwiejnoÊç europejskiego rynku samochodowego, wywołana z jednej
strony kryzysem gospodarczym, a z drugiej inicjatywami niektórych rzàdów zwi´kszajàcymi popyt
w poszczególnych krajach, stworzyła niepomyÊlny
i nieprzewidziany kontekst dla naszych działaƒ
produkcyjnych, które doprowadziły do obni˝enia
produkcji o około 25%. Te nowe warunki
rynkowe zmusiły nas do skoncentrowania
pracy w systemie dwuzmianowym i do
przeniesienia cz´Êci naszych pracowników do innych spółek Grupy. Obroty
w 2009 roku, choç zmalały w stosunku
do lat poprzednich, przekroczyły mimo
wszystko 3,2 mld złotych.
Do naszych podstawowych celów w 2010 roku nale˝y
wzrost produkcji silnika
Euro5, uruchomienie
produkcji nowego wyrobu, małego dwucylindrowego silnika
benzynowego z innowacyjnym systemem Multiair,
a tak˝e ciàgłe

Grupa Fiat w Polsce
ADRIANO FONTANA, PREZES GRUPY
MAGNETI MARELLI W POLSCE

wdra˝anie WCM i zdobycie poziomu „złotego”.
Tegoroczny wrzeÊniowy audyt poka˝e, w jakiej fazie rozwoju si´ znajdujemy. Tak czy inaczej, mamy du˝e ambicje i wielkie mo˝liwoÊci.
Grupa Fiat zawsze du˝o inwestowała w swój zakład w Bielsku, dzi´ki czemu stanàł on na wysokoÊci zadania i dzisiaj jest jednym z najlepszych
w FPT i tak te˝ b´dzie w przyszłoÊci. Âwiadczy
o tym ulokowanie w Bielsku wa˝nych produkcji,
jak równie˝ wykupienie 50% kapitału Fiat-GM Powertrain Polska, który dzisiaj nale˝y do General Motors. W tym celu
została ju˝ podpisana mi´dzy stronami umowa przedwst´pna, która
obecnie jest przedmiotem analiz komisji antymonopolowej. JeÊli chodzi o sam zakład, zmiany kapitałowe nie b´dà miały na niego
wi´kszego wpływu, działalnoÊç
operacyjna nadal zarzàdzana b´dzie przez FPT (czyli
przez Fiata), a General Motors, jak przedtem b´dzie wyposa˝ał swoje
samochody w silniki
produkowane w zakładzie w Bielsku-Białej”.

„W 2009 roku Grupa Magneti Marelli w Polsce,
pomimo trudnego okresu gospodarczego i rynkowego, wzmocniła swojà pozycj´ oraz zwi´kszyła
wielkoÊç produkcji zarówno dla swojego głównego
odbiorcy – Fiata Auto Poland, jak i w wyniku konsolidacji działaƒ produkcyjnych rozpocz´tych pod
koniec 2008 r. Poza tym kontynuowała działania
majàce na celu uproszczenie swoich struktur, co
zaowocowało ograniczeniem kosztów strukturalnych oraz wprowadzeniem projektów stymulujàcych popraw´ jakoÊci i wydajnoÊci produkcji.
W tym celu właÊnie doprowadzono do połàczenia
dwóch spółek Ergom i Ergomoulds, które razem
działały w linii biznesu Plastic Components & Modules, zmieniajàc przy okazji nazw´ na Plastic
Components and Fuel Systems. Poza tym w wyniku cesji działalnoÊci monta˝u zawieszeƒ na rzecz
FAP, Grupa Magneti Marelli mogła skoncentrowaç swoje kompetencje na własnym core business, czyli obróbce cz´Êci przemysłowych i produkcji amortyzatorów w zakładzie MM Suspension Systems w Bielsku.
W 2009 r., po wdro˝eniu zintegrowanego systemu
SAP we wszystkich jednostkach przemysłowych,
Grupa dokonała ponadto kolejnego kroku na drodze zwi´kszania efektywnoÊci zarzàdzania.
Pozostałe działania, nastawione na stymulowanie
i popraw´ produktywnoÊci i jakoÊci pracy, skupiono w programie WCM, którego pierwszy etap zakoƒczono pod koniec roku audytem. We wszystkich zakładach wypadł on pozytywnie.
Obroty w 2009 roku w całej Grupie Magneti Marelli Polska osiàgn´ły wielkoÊç
około 2,8 miliarda złotych, z czego ponad 2 mld z Grupà Fiat, podczas gdy
pozostała suma odnosi si´ do eksportu. Ârednia wielkoÊç zatrudnienia
w 2009 roku wynosiła 3.565 osób.
Rok 2010 b´dzie okresem konsolidacji zeszłorocznych wyników,
a tak˝e rozwoju, w ramach
którego przewiduje si´
w Sosnowcu budow´
zakładu o powierzchni ok. 3.000 metrów kwadratowych
do produkcji cz´Êci
i komponentów dla
BMW oraz 13.000
metrów kwadratowych do produkcji amortyzatorów tylnych”.
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Bud˝et na 2010 rok przewiduje produkcj´ ni˝szà
o 5% w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Rok b´dzie trudny, gdy˝ nadal nie widaç o˝ywienia na rynku motoryzacyjnym. Ponadto obawiamy si´ spadku popytu w zwiàzku z ograniczaniem
dopłat do złomowania samochodów wprowadzonego w ubiegłym roku przez wiele krajów. Tymczasem nowe produkty, które mogà zwi´kszyç sprzeda˝, wejdà do produkcji dopiero w 2011 roku”.

ROBERTO ROSSI, DYREKTOR
I WICEPREZES ZARZÑDU
COMAU POLAND

MAREK KANAFEK, WICEPREZES
ZARZÑDU TEKSID IRON POLAND
„Rok 2009 był bardzo trudny. W styczniu zamówienia wynosiły tylko 55% zdolnoÊci produkcyjnej. Zatrzymywano wi´c produkcj´ i wyłàczano
poszczególne urzàdzenia. Od marca zaobserwowano pewnà popraw´ poprzez wprowadzenie nowej organizacji pracy (6 dni w tygodniu na 2 liniach dziennie). Pozwoliło to lepiej wykorzystaç
personel, dzi´ki czemu unikni´to redukcji zatrudnienia. RównoczeÊnie dokonywano przesuni´ç
wewn´trznych, redukujàc zatrudnienie z firm zewn´trznych, a tak˝e – dzi´ki porozumieniu ze
zwiàzkami zawodowymi – zredukowano czas pracy o 2 dni w miesiàcu. Od czerwca, kiedy to nastàpiła zdecydowana poprawa na rynku, uelastyczniono system pracy i dostosowano go
do wielkoÊci zamówieƒ klientów.
Rok zamknàł si´ spadkiem sprzeda˝y o 13% w stosunku do wykonania roku 2008 i wyniósł około 80% zdolnoÊci produkcyjnej. W takiej sytuacji
trudno było spodziewaç si´ dobrych wyników ekonomicznych. Zakład poÊwi´cił wiele uwagi poprawie parametrów technicznych takich, jak wydajnoÊç linii, jakoÊç wyrobów, wielkoÊç strat robocizny, poziom zu˝ycia czynników energetycznych
i materiałów. We wszystkich tych obszarach uzyskano bardzo dobre parametry, ale pozwoliło to jedynie na ograniczenie strat.
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„W 2009 roku spółka Comau Poland odczuła efekty gł´bokiego kryzysu finansowego, który ogarnàł
cały Êwiat i negatywnie wpłynàł na inwestycje przemysłowe naszych głównych klientów, do których
kierujemy nasze wyroby oraz usługi automatyki
przemysłowej. Jednak pomimo wyraênego spadku
liczby zamówieƒ oraz przychodów, nasze wyniki
zarzàdzania okazały si´ pozytywne, podobnie jak
sama pozycja finansowa Comau Poland.
WÊród najwa˝niejszych projektów zrealizowanych
w tym okresie w zakresie Oddziału Robotics & Service wymieniç nale˝y wprowadzenie nowych robotów oraz urzàdzeƒ zgrzewalniczych w zwiàzku
ze zwi´kszeniem produkcji Fiata 500 w zakładzie
Fiat Auto Poland.
W Rosji, w Moskwie, uczestniczyliÊmy w modernizacji urzàdzeƒ w zakładzie Avtoframos (nale˝àcym
do Grupy Renault). W zakładzie Fiat-GM Powertrain w Bielsku-Białej braliÊmy udział w instalacji
maszyn do produkcji podzespołów do nowego silnika benzynowego. JeÊli chodzi o Oddział Budowy
Tłoczników, wykonaliÊmy tłoczniki do niektórych

Grupa Fiat w Polsce
elementów nowych modeli marki Fiat (Lancia Ypsilon i Delta), VW, Audi, PSA.
Najwa˝niejszym i najbardziej pracochłonnym projektem Comau Poland w 2010 r. b´dzie instalacja
nowych urzàdzeƒ i robotów do nowych produkcji
w zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach. Instalacja ta ma zostaç zrealizowana w bardzo krótkim
czasie z zachowaniem najwy˝szych standardów
jakoÊciowych. To nasze najwi´ksze wyzwanie
w 2010 r., do którego podejdziemy z profesjonalizmem i pasjà, cechujàcymi wszystkich członków
zespołu Comau Poland”.

LUC NAUWYNCK, WICEPREZES
FIAT SERVICES POLSKA I SADI
„W lutym 2010 roku minàł trzeci rok mojej pracy
w Polsce. Teraz nadszedł odpowiedni moment, by
podsumowaç działalnoÊç Fiat Services oraz przedstawiç mojego nast´pc´. Od marca br. moje obowiàzki przejmuje Ettore Actis.
Cofnijmy si´ nieco w czasie, si´gajàc do wydania
„Fiata Wokół Nas” z marca 2007 roku. Mówiłem
wtedy o swoich zamierzeniach i wyzwaniach, którym chc´ sprostaç. DziÊ mog´ powiedzieç, ˝e ka˝de z tych zadaƒ zostało w du˝ym stopniu zrealizowane. To wynik pracy zespołowej. W ciàgu tych
trzech, czterech lat wprowadziliÊmy system stałej
oceny naszych usług przez klienta. Okazuje si´, ˝e
tylko przy wspólnym stole w trakcie otwartej dyskusji nad problemami, mo˝emy osiàgnàç popraw´.
Du˝o pracy zespołowej poÊwi´ciliÊmy poprawie
komunikacji wewn´trznej. Podczas ostatniej weryfikacji Intranet w Fiat Services Polska został oceniony jako jedna z najcz´Êciej u˝ywanych platform
komunikacyjnych spółki. Na popraw´ komunikacji
wpłyn´ły tak˝e cotygodniowe spotkania z personelem. W ramach Shared Service Center Cyklu Pasywnego stworzyliÊmy system mierzenia wydajnoÊci procesów (BW) i ustaliliÊmy standardowe KPI,
słu˝àce nie tylko Fiatowi Services, ale tak˝e innym
spółkom, którym nasza firma nie Êwiadczy swoich
usług (np. CNH USA). W 2009 roku podobne inicjatywy zapoczàtkowano dla Cyklu Aktywnego
oraz Administracji Kadrowej.
Trzy lata temu powiedziałem, ˝e chcàc zwi´kszyç
naszà produktywnoÊç i wartoÊç, jakà tworzymy,
musimy wiedzieç, w jakim punkcie si´ znajdujemy
i w którym kierunku mamy podà˝aç stale obserwujàc jak oceniane sà nasze usługi. Oprócz wdro˝enia narz´dzi pomiaru KPI, rozszerzyliÊmy tak˝e
aplikacj´ Tele-transmisji faktur oraz rozpocz´liÊmy
wdra˝anie technologii OCR (Optical Character
Recognition) w procesie cyklu pasywnego.
W koƒcu zdecydowaliÊmy si´ na wprowadzenie
w Fiat Services Poland programu World Class Ad-

Wyzwań i zmian
nie zabraknie
w najbliższej
przyszłości

ministration (WCA). Mamy nadziej´ powtórzyç
sukces, jaki WCM osiàgn´ło w Polsce, i ˝e to nie
przypadek, ale prawdziwe odzwierciedlenie sposobu pracy i myÊlenia.
Dlatego pragn´ podzi´kowaç moim mened˝erom
za wspaniałe doÊwiadczenie, jakim był dla mnie
pobyt w Polsce, a tak˝e całemu zespołowi za
wsparcie w realizacji celów. Jestem pewien, ˝e Pan
Ettore Actis, wykorzystujàc swà wiedz´, b´dzie dalej podà˝ał Êcie˝kà World Class”.
Ettore Actis, nowy Wiceprezes Fiat Services i Sadi: „Kiedy poproszono mnie bym przejàł obowiàzki mened˝erskie w Fiat Services i Sadi w Polsce,
naprawd´ ucieszyłem si´ i z ch´cià zaakceptowałem propozycj´. Byłem jednoczeÊnie gł´boko przekonany o wartoÊci, kompetencji oraz know-how zespołu tych spółek. WartoÊci te
znalazły swoje potwierdzenie w trakcie licznych wyzwaƒ oraz zmian,
jakie zaszły w ciàgu ostatnich kilku lat. Tych wyzwaƒ i zmian nie
zabraknie równie˝ w najbli˝szej
przyszłoÊci. Pomogà nam one
w dalszym rozwoju i poprawie,
podwy˝szajàc jakoÊç Êwiadczonych przez nas
usług”.
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Rewolucyjne
TEKST

Carola Popaiz

Z poprzedniego
modelu została tylko
nazwa. Dzisiaj Fiat
Doblò ma wiele
bezkonkurencyjnych
zalet: przestronne
i bogato wyposa˝one
wn´trze, w którym
mo˝e wygodnie
podró˝owaç nawet
siedem osób, cztery
typy silników i kilka
wersji wyposa˝enia.
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Doblò

ym razem nie chodzi tylko o restyling. Po upływie
dziesi´ciu lat Fiat
Doblò postanowił
zasadniczo zmieniç swój charakter,
całkowicie odÊwie˝yç swój styl, gam´
silników, a tak˝e właÊciwoÊci
techniczne. W nowym modelu
zrezygnowano na przykład
z systemu zawieszenia tylnego
ze sztywnym mostem, na rzecz
zaawansowanego dwuwahaczowego zawieszenia najnowszej
generacji, co zaowocowało
wi´kszym komfortem oraz bardziej dynamicznym zachowaniem pojazdu. Kabina jest lepiej
wyposa˝ona i mo˝e pomieÊciç
a˝ siedem osób.

T

Samochód oferowany jest w
dwóch wersjach: osobowej i dostawczej. Zacznijmy od pierwszej z nich, której zaletà jest imponujàca przestronnoÊç wn´trza
– zgodnie ze słowami Lorenza
Sistino, szefa marki Fiata: „NazwaliÊmy jà «family space», bo
daje tyle przestrzeni, ile potrzebuje du˝a rodzina, przyjaciele i ci
wszyscy, których kochamy”.
Nowy Doblò mo˝e pomieÊciç a˝
siedem osób, które podró˝owaç
b´dà w przyjemnym i doskonale
wykoƒczonym wn´trzu. Szeroka szyba przednia oraz du˝e
przeszklone powierzchnie boczne skutecznie rozÊwietlajà kabin´ oraz dajà wra˝enie przestronnoÊci.

Mocnà stronà modelu jest tak˝e
jego baga˝nik, najwi´kszy w tej
kategorii pojazdów, o ładownoÊci od 790 do 3.200 litrów po
zło˝eniu tylnych siedzeƒ.
W niektórych wersjach wyposa˝enia mo˝na spotkaç te˝ sztywnà przegrod´ do regulowania na
dwóch poziomach; na ni˝szym
mo˝liwe jest uło˝enie ładunku
do 70 kilogramów.
Patrzàc na pojazd z zewnàtrz
trzeba powiedzieç, ˝e Doblò jest
wyrazem oryginalnego i niekonwencjonalnego stylu. Design,
autorstwa Centro Stile Fiat, sugeruje, ˝e jest to pojazd solidny
i przestronny.
Jego wymiary przedstawiajà si´
nast´pujàco: długoÊç 439 centymetrów, szerokoÊç 183 cm,
wysokoÊç 184
i 189 z relingami. Rozstaw osi
wynosi 276 cm.
Zde cy do wa ny
charakter pojazdu widaç zwłaszcza w ukształtowaniu jego
maski, w obłym kształcie zespołu Êwiateł, szerokiej klapie silnika, tworzàcej dwa boczne wybrzuszenia ponad błotnikami,
podobnie te˝ jak w wypukłych
nadkolach tylnych.
Z boku pojazdu zwraca uwag´
czarna lÊniàca oprawa drzwi,
która zlewa si´ z szybami.
Prowadnica drzwi bocznych jest wmontowana i zintegrowana z bryłà
po jaz du.

Z tyłu zwraca uwag´ równie˝
czarna lÊniàca listwa, dzielàca
drzwi na połow´. Âwiatła uło˝one sà pionowo z bardzo intensywnie lÊniàcà
strefà przezroczystà. Tył pojazdu zamyka zderzak zlewajàcy
si´ z boku z nadkolami, zaÊ u góry z kraw´dzià
drzwi baga˝nika, ju˝ bez dodatkowych wypukłoÊci. Fiat Doblò wydaje si´
modelem bezkonkurencyjnym

Nowy family
space jest
przytulny
i jasny
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równie˝ pod kàtem bezpieczeƒstwa. W wyposa˝eniu seryjnym
znajdziemy przednie i tylne
boczne poduszki powietrzne najnowszej generacji, wi´ksze od
tradycyjnych poduszek bocznych, lepiej chroniàce głow´
i klatk´ piersiowà pasa˝era. Nie
brakuje tak˝e najnowoczeÊniejszych systemów elektronicznych
dynamicznej kontroli jazdy, od
hamowania po nap´d: ABS
z elektronicznym korektorem
hamowania EBD, a zwłaszcza
ESP z systemem Hill-holder,
który pomaga kierowcy przy ruszaniu pod górk´ (to jedyny model w segmencie, który posiada
t´ funkcj´ w całej gamie). Zawieszenie przednie oparte jest na
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tradycyjnym schemacie McPherson, zaÊ zawieszenie tylne to niezale˝ne B -link z drà˝kiem stabilizujàcym. Bogata oferta wyposa˝enia: klimatyzacja automatyczna z nawiewem z tyłu, radio
MP3 sterowane z kierownicy,
tempomat, czujniki parkowania,
zestaw głoÊnomówiàcy zintegrowany z systemem Blue&Me.
Prawdziwym cackiem jest nawigator Blue&Me Tom Tom, który
pozwala na obsług´ telefonu
i nawigacji za pomocà wygodnego kolorowego ekranu, poza tym
dostarcza wiele innych potrzebnych do jazdy informacji. W nowym modelu Fiata dost´pny jest
tak˝e system Blue&Me z zestawem głoÊnomówiàcym i połà-

czeniem Bluetooth, funkcjà rozpoznawania głosu, wejÊciem
USB, czytnikiem MP3 oraz czytnikiem SMS.
Fiat Doblò sprzedawany b´dzie
w trzech wersjach wyposa˝enia
(Active, Dynamic i najbogatszej
Emotion) oraz z czterema silnikami: benzynowym 1,4 95 KM,
1.3 Multijet 90 KM, 1.6 Multijet
105 KM, 2.0 Multijet 135 KM,
z których wszystkie (za wyjàtkiem
1.3 Multijet) spełniajà normy
Euro 5. Poszczególne wersje wyposa˝one sà ponadto w funkcj´
Start&Stop, ESP z Hill-holderem
oraz filtr czàstek stałych w silnikach diesla. JedenaÊcie wariantów kolorystycznych nadwozia
podkreÊla nowy design pojazdu.

