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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.

z nawiązką

Cele Fiata 
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To był trudny rok

zrealizowane



P
o mi mo nie sprzy ja -
jà cej ko niunk tu ry
go spo dar czej i ryn -
ko wej re zul ta ty osià -
gni´ te przez Gru p´
w 2009 r. prze kro -
czy ły ocze ki wa nia.
Zysk z za rzà dza nia
zwy czaj ne go wy -

niósł 1,1 mi liar da eu ro, za dłu ̋ e -
nie prze my sło we net to spa dło
do 4,4 mi liar da (na ko niec 2008
roku wy no si ło 5,9 mi liar da),
a płyn noÊç osià gn´ ła po ziom
12,4 mi liar da.
Tak w te le gra -
ficz nym skró -
cie przed sta -
wia jà si´ da ne
za twier dzo ne
przez Za rzàd
Fia ta, któ ry
pod prze wod -
nic twem Lu ci
Cor de ro di Mon te ze mo lo, ze -
brał si´ w Lin got to 25 stycz nia.
Za rzàd po sta no wił rów nie˝
przy znaç ak cjo na riu szom dy wi -
den dy na kwo t´ 237 mi lio nów.
Rok 2010 b´ dzie, we dług pro -
gnoz, ro kiem przej Êcio wym
i upły nie pod zna kiem sta bi li za -
cji. Spo dzie wa ne wy ni ki to:

Nadchodzi lepsze
w 2010 roku

Po 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.

PROGNOZY
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY
(wartości wyrażone w milionach euro) 2009 2008 zmiana

Przy cho dy net to 50.102 59.564 -15,9
Re zul tat z za rzą dza nia zwy czaj ne go 1.058 3.362 -2.304
Mar ża na za rzą dza niu zwy czaj nym 2,1% 5,6%
Re zul tat ope ra cyj ny 359 2.972 -2.613
Re zul tat przed opo dat ko wa niem (367) 2.187 -2.554
Zysk net to (848) 1.721 -2.569

%

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

Sa mo cho dy 28.351 29.380 -3,5
Ma szy ny rol ni cze i bu dow la ne 10.107 12.781 -20,9
Po jaz dy użyt ko we 7.183 10.894 -34,1
Kom po nen ty i Sys te my Pro duk cyj ne 10.327 13.793 -25,1
Po zo sta ła dzia łal ność 1.096 1.394 -21,4
Wy łą cze nia (6.962) (8.678) -
Gru pa ogó łem 50.102 59.564 -15,9

2009 2008 zmiana %

wzrost przy cho dów rz´ du
trzech -sze Êciu pro cent, zysk
z za rzà dza nia zwy czaj ne go
w wy so ko Êci 1,5 mi liar da eu ro
oraz za dłu ̋ e nie prze my sło we
net to w wy so ko Êci 5 mi liar dów.
Przyj rzyj my si´ te raz do kład niej
tym licz bom. Za koƒ czo ny rok
przy niósł przy cho dy w kwo cie
50,1 mi liar da eu ro, któ re w uj´ -
ciu kom plek so wym zmniej szy ły
si´ (−16%) w po rów na niu z re -
kor do wym po zio mem z 2008 r.
(59,6 mi liar da), ale za to wzro -

sły o 3,6% w
c z w a r  t y m
k w a r  t a  l e .
W cià gu ro ku
bo wiem sil ne
za ła ma nie po -
py tu, od no to -
wa ne przez
wszyst kie bran-
˝e w pierw -

szych sze Êciu mie sià cach
(−23,8%), zo sta ło sto no wa ne
do −6,6% w dru giej po ło wie ro -
ku. Na plu sie, jak mó wi li Êmy,
oka zał si´ wy nik z za rzà dza nia
zwy czaj ne go (w 2008 r. wy no -
sił 3,4 mi liar da) po mi mo zna -
czà co słab sze go po py tu