Auto DO PRACY
Przejdêmy teraz do wersji dostawczej Fiat Doblò. Odmiana
cargo została zaprojektowana
przez Fiat Professional z myÊlà
o maksymalnej wydajnoÊci
i funkcjonalnoÊci. Ten model to
wierny towarzysz tych ludzi, którzy w zwiàzku ze swojà pracà
sp´dzajà wiele godzin za kółkiem. Pojazd doskonale spisuje
si´ w warunkach miejskich,
Êwietnie nadaje si´ do sytuacji
„start and go”, załadunku i rozładunku towaru, a jednoczeÊnie
doskonale zachowuje si´ na
trasach mi´dzy miastami.
Mocnymi stronami Doblò sà: du˝a ładownoÊç, niskie koszty
u˝ytkowania, konserwacji oraz niewielkie zu˝ycie paliwa. Do tego dodaç
nale˝y jeszcze bezpieczeƒstwo i komfort. Model, który
został zrealizowany
na nowej płycie podło-
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gowej, ma szereg zalet wyró˝niajàcych go w kontekÊcie kategorii:
długoÊç wewn´trzna do 2,17
metrów, szerokoÊç mi´dzy nadkolami 1,23 m, pojemnoÊç
od 3,4 do 4,2 metrów szeÊciennych i ładownoÊç od 750 do tysiàca kilogramów. Zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi
zaledwie 4,8 litra na 100 kilometrów, zaÊ na pełnym baku mo˝na
w Doblò przejechaç 1.250 kilometrów z silnikiem 1.3 Multijet 90 KM. W stosunku do poprzedniej wersji przedział ładunkowy nowego Doblò Cargo jest
przestronniejszy, ma zbli˝ony do
szeÊcianu kształt, tak by mo˝na
było w pełni wykorzystaç jego
mo˝liwoÊci, równie˝ dzi´ki przesuwnym drzwiom bocznym oraz
obszernym drzwiom tylnym. Podobnie jak „family space” Doblò
Cargo charakteryzuje si´ silnà
osobowoÊcià: zdecydowana linia
maski i linia boczna, wypukłe
nadkola, wyraênie zarysowany
tył pojazdu, podkreÊlajà jego szerokoÊç. Du˝e rozmiary nowego
modelu, przewy˝szajàce pierwotnà wersj´, sprawiajà wra˝enie solidnoÊci i trwałoÊci. Nowe
Doblò Cargo wyposa˝one jest
w te same, co wersja osobowa,
niezawodne i ekologiczne silniki.
Niezale˝nie od tego, czy mowa

Wersja Cargo
ma wiele zalet
o silnikach benzynowych czy
diesla, wszystkie gwarantujà du˝à przyjemnoÊç jazdy, wysokie
osiàgi, cichà prac´ oraz niskie
koszty u˝ytkowania (zu˝ycia paliwa i konserwacji), niezawodnoÊç i ekologiczny charakter.
Doblò Cargo oferuje dwa rozwiàzania techniczne zwi´kszajàce przyjemnoÊç i bezpieczeƒstwo
podró˝y: system Blue&MeTM,
który umo˝liwia korzystanie
z telefonu komórkowego i odtwarzanie muzyki MP3 bez koniecznoÊci odrywania ràk od kierownicy, lub nowoczesny system

nawigacji Blue&MeTM – TomTom z kolorowym wyÊwietlaczem dotykowym, aby ułatwiç
kierowcy dotarcie do celu. Wychodzàc naprzeciw osobom pracujàcym, Doblò Cargo oferuje
ró˝ne typy nadwozia: o krótkim
lub długim rozstawie osi, wysokim dachu, combi z pi´cioma
miejscami o długim i krótkim
rozstawie osi. Oprócz tego wyposa˝enie o specjalnym zastosowaniu (lodówki, sztywno lub ruchomo montowane kontenery).
Bioràc pod uwag´ tak wiele ró˝nych wariantów wyposa˝enia,
silników oraz typów nadwozia,
moglibyÊmy stworzyç 400 odmiennych pojazdów. To prawdziwy rekord.
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U góry Fiat Doblò
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Po lewej stronie
wersja Doblò
Cargo Fiat
Professional

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI
PREMIERA

CZAS WOLNY

Nowy wymiar
mo˝liwoÊci

Fiata Doblò

TEKST

Jerzy
Kozierkiewicz
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak

Po premierze Êwiatowej
przyszedł czas na
prezentacj´ nowego Fiata
Doblò w Polsce. Najpierw
obejrzeli model dealerzy,
a nast´pnie dziennikarze.
Na miejsce premiery Fiat
Auto Poland wybrał Łódê.
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F

iat Doblò ma opini´ solidnego partnera w interesach. Nieprzypadkowo wi´c
na miejsce prezentacji modelu wybrano centrum kulturalno-handlowe Manufaktura, mieszczàce si´ w dawnej
fabryce włókienniczej. Spotkanie
z dziennikarzami rozpoczàł Bogusław
CieÊlar, Rzecznik Prasowy FAP oraz
Rafał Grzanecki, kierownik Biura PR
Dyrekcji Handlowej, który przedstawił krótkà informacj´ o krajowych publikacjach prasowych
zwiàzanych z Fiatem w 2009 roku.

Mimo panujàcego kryzysu w bran˝y motoryzacyjnej Grupa Fiat zalicza ubiegły rok do udanych.
W Europie sprzeda˝ aut marek wchodzàcych
w skład koncernu wyniosła 1 200 000 egzemplarzy
i było to o 7,1% wi´cej ni˝ w 2008 roku. Udział
w rynku wyniósł 8,8%.
„Strategià Fiat Professional sà nowe i innowacyjne
produkty oraz dalsza specjalizacja sieci dealerskiej
– powiedział Wojciech Masalski, dyrektor handlowy
FAP, prezentujàcy wyniki sprzeda˝y Grupy Fiat.
– Fiat Professional ma mocnà pozycj´ w kategorii
aut dostawczych. Zdecydowanie prowadzi w udziałach rynku (23,8%), wyprzedzajàc konkurentów:
Volkswagena (13,7%), Renaulta (10,1%), Peugeota
(9,2%), Citroëna (8,3%). Od kilku lat Fiat konsekwentnie wprowadza te˝ na rynek zmodernizowane
lub nowe modele, takie jak
Ducato, Fiorino, Scudo, Qubo
czy obecnie Doblò. Nie pozostaje to bez echa w ocenie
u˝ytkowników aut i profesjonalistów. W ciàgu ostatnich 5
lat presti˝owymi tytułami Van
of The Year zostały nagrodzone Doblò, Fiorino oraz Qubo”.
Udział samochodów dostawczych Fiata w rynku europejskim powoli, ale systematycznie roÊnie. W 2004 r. wynosił
on 10,4%, w 2006 r. – 11,0%,
w 2008 r. – 12,3%, a w ubiegłym – 12,8%. Dzieje si´ tak nie tylko dzi´ki bardzo
dobrej jakoÊci produktów, ale tak˝e oddzielnym salonom sprzeda˝y, specjalnym szkoleniom, wydłu˝onemu czasowi pracy i dobrej obsłudze posprzeda˝nej. Na ten sukces pracuje 800 dealerów ze Starego Kontynentu (bez Włoch). W Polsce logo „Fiat
Professional” ma na swoich salonach 69 dealerów.
Prezentacji „Nowego wymiaru przestrzeni”, czyli
Fiata Doblò w wersji Cargo i osobowej, podjàł si´
Piotr Kolejwa, mened˝er Marki. Doblò jest modelem o ugruntowanej pozycji na rynku. Do tej pory
sprzedano blisko milion tych aut. Zało˝eniem twórców nowego modelu było zachowanie pewnych
charakterystycznych kształtów samochodu i nieodcinanie si´ od poprzednika. Nie znaczy to jednak,
˝e w efekcie nie powstał nowy model. Jak powiedział Piotr Kolejwa: „Nowe Doblò ma tylko 3% pokrewieƒstwa z poprzednikiem”. Wszystko wskazuje
na to, ˝e nowe Doblò jeszcze mocniej osadzi si´ na
rynku w segmencie lekkich samochodów dostawczych. Po raz pierwszy oferowany b´dzie z dwoma
rozstawami osi, dwiema wysokoÊciami. Absolutnà
nowoÊcià sà podwozia do zabudowy. Łàcznie tworzà si´ ogromne mo˝liwoÊci kształtowania aut, bo
mo˝na ich stworzyç a˝ w 400 wariantach.

Podczas
prezentacji
zorganizowano
jazdy testowe
kilkoma wersjami
Doblò oraz
wystawę różnych
wersji zabudów

CENTRUM KULTURALNO-HANDLOWE

Łódzka Manufaktura
entrum powstało kilka lat temu na terenach
zabytkowego kompleksu fabrycznego. Na
blisko 100 hektarach, w drugiej połowie XIX wieku,
stworzono imperium przemysłowe Izraela Kalmanowicza
Poznańskiego. Początek dała mu zbudowana w 1862
roku manufaktura. Cały zespół budynków fabrycznych
powstał w latach 1872-1892. W 1878 r. oddano do
użytku imponującą rozmiarami przędzalnię
– wzniesiony z nieotynkowanej czerwonej cegły,
pięciokondygnacyjny budynek o długości 170 m
(obecnie mieści się tam hotel). Do kompleksu
przylega pałac Poznańskiego,
największa w Europie rezydencja
właściciela fabryki. Podobno,
kiedy zapytano go, w jakim stylu
ma być wybudowany pałac,
odrzekł, że stać go na wszystkie
style. I tak jest wewnątrz, co
można podziwiać. W pałacu
mieści się bowiem Muzeum
Historii Miasta Łodzi. Budynki
fabryki Poznańskiego, z ogromną
bramą, zostały uwiecznione
na kadrach filmu „Ziemia
Obiecana” Andrzeja Wajdy.

C

Swoimi parametrami Doblò zdecydowanie góruje
nad konkurentami. Jest od nich dłu˝sze, szersze,
wy˝sze, ma najni˝szy próg załadunku i najwi´kszà
pojemnoÊç. Te wszystkie parametry spowodowały,
˝e jest tak˝e liderem w maksymalnej ładownoÊci
– ma ona a˝ 1000 kg. Warto jeszcze wspomnieç
o jednym wa˝nym w eksploatacji parametrze modelu – o Cx, czyli współczynniku oporu powietrza.
Wynosi on 0,31 i jest ni˝szy nie tylko od osiàgni´tego w konkurencyjnych autach dostawczych, ale
tak˝e od kilku vanów i kombi.
Prezentacja dla dziennikarzy nie byłaby mo˝liwa bez
wyjaÊnienia najnowszych rozwiàzaƒ technicznych
nowego modelu. Zasady działania nowego zawieszenia, po raz pierwszy zastosowanego w klasie aut dostawczych, silników i wyposa˝enia zwiàzanego z bezpieczeƒstwem przedstawił, jak zawsze bardzo przejrzyÊcie, Andrzej Miarka z Centrum Szkoleƒ Technicznych FAP. O Doblò Panorama, czyli wariancie
osobowym auta, jego mo˝liwoÊciach, wyposa˝eniu
i szansach rynkowych opowiadał zgromadzonym
Piotr Wolfram, produkt manager Fiat Doblò.
Konferencj´ prasowà z dziennikarzami prowadził
tradycyjnie Bogusław CieÊlar, kierownik Biura Prasowego Fiat Auto Poland.

23

Kredyt 0%
- oferta godna polecenia

&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWD)LDW%DQN




022 607 49 90
ZZZILDWEDQNSO

Zapraszamy do Salonów

GRUPA
BADANIA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

Jutro
b´dzie

dzisiaj

TEKST

Francesco Novo
Giancarlo Riolfo

Nowatorstwo to gwarancja konkurencyjnoÊci
i lepszego wyrobu. Zwłaszcza, gdy w ramach
zrównowa˝onej mobilnoÊci trzeba zaproponowaç
pojazdy bardziej efektywne, oszcz´dne
i ekologiczne. Na poczàtku powiemy o tym, jak
mo˝na skonstruowaç pojazd o l˝ejszym nadwoziu.
A tak˝e o tym, jak w wyspecjalizowanych
laboratoriach Magneti Marelli Automotive
Lighting powstajà nowe systemy mocnych
reflektorów, które zu˝ywajà
niewielkà iloÊç energii. Na koniec
udamy si´ do Iveco, aby dowiedzieç
si´ czegoÊ nowego na temat
ekologicznych ci´˝arówek.
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JesteÊmy w Mirafiori wÊród ekspertów
od struktury noÊnej pojazdów. Z jednej strony
zwracamy uwag´ na kwestie bezpieczeƒstwa,
z drugiej na zu˝ycie paliwa oraz emisj´ spalin.
PrzyszłoÊç zale˝y od nowych materiałów: plastiku,
aluminium oraz stali o wysokiej wytrzymałoÊci.

Wywa˝ona

lekkoÊç
nadwozia
ekkie i pi´kne. W tych dwóch słowach zawiera si´ cała magiczna formuła produkcji samochodów, od
których oczekuje si´ coraz mniejszego zu˝ycia paliwa i jak najmniejszej emisji
szkodliwych zwiàzków do Êrodowiska naturalnego. I właÊnie to majà na uwadze
najwi´ksi producenci samochodowi, opracowujàc nowe modele pojazdów. Jednak
osiàgni´cie celu wcale nie jest łatwe,
zwłaszcza gdy masa pojazdów stale roÊnie
w wyniku coraz liczniejszych urzàdzeƒ
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem i komfortem jazdy, komunikacji i poprawà osiàgów. Wystarczy jeden przykład: Fiat 128
(z 1975 roku) wa˝ył 820 kg – dzisiejsze
Bravo a˝ 1200 kg. I choç z jednej strony
obni˝amy mas´ pojazdu, to z drugiej dodajemy coraz wi´cej urzàdzeƒ elektronicznych, które ostatecznie jà powi´kszajà.
Mimo to ci´˝ar pojazdów mo˝na przynajmniej ograniczaç.
W nowoczesnym budynku Engineering &
Design w Mirafiori pracuje „Team body”,
zespołów zło˝ony z 80 techników i in˝ynierów, którzy zajmujà si´ wszystkimi pi´cioma markami Grupy (cz´Êciowo równie˝ Ferrari). Ich zadaniem jest projektowanie i konstruowanie coraz bardziej wytrzymałych, a jednoczeÊnie coraz l˝ejszych
nadwozi. Gianfranco del Nero, szef obsza-

L
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ru „Underbody”, mówi: „Rynek oczekuje
od nas pojazdów bezpiecznych, dynamicznych oraz oszcz´dnych w u˝ytkowaniu.
Dla posiadacza pojazdu oznacza to mniejsze wydatki na coraz dro˝szà energi´,
a tak˝e mniejsze zanieczyszczenie Êrodowiska. Za przykład mo˝e tutaj posłu˝yç
Chrysler: Obama wybrał w Stanach Zjednoczonych Fiata, bo tylko nasze przedsi´biorstwo, w odró˝nieniu od innych, mo˝e
spełniç tak wysokie oczekiwania”.
W Mirafiori projektuje si´ pojazdy, które
spełniajà wiele wymogów rynkowych, czasem nawet sprzecznych ze sobà. Marco
Schierano jest specjalistà od cz´Êci przykr´canych do nadwozia: „Tak ambitne cele
– mówi – ka˝à nam szukaç coraz bardziej
nowatorskich rozwiàzaƒ. Poza kształtem
nadwozia, który zwi´kszałby jego wytrzymałoÊç, w ciàgu ostatnich lat du˝o pracy
wło˝yliÊmy w same materiały, współpracujàc pod tym wzgl´dem z naszymi dostawcami. Nadwozia skonstruowane sà z setek
zespawanych ze sobà cz´Êci. Wykorzystujàc jednoczeÊnie ró˝ne rodzaje stali toczonej na ciepło, aluminium i plastik mo˝emy
osiàgnàç podwójnà korzyÊç: wi´kszà wytrzymałoÊç i mniejszy ci´˝ar”.
Wyniki widaç jak na dłoni: wykorzystujàc
stal tłoczonà na ciepło mo˝na, przy zachowaniu tych samych osiàgów, zmniejszyç

ci´˝ar konstrukcji a˝ o dziesi´ç procent
w stosunku do blachy wykorzystywanej do
tej pory. Profilowany plastik o strukturze
plastra miodu w przypadku zderzania pochłania o dwadzieÊcia procent energii wi´cej, a wa˝y o wiele mniej. Dlatego właÊnie
nowe materiały zaczyna si´ stosowaç
w istotnych punktach konstrukcyjnych pojazdów. Aluminium łatwo poddaje si´ obróbce, nie wymaga kataforezy, zaÊ problem łàczenia ze sobà aluminiowych cz´Êci
rozwiàzano za pomocà Êrub.
Schierano dodaje: „Pracujemy tak˝e nad
obni˝eniem kosztów napraw w przypadku drobnych stłuczek. MiTo, Delta i Qubo majà na przykład belk´ poprzecznà
pod zderzak, chroniàcà pojazd przed
drobnymi stłuczkami, zrobionà z bardzo
wytrzymałego plastiku i wa˝àcà o połow´
mniej od tradycyjnych belek. Fiat jest

pierwszym konstruktorem na Êwiecie stosujàcym tego typu belki”.
Aby zapewniç pasa˝erom wysokie bezpieczeƒstwo jazdy, struktura kabiny pojazdu
powinna byç odporna na deformacje oraz
posiadaç kontrolowane strefy zgniotu.
Oznacza to, ˝e kabina musi mieç sztywnà
struktur´, zbudowanà na przykład z bardzo wytrzymałej stali tłoczonej na ciepło,
aby uniemo˝liwiaç jej odkształcenia. RównoczeÊnie stale zwi´ksza si´ obj´toÊç kontrolowanych stref zgniotu, których zadaniem jest pochłanianie nadmiaru energii

Eksperymentalna
wersja nadwozia,
osobnym kolorem
zaznaczono różne
materiały,
z których została
wykonana:
na niebiesko –
plastik, na
fioletowo – stal
o wysokiej
wytrzymałości.
Poniżej team
„underbody”

Marco
Schierano
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poprzez „komory” poprzeczne (belki)
i podłu˝ne (wzdłu˝nice) z aluminium lub
plastiku, wytracajàce energi´ poza zasi´giem pasa˝erów. Schierano precyzuje:
„Dobrym przykładem b´dzie tutaj Fiat 500,
który w 2007 roku zdobył pierwszà nagrod´ Eurocarbody za wyjàtkowe wyniki
w zakresie ci´˝aru i osiàgów, wyprzedzajàc pod tym wzgl´dem takie pojazdy jak
Renault Laguna i Mercedesa klasy C”.
Polityka projektantów z Mirafiori zamyka
si´ w kilku liczbach: w ciàgu ostatnich kilku lat nadwozie ka˝dego nowego modelu

powinno byç od dwóch do dziesi´ciu procent l˝ejsze od swojego poprzednika. To
wa˝ne osiàgni´cie, jeÊli dodamy do tego
popraw´ bezpieczeƒstwa i osiàgów.
Ale sama redukcja ci´˝aru nie wystarczy.
„PodnieÊliÊmy poprzeczk´ wy˝ej – podsumowuje Schierano. – MyÊlimy o małych
samochodach, których rozmiary oraz
koszty nie sà du˝e, za to osiàgi porównywalne z pojazdami wi´kszymi. Projekt nowego Fiata 500 potwierdza t´ tendencj´.
Wszak gwarantujemy pi´ciogwiazdkowe
bezpieczeƒstwo w samochodzie miejskim”.

Od reflektorów ksenonowych do diod LED –
nowoÊci technologiczne Magneti Marelli
Automotive Lighting wprowadziły sporo
zamieszania. Dzi´ki nim zyskujemy wi´ksze
bezpieczeƒstwo i poszanowanie Êrodowiska.

Technologia

Êwiatła
edług statystyk najwi´cej wypadków zdarza si´ w nocy. To wina
zm´czenia, bardzo cz´sto alkoholu oraz Êrodków odurzajàcych.
Ale istnieje te˝ zupełnie inny i bardziej prozaiczny powód tego, ˝e je˝d˝enie nocà jest
bardziej niebezpieczne ni˝ za dnia. CiemnoÊç. Dlatego te˝ stały rozwój technologii
oÊwietleniowej jest wa˝nym punktem
w poprawie bezpieczeƒstwa jazdy. TrzydzieÊci lat temu w wi´kszoÊci pojazdów
montowano reflektory z normalnymi ˝arówkami. Reflektory halogenowe spotkaç
mo˝na było tylko w dro˝szych modelach.
Dzisiaj Êwiatłami ksenonowymi dokonaliÊmy prawdziwego technologicznego skoku. Nowe reflektory sà nawet trzy razy silniejsze od dotychczasowych i oÊwietlajà
trzykrotnie wi´kszà powierzchni´ drogi.

W
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Europejski lider i jeden
z pierwszych w świecie
półka Automotive Lighting, powstała z fuzji Magneti
Marelli Illuminazione, Bosch Lighting i Seima,
zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie w świecie
(drugie pod względem produkcji świateł tylnych) wśród
producentów świateł
samochodowych. Poza samym
know-how firmy, jej mocną
stroną jest jej obecność na
rynku międzynarodowym. Liczy
sobie aż dziewięć zakładów
produkcyjnych w Europie, pięć
w Azji i trzy w Ameryce.
„Produkujemy we Francji,
Niemczech, Czechach, Polsce,
Włoszech, Hiszpanii, Chinach,
Indiach, Malezji, Turcji, Rosji,
Meksyku i w Brazylii – mówi
Ermanno Ferrari, szef
Automotive Lighting. – To ważne,
gdyż w ten sposób możemy
zaproponować naszym klientom
kompleksową usługę, począwszy
od pracy nad nowym wyrobem aż do jego produkcji
w każdym regionie świata”. W branży samochodowej
zachodzi zjawisko koncentrowania sił w kilku
międzynarodowych grupach. „Jeśli chodzi o rynek
oświetleniowy to podział rynku został ustalony – dodaje
Ferrari. – Oprócz Magneti Marelli Automotive Lighting jest
jeszcze kilka przykładów udanych fuzji. Valeo powstała na
przykład z połączenia Marshall, Cibie, Sylvania i Ichikoh.
Dzisiaj rynek międzynarodowy podzielony jest pomiędzy
czterech wielkich graczy: Koito, Magneti Marelli
Automotive Lighting, Valeo i Hella. Ich udziały w rynku są
jednak na tyle duże, że raczej trudno sobie wyobrazić
kolejne fuzje”.
Dysponując siedemnastoma zakładami produkcyjnymi,
rozsianymi po całym świecie i jej wielonarodową załogą,
Magneti Marelli Automotive Lighting jest prawdziwą
wierzą Babel języków, kultur i tożsamości. „Taka
mieszanina kultur – wyjaśnia Ferrari – jest zaletą tej firmy
i kapitałem, na który stawiamy w dialogu z naszymi
klientami i partnerami na całym świecie. W naszym
komitecie dyrekcyjnym zasiadają osoby sześciu różnych
narodowości. Codzienna konfrontacja z ludźmi o innej
formacji kulturowej, społecznej i życiowej, zmusza
każdego z nas do szukania punktów stycznych i wspólnych
celów. Ale mimo tylu różnic istnieje między nami zaufanie
i szacunek. A także świadomość przywiązania do firmy”.

S

Jednak prawdziwie nowe mo˝liwoÊci rodzà si´ przy wykorzystaniu reflektorów
LED. WÊród firm zaanga˝owanych w szukanie nowoÊci technologicznych znalazła
si´ Magneti Marelli Automotive Lighting,
która jako jedna z pierwszych wprowadziła w 1991 roku reflektory ksenonowe.
W stosunku do halogenów dajà one 300%
Êwiatła wi´cej i zu˝ywajà o połow´ mniej
energii. Reflektory te produkujà Êwiatło
zbli˝one do Êwiatła słonecznego, które jest
naturalne dla ludzkiego oka. DługoÊç
Êcie˝ki Êwiatła, która zazwyczaj wynosi
około 80 m, została wydłu˝ona do 130 m.
Podwojenie szerokoÊci wiàzki Êwiatła spowodowało polepszenie widocznoÊci bocznej. Ostatecznie oÊwietlona powierzchnia
drogi znacznie si´ powi´kszyła. Najlepsze
reflektory halogenowe oÊwietlajà co naj-
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wy˝ej 2600 m2, podczas gdy ksenonowe
nawet do 7000 m. Według badaƒ przeprowadzonych w Niemczech, stosowanie reflektorów ksenonowych mo˝e zmniejszyç
o 25% liczb´ wypadków samochodowych
w nocy, w tym a˝ o 42% powa˝nych.
Nie mniej wa˝na od samej efektywnoÊci
oÊwietlenia zdaje si´ mo˝liwoÊç odpowiedniego sterowania êródłem Êwiatła. Systemy adaptacji oÊwietlenia zwracajà automatycznie Êwiatło w stron´ kierunku jazdy,
oÊwietlajà przy tym wewn´trznà kraw´dê
drogi przy skr´cie. Sam pomysł nie jest
nowy. Ju˝ Citroën w latach 60. próbował
podobnych rozwiàzaƒ, łàczàc reflektory
z kołami skr´tnymi, ale było to rozwiàzanie
zbyt skomplikowane technicznie i szybko
je zarzucono. Reflektory samoregulujàce
si´ Magneti Marelli sà bardziej zaawansowane. Wykorzystujàc układy elektroniczne, biorà pod uwag´ szybkoÊç jazdy, kàt
skr´tu oraz pr´dkoÊç kàtowà pojazdu.

Ale prawdziwa rewolucja techniczna to
„zimne Êwiatła”. Diody Êwietlne (LED)
mogà byç u˝ywane zarówno w funkcji
Êwiateł mijania, jak i pozycyjnych, kierunkowskazów i Êwiateł stopu. Sà małe, mocne i zu˝ywajà naprawd´ niewielkà iloÊç
energii. To wa˝ne cechy w chwili, gdy konstruktorzy pojazdów dà˝à do zmniejszenia
zu˝ycia paliwa oraz emisji dwutlenku w´gla. I równie˝ pod tym wzgl´dem diody
LED produkowane przez Magneti Marelli
Automotive Lighting przodujà na rynku
i stosowane sà ju˝ przez wielu producentów samochodowych. W Êwiatłach do jazdy dziennej w nowych modelach, których
włàczanie stanie si´ za chwil´ obowiàzkowe w całej Europie, u˝ywa si´ wyłàcznie
diod LED, ale powoli zaczyna si´ je stosowaç równie˝ w reflektorach, bowiem zapewniajà one te same osiàgi, co Êwiatła
ksenonowe, przy mniejszym zu˝yciu energii. O ile dotychczasowy układ oÊwietlenia
zu˝ywał Êrednio 652 W, to przy zastosowaniu wyłàcznie diod LED, b´dzie zu˝ywał zaledwie 168 W. Bioràc zaÊ pod uwag´
fakt, ˝e wszystkie Êwiatła zapalamy na raz
tylko w wyjàtkowych sytuacjach, Êrednie
zu˝ycie energii spada ze 130 do 38 Wat.
JeÊli zaÊ chodzi o emisj´ CO2, zanotujemy
spadek z 3,4 grama na kilometr do jednego grama. Poza tym diody LED majà niewielkie rozmiary, a ich ˝ywotnoÊç przekracza długoÊç ˝ycia samego pojazdu.

Ekologiczne diesle, paliwa alternatywne, pojazdy o nap´dzie
hybrydowym. Iveco stawia na program zrównowa˝onego rozwoju,
by staç si´ bardziej konkurencyjnym graczem na rynku.

Tworzymy

ekologiczny

transport

owatorstwo i zrównowa˝ony rozwój. Na aspekty te stawia Iveco,
grajàc o swojà przyszłoÊç, bowiem
ju˝ dzisiaj zajmowanie czołowych
pozycji w produkcji pojazdów ekologicznych daje znacznà przewag´ wobec konkurencji. Jakie b´dà wi´c „niebrudzàce”
autobusy i ci´˝arówki przyszłoÊci według
Iveco? Pytanie to zadaliÊmy Giandomenico Fiorettiemu, szefowi Innovation&Alternative Traction. Powiedział: „Kiedy czyta
si´ czasem pras´, odnieÊç mo˝na wra˝enie, ˝e silniki diesla nie b´dà miały wielkiej
przyszłoÊci. ˚e zostanà wyparte, na przykład, przez nap´dy wodorowe. Nic bardziej mylnego. Choçby dlatego, ˝e silniki
na rop´ wcale si´ jeszcze nie prze˝yły,
a epoka nap´dów wodorowych jest jeszcze
daleko przed nami”.
I dodał: „Ekologiczne silniki diesla dla
wielu stanowià najlepsze rozwiàzanie
w transporcie kołowym. Poza tym wydajnoÊç diesli jest stosunkowo długa przy jednoczesnym niskim zu˝yciu paliwa. Rozwój
technologiczny pozwolił na wyeliminowanie niektórych niekorzystnych aspektów
tych zespołów nap´dowych, jak hałaÊliwoÊç czy wysoka emisja spalin. Iveco oferuje szerokà gam´ pojazdów z silnikami
diesla spełniajàcych normy Euro 5, a wiele
z tych ci´˝arówek i autobusów dost´pnych
te˝ jest w wersji EEV (Enhanced Enviromentally Friendly Vehicles), o poziomie

N

emisji spalin porównywalnym z nap´dami
na paliwo metanowe”.
Pojazdy Iveco spełniajà wszystkie nowoczesne wymogi dzi´ki silnikom Fiat Powertrain Technologies wyposa˝onym
w nowatorskie rozwiàzania, takie jak
wtrysk paliwa Common Rail ostatniej generacji lub systemy selektywnej redukcji
katalitycznej spalin SCR.
Oprócz silników diesla Iveco stawia tak˝e
na paliwa alternatywne, na nap´d elektryczny i hybrydowy. Na pierwszym miejscu wÊród paliw alternatywnych znajduje
si´ gaz. Spalanie gazu jest bardziej ekologiczne od spalania jakiegokolwiek innego
paliwa pochodnego ropy, jak benzyna czy

Iveco Daily
zasilany
mieszanką
wodoru
i metanu
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Kilka Daily
o napędzie
hybrydowym
we flocie FedEx.
Poniżej Eurocargo
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olej nap´dowy. Poza tym nie wymaga
skomplikowanych systemów uzdatniania
spalin – wystarczy zwykły katalizator trójkierunkowy. W ciàgu ostatnich kilku miesi´cy Iveco wypuÊciło na rynek metanowy
Eurocargo i Eco Daily Natural Power, wyposa˝one w silniki bifuel, które mogà byç
zasilane zarówno gazem jak i benzynà. Oba
modele przeznaczone sà przede wszystkim
do u˝ytkowania w mieÊcie. Do tego dodaç
nale˝y nowà wersj´ Stralisa o nap´dzie gazowym (ten ostatni model zaprojektowany
został z myÊlà o słu˝bach zajmujàcych si´
oczyszczaniem miast), a tak˝e całà gam´
autobusów o nap´dzie gazowym.
Mówi Fioretti: „Iveco było pierwszà firmà,
która na szerokà skal´ wprowadziła na rynek pojazdy o nap´dzie gazowym i dzisiaj
dysponuje ich kompletnà gamà. Wszystkie
mogà jeêdziç tak˝e na tzw. biometanie,
otrzymywanym w procesie recyklingu odpadów, który u˝ywany jest do zasilania pojazdów transportu miejskiego. Testujemy
właÊnie nowe paliwa ekologiczne do silników diesla, tzw. rodzin´ paliw „drugiej generacji”, które nale˝y odró˝niç od tzw.
„paliw biologicznych”, wzbudzajàcych
wiele dyskusji i przeciwwskazaƒ. Do tej
rodziny paliw nale˝y HVO (Hydrotreated
Vegetable Oil) płynne paliwo uzyskiwane
w wyniku utwardzenia olejów roÊlinnych,
pochodzàcych np. z alg lub z takich roÊlin
jak jatrofa. Tego typu nowe paliwa nie tylko spełniajà wszelkie kryteria zrównowa˝onego rozwoju, ale majà te˝ lepsze wła-

ÊciwoÊci chemiczno-fizyczne od oleju nap´dowego. Kolejnym paliwem ekologicznym jest BTL (Biomass To Liquid), pochodzàce z zgazowania i syntezy biomasy.
Stosowanie BTL mo˝e zmniejszyç o 95%
emisj´ gazów cieplarnianych”.
Na koniec zatrzymajmy si´ na chwil´ przy
pojazdach o nap´dzie elektrycznym i hybrydowym, wÊród których Iveco zajmuje
czołowà pozycj´ dzi´ki Astrze, spółce zało˝onej w 1991 roku, b´dàcej dzisiaj jednym z najlepszych oÊrodków konstrukcyjnych nap´dów alternatywnych.
W 2009 roku, przy okazji wprowadzenia
na rynek EuroDaily, pokazano jego nowà
wersj´ o nap´dzie elektrycznym, która została nagrodzona na Mi´dzynarodowych
Targach MobilnoÊci Elektrycznej „eCar
Tech 2009” jako najlepszy samochód dostawczy o zerowej emisji spalin. Dzisiaj
Daily o nap´dzie elektrycznym jest cz´Êcià
rynkowej oferty samochodów, w której
znajdujà si´ tak˝e autobusy, w przyszłoÊci
zaÊ mo˝e staç si´ podstawowym samochodem dostawczym w transporcie miejskim.
Kolejnym wa˝nym obszarem zmagaƒ producentów jest technologia hybrydowa,
która zakłada obecnoÊç w pojeêdzie
dwóch alternatywnych systemów nap´dowych, jak na przykład silnika spalinowego
i elektrycznego. Pojazdy hybrydowe sà
obecnie w fazie ostatecznej weryfikacji.
Jazdy próbne i testy przeprowadzone na
hybrydowym Eurocargo przez TNT i Coca-col´ zostały właÊnie zakoƒczone, trwajà
jeszcze próby hybrydowego Daily furgonetki w Federal Express oraz minibusa
w ATM (Azienda Transporti Milanesi).
„Testowane przez FedEx modele Daily to
rozwini´te prototypy – wyjaÊnia Fioretti –
dostarczone klientowi w 2008 roku do testów, które zostanà zakoƒczone si´
w 2010 r. Dwa i pół roku testów wystarczy, by sprawdziç zalety i niezawodnoÊç
pojazdu w realnych warunkach u˝ytkowania. FedEx jest nie tylko najwi´kszà ekspresowà siecià kurierskà, to tak˝e nasz
wieloletni partner, który wraz z naszà firmà stał si´ pionierem w wykorzystywaniu
technologii hybrydowej. Niedawno firma
ta otworzyła w Nowym Jorku agencj´,
w której pracujà wyłàcznie furgonetki
o nap´dzie hybrydowym. Poza tym w ró˝nych miastach Europy FedEx ma ju˝ dzie-

si´ç hybrydowych Daily. Zacz´ło si´ od
Turynu, póêniej był Mediolan, Pary˝, za
chwil´ dołàczy do tych miast Berlin i Zurych. Rezultaty sà zach´cajàce: zu˝ycie paliwa zmalało o 27%, zaÊ niezawodnoÊç jest
porównywalna z silnikami diesla. Flota
Iveco pozwoliła tak˝e na redukcj´ emisji
dwutlenku w´gla a˝ o 15 ton”.
Zalety nap´du hybrydowego wynikajà
przede wszystkim z mniejszej pojemnoÊci
cylindrów w stosunku do silników diesla,
z rozwini´tej funkcji Stop&Start oraz
z odzyskiwania podczas hamowania energii kinetycznej, która zostaje nast´pnie
przekształcona w energi´ elektrycznà
i zmagazynowana w bateriach. Poza tym
wyszukane systemy sterowania pozwalajà
na efektywne wykorzystanie obydwu nap´dów, jak na przykład wysoki moment
obrotowy silnika elektrycznego w momencie ruszania i wysoka moc silnika spalinowego. „Uwa˝amy, ˝e Iveco osiàgn´ła ju˝
bardzo wysoki stopieƒ wyspecjalizowania
w technologii hybrydowej – mówi Fioretti
– i kiedy tylko zapotrzebowanie rynku odpowiednio wzroÊnie, b´dziemy gotowi do
rozpocz´cia produkcji seryjnej”.
A nap´d wodorowy? „Cztery lata temu
z okazji Zimowych Igrzysk w Turynie oddaliÊmy w u˝ytkowanie pierwszy autobus
o nap´dzie wodorowym fuel cell. Z punktu
widzenia technicznego jesteÊmy gotowi na
takie wyzwania, ale z punktu widzenia

ekonomicznego jest na to jeszcze za wczeÊnie. Wodór nie wyst´puje w czystej formie
w naturze, tylko w połàczeniu z innymi
pierwiastkami jak tlen w postaci wody lub
w´giel w postaci w´glowodorów. Aby go
odzyskaç potrzeba energii. Poza tym obawy wywołuje cały czas powszechne u˝ycie
wodoru w stanie czystym, który jest gazem
łatwopalnym. Chciałbym jednak wspomnieç o innym nowatorskim projekcie realizowanym we współpracy z Centrum Badaƒ Fiata: EcoDaily na paliwo wodoro-metanowe. Mowa o pojeêdzie o nap´dzie
na paliwo gazowe, zło˝one w 30% z wodoru i pozostałych 70% z metanu. Celem tego
projektu jest przerzucenie pomostu
pomi´dzy technologià dzisiejszà –
metanu powszechnie u˝ywanego –
i technologià przyszłoÊci – wodorem.
Jeden Daily tego
rodzaju zostanie
przetestowany na trasie na autostradzie
22 w Brennero. Wodór potrzebny do nap´du zostanie wyprodukowany przy u˝yciu nadwy˝ki energii w elektrowni wodnej, w myÊl zasady oszcz´dnoÊci i ochrony
Êrodowiska naturalnego”.

Ciężarówka
Iveco Eurocargo
używana przez
Coca-Colę
do transportu
na terenie
Niemiec
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Danuta Gołąb
poznaje pracę
na Montażu,
dzięki temu wie,
co dzieje się
z samochodem,
który opuszcza
jej wydział

Poznaç produkcj´

od podstaw

W jaki sposób zapewniç nowym pracownikom
mo˝liwoÊç pełnego zapoznania si´ z procesem
produkcji samochodu w fabryce?
Odpowiedê przynosi program o nazwie
„Operacja Tute Blu”, zapoczàtkowany
w 2006 roku i wcià˝ cieszàcy si´ du˝ym
uznaniem w tyskim zakładzie Fiat Auto Poland.
34

S

zybko okazało si´, ˝e program Tute Blu
to doskonały sposób na wprowadzenie
nowo przyj´tych osób w struktury firmy. W trakcie jego realizacji majà nie
tylko mo˝liwoÊç poznania poszczególnych obszarów, ale przede wszystkim
pracy bezpoÊrednio na linii i przyjrzenia
si´ całemu procesowi produkcji. Inicjatywa narodzi∏a si´ we W∏oszech, dlatego te˝ i włoska nazwa pozostała.
Cały harmonogram Tute Blu jest tak zbudowany,
by jego uczestnicy w pierwszej kolejnoÊci mogli
przyjrzeç si´ pracy tzw. słu˝b staffowych – czyli
działom JakoÊci, Kontroli Zakładu, Słu˝by Technicznej, Projektu Uruchomieƒ i Modyfikacji Modeli, a tak˝e Programów i Czynników Produkcji oraz
FAPS. W kolejnych dniach poznajà poszczególne
jednostki produkcyjne, najpierw od strony organizacyjnej, a nast´pnie pracujàc osobiÊcie na linii.
Ka˝dy z uczestników programu proszony jest po jego zakoƒczeniu o wypełnienie tzw. karty feedback,
w której mo˝e podzieliç si´ obserwacjami i pomysłami, jakie przyszły mu w tym czasie do głowy.
Koƒcem ubiegłego roku w tyskim Fiacie Auto Poland prac´ rozpocz´ła kolejna grupa nowych pracowników. W nast´pnych tygodniach poznawali
zakład według harmonogramu i zasad Tute Blu,
a po zakoƒczeniu udziału w programie przedstawili swoje sugestie.

Danuta Gołàb, in˝ynieria produkcji, Lakiernia:
„Po skoƒczeniu studiów
dostałam w tyskim Fiacie
sta˝ absolwencki, a po
jego odbyciu informacj´
o zatrudnieniu. Zajmuj´
si´ zagadnieniami zwiàzanymi z in˝ynierià chemicznà. Dział, który
przyciàgnàł mojà najwi´kszà uwag´ podczas
Tute Blu, to Monta˝.
Dlatego, ˝e jest to etap produkcji nast´pujàcy zaraz
po mojej pracy i uczestnictwo w programie było doskonałà okazjà, by zobaczyç, co dzieje si´ dalej z samochodem, który opuszcza naszà jednostk´. Du˝e
wra˝enie zrobił na mnie właÊciwie cały proces produkcji, du˝a komputeryzacja stanowisk, a tak˝e etap
testów, jakie przechodzà samochody zanim opuszczà fabryk´. Uwa˝am, ˝e inicjatywa jest naprawd´
wartoÊciowa dla osób, które nigdy nie pracowały fizycznie. Z pozoru wszystko wydaje si´ proste, ale
wystarczy 8 godzin w tej samej pozycji i ju˝ widaç, ˝e
wcale nie jest, a du˝e tempo produkcji robi swoje”.

Edyta Salachna, Planowanie Logistyczne: „Po
studiach znajomi, którzy
pracujà w Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej
przekonali mnie, ˝e to
solidna firma i zach´cili
do spróbowania w Tychach. Swojà kandydatur´ zgłosiłam poprzez
stron´ www i udało si´.
Nigdy do tej pory nie
byłam w tak wielkim
i nowoczesnym zakładzie, podczas jego poznawania
najwi´ksze wra˝enie zrobiła na mnie Spawalnia
– głównie ze wzgl´du na poziom jej zrobotyzowania. Trzeba przyznaç, ˝e inaczej patrzy si´ na funkcjonowanie zakładu z perspektywy pracownika fizycznego. To, co na pewno w przyszłej pracy mi si´
przyda, to doÊwiadczenie zwiàzane z dostawà materiałów i tym, jakie komplikacje mo˝e spowodowaç
ich brak w odpowiednim czasie. Uwa˝am, ˝e Tute
Blu to doskonały pomysł dla ludzi takich, jak ja
– przychodzàcych zupełnie z zewnàtrz. Pozwala poznaç nie tylko firm´, ale przede wszystkim ludzi,
z którymi si´ b´dzie póêniej współpracowaç, a to
bardzo ułatwia start”.

Michał Lubos, utrzymanie ruchu, Spawalnia:
„We wrzeÊniu 2009
ukoƒczyłem studia i od
poczàtku szukałem du˝ej firmy motoryzacyjnej.
Studiowałem kierunek
Automatyka i Robotyka, jestem projektantem
i zajmuj´ si´ elementami
mechaniki robotów. Do
pracy przyst´puj´ z du˝à
nadziejà i przekonaniem,
˝e moja wiedza tutaj si´ przyda. Co ciekawe, podzespoły, które projektowaliÊmy na studiach, mo˝na było tu zobaczyç na ˝ywo, dotknàç ich i zweryfikowaç
to, co mówili profesorowie. Naturalnie z powy˝szych przyczyn najbli˝sza była mi Spawalnia – tu jest
najwi´cej robotów i tu, z mojego punktu widzenia,
najwi´cej si´ dzieje. A sam program Tute Blu? Dzi´ki niemu ktoÊ, kto nigdy nie pracował fizycznie, jest
w stanie doceniç prac´ innych w zakładzie. Naprawd´, kierownicy sami nie wystarczà – mimo robotyzacji i automatyzacji, bez pracowników fizycznych po
prostu produkcji nie da si´ zrealizowaç. Dlatego
właÊnie sà tak wa˝ni dla całego procesu”.
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Andrzej Czarnota, in˝ynieria produkcji, Spawalnia: „Moja obecnoÊç
w tym zakładzie została
zdeterminowana chyba
ju˝ we wczesnym dzieciƒstwie i ÊciÊle wià˝e
si´ z zainteresowaniami.
Moi rodzice sà plastykami, ja zwykle bardziej
byłem zainteresowany
technikà. Ojciec jest
rzeêbiarzem i czasem
spawał rzeêby z ró˝nych elementów. A przecie˝
kwintesencjà techniki i sztuki w jednym jest… samochód. Zawsze chciałem robiç w ˝yciu coÊ zwiàzanego z samochodami i przy wybieraniu swojej drogi
˝yciowej rozwa˝ałem prac´ w przemyÊle motoryzacyjnym i w pierwszej kolejnoÊci pomyÊlałem oczywiÊcie o Fiat Auto Poland. Ju˝ podczas studiów byłem
tutaj w fabryce na wycieczce – tempo produkcji, automatyzacja całego procesu, to wszystko zawsze robiło na mnie du˝e wra˝enie. Podczas uczestnictwa
w programie Tute Blu, oprócz oczywistych korzyÊci
dla mnie wynikajàcych z dogł´bnego poznania zakładu, zasugerowałem kilka pomysłów racjonalizatorskich np. co mo˝e robiç pracownik, kiedy czeka
na podajnik, jak zmodernizowaç ruch podajnika, by
był bardziej wydajny itp.”

Sylwia Morcinek, in˝ynieria produkcji, Monta˝: „W 2008 roku otrzymałam nagrod´ Fiata za
prac´ magisterskà na temat polimerów przewodzàcych i nanowłókien.
Poniewa˝ w regulaminie
była mo˝liwoÊç ubiegania si´ o sta˝ w tej firmie,
postanowiłam napisaç
podanie i zostałam przyj´ta. Podczas uczestnictwa w programie Tute Blu najbardziej podobało mi
si´ w Spawalni – jest tam deficyt kobiet, wi´c trzeba
przyznaç, ˝e zwracałyÊmy cały czas uwag´ pracujàcych panów. Odkàd rozpocz´łam sta˝, zajmuj´ si´
zagadnieniami zwiàzanymi z ergonomià i pod tym
kàtem obserwowałam stanowiska pracy. Stojàc kilka godzin w danym miejscu pracy, mogłam je dobrze poznaç. Jednà z obserwacji, które poczyniłam,
były cz´sto rozładowujàce si´ wkr´tarki i mi´dzy innymi temu właÊnie zagadnieniu poÊwi´ciłam wnioski przekazane zwierzchnikom po programie”.
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Justyna Radzioch, in˝ynieria produkcji, Monta˝: „Ju˝ na II roku studiów miałam troch´
szcz´Êcia i udało mi si´
dostaç do tyskiej fabryki
na praktyk´ wakacyjnà.
W niemałej cz´Êci moja
praca magisterska dotyczyła WCM. Niemal naturalnà kolejà rzeczy zacz´łam wi´c staraç si´
o zatrudnienie w Fiat
Auto Poland i po dziewi´ciomiesi´cznym sta˝u dostałam tu prac´. Przyznam, ˝e w doÊç du˝ym stopniu znałam wczeÊniej Monta˝ i Spawalni´, inne wydziały nieco mniej. Podczas uczestnictwa w Tute Blu
zauwa˝yłam, ˝e w Spawalni jest mniej ludzi, co ułatwia pracownikom integracj´, właÊciwie ka˝dy zna
si´ z ka˝dym. W jednostce Monta˝u pracuje o wiele
wi´cej osób i jest to ju˝ du˝o trudniejsze. Co przede
wszystkim dał mi ten program? Najwa˝niejsze jest
to, ˝e mogłam popracowaç fizycznie i zobaczyç jak
to jest przy tak szybkim tempie produkcji. OczywiÊcie pomysły pojawiły si´ od razu i zgłosiłam kilka
dotyczàcych ergonomii pracy podajników, czy spraw
zwiàzanych z nadmiernym wyginaniem ciała. Gdyby
nie uczestnictwo w tym programie, poznanie całego
procesu produkcji na pewno byłoby trudniejsze
i trwało znacznie dłu˝ej”.

CELINA KRZY˚KOWSKA, HR, KOORDYNATOR PROGRAMU

Dagmara Gut, technolog, Lakiernia: „Ukoƒczyłam
Politechnik´
Krakow skà, a kie dy
w internecie znalazłam
informacj´ o rekrutacji,
wysłałam aplikacj´ i zostałam przyj´ta do pracy
we wrzeÊniu 2007.
Tute Blu to dobry sposób na szkolenie kadry,
nigdy wczeÊniej si´ z takim systemem nie spotkałam. W moim przypadku pozwolił na rzeczywistà ocen´ realiów produkcji i unikanie bł´dów.
Dzi´ki niemu mo˝na zobaczyç, ˝e istniejà nie tylko
normy i technologie, ale w sposób bardzo praktyczny spojrzeç na produkcj´ samochodów.
Program umo˝liwia te˝ poznanie ludzi, którzy pracujà na innych jednostkach i ułatwia bardzo funkcjonowanie mi´dzy nimi. Po uczestnictwie w tym
programie po prostu przestajà to ju˝ byç anonimowe osoby. Nowy pracownik po takim szkoleniu jest
ju˝ nie tylko teoretykiem, ale wie, na czym polega
ta praca i zyskuje szacunek wzgl´dem osób, które
tak dobrze jà wykonujà.
Bardzo podoba mi si´ wymiar mi´dzynarodowy tej
firmy – ró˝ne narodowoÊci, ró˝ne podejÊcie do ˝ycia
i do pracy. To ogromny zakład, wi´c pracuje si´ na
co dzieƒ z liczbà ró˝nych ludzi, o ró˝nym doÊwiadczeniu i spojrzeniu na Êwiat. I to jest fascynujàce”.

Michał Warda, KZT,
Spawalnia: „Po zakoƒczeniu studiów wysłałem
do Fiata Auto Poland
swoje CV i dostałem pozytywnà odpowiedê. Teraz pracuj´ bezpoÊrednio
przy produkcji, dlatego
bardzo wa˝ne było dla
mnie to, by przejÊç przez
wszystkie nitki linii produkcyjnej, a program
Tute Blu był ku temu doskonałà okazjà. Przyznam, ˝e kolosalnie zmieniła
si´ moja wiedza na temat tego, jak funkcjonuje zakład, o tym w jak du˝ym stopniu Monta˝ opiera si´
na pracy ludzkich ràk i ˝e Spawalnia jest całkowicie
zmechanizowana. Co mi si´ najbardziej podobało?
Chyba system dostaw „Just in time”, czyli dostarczanie komponentów do monta˝u przez firmy poÊrednie w odpowiednim momencie – dokładnie
wtedy, gdy sà potrzebne”.

Istota Tute blu
azwa „tute blu” nawiązuje
do granatowych kombinezonów,
przeznaczonych dla pracowników
zatrudnionych w produkcji. Inicjatywa
powstała we Włoszech w 2006 roku,
a skierowana jest do wszystkich nowo
zatrudnianych pracowników
umysłowych w Zakładzie Tychy.
Zakład jest olbrzymi, nie tylko
pod względem powierzchni, ale
i specyfiki poszczególnych obszarów
produkcyjnych, dlatego zakładając
granatowe kombinezony i pracując
na różnych stanowiskach, nowo
zatrudnieni pracownicy umysłowi mogą poznać od
podstaw pracę w firmie i wszystkie obszary jej działania.
Uczestnicy programu podczas dwutygodniowego
szkolenia o charakterze stażu pracują 3 dni
w poszczególnych Jednostkach Produkcyjnych.
Wcześniej poznają także charakter pracy służb takich
jak Jakość, Logistyka, Projekt Uruchomień i Modyfikacji
Modeli, Kontrola Zarządzania, FAPS, Służba Techniczna
oraz pierwsze zasady WCM.
Inicjatywa ta bez wątpienia przynosi wiele korzyści, i to
nie tylko samym zainteresowanym, którzy w ten sposób
mają lepszy start w firmie. Jej wagę i znaczenie
doceniają także kierownicy i odpowiedzialni
za poszczególne obszary, ponieważ nowo zatrudnieni
pracownicy umysłowi zyskują w czasie tego szkolenia
wiedzę, z którą łatwiej jest im stawiać pierwsze
kroki w Zakładzie.
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Wiedza i prakt
na polu współpracy
TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak

Powyżej: umowę
podpisują
Zdzisław Arlet,
Andrzej Karbownik
i Andrzej Piętka

Przedstawiciele Politechniki Âlàskiej w Gliwicach i Fiata
Auto Poland po raz dwunasty podpisali porozumienie
o współpracy, po raz kolejny wià˝àc teori´ z praktykà.

D

o spotkania przedstawicieli Êwiata
nauki i motoryzacji doszło 4 marca
2010. Na dokumencie potwierdzajàcym kontynuowanie współpracy zło˝yli swoje podpisy
prof. Andrzej Karbownik, Rektor
Politechniki Âlàskiej oraz Zdzisław Arlet, Dyrektor Zakładu
w Tychach i Andrzej Pi´tka, Dyrektor Personelu i Organizacji.
Uroczyste zawarcie umowy było
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zwieƒczeniem kilkugodzinnego
spotkania, podczas którego mowa była o wymiernych efektach
dotychczasowej współpracy i kierunkach jej dalszego rozwoju.
Dyrektor Zdzisław Arlet przedstawił podczas spotkania funkcjonowanie zakładu, dotychczasowà produkcj´ i plany na najbli˝sze miesiàce. „Współpraca
z naukà jest dla zakładu w Tychach wa˝nym elementem rozwoju – podkreÊlił. – Jak w niewielu innych przypadkach mamy
tu do czynienia z połàczeniem

myÊli technicznej i najt´˝szych
umysłów z doÊwiadczeniami ludzi, którzy wykorzystujà t´ wiedz´ na co dzieƒ, w praktyce. Daje to naprawd´ pot´˝ne mo˝liwoÊci nieustannego rozwoju zarówno jednym, jak i drugim”.
Chcàc lepiej zobrazowaç wymiernoÊç wyników tego typu współpracy podał przykład wózka magnetycznego, który dla jednego
z zakładów produkcyjnych za naszà południowà granicà zaprojektował zespół naukowców.
Stworzenie takiego rozwiàzania

yka
na polskie potrzeby mogłoby stanowiç doskonałà okazj´ do
współpracy zespołu, w skład którego weszliby pracownicy naukowi Politechniki Âlàskiej oraz tyskiego zakładu FAP.
„Politechnika Âlàska w Gliwicach
jest bazà, z której czerpiemy od
lat uzupełniajàc naszà załog´
o kolejnych znakomitych in˝ynierów – dodał dyrektor Andrzej
Pi´tka. – Bioràc pod uwag´ nasze
zaanga˝owanie we wdro˝enie
w zakładzie systemu WCM, mamy tu do czynienia z kolejnym
polem, na którym ta współpraca
mo˝e si´ zacieÊniç. Z jednej bowiem strony mo˝emy umo˝liwiç

studentom si´gni´cie do wiedzy
z zakresu metod zarzàdzania
Êwiatowej rangi, z drugiej włàczyç pracowników naukowych
w proces ich udoskonalania,
choçby w zakresie zarzàdzania
ludêmi, czy racjonalizowania
kosztów”.
Zdaniem Andrzeja Karbownika,
rektora uczelni trwajàca ju˝
od 12 lat współpraca jest niezwykle korzystna zarówno dla studentów, jak i dla zakładu FAP.
Uczelnia przez cały czas si´ rozwija, z jednej strony dostarczajàc
wykształconych pracowników,
z drugiej zabiegajàc o studentów
na konkurencyjnym rynku, stàd
wieloletnia kooperacja z tak du˝ym pracodawcà podnosi jej
atrakcyjnoÊç. „Wykłady i dyskusje specjalistów na konkretne tematy pozostajàce w kr´gu zainteresowania fabryki Fiat Auto Poland sà najlepszym przykładem
na to, jak blisko nauka stykaç si´
mo˝e z produkcjà – uwa˝a rektor. – Stworzenie programu wy-

miany wiedzy, na przykład
w oparciu o zespoły studenckie
ze wsparciem naukowca oraz in˝yniera z zakładu, to droga, którà
na pewno warto pójÊç w najbli˝szych latach”.
Na liÊcie głównych celów i kierunków współdziałania sygnatariuszy porozumienia znalazły si´
mi´dzy innymi tematy prac badawczych i magisterskich proponowane przez FAP, praktyki studenckie w zakładzie, a tak˝e wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie
zarzàdzania oraz technologii
przemysłowych. Obie strony, podobnie jak w latach poprzednich,
zakładajà równie˝ dalszy rozwój
w zakresie knowledge management, ze szczególnym uwzgl´dnieniem tematyki rozwoju kompetencji oraz wsparcie naukowców we wdra˝aniu modelu
WCM, a tak˝e analiz´ i monitorowanie wpływu spółki FAP na
lokalnà społecznoÊç oraz wspólne budowanie znaczenia gospodarczego całego regionu.

Poniżej:
nagrody wręczali
Rektor
Politechniki
Śląskiej
prof. Andrzej
Karbownik,
przedstawiciele
CRF z Turynu,
m.in dr Gianni
Morra, Rektor
ATH z BielskaBiałej, prof.
Ryszard Barcik
oraz władze
spółek Grupy Fiat
w Polsce, m.in.
Dyrektor Zakładu
FAP w Tychach
mgr inż. Zdzisław
Arlet

ROZWÓJ MYŚLI TECHNICZNEJ

Nagrody za wiedz´
a podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Grupą Fiat oraz
trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią
Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej corocznie ogłaszany i realizowany jest Konkurs
Grupy na najlepsze prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie o tematyce związanej
z dziedziną motoryzacji. Ze strony Fiata partnerami uczelni wyższych są Centro Richerche Fiat
w Turynie, Fiat Polska, Fiat Auto Poland, Teksid Iron Polska, Magneti Marelli Poland i Fiat-GM
Powertrain Polska.
Jednym z podstawowych założeń wynikających z owej współpracy, zapoczątkowanej jeszcze
w 1997 roku i odnawianej corocznie, jest uzgadnianie tematów rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych oraz prac magisterskich i inżynierskich ze spółkami. Prace te dotyczą szeroko
pojętej tematyki motoryzacyjnej oraz specjalistycznych rozwiązań technologicznych, którymi
zainteresowane są firmy związane z marką Fiat.
Za najbardziej interesujące i nowatorskie prace naukowe spółki przyznają nagrody. Nie inaczej
jest w tym roku. Dnia 8 marca w Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach nagrodzonych
zostało sześć przygotowanych i obronionych w 2009 roku prac magisterskich studentów
Politechniki Śląskiej, a także jedna
rozprawa habilitacyjna i dwie doktorskie
oraz dwie prace magisterskie i jedna
inżynierska z Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej. W maju
nagrodzonych zostanie sześć kolejnych
– tym razem studentów i pracowników
naukowych Politechniki Warszawskiej.

N
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Historia

na kółkach

TEKST I FOTO

Edward
Poskier

Fiaty w polskich muzeach cz. 3
Nazwa tego muzeum bierze si´ stàd,
˝e nie zajmuje si´ ono jednà tylko
dziedzinà. Muzeum In˝ynierii
Miejskiej chroni, gromadzi
i dokumentuje dziedzictwo techniki,
technologii,
przemysłu
i in˝ynierii
miejskiej
w Polsce.
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M

uzeum In˝ynierii
Miejskiej w Krakowie znajduje
si´ w odnawianym
etapami wielkim
kompleksie,
w którym dawniej mieÊciły si´
zajezdnia tramwajowa, gazownia miejska i wiele innych instytucji zwiàzanych
z in˝ynierià miejskà. W pi´knie
odnowionych i odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach
prezentowane sà zbiory dotyczàce przemysłu motoryzacyjnego, transportu publicznego,
in˝ynierii miejskiej, techniki
dnia codziennego, pracy biurowej, elektrotechniki i elektroniki, wyposa˝enia warsztatów wytwórczych, urzàdzeƒ przemysłowych. Znajduje si´ tutaj równie˝ Muzeum Drukarstwa.
W dziale motoryzacyjnym obejrzeç mo˝na samochody osobowe, ci´˝arowe, specjalne, silniki,
motocykle i skutery, a tak˝e
tramwaje konne i omnibusy.
Prezentowane sà tu równie˝

dawne motocykle rajdowe i krosowe wielu unikatowych marek,
w tym włoskie perełki – motocykle rajdowe Italjet 350 T
z 1984 roku oraz Fantic 300
z tego samego roku. Konstrukcje te zwyci´˝ały w wielu Êwiatowych imprezach. WÊród eksponatów znajdziemy tak˝e samochody Polski Fiat. Najstarszym jest
pi´knie odnowiony Polski
Fiat 508 III Junak z 1936 roku.
Ponadto
pieczołowicie zebrana kolekcja
Polskich Fiatów 125p z ró˝nych
lat i w ró˝nych wersjach, w tym
pierwsze 125p kombi z 1973
roku na włoskich cz´Êciach, jeden z pierwszych modeli 125p
z silnikiem 1300 i z dêwignià
zmiany biegów przy kierownicy
z 1968 roku, zmontowany całkowicie na włoskich cz´Êciach
(produkcj´ Fiata 125p zakoƒczono w 1991 roku). Uwag´
przyciàga niespotykany w in-

nych polskich muzeach Polski
Fiat 127p z 1973 roku, pi´knie
utrzymany, z oryginalnym lakierem i oponami, przebiegiem 44
tys. km, pozyskany od pierwszego właÊciciela (model ten
w niewielkiej serii montowany
był w FSM Bielsko-Biała i został
Samochodem Roku 1972).
Skoro ju˝ jesteÊmy przy bielskich klimatach, warto dodaç, ˝e w krakowskim muzeum prezentowane sà tak˝e
Polskie Fiaty 126p, w ró˝nych
wersjach i rocznikach, nawet
cabrio, w tym model 126 ELX
Town z ostatniego dnia zakoƒczenia jego produkcji 22.09.2000
roku, oraz bielskie Syreny 105
z wersjà R-20. MiłoÊników motoryzacji zainteresujà tak˝e dwa
prototypowe Beskidy 106 z bielskiego OBR-u.
Oglàdajàc ekspozycj´ nietrudno
zgadnàç, ˝e muzeum zainteresowane jest głównie zbiorami

Konstrukcje
Fiata są
atrakcją
wielu kolekcji

polskich producentów. Tak wi´c
zobaczymy tutaj tak˝e unikatowà seri´ polskich samochodów
Warszawa, w tym ju˝ nieosiàgalny pick-up, samochody Mikrus i Smyk z 1957 roku, ci´˝arówki Star 25 A z 1966 roku
i Star 66, auto-pogotowie
z 1969 roku, Jelcz RTO 706
(DR06) pogotowie dêwigowe
z 1977 roku, polskie motocykle
z kultowymi modelami „Sokół”
i „CWS” z lat 30. Malowniczo
wyglàdajà na tym tle dawne
tramwaje konne i omnibusy.
Placówka wydaje liczne publikacje tematyczne, foldery, plakaty. Organizuje tak˝e wystawy
poÊwi´cone technice, dawnym
technologiom itp., a tak˝e wycieczki ze szkół. Muzeum In˝ynierii Miejskiej (MIMK) to nowoczesny, europejski obiekt.
Trudno tu omówiç wszystkie
zbiory. Lepiej, gdy pasjonaci
motoryzacji wybiorà si´ na malowniczy krakowski Kazimierz
do Muzeum In˝ynierii Miejskiej
na wielkie zwiedzanie.
Wi´cej na: www.mimk.com.pl
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Po lewej na
pierwszym planie
Polski Fiat
508 III Junak.
Poniżej:
motocykl rajdowy
Italjet 350 T.
Powyżej: Fiat 508
z tyłu oraz Polski
Fiat 127p
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„DIAMENTOWY IN˚YNIER” 2009 DLA ZDZISŁAWA ARLETA
marca dyrektor Zakładu Tychy, Zdzisław Arlet, odebrał z rąk
wicepremiera Waldemara Pawlaka tytuł Diamentowego
Inżyniera w XVI edycji plebiscytu, organizowanego przez miesięcznik
„Przegląd Techniczny”. Ten najwyższy tytuł plebiscytu przyznawany
jest osobie, która drogą głosowania czytelników wybierana jest
z grona wcześniej uhonorowanych tytułem Złotego Inżyniera.
„Kilka lat temu otrzymałem Srebrnego i Złotego Inżyniera – mówi
dyrektor Arlet. – To jest więc już trzeci laur. Odbierając go czułem,
że jest on wynikiem uznania nie tylko dla mojej osoby, ale dla
wszystkich inżynierów tego zakładu z różnych obszarów działania, bo
zrobiliśmy razem rzeczy, które nam się nie śniły. Dziesięć, piętnaście
lat temu nikt tu w Polsce, w Tychach, nie przypuszczał, że zakład
może osiągnąć taki poziom, że może stanowić konkurencję dla
najlepszych europejskich i światowych firm motoryzacyjnych. Ale
zrobiliśmy to razem, krok po kroku. Trzeba dodać, że wszyscy
inżynierowie tego zakładu są pasjonatami swej pracy i to widać
na każdym kroku. Ten Diamentowy Laur to symboliczna statuetka,
a prawdziwym diamentem wspólnie szlifowanym w naszym
zakładzie jest World Class Manufacturing. Chciałem pogratulować
załodze, bo czuję się członkiem tej grupy, która zrobiła tak wiele”.

1

ECO DAILY
NAGRODZONY
WE FRANCJI
o dowodach uznania
w Anglii Eco Daily
Iveco został uznany we Francji
za „Utilitaire de l'Année 2010”
(samochód dostawczy roku).
Tytuł ten przyznaje tygodnik
„L’Argus de L’Automobile”
korzystając z pomocy jury,
w którego skład wchodzą
eksperci, dziennikarze,
właściciele firm wynajmujących
samochody oraz właściciele
warsztatów naprawczych.
Na szczególne uznanie jury
zasłużyła wszechstronność
użycia pojazdu oraz jego zalety
ekologiczne.

P
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ENRICO PAVONI OTRZYMUJE
PLATYNOWY LAUR

ZA UMIEJ¢TNOÂCI I KOMPETENCJ¢
rezes zarządu Fiat Auto Poland,
Enrico Pavoni, otrzymał Platynowy
Laur „Ambasadora Spraw Polskich”,
przyznany przez Kapitułę Laurów
Umiejętności i Kompetencji Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
Tegoroczna ceremonia wręczenia
Laurów Umiejętności i Kompetencji
odbyła się 16 stycznia br. w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Laury Umiejętności i Kompetencji mają
już 18-letnią tradycję. Corocznie
przyznawane są ludziom niezwykłym,
którzy swoimi umiejętnościami oraz
autorytetem wspierają procesy
przemian w naszym regionie i kraju oraz
przyczyniają się do tworzenia
pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

P

FIAT BRAVO
PI¢KNIEJE
iat Bravo, najlepiej sprzedawany
dwubryłowy samochód z segmentu C,
wchodzi w 2010 roku na rynek
po stylistycznych zmianach. Maskę pojazdu
poddano restylingowi poprzez dodanie m.in.
czarnej i metalicznej osłony wlotu powietrza
oraz chromowanej ramy (poza wersją
Emotion), uchwytów w kolorze nadwozia,
gładkich i przezroczystych zespołów świateł
i migaczy. Gama została wzbogacona o dwa
nowe kolory nadwozia: ciekawy odcień
szarości oraz perłowy.
Zmieniono także wyposażenie wnętrz
w wersjach Active i Dynamic. W pierwszej
umieszczono deskę rozdzielczą o strukturze
włókna węglowego. W wersji Dynamic
materiały mają nowatorską fakturę
i oryginalne kolory. Gama silników, oprócz
dotychczasowych zespołów napędowych,
poszerzyła się o jednostkę o pojemności 1.4
i mocy 90 KM, która spełnia już normy
Euro5. Uzupełnieniem nowego Bravo są
interesujące pakiety wyposażenia.

F

ALFA MITO NINE
związku z filmem Nine, Alfa Romeo zaprezentowała nowy model MiTo ze specjalnym
pakietem wyposażenia „Pack Nine”. Pakiet łączy sportowy styl i elegancję. Nowa
wersja pojazdu ma dwa wyposażenia – Progression i Distinctiv. Prezentując model
z pakietem „Nine” marka składa swój wyraz uznania dla amerykańskiego filmu,
do którego wynajęto specjalnie Alfę Romeo Giulietta Spider z 1955 roku, prawdziwą
ikonę włoskiego stylu.
Alfa Romeo, oprócz samego pojawienia się w filmie, którego akcja w większości
rozgrywa się na terenie Włoch, została partnerem produkcji obrazu. Dlatego też
wprowadzaniu na rynek „Pakietu Nine” towarzyszyła kampania pod hasłem „Be italian,
drive passion”.

W

DESZCZ NAGRÓD DLA FIATA
ż cztery nagrody zdobyła marka Fiat podczas
uroczystej Gali Auto Lider 2009 tygodnika
„Motor” i miesięcznika „Auto Moto”, podczas
której wręczono również nagrody miesięcznika
„Twój Styl” oraz radia „RMF Classic”.
Fiat 500C był niewątpliwie gwiazdą Gali Auto
Lider 2009, która odbyła się 19 lutego br.
w Warszawie. Przedstawiciele Fiat Auto Poland aż
trzykrotnie odbierali z rąk organizatorów nagrody
dla „pięćsetki”.
Produkowany w Tychach, Fiat 500 w wersji cabrio,
głosami czytelników „Motoru” i „Auto Moto”
zdobył tytuł „Najpiękniejszego Auta Roku”.
Słuchacze radia RMF Classic przyznali
Fiatowi 500C zaszczytny tytuł „Samochodu
z Klasą”, a czytelniczki magazynu „Twój Styl”
uznały Fiata 500C „Kobiecym Samochodem Roku”.
Uznanie znalazł także Fiat Punto Evo, który głosem czytelników tygodnika „Motor” oraz
miesięcznika „Auto Moto”, zdobył tytuł „Najlepszego Auta Miejskiego”.
Na zdjęciu – dyr. handlowy Fiat Auto Poland, Wojciech Masalski z jedną z licznych nagród, jakie
odebrał podczas Gali

A

FIAT I SOLLERS
GLOBALNY
SOJUSZ W ROSJI
iat i Sollers zapowiedziały utworzenie
globalnego sojuszu joint venture
w produkcji samochodów osobowych
i terenowych. List intencyjny podpisali
Vadim Szwecow, Dyrektor Generalny
Sollers i Sergio Marchionne, Szef Grupy
Fiat, w obecności premiera Rosji,
Władimira Putina.
Roczna zdolność produkcyjna nowej spółki
osiągnie poziom do 500 000 pojazdów
w roku 2016. Na rynku rosyjskim
sprzedawanych będzie dziewięć nowych
modeli, z których sześć produkowanych
będzie na nowej platformie FIAT-Chrysler.
Zakład FIAT-Sollers będzie zlokalizowany
w Naberezhnye Chelny,
w odległości 1000 km na wschód
od Moskwy, w Republice Tatarstanu.

F
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ODKRYCIE AMERYKI
Stanach Zjednoczonych zadebiutował właśnie Maserati Gran
Cabrio. Samochód miał premierę na targach w Detroit i pojawi
się na rynku pod nazwą Gran Turismo Convertibile. Rynek
amerykański w 2009 roku okazał się szczególnie łaskawy dla marki
spod znaku trójzębu.

W

HARALD WESTER
NOWYM DYREKTOREM
ALFA ROMEO
arald J. Wester objął stanowisko Dyrektora
Generalnego Alfa Romeo Automobiles, zastępując
Sergio Cravero, który będzie odpowiadał za Planowanie
Portfolio Produktów oraz
Koncepcji Produktowych
w Fiat Group Automobiles.
Harald Wester nadal
sprawował będzie obowiązki
Szefa Działu Rozwoju Fiat
Group i Fiat Group
Automobiles
oraz
Dyrektora
Generalnego
Maserati
i Abarth.

H

FIAT POWRACA NA LINI¢ STARTU
Z FIAT YAMAHA TEAM 2010
iat Automobiles wraz z zespołem Yamahy, Fiat Yamaha Team, powraca
do Mistrzostw Świata MotoGP również w sezonie 2010. Po sukcesach
w latach 2008 i 2009: zdobyciu dwóch tytułów Mistrza Świata kierowców przez
Valentino Rossi, dwóch tytułów Mistrza Świata w klasyfikacji zespołów przez
Fiat Yamaha Team, dwóch tytułów Mistrza Świata konstruktorów przez Yamahę
oraz tytułu najlepszego debiutanta 2008 r., a następnie drugiego miejsca
w 2009 r. przez Hiszpana Jorge Lorenzo, Fiat Automobiles rozpoczyna nowy
sezon wraz z zespołem MotoGP, łącząc raz jeszcze świat czterech i dwóch kółek.

F

ARMIA BRAZYLIJSKA
WYBRAŁA IVECO
veco Armerica Latina dostarczy armii brazylijskiej ponad dwa tysiące
wozów opancerzonych do transportu żołnierzy o nazwie VBTP-MR. Umowa
o wartości około 2,5 miliarda euro została zawarta na 20 lat. Początek
produkcji pierwszej partii wozów zapowiedziano na rok 2012. Wszystkie
pojazdy produkowane będą w Brazylii. Wóz pancerny należy do szerokiej
rodziny amfibii o ciężarze 18 ton, które mogą przewozić 11 żołnierzy. Nadają
się też do transportu powietrznego.

I
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RAJD PO INDIACH
onad dziesięć tysięcy kilometrów trasy wiodącej przez
cały kraj oraz granice szesnastu stanów. W rajdzie
„Fiat Diesel Drives India” wzięły udział cztery samochody
wyposażone w silniki Multijet: Linea, Punto, Palio
i Fiat 500. Rajd zapoczątkowany z zakładach Fiata
w Ranjangaon trwał półtora miesiąca, zaś za kierownicą
pojazdów zasiadali dziennikarze z najważniejszych
magazynów motoryzacyjnych w Indiach.
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JANUSZ KANIEWSKI

Poka˝ mi

swojà twarz...

ROZMAWIAŁA

Anna
LubertowiczSztorc
FOTO

z archiwum
projektanta

„èrenice, brwi, spojrzenie, oczy wpatrzone, ciemne,
chłodne, gł´boko osadzone, z odrobinà szaleƒstwa
w kàcikach” – to opis Lancii Delta, która swój wyglàd
i spojrzenie zawdzi´cza Januszowi Kaniewskiemu,
jednemu z najbardziej utalentowanych projektantów
młodego pokolenia w Europie. W portfolio artysty
znajdujà si´ równie˝: Ferrari, Fiat, Alfa Romeo,
marki japoƒskie i francuskie.
Ma Pan swój udział w projektowaniu wielu modeli aut obecnych na rynku, a tak˝e tych, które
dopiero si´ uka˝à...
Wi´kszoÊç projektów zrobiłem dla Grupy Fiat.
Współtworzyłem Ferrari California i Ferrari 458 Italia. Pracowałem przy Alfie Mito i Giulietta. Przy
Lancii Delta. Mojà specjalizacjà jest nadawanie ładunku emocjonalnego samochodom. Rysuj´ przód
aut – projektuj´ ich „twarze”, staram si´ reflektorom
– oczom nadaç okreÊlony wyraz. Na ogół tworz´ samochody włoskie i japoƒskie. Mam te˝ sentyment
do francuskich, z którymi łatwo znajduj´ wspólny j´zyk. Ale ju˝ praca dla Opla mogłaby byç dla mnie
trudna. Istnieje pewnie jakaÊ chemia mi´dzy projektantem, a wizerunkiem marki. W pracy z Włochami
dominujà emocje, pewna nastrojowoÊç i to jest
w tych projektach zawsze mocno podkreÊlane. I to
zarówno w samochodach luksusowych, takich jak
Ferrari, jak i innych. Japoƒczycy natomiast majà
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du˝à wra˝liwoÊç, jeÊli chodzi o rysy twarzy, mimik´. Dla nich bardzo wa˝ny jest wyraz oczu.
Co to znaczy byç projektantem Êwiatowej sławy...
KtoÊ kiedyÊ, gdzieÊ tak napisał i... tak ju˝ zostało.
Rozumiem to w ten sposób, ˝e moja pracownia jest
made in Poland, ale jednoczeÊnie jest mocno osadzona w Europie i Êwiecie. Nie zamykam si´ w jakiejÊ narodowej szkole projektowania, chc´ reprezentowaç Êwiatowy poziom i sprzedawaç swoje
prace w Europie i Azji.
Jednak z tà Êwiatowà sławà to nie przesada. W jaki sposób tak ró˝ne firmy samochodowe trafiajà do Pana?
Âwiatek projektantów aut jest mały i hermetyczny. Firmy samochodowe wiedzà, ˝e Kaniewski
ma pracowni´ w Turynie
i specjalizuje si´ w nadawaniu wyrazu twarzy auta.
I zgłaszajà si´. W Turynie
jestem 13 lat, tam skoƒczyłem studia, tam pracowałem w Pininfarinie
i tam miałem pierwszà
własnà firm´. Tam te˝
do tej pory jest główna
siedziba firmy, która
zajmuje si´ projektowaniem aut.
Natomiast w Polsce
działa moja pracowania projektowa, w której robi´ wszystko
oprócz samochodów.
Co musi umieç dobry
projektant?
Tak naprawd´ musi umieç wszystko.
Powinien mieç solidne podstawy znajomoÊci ergonomii, rynku, finansów, materiałów, przyzwyczajeƒ
ludzi. Najmniej wa˝na jest znajomoÊç mody i panujàcych trendów. Najlepiej, aby na ten temat twórca
nie wiedział nic. Projektowanie to nie jest moda.
Poza tym dobry projektant powinien mieç jak najszerszà ogólnà wiedz´, byç człowiekiem Renesansu,
troch´ znaç dusz´ człowieka i jego potrzeby, wiedzieç, czym sprawiç mu przyjemnoÊç. Dobrze zaprojektowany przedmiot to taki, który działa, funkcjonuje, dobrze si´ sprzedaje, jest estetyczny A je˝eli
dodatkowo jest pi´kny i u˝ytkownikowi daje radoÊç
to znaczy, ˝e stworzył go dobry projektant.
Ile jest emocji w projekcie?
Bardzo du˝o, choç w ró˝nych przedmiotach ró˝nie.
W lodówkach i kuchenkach mikrofalowych emocji
jest mniej, natomiast samochody i buty – czyli to, co
mnie najbardziej interesuje – sà najbardziej nasàczone ładunkiem emocjonalnym. Kupujàc drogie
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KARTKI Z ˚YCIORYSU

Janusz
Kaniewski
Janusz Kaniewski należy do grona najbardziej
utalentowanych projektantów w Europie.
Urodził się w 1974 roku w Warszawie.
Studiował architekturę na Politechnice
Warszawskiej. W Turynie, w Istituto Europeo
di Design, skończył wydział projektowania
aut. Był dyrektorem artystycznym w sławnym
studiu projektowym Pininfarina. Projektuje
auta dla Ferrari, Lancii, Fiata, Mazdy, Hondy,
sprzęt dla Rossignola, buty dla Fila. Jest twórcą
aktualnego logo Fiata. Wykłada futurologię
sztuki w uczelniach w Bergamo i Turynie,
w Stuttgarcie, a także w Royal College of Art
w Londynie. Punktem przełomowym w karierze
Janusza Kaniewskiego był projekt butów narciarskich
dla Hermanna Maiera (Rossignol-Lange). Buty zawsze
fascynowały Kaniewskiego. Uwielbia wykorzystywać
nowoczesne materiały, dlatego współpracuje – między
innymi – z laboratoriami Europejskiej Agencji
Kosmicznej. W Polsce rozwija własną markę Kaniewski
Haute Design, prowadzi galerię autorską w Warszawie
przy ul. Mokotowskiej 51.

Projekt
elementu
do modelu
Alfa Romeo

FOT. JACEK PORĘBA
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buty, kupujemy przyjemnoÊç i radoÊç noszenia takich butów, choç one wcale nie muszà byç wygodniejsze ni˝ tenisówki za kilkadziesiàt zł.
Co najbardziej liczy si´ przy projektowaniu samochodów: innowacyjnoÊç, klasyka, umiar...?
To zale˝y od zamówienia. Teraz – dla
jednej z japoƒskich marek – robi´ dwa
całoÊciowe projekty. Sà w toku i musz´
byç dyskretny. Przy tych projektach liczy
si´ kreatywnoÊç, innowacyjnoÊç i umiej´tnoÊç poruszania si´ po ró˝nych tematach. Ka˝dy detal ma swój przekaz, odwołuje si´ do historii, kultury... Wszystko
w tym aucie musi byç przemyÊlane. Ale
np. przy projektach dla Ferrari najwa˝niejsze jest poskromienie emocji, bo projektowanie dla tej firmy wyzwala dzikà
radoÊç, a projekt nie mo˝e odbiegaç zbyt
daleko od tego, co stworzono dotychczas. Te samochody musi cechowaç pewna dojrzałoÊç...
Czy sà jakieÊ skoƒczone samochody, doskonałe
w formie, które nie wymagajà ju˝ poprawy?
To bardzo ciekawe pytanie, które równie˝ zadaj´ moim studentom. Jest kilka takich aut,
ale dosłownie kilka modeli, wÊród których
były na przykład Ferrari 360 Modena
czy Peugeot 406 coup¯. Te auta zwiàzane sà z mniej znanymi projektantami,
którzy zdołali w jednym modelu zawrzeç prawie wszystko. Samochody te
noszà Êlady jednego młodego projektanta, który pracował w Pininfarinie
– Gianni Arcangeli, i który miał fenomenalne wyczucie proporcji. Dla mnie
takim kryterium skoƒczonoÊci jest to, czy
samochód wyrzucony na złom, bez ˝adnych
ozdobników, jest pi´knà bryłà. Takim samochodem
był tak˝e du˝y Fiat z nowoczesnym jak na owe czasy nadwoziem, ładnà bryłà i dopracowanymi detalami. Nie był ekstrawagancki, ale był dojrzały...

Pan projektuje pi´kny samochód, ale przychodzà
ksi´gowi i...
W Grupie Fiat jest np. coÊ takiego, co nazywa si´
Piattaforma. Jest to grupa ludzi, która ma za zadanie
koordynacj´ projektu i wdro˝enie nowego modelu.
Sà to bardzo zdeterminowani ludzie, którzy koordynujà pracà osób zaanga˝owanych w przedsi´wzi´cie.
Projektant prezentuje swój projekt, na sali jest 30
osób odpowiedzialnych np. za marketing, ksi´gowoÊç, bezpieczeƒstwo, sprzeda˝ itp. Na koniec przychodzà osoby z Piattaforma, które prezentujà pragmatyczne podejÊcie do projektu. Natomiast
zadaniem projektanta jest obroniç „dzieło” przed zakusami panów in˝ynierów, marketingowców, ksi´gowych i wielu innych. I na ogół, w mniejszym lub
wi´kszym stopniu, udaje si´. Dlatego projektant powinien znaç si´ na wszystkim...
Koncerny samochodowe sà przede wszystkim
wyrachowane?
Cz´sto polityka koncernów samochodowych jest taka, ˝e przy tworzeniu danego modelu
projekt koƒcowy jest tak skonstruowany,
aby po dwóch latach móc zrobiç jakiÊ lifting. Jest jednak kilka modeli, których ta
reguła nie dotyczy. Takim błyskiem geniuszu była Alfa Romeo 156, która zapierała dech w piersiach...
Ponoç ciekawa przygoda wià˝e si´
z Lancià Delta?
Zostałem wezwany do tego projektu, kiedy był ju˝ w toku. Niby wszystko było ok,
ale rzeczywiÊcie przód auta pozbawiony
był wyraênego stylu, dlatego od poczàtku
musiałem go zaprojektowaç.
Mam satysfakcj´, ˝e to auto udało mi si´
dokoƒczyç. Je˝d˝´ Lancià Delta
i ile razy podchodz´ do niej,
czuj´ jej wzrok i wiem,
˝e o to mi chodziło.

To mi´dzy
innymi moja
zasługa, ˝e Fiat
ma nowà gam´
samochodów,
nowy logotyp,
swoje kawiarnie
– kluby
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Jest pan autorem całej, „uszlachetniajàcej” mark´, kampanii Fiata...
Z tym zwiàzana jest inna historia. Ja êle znosz´
prac´ w biurze, wi´c w Turynie mam swojà ulubionà restauracyjk´ Freevolo, w niej swój stolik
i tam pracuj´. Tak si´ zło˝yło, ˝e sàsiedni stolik
zajmował Lapo Elkann, który miał ambicje odnowiç gam´ Fiata w ten sposób, aby nie kojarzył si´
z producentem małych aut tylko z firmà od ambitniejszych samochodów. KiedyÊ zsun´liÊmy stoliki,
porozmawialiÊmy, potem sp´dziliÊmy razem całe
wakacje i efektem była 300 stronicowa ksià˝ka
z opisami i narysowanymi pomysłami. Niektóre
z nich sà realizowane dopiero teraz. To mi´dzy innymi moja zasługa, ˝e Fiat ma nowà gam´ samochodów, nowy logotyp, swoje kawiarnie – kluby.
Inspiracjà dla nowego znaczka Fiata, który zaprojektowałem, był ten sprzed lat, z włoskiego du˝ego
Fiata.
A autorski program na ˝ycie Pan ma?
Hołduje idei slow work, która zakłada przyjaznà,
wolnà od stresu i napi´ç atmosfer´ pracy. Takie
szczególne okolicznoÊci sprzyjajà twórczym pomysłom i przekładajà si´ na projekt. W biurze nie
jestem w stanie postawiç ani jednej kreski, najlepiej czuje si´ na łonie natury, w górach, na zielonej trawie. W takich warunkach najlepiej mi si´
pracuje. Na wiosn´ b´d´ otwierał na Mokotowskiej du˝y show room. To mój autorski projekt. To
miejsce, w którym b´dzie mo˝na obejrzeç najnowsze projekty, miejsce, w którym b´d´ sobie siedział
i pracował, Cisza, tylko ja i muzyka, którà lubi´. I goÊcie, których zaprosz´...
Ponoç bardzo ciekawie Pan mieszka...
Nie bywam na bankietach, nie mam
telewizora, nie Êledz´ kto jest
kto...
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Latem mieszkam w domu w Sulejówku. Wokół
domu był płot, który zdjàłem, bo nie znosz´ ograniczeƒ, podobnie jak w projektowaniu. Dom nie
jest zamykany na klucz, jest tam fortepian, sà
ksià˝ki, jest piec do pizzy, który sam wybudowałem i pi´kny ogród. W Sulejówku powstało bardzo
wiele projektów – mi´dzy innymi szkice do Ferrari California.

Buty narciarskie
zbudowane
specjalnie dla
Hermanna
Maiera, to
podstawa całej,
obecnej gamy
Langa

Zaprojektował Pan niezłe buty narciarskie dla
Langa...
PoÊwi´ciłem temu pół roku pracy, zdobywałem
wiedz´ na temat konstrukcji butów, wszystkiego
uczyłem si´ od poczàtku. Przypominałem sobie fizyk´, matematyk´, mechanik´ budowy. Ale te buty, to od poczàtku do koƒca mój projekt. Ja kocham buty i zaanga˝owałem si´ w to cały sercem.
Z efektami. Hermann Maier zdobył w nich 2001
roku Puchar Âwiata, a firma Rossignol nieêle na
nich zarobiła...
Ten projekt był specjalnie dla
niego, mierzony na nim.
To, co póêniej trafiło
do sklepów, jest rozwini´ciem właÊnie
tego projektu.

W swojej galerii w Warszawie ma Pan ró˝ne
przedmioty zaprojektowane przez siebie...
Tak, to sà pojedyncze egzemplarze albo krótkie
serie. Najpopularniejsza jest kolekcja skórzana,
torby podró˝ne, buty, oryginalne portfele, teczki.
Poza tym sà tuby na rysunki, jest szkło wykonywane r´cznie w Murano, komputer z konstrukcjà
z miedzi posrebrzany w laboratorium jàdrowym.
Coraz wi´cej mam mebli oraz elementów wyposa˝enia gabinetu. Wszystko jest r´cznie sygnowane,
wyjàtkowe, czasem ekstrawaganckie. Good wine
& good design – ofert´ uzupełnia wino, które sam
wybieram i przywo˝´ z podró˝y.
Skàd czerpie Pan inspiracje?
Na pewno z natury i znajomoÊci, z czego ta natura si´ składa. Plaster miodu, skrzydła motyla, jasnoÊç, ciemnoÊç, budowa oka, ucha, paj´czyna
– te arcydzieła, fenomeny natury, podpowiadajà
konstrukcj´ przedmiotów. Poza tym nieustanny
rozwój oraz dost´p do najnowszych technologii,
laboratoriów Europejskiej Agencji Kosmicznej, fascynacja genetykà i nowoczesnà chirurgià plastycznà sprawiajà, ˝e pomysłów nie brakuje.
Czym dla Pana jest luksus?
Luksus jest ograniczo ny

Powyżej od lewej:
ekspres do kawy,
zaprojektowany
specjalnie dla
Skandynawów;
ekspres do kawy
z przewodem
zmieniającym
kolor
pod wpływem
temperatury
przepływającej
wody;
pierwszy
na świecie but
treningowy
z asymetrycznym,
anatomicznym
zamknięciem dla
maratończyków

z jednej strony uczuciem miłoÊci, z drugiej nienawiÊci. To, co pomi´dzy, to przyjemnoÊç, a luksus
jest cz´Êcià tej przyjemnoÊci. Niekoniecznie luksus wià˝e si´ z wielkimi pieni´dzmi, ale jest to coÊ,
co sprawia nam wi´kszà ni˝ normalnie przyjemnoÊç. Jest to unikalnoÊç, dystans, który oddziela
mnie od „nast´pnej osoby w kolejce”. Je˝eli ka˝dy
z nas miałby Ferrari nie byłby to luksus, ale kiedy
ja jedyny mam trabanta w moim miasteczku, to
jest ju˝ luksus.
Wina Pan ju˝ produkuje?
Na razie sprzedaj´ wina nie swojej produkcji, ale
mam zamiar produkowaç na maleƒkà skal´ Barolo.
Mam ju˝ kawałek ziemi w Albie we Włoszech,
gdzie to wino powstanie.
Jakiego auta twarz chciałby pan zaprojektowaç?
Takie motoryzacyjno-projektowe marzenie?
„Chciałbym, ˝eby było tak, ˝e to ja wymyÊliłem
d˝insy” – to bodaj˝e Christian Lacroix. Chciałbym
stworzyç na przykład nowy tramwaj, który widniałby na pocztówkach z polskich
miast przez nast´pne
pi´ç dzie siàt
lat.

49

GRUPA

LUDZIE

TEKST

Anna
Lubertowicz
-Sztorc
FOTO

Pirelli

PRODUKT

AKTUALNOÂCI
DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY

Och, nie! Zwolnili
wszystkie kociaki – pisał
dziennik The Sun, po
obwieszczeniu, ˝e kolejna
edycja słynnego kalendarza
Pirelli nie uka˝e si´.

Kalendarz

z biezniki
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T

o niezwykły i bardzo elitarny kalendarz. Co roku otrzymuje go tylko 40
tysi´cy osób na całym Êwiecie. Uwa˝any jest za dzieło sztuki, a kupiç go
mo˝na jedynie na aukcjach za astronomiczne sumy. Słynne kalendarze
firmy oponiarskiej Pirelli wydawane
sà od przeszło 40 lat. ˚adne inne nie
cieszà si´ takim uznaniem wÊród polityków, artystów, koronowanych głów, w ˝adnym
nie znajdziemy tylu pi´knych i sławnych kobiet.
Ka˝da kolejna edycja kalendarza jest wydarzeniem i wzbudza w Êwiecie mody i fotografii
ogromne zainteresowanie.
Polska premiera kalendarza to równie˝ wyjàtkowe
wydarzenie. Wr´cza si´ go 150 osobom z pierwszych stron gazet. Otrzymujà go aktorzy, politycy,
dziennikarze. Od kilku lat mo˝na równie˝ nabyç
kalendarz na internetowych aukcjach – cena wywoławcza 10 tys. złotych. Ch´tnych nie brakuje.
Autorzy zdj´ç do kalendarza to artyÊci o mi´dzynarodowej sławie tacy jak np. hollywoodzki fotografik Herb Ritts, który zaanga˝ował dla Pirelli
supermodelki: Cindy Crawford, Kate Moss i Helene Christensen. Dwa lata póêniej, fotografie wykonano na pustyni Mojave w Kalifornii i przedstawiały m. in. aktork´ Nastasj´ Kinski oraz słynne
modelki. Kalendarz z 2007 roku zdobià zdj´cia
Sophi Loren.

HISTORIA Z KOCIAKAMI
Pierwszy kalendarz zrobił fotograf Beatlesów, Bob
Freeman w 1963 roku. Modelki prezentowały
rynki, na których wydawca kalendarza, Pirelli Limited of Britain, sprzedawał
swoje opony do rowerów, samochodów
osobowych, ci´˝arówek i trakto-

em
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rów. Od czasu wydania w 1970 roku kalendarza
z doskonałymi zdj´ciami Francisa Giacobettiego,
o kalendarzu pisano na pierwszych stronach gazet, omawiano w telewizji BBC, a John Lennon
osobiÊcie zatelefonował do londyƒskiego biura Pirelli w sprawie jego nabycia. Nakład kalendarza
był tak mały, ˝e powstał czarny rynek i niekiedy
sprzedawano je po 1000 funtów za sztuk´.
W „Sunday Times” dla ogłoszeƒ dotyczàcych
sprzeda˝y tego szczególnego dzieła, wydzielono
specjalnà szpalt´. W dziesiàtà rocznic´ wydania
Pirelli obwieÊciło „abdykacj´” kalendarza, co wywołało burz´ wi´kszà, ni˝ którekolwiek z jego wydaƒ. – Och, nie! Zwolnili wszystkie kociaki – pisał
dziennik The Sun, po obwieszczeniu, ˝e nie uka˝e
si´ kolejna edycja słynnego kalendarza Pirelli.
10 lat póêniej kalendarz powrócił. Na zdj´ciach
były modelki fotografowane na wyspach Bahama,
a ich ciała pokrywał Êlad bie˝nika niskoprofilowanych opon samochodowych Pirelli P6. Pomysł ten
w ró˝nych wariantach i w ró˝nej scenerii wykorzystywany był przez lata. Swoisty rekord pobił
kalendarz na 1990 rok, przedstawiajàcy fotografie
modelek w olimpijskich pozach, który sprzedano
za 84 tys. dolarów.

TYLKO TEN
WISI W MUZEUM
Kalendarz Pirelli to przede wszystkim udany pomysł na promocj´ opon – nawet najbardziej ofensywne kampanie reklamowe nie odnoszà takiego

efektu jak ten firmowy gad˝et. Bywało, ˝e kalendarz kosztował firm´ mniej ni˝ emisja pi´tnastominutowej reklamy w krajowej telewizji, majàc
przy tym znacznie wi´kszy, korzystny wpływ na
kształtowanie jej wizerunku.
Od 1964 roku kalendarz Pirelli to niezliczona liczba obrazów: od srebrnego uda w szlafroku kàpielowym, j´zyka li˝àcego owocowe lody i rzeêbionego biustu do poÊladków ze Êladem bie˝nika i cielesnych powabów rozleniwionej Cindy Crawford.
Odzwierciedla ewolucj´ kultury i gustów naszego
społeczeƒstwa. Zamiast na Êcianach gara˝u mo˝na go bylo oglàdaç w najbardziej presti˝owych
muzeach na Êwiecie, a w Polsce wystawiany był
w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum
Historycznym w Gdaƒsku. Zdj´cia z tego reklamowego gad˝etu funkcjonujà równie˝ jako tapeta
lub wygaszasz do monitora. Signum tempori.

JAŚNIE PANUJĄCY AD 2010
19 listopada 2009 roku w Old Billingsgate w Londynie zaprezentowano Kalendarz Pirelli 2010 autorstwa Terry Richardsona. Tym razem fotograf
nawiàzał do korzeni najsłynniejszego na Êwiecie
kalendarza i obrazów rodem z lat szeÊçdziesiàtych
i siedemdziesiàtych, kiedy to młode poczàtkujàce
modelki były fotografowane na tle nieska˝onych, dzikich pla˝. Autor zdj´ç do tegorocznego kalendarza to mi´dzynarodowej sławy artysta, ekscentryk, znany z zamiłowania do prowokacji i skandali. Jego prace prezentowane
były na licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych na całym Êwiecie.
Fotograf kr´ci te˝ klipy muzyczne i reklamy,
a obecnie pracuje nad swoim pierwszym pełnometra˝owym filmem fabularnym. Na trzydziestu obrazach przedstawiajàcych 12 miesi´cy 2010 roku Terry Richardson przedstawia kobiet´, która fascynuje naturalnoÊcià,
bawi si´ stereotypami, stara si´ je obaliç
i jednoczeÊnie okrywa si´ wyłàcznie... cienkà
zasłonà ironii. Kalendarz AD 2010 postawił
na prostot´ fotografii i zrezygnował z komputerowych retuszy, przedkładajàc naturalnoÊç ponad technik´ i odrzucajàc powszechnie dziÊ stosowanà przesadnà sztucznoÊç. Artysta portretuje postacie bez emocji, nie kierujàc si´ modà. Na planie
nie ma imponujàcego tła ani motywów. W Kalendarzu podziwiaç mo˝na jedenaÊcie modelek: Catherine McNeil, Abbey Lee Kershaw i Mirand´
Kerr z Australii, Eniko Mihalik z W´gier, Marloes
Horst z Holandii, Lily Cole, Daisy Lowe i Rosie
Huntington-Whiteley z Wielkiej Brytanii, Georgin´
Stojilijkovic z Serbii oraz dwie rodowite Brazylijki
Gracie Carvalho i An´ Beatriz Barros.
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Aldona Górna

z egzotycznej wyspy

odczas pobytu na Majorce
Fryderyk Chopin komponował na
nieprofesjonalnym pianinie,
wypożyczonym z miejscowego szynku
za horrendalną sumę. Klimat wyspy
sprawił jednak, że spod klawiszy
marnego instrumentu wypłynęły
najpiękniejsze preludia mistrza.
Fryderyk Chopin, bożyszcze XIXwiecznych kompozytorów, upodobał
sobie Majorkę nie tylko ze względu na
sprzyjający klimat. Dużo by bowiem
mówić o urokliwych zachodach słońca,
nieokiełznanych falach morza
śródziemnego i silnych wiatrach, które
podczas ciepłych nocy w samym
środku zimy zastają nas pod jeszcze
cieplejszą kołderką i błogo kołyszą do

P
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snu. Dlatego napiszę o tutejszej
codzienności, o tym, co warto
zobaczyć, a czego należy unikać, i czy
warto tu przyjechać, zdecydujcie sami.

STOLICA NA START
Bez wątpienia największym
zdziwieniem, jakie wschodnio- czy
środkowoeuropejski turysta przeżywa
lądując w Palmie (stolicy Majorki)
w okresie zimowym jest wysoka
temperatura. Dla rdzennych

mieszkańców wyspy 10 stopni
Celsjusza w środku zimy to żadna
rewelacja, ale Polacy zapatrują się na
tę kwestię zgoła inaczej. Dlatego,
wybierając się tutaj w środku polskiej
zimy nie zabierajmy zbyt wiele ciepłej
odzieży – wiosenna, lekka kurtka
w zupełności wystarczy. Bez względu
na to, jakie miejsce wybierzemy na
wypoczynek na wyspie, podczas
podróży do celu musimy przejechać
przez centrum Palmy. Oznacza to
przede wszystkim zapierający dech

Poniżej: widok
na zatokę,
na stronie obok:
Katedra La Seu
w Palmie,
u dołu: widok
na port

Legenda Wyspy
a Majorce żywa jest legenda Joana
Marcha. Kim był nasz bohater? Urodził
się w 1880 roku w wiosce Santa Margalida
jako syn świniopasa, a zginął w 1962 roku
w wypadku samochodowym w swoim rollsroysie, jako jeden z 10 najbogatszych ludzi
na świecie. Joan March, o którym do dzisiaj
niejeden wyspiarz potrafi mówić tylko
szeptem, polityczną i finansową karierę
rozpoczął od przemytu papierosów, handlu
ziemią oraz założenia Banca March (obecnie
oddział tego banku znajduje się w każdej
miejscowości na wyspie). Sprzedawał też
broń armii generała Franco, a w czasie
II wojny światowej kolaborował z Niemcami.
Jego potomkowie, posiadający olbrzymie
majątki ziemskie na wyspie, w celu
poprawienia wizerunku przodka prowadzą
Fundacio’ March, założoną przez samego
Joana Marcha – stowarzyszenie to wspiera
artystów i życie kulturalne Majorki.

N

w piersiach widok na port, w którym
stacjonują przed rejsami
najpiękniejsze jachty świata. Jeśli
będziemy mieć trochę szczęścia
i trafimy na Lady Mourę (statek
skonstruowany dla żony jednego
z arabskich multimiliarderów) to dech
zaprze nam na długo. Po drodze
miniemy także Katedrę La Seu
w Palmie, która ze względu na swój
ponadczasowy charakter wymaga
jednak zarówno odrębnego opisu, jak
i bezwarunkowo (!) wizyty. Powstanie
tej najsłynniejszej na Majorce budowli
o rozłożystych murach wzniesionych
nad morzem, datuje się na
początek XIII wieku. Najpiękniejszym
elementem we wnętrzu jest główna
absyda, w której widać największe na
świecie okno z rozetą, liczącą 1236
szklanych elementów. Wstęp do
katedry jest płatny (4 euro), jednak
budowlę można za darmo zwiedzić
w trakcie mszy. Godne uwagi jest
także znajdujące się w stolicy Muzeum

de Mallorca (miejski pałac, który
oglądany z zewnątrz wygląda razem
z katedrą niczym jedna budowla)
– zgromadzono tu 3 tys. eksponatów,
pochodzących z okresu od epoki
prehistorycznej po barok. Dodatkową
atrakcją Palmy jest niezliczona ilość
placów, gdzie przy filiżance
wyśmienitej kawy można przyglądać
się nie tylko turystom, ale także
imponującej architekturze miasta.
Najsłynniejszy to Placa de Cort (Plac
Ratuszowy), wyłączony z ruchu
kołowego, którego główną atrakcją jest
olbrzymie drzewo oliwne, zasadzone
kilkaset lat temu.

ŚLADAMI CHOPINA,
CZYLI VALLDEMOSSA
Wieszcz kompozytorów stacjonował
w tej małej miejscowości, położonej
17 kilometrów od Palmy wraz ze swoją
partnerką, skandalistką George Sand,
która później w swoim pamiętniku
napisała: „Valldemossa leży na
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DLA ODWAŻNYCH
FORMENTOR

Powyżej: uliczka
w Palmie.
Na stronie obok:
klasztor Kartuzów
w Valldemossie.
U dołu: jaskinie
w Portocristo

poziomie chmur i, z wyjątkiem letnich
upałów, jest najzimniejszym
miasteczkiem na wyspie”. Źdźbło
prawdy w tym stwierdzeniu opiera się
na nie farcie pary, która podczas 6tygodniowego pobytu na Majorce nie
miała okazji nacieszyć się słońcem.
Zimna, czy też nie, Valldemossa ze
względu na Chopina stała się swego
rodzaju turystyczną mekką. 300 tys.
podróżnych z całego świata odwiedza
to miasto rok rocznie w poszukiwaniu
deszczowego preludium kompozytora.
W noclegowni Chopina, która mieści

się w klasztorze Kartuzów, można
w skupieniu oglądać czytane przez
niego książki, notatki, obrazy,
fortepian i popiersia, a zwłaszcza
ukwiecone tarasy przed celami
zakonnymi z widokiem na całą okolicę.
Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest
niewielka pustelnia Els Ermitans
z 1648 roku, która „wyrasta” przy
drodze do miejscowości Deia”. Po dziś
dzień mieszkają tam eremici, żyjący
według zasad św. Pawła i Antoniego.
Rozpościera się stąd zachwycający
widok na morze i wybrzeże.

Pasjonatom mocnych wrażeń miejsce
to bez wątpienia przypadnie do gustu.
Wąska droga do tego „górskiego
masywu, wyrastającego z morza”,
pnie się po skałach i prowadzi do
tarasów widokowych, których nie
sposób opisać słowami. Formentor
jest najdalej wysuniętym na północ
punktem wyspy. Miejsca tego nie
polecam osobom cierpiącym na fobie
przestrzenne ze względu na
kilkunastometrowe przepaście,
rozciągające się na całej jego
długości. Na straży półwyspu stoi
kamienna wieża, pochodząca z XVI
wieku. Znajduje się tutaj także
latarnia morska Cape Cap de
Formentor, wybudowana w 1862
roku. Jej imponująca wysokość
(200 metrów) i mocne światło
sprawia, że jest widoczna na
sąsiedniej wyspie (Minorce),
położonej 60 km od Majorki.

JASKINIE ZAMIAST
SMOKA WAWELSKIEGO
Portocristo, czyli na pozór
niewymagająca uwagi mieścinka, kryje
w sobie prawdziwe perełki wapienne.
Coves del Drac i Coves del Hams
(smocze jaskinie), czyli największe
pieczary na wyspie, robią piorunujące
wrażenie z kilku powodów. Przede
wszystkim są tutaj organizowane

wycieczki z przewodnikiem, pokazy
na podziemnym jeziorku i wirtualne
przedstawienia, przywołujące
na myśl Juliusza Verne’a. Ponieważ
miejsca te cieszą się ogromnym
zainteresowaniem turystów, warto
tu przybyć wcześnie rano.

A WIECZOREM...
MAGALUF
Warto tu przyjechać nie tylko ze
względu na skupisko różnego rodzaju
dyskotek, angielskich pubów
i restauracji, ale przede wszystkim
przez wzgląd na House of Katmandu,
czyli „dom wywrócony do góry
nogami”. Polecam odwiedzenie tego
zwariowanego zakątka przede
wszystkim dzieciom. Budynek robi
wrażenie już z zewnątrz, niemniej
atrakcje przygotowano dla
najmłodszych także w środku. Jest
opowieść o powstaniu tego miejsca, są
piraci, strachy, gabinet luster i wiele
innych. Na koniec można wziąć udział
w trójwymiarowym seansie na
symulatorach, po którym niejednemu
zakręciło się w głowie.
Na Majorce jest wiele miejsc, które
warto odwiedzić. W swojej relacji
napisałam o najważniejszych, wprost
z balkonu w malowniczej miejscowości
Palmanova, gdzie promienie słoneczne
nie mają litości nawet z środku
polskiej zimy, a preludium deszczowe
Chopina jest nad wyraz odległe.

VALLDEMOSSA DLA CHOPINA

Rok Chopinowski na wyspie
rocznica urodzin kompozytora, która przypada na rok bieżący,
zainspirowała organizatorów corocznego Festiwalu Chopinowskiego do
zainicjowania cyklu imprez na cześć mistrza. Obchody miały swój początek 25 lutego,
czyli podczas dni Balearów, a najważniejsze wydarzenia kulturalne z tej okazji
zaplanowano na szczyt sezonu turystycznego, czyli w lipcu. Do tej pory Stowarzyszenie
Festivals Chopin de Valldemossa (bo o nim mowa) gościło tak prestiżowych pianistów,
jak: Alicia de Larrocha, Alfred Brendel, Aldo Ciccolini, Chura Cherkasky, Rafael
Orozco, Tamas Vasary, Nelson Freire, Joaquín Achúcarro i Elisabeth Leonskaya, oraz
pianistów młodego pokolenia, jak: Mikhail Pletnev, Leif Ove Andsnes, Christian
Zacharias, Jean-Yves Thibaudet, Nikolai Demidenko oraz Martin Kasik.
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Odkurzaç

Joanna Lasek

bez stresu

owy Rok się zaczął,
firmy ruszyły na
łowy, kusząc obniżkami,
a „zwierzyną” jesteśmy
my, konsumenci.
Zrobimy wszystko,
aby sprawić sobie
i swoim bliskim
przyjemność.
Tradycyjnie
najlepsze są
rzeczy z natury
praktyczne.
Rowenta
proponuje
najcichszy

N

odkurzacz na rynku – Rowenta Silence
Force Cyclonic. Są osoby, które na
hałas odkurzacza reagują stresem,
dlatego firmy prześcigają się, aby
dotrzeć do tych właśnie klientów.
W odkurzaczu zastosowano
technologię bezworkową,
dzięki czemu nie trzeba będzie
pamiętać o kupnie i wymianie
worków. Filtr czyści się
automatycznie. Odkurzacz
jest przyjazny dla alergików.
W sprzedaży od
października 2009,
kosztuje ok. 1300 zł.

Supergrill
iesamowitą frajdą dla osób lubujących się
w kulinarnych szaleństwach będzie nowy elektryczny
grill firmy Zelmer. To fantastyczny pomysł na doskonale
przyrządzone mięso, bez względu na pogodę. Duża
powierzchnia płyty pozwala na jednoczesne przygotowanie
potraw od razu zarówno dla gospodarzy, jak i dla gości.
Urządzenie posiada 5 stopniowy regulator temperatury oraz
specjalne uchwyty z tworzywa termoizolującego. Pokrywa
z hartowanego szkła sprawia, że potrawy się nie wysuszają.
Cena urządzenia to około 230 zł, do wyboru są dwa modele
– 44Z010 oraz 44Z012.

N
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Halo Samsung,
tu Armani

S

amsung, tworząc swój nowy
telefon, zaprosił do współpracy
samego mistrza. Projekt sygnuje
bowiem Giorgio Armani we własnej
osobie. Podobno jest to jedynie
przedsmak, urządzeń
zaprojektowanych dla Samsunga
przez Armaniego ma być kilka.
Telefon jest przeznaczony dla
przedsiębiorczych ludzi, ceniących nie
tylko wygląd, ale i funkcjonalność.
Istotą projektanta jest kreowanie
przedmiotów pięknych
i ponadczasowych, łączących
prostotę z nowoczesnością. Czas
pokaże, której płci się bardziej
spodoba, na pierwszy rzut oka to
idealny prezent dla kochanej kobiety,
ceniącej luksus i nowoczesne
wzornictwo.

Skutki mody
na taniec
la nastoletniego konsumenta
są przeznaczone dwie gry
powstałe na fali mody na taniec.
„Dance Party X-Treme 3” to
kolejna gra kompatybilna
z tanecznym matami. W pracę
nad nią została zaangażowana
przodująca na rynku wytwórnia Magic Records,
która specjalizuje się w wydawaniu płyt z muzyką pop oraz
dance. Wśród teledysków znalazły się takie gwiazdy jak Kate
Ryan, Pitbull czy Eric Prydz. Program posiada kilka
poziomów trudności. Może współpracować z jedną lub
dwiema matami jednocześnie. Z myślą o miłośnikach hiphopu stworzono z kolei grę „Jest Imprezka”.
Tu do współpracy zaproszono
wytwórnię „Wielkie Joł”,
kojarzącą się z takimi
artystami jak: Tede, Dj Macu,
Młody Grzech, Psycho Stach.
Gra zawiera mieszankę
stylów – hip hop, dance,
street czy house. Młodzi
miłośnicy tańca powinni być
zachwyceni.

D

Uniwersalna Marysia
oulinex przedstawił produkty
należące do tzw. „czerwonej
linii” – robot kuchenny
Masterchef 8000, blender ręczny
Hapto oraz sokowirówkę Smith XXL
w kolorze rubinu. Jest to propozycja
dla osób nowoczesnych, które
stawiają na styl i oryginalność
kuchennych urządzeń. Robot
Masterchef 8000 to estetyczne
wielofunkcyjne urządzenie
z metalowym czerwonym korpusem.
Dzięki wymiennym elementom
można go stosować do krojenia,
siekania, ucierania, wyrabiania
ciasta, miksowania koktajli oraz

M

wyciskania świeżych soków
z owoców. Blender Moulinex Hapto
jest kompaktowym, wielofunkcyjnym
urządzeniem o mocy 700 W, które
sieka mięso, kruszy lód, potrafi
przygotować pyszny koktajl oraz ubić
pianę z jajek. Unikalny design
nowego blendera sprawi, że stanie
się on prawdziwym przedmiotem
pożądania miłośniczek oryginalnych,
kuchennych gadżetów. Sokowirówka
Smith XXL posiada specjalny
separator piany, który pozwala na
oddzielenie jej od soku. Jest łatwa
w czyszczeniu i bezpieczna
i funkcjonalna w użytkowaniu.
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TEKST Joanna

Lasek

Zobacz, pomyÊl
porozmawiaj
czesna wiosna to okazja
do nadrobienia zaległości
w oglądaniu filmów. Wiadomo, za
oknem plucha, a nic tak nie poprawia
nastroju jak koc, winko i dobre kino.
Pedro Almodovar to dziś jeden
z najchętniej oglądanych twórców
światowej kinematografii. Warto
odświeżyć sobie starsze tytuły,
w tym absolutnie doskonały film
„Porozmawiaj z nią”. Historia dwóch
niezwykłych miłości, tak różnych,
a jednak niesamowicie podobnych,
wzrusza nawet przy kolejnych
projekcjach. Jak to u Almodovara, nie
może być sztampowo. Pielęgniarz
z wielką troską opiekuje się
dziewczyną w śpiączce, w szpitalu
spotyka dziennikarza, który odwiedza
swą narzeczoną. Owa narzeczona
walczy na arenie z bykami i pewnego
dnia ma wypadek, wskutek którego
zapada w komę. Nie ma sensu
skupiać się na przebiegu akcji,
gdyż, jak to w przypadku filmów
hiszpańskiego reżysera, fabuła jest
jedynie tłem, pretekstem do pokazania
skomplikowanych relacji uczuciowych.
Nic nie jest jednoznaczne i nie da się
jednoznacznie zakwalifikować
moralności bohaterów. Cudowne
widowisko, z piękną muzyką.

W
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„Jedwabna opowieść” to film
młodej francuskiej reżyserki Eléonore
Faucher. Piękny nastrojowy obraz
opowiada o rodzącej się powoli
przyjaźni między dwiema
nieszczęśliwymi kobietami. Jedna

z nich to nastolatka w ciąży, czująca
się niekochana ani przez rodzinę,
ani przez mężczyznę. Druga to
kobieta w średnim wieku, która
nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności
straciła ukochanego syna. Przy
haftowaniu kobiety zaczynają się
zbliżać do siebie, obie odnajdują
spokój i miłość. Niewątpliwym atutem
filmu, czyniącym go wyjątkowo
nastrojowym, są piękne zdjęcia
nasycone niesamowitymi kolorami.
Do zupełnie innego
gatunku należy trzeci
film – „Życie jest
cudem”. Emir
Kusturica – twórca
uwielbianych na
całym świecie
filmów takich jak
„Underground” czy
„Arizona Dream”.
Zainteresowania
reżysera skupiły się
na problemie wojny

na Bałkanach i to widać w jego
twórczości. „Życie jest cudem” również
dotyka tego problemu. Bohaterem jest
Luka, który kiedyś kładł tory kolejowe,
miał żonę, którą kochał i syna, którego
ubóstwiał. Jednak żona odeszła, a syn
poszedł walczyć
na wojnę. Los
łączy Lukę
z Sahabą
– piękną
muzułmanką.
Sahaba ma
być wymieniona
na syna Luki,
który dostał
się do niewoli.
Akcja jest
skomplikowana,
tak jak
skomplikowane były losy i rodowody
na Bałkanach. Ludzie przynależeli
wszędzie i nigdzie, nagle okazało się,

że trzeba było opowiedzieć się po
jakiejś stronie. Kusturica z humorem
stara się pokazać czarną kartę
w bałkańskiej historii. Jednak czuje
się, że to śmiech przez łzy.

PREMIERY

Blisko

UWIKŁANI

H

istoria skomplikowanego
układu rodzinnego. Młoda
kobieta żeni się z bogaczem
z wyższej sfery – zimnym

i bezuczuciowym. Czuje się
osamotniona, a jej samotność
wzrasta jeszcze po narodzinach
jedynego syna Tony’ego.
Chłopiec, dorastając, czuje się
równie wyobcowany jak matka,
dzięki czemu matka i syn zbliżają
się do siebie. Układ z czasem robi
się coraz bardziej niezdrowy...
Reż.: Tom Kalin, wyst.: Julianne
Moore, Stephen Dillane, Eddie
Redmayne, Elena Anaya, Barney
Clark.

KOCHAM
KINO

S

woisty hołd złożony kinu
i towarzyszącej mu
magicznej atmosferze, który
powstał na 60. urodziny
festiwalu w Cannes. Cenieni
autorzy kręcą trzyminutówki,
każda z nich napiętnowana
indywidualnym rysem. Powstał
film niepowtarzalny, wybitne
osobowości zebrane w jednym
miejscu, w jednym filmie. Reż.:
Lars von Trier, Roman Polański,
Jane Campion i inni.

ciekawych ludzi
zwecja wyrosła kilka lat temu
na największą potęgę powieści
detektywistycznej – jest to miano jak
najbardziej zasłużone. Lapidus to
kolejny doskonały autor, od
którego książki nie sposób
się oderwać. Autor to
prawnik z wykształcenia,
ma trzydzieści kilka lat
i ogromny talent zarówno
w materii tworzenia fabuły,
jak i w warstwie językowej.
„Szybki cash” to pierwsza
część tzw. „Czarnej Trylogii
Sztokholmskiej”. Drugi tom
– „Zimna stal” ukazał się
w 2009 roku. W zasadzie
o książce można pisać w samych
superlatywach. Trójka głównych
bohaterów – młody nowobogacki
snob – JW, emigrant będący dilerem
narkotyków – Jorge oraz serbski
mafioso – Mrado – pozornie ma ze
sobą niewiele wspólnego, okazuje się
jednak, że los płata im figla i ściśle
zacieśnia ich relacje. Wspaniała
lektura, nie będziecie mogli przestać
czytać! Jens Lapidus: Szybki cash.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2008.

S

azimierz Kutz to genialny
gawędziarz, który o Śląsku może
opowiadać godzinami. Bo też zna go
i kocha jak nikt inny. Jest wierny
Śląskowi od urodzenia, zarówno
w swojej twórczości, jak i życiu
realnym. Swoją pierwszą powieść
pisał przez piętnaście
lat. Korzystając
z doświadczeń
własnej rodziny, jak
i zasłyszanych od
innych Ślązaków
opowieści, stworzył
barwną, momentami
tragiczną, momentami
śmieszną panoramę
tej „piątej strony

K

świata”. Główny bohater to ktoś
lawirujący pomiędzy przywiązaniem do
Śląska, a przywiązaniem do polskości.
Trzeba pamiętać, że opisywany region
to mozaika narodowościowa i tygiel
etniczny i kulturowy, w którym zawsze
wrzało. Ktokolwiek ceni Kazimierza
Kutza, doceni tę niezwykłą i piękną
opowieść o przedziwnej czarnej
krainie. Kazimierz Kutz: Piąta strona
świata. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2010.
rofesor Bartoszewski to Człowiek
– Instytucja. Każda jego książka
to spotkanie z niezwykłą osobą, która,
pomimo nadzwyczajnie ciężkiego
życia, pozostaje jednym
z najjaśniejszych, najbardziej
otwartych,
a zarazem
pogodnych
umysłów
naszych
czasów.
Oby zdrowie
dopisywało
mu jak
najdłużej,
oby ganił,
napominał
i podpierał
swym autorytetem szlachetne
inicjatywy po wsze czasy. „Życie
trudne” to rozmowy Andrzeja Friszke
z Profesorem, które ukazały się w dniu
jego 88 urodzin – 19 lutego. Książka
to właściwie opowieść o XX wieku,
trzeba pamiętać, iż Profesor jest
żyjącym świadkiem największych
katastrof, które dotknęły ludzkość
w tych właśnie czasach. Miał szczęście
przeżyć, teraz może dawać świadectwo
tym, którzy są zbyt młodzi, aby
pamiętać. Władysław Bartoszewski:
Życie trudne, lecz nie nudne. Ze
wspomnień Polaka XX wieku.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2010.
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Panda

WYMIARY
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL ECO 54KM
28.042 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE ECO 54KM
30.592 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM
33.992 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.842 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 39.092 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Punto EVO

WYMIARY
407/169/149

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km
1.2 ACTIVE 65KM 3D
36.542 1242 48 155 5,7
1.4 DYNAMIC 77KM 3D
41.642 1368 57 165 5,9
1.4 M-Air Turbo 16v ENERGY 135KM 3D 53.117 1368 99 210 5,6

RABAT 15%*

WYMIARY
403/169/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 POP 69KM
36.125 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V POP Z DPF 75KM 42.925 1248 55 165 4,2 110 4
1.2 SPORT 69KM
42.925 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V SPORT Z DPF 75KM 49.725 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16V SPORT 100KM
49.725 1368 74 182 6,3 149 4
1.2 LOUNGE 69KM
42.925 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V LOUNGE Z DPF 75KM 49.725 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16V LOUNGE 100KM
49.725 1368 74 182 6,3 149 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF BY DIESEL 75KM 57.800 1248 55 165 4,2 110 4
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

CO2 miejsca
135 5
139 5
129 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 ACTUAL 77KM 5D
36.967 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 5D 42.917 1248 55 170 4,5 119 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
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WYMIARY
355/163/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

1.2 ACTIVE 65KM 5D
37.817 1242 48 155 5,7 135
1.4 ACTIVE 77KM 5D
38.667 1368 57 165 5,9 139
1.4 ACTIVE DUALOGIC 75KM 5D 42.917 1368 55 165 5,4 124
1.3 M-Jet 16v ACTIVE 75KM 5D 44.617 1248 55 165 4,5 119
1.4 DYNAMIC 77KM 5D
42.917 1368 57 165 5,9 139
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 75KM 5D 47.167 1368 55 165 5,4 124
1.4 M-Air 16v DYNAMIC 105KM 5D 48.867 1368 77 185 5,7 134
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 90KM 5D 50.567 1248 66 175 4,5 119
1.3 M-Jet 16v DYN. DUALOGIC90KM 5D 54.817 1248 66 175 4,4 115
1.4 M-Air 16v EMOTION 105KM 5D 53.117 1368 77 185 5,7 134
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Grande Punto

500

Qubo

WYMIARY
396/172/174

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 ACTIVE 73KM
39.942 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v ACTIVE 75KM 45.892 1248 55 155 4,4 115 5
1.4 DYNAMIC 73KM
45.042 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 75KM 50.992 1248 55 155 4,4 115 5
1.3 M-Jet 16v TREKKING 75KM 53.542 1248 55 155 4,4 115 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Sedici
RABAT 15%*

WYMIARY
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16vDYNAMIC 4X4 120KM 54.817 1586 88 170 7,1 164 5
2.0 M-Jet 16vZ DPF DYNAMIC 4X4 135KM 65.017 1956 99 180 6,6 170 5
1.6 16vEMOTION 4X4 120KM
59.067 1586 88 170 7,1 164 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 69.267 1956 99 180 6,6 170 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Bravo

WYMIARY
434/179/149

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km
1.4 16v ACTIVE 90KM
44.192 1368 66 179 6,7
1.6 M-Jet 16v ACTIVE 105KM 52.692 1598 77 187 4,9
1.4 16v DYNAMIC 90KM
47.592 1368 66 179 6,7
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM 50.992 1368 88 197 6,7
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC DUAL. 120KM 55.242 1368 88 197 6,5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 56.092 1598 77 187 4,9
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC Z DPF 120KM 57.792 1598 88 195 4,9
1.6 M-Jet 16v Z DPF DYN.DUAL.120KM 62.042 1598 88 195 4,6
1.4 T-Jet 16v EMOTION 150KM 62.042 1368 110 212 7,0
2.0 M-Jet 16vEMOTION 165KM 67.992 1956 121 215 5,3
1.4 T-Jet 16v SPORT 150KM 62.042 1368 110 212 7,0
2.0 M-Jet 16v SPORT 165KM 67.992 1956 121 215 5,3
1.9 M-Jet ESTIVA BLUE&ME 120KM 56.942 1910 88 195 6,0
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Croma
RABAT 15%*

WYMIARY
475/177/160

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

CO2 miejsca
156 5
129 5
156 5
156 5
154 5
129 5
129 5
120 5
165 5
139 5
165 5
139 5
157 5

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
75.642 1796 103 206 7,4 173 5
82.442 1910 88 195 6,0 157 5
89.242 1910 110 210 6,0 157 5
93.492 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION AUT.150KM 99.442 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF EMOTION AUT. 200KM 119.842 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
1.8 16v DYNAMIC 140KM
1.9 M-Jet BEZ DPF DYNAMIC 120KM
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF DYNAMIC 150KM
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF EMOTION 150KM

Linea

WYMIARY
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 ACTIVE 77KM
38.667 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v ACTIVE 120KM 46.742 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 DYNAMIC 77KM
43.767 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM 49.292 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 90KM 50.992 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC 105KM 53.542 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM 53.542 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v EMOTION 105KM 57.792 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Doblò

WYMIARY
425/172/182

RABAT 15%*

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16V ACTIVE 95KM
48.442 1368 70
7,2 166 5
1.3 MJT II 16V ACTIVE 90KM 54.392 1248 66
4,9 129 5
1.6 MJT 16V ACTIVE 105KM 58.642 1598 77
5,2 138 5
1.4 16V DYNAMIC 95KM
52.692 1368 70
7,2 166 5
1.3 MJT II 16V DYNAMIC 90KM 58.642 1248 66
4,9 129 5
1.6 MJT 16V DYNAMIC 105KM 62.892 1598 77
5,2 138 5
1.4 16V EMOTION 95KM
56.517 1368 70
7,2 166 5
1.6 MJT 16V EMOTION 105KM 66.717 1598 77
5,2 138 5
2.0 MJT 16V EMOTION 135KM 71.817 1956 99
5,7 150 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

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

BAGAŻNIK
WYMIARY
441/183/134 300 LITRÓW

RABAT 15%*
1750 TBi16v 200KM
2.0 JTDM 170KM
2.4 JTDM 20v210KM
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4

PLN
104.465
106.165
127.415
134.215
147.815

poj.
1750
1956
2387
2387
3195

kW
147
125
154
147
191

159

km/h
235
218
231
225
244

l/100km CO2 miejsca

8,1
5,4
7,8
7,9
11,4

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%*

PLN
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 82.365
1750 TBi16v 200KM PROGRESSION 94.265
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 89.165
2.0 JTDM 170KM PROGRESSION 93.415
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 115.515
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.165
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.065
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
95.965
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.615
2.0 JTDM 170KM DISTINCTIVE
100.215
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
122.315
2.4 JTDM200KMDISTINCTIVE Q-TRONIC 129.965
3.2 JTS 260KMDISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.215

GT

poj.
1796
1750
1910
1956
2387
2387
1750
1910
1910
1956
2387
2387
3195

kW
103
147
110
125
154
147
147
110
110
125
154
147
191

km/h
208
235
212
218
231
225
235
212
209
218
231
225
244

2.0 JTS 165KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
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2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km CO2 miejsca

7,6
8,1
5,7
5,4
6,8
7,9
8,1
5,7
6,8
5,4
6,8
7,9
12,1

WYMIARY
449/176/136

RABAT 15%*

189
142
179
208
270

179
189
150
142
179
208
189
150
180
142
179
208
286

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
84.915 1970 122 216 8,7 207 5
92.565 1910 110 209 6,2 165 5

Spider
RABAT 15%*
1750 TBi16v 200KM
2.0 JTDM 170KM
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4

WYMIARY
BAGAŻNIK
439/183/132 253 LITRÓW

PLN
109.565
111.265
139.315
159.715

poj.
1750
1956
2387
3195

kW
147
125
147
191

159 Sportwagon
RABAT 15%*

PLN
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.465
1750 TBi16v 200KM PROGRESSION 99.365
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 94.265
2.0 JTDM 170KM PROGRESSION 98.515
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 120.615
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.265
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.165
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
101.065
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.715
2.0 JTDM 170KM DISTINCTIVE
105.315
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
127.415
2.4 JTDM200KMDISTINCTIVE Q-TRONIC 135.065
3.2 JTS 260KMDISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.315

MiTo
RABAT 15%*

poj.
1796
1750
1910
1956
2387
2387
1750
1910
1910
1956
2387
2387
3195

km/h
235
218
225
244

l/100km CO2 miejsca

8,2
5,4
7,9
12,1

WYMIARY
466/183/143

kW
103
147
110
125
154
147
147
110
110
125
154
147
191

km/h
206
233
210
216
229
223
233
210
207
216
229
223
242

192
142
208
288

2
2
2
2

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

l/100km CO2 miejsca

7,8
8,3
5,8
5,5
6,9
8,0
8,3
5,8
6,9
5,5
6,9
8,0
12,2

WYMIARY
406/172/145

183
194
153
145
181
210
194
153
182
145
181
210
288

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 M-Air 16v 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 77 187 5,7 134 4
1.4 TB M-Air 16v 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 99 207 5,6 129 4
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE
62.815 1368 114 215 6,5 153 4
1.3 M-Jet 95KM DISTINCTIVE
56.865 1248 70 180 4,3 112 4
1.6 M-Jet 120KM DISTINCTIVE
63.665 1598 88 198 4,8 126 4
1.4 TB M-Air 16v 170KM QUADR. VERDE 70.465 1368 125 219 6,0 139 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Ypsilon
RABAT 15%*
1.4 8v ORO 77KM
1.4 16v ORO 95KM
1.3 M-Jet 16v ORO 75KM
1.4 16v PLATINO 95KM

WYMIARY
381/170/153

PLN
42.415
44.965
48.365
48.875

poj.
1368
1368
1248
1368

Musa
RABAT 15%*
1.4 16v ORO 95KM
1.3 M-Jet 16v ORO 70KM
1.4 16v PLATINO 95KM
1.6 M-Jet 16v PLATINO 120KM

kW km/h l/100km
57 167 5,5
70 175 6,6
66 175 4,5
70 175 6,6

WYMIARY
403/169/166

PLN
51.765
54.315
60.265
72.165

poj.
1368
1248
1368
1598

kW km/h l/100km
70 175 6,6
51 159 4,7
70 175 6,6
88 190 4,9

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

CO2 miejsca
130 4
155 4
117 4
155 4

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

CO2 miejsca
157 5
125 5
157 5
129 5

Delta

WYMIARY
452/180/150

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 T-Jet 16v ORO 150KM
72.242 1368 110 210 7,0 165 5
1.8 T-Jet 16v SPORTRONIC ORO 200KM 90.092 1742 147 230 7,8 185 5
1.6 M-Jet 16v ORO 120KM
74.792 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 M-Jet 16v SELELECTRONICORO 120KM 78.192 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 M-Jet 16V ORO 165KM
84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 Twinturbo 16V M-JET ORO 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 T-Jet 16V PLATINO 150KM
80.742 1368 110 210 7,0 165 5
1.8 T-JET 16V SPORTRONIC PLAT. 200KM 98.592 1742 147 230 7,8 185 5
1.6 M-Jet 16V PLATINO 120KM
83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 M-Jet16V SELECTRONIC PLAT. 120KM 86.692 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 M-Jet 16V PLATINO 165KM
92.642 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 Twinturbo 16V M-Jet PLAT. 190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5
1.8 T-Jet 16V SPORTRONIC EXECUTIVE 200KM 105.392 1742 147 230 7,8 185 5
1.9 Twinturbo16V M-JetEXECUTIVE 190KM 105.392 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
SELECTRONIC - zautomatyzowana skrzynia biegów
SPORTRONIC - automatyczna skrzynia biegów

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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CZAS WOLNY

Prymat Fiata
w ekologii

Obok informacje, które
odnotowaliśmy niemal
w przedzień oddania
naszej gazety do druku.
Są one jednak na tyle
ważne, że nie sposób nie
wspomnieć o nich w tym
wydaniu FWN. Ze względu
zarówno na czas jak i brak
miejsca publikujemy je
w skróconej wersji. Więcej
postaramy się opublikować
w przyszłym wydaniu
gazety.

Spośród dziesięciu marek
samochodowych najczęściej
sprzedawanych w Europie, Fiat
Automobiles już trzeci rok z rzędu
osiągnął najniższą średnią wartość
emisji CO2 w samochodach
sprzedanych w 2009 roku:
127,8 g/km (133,7 g/km w 2008).
Prymat Fiata został potwierdzony
przez firmę JATO, światowego lidera
w zakresie konsultacji i badań
dotyczących przemysłu
samochodowego, powstałą w 1984
roku i obecną już w ponad 40 krajach.
Grupa Fiat okazała się także pierwszą
w rankingu (131,0 g/km),
wyprzedzając firmy Toyota, PSA,
Renault i Hyundai. Sukces
na poziomie Grupy to głównie
zasługa marki Fiat, ale także
bardzo dobrego wyniku Alfy
Romeo – marki, która dzięki
średniej redukcji wynoszącej
18,3 g/km i przy 109.542
sprzedanych samochodach,
osiągnęła najwyższą globalną
redukcję emisji CO2.

Fiat
na Salonie
w Genewie

.
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Czekamy na listy
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Fiat na Międzynarodowym Salonie
Samochodowym w Genewie
zaprezentował bogato zaopatrzone
stoisko, na którym odbyły się ważne,
światowe pokazy przedpremierowe,
a znane już modele podkreślały styl
wyróżniający tę markę. Honorowym
gościem stoiska Fiata był opracowany
przez Fiat Powertrain Technologies:
dwucylindrowy silnik TWIN-AIR
o mocy 85 KM, który będzie
montowany od września w Fiacie 500.
Prekursor nowej rodziny silników
dwucylindrowych, opracowanych
przez Fiat Powertrain Technologies,
wyposażony jest
w rewolucyjny system
Multiair. Ponadto
poprzez wysoki stopień
zastosowania koncepcji

downsizing, czyli miniaturyzacji, oraz
modyfikacji elementów
mechanicznych, nowa rodzina
silników, dysponujących mocą od 65
do 105 KM, emituje o 30% mniej CO2
niż inne silniki o takich samych
osiągach.
W Genewie światową prapremierę
miały również inne ekologiczne
modele Fiata, m. in. nowy Fiat Doblò

Natural Power, wyposażony
w silnik T-JET 1,4 16v
(benzyna i metan) i Fiat
Bravo MY 2010, który
podczas salonu był
prezentowany z silnikiem
Multiair 1,4 (140 KM), Fiat 500 by
Diesel, Punto Evo z dwiema wersjami
silnikowymi itp.
Gwiazdą stoiska Alfa Romeo była
Giulietta, 5-drzwiowy hatchback,
oferujący wysoki poziom zarówno
pod względem komfortowego wnętrza
jak i dynamiki oraz bezpieczeństwa
(aktywnego i biernego).
Wspomnieć należy również koniecznie
o prezentowanym w Genewie
Ferrari 599, który prawdopodobnie
otrzyma silnik benzynowy,
współpracujący z układem
hybrydowym.

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 marca 2010 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
Dyrektor Zakładu: Tadeusz Âwierczek

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. Plastic Components and Modules 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. Plastic Components Fuel
Systems Poland Sp. z o.o.

ul. JednoÊci 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. 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

12. 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

13. 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

14. 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

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

16. 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

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

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

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: Emanuele Lorenzin

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074990, Fax (0-22) 6074879
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

3. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów

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

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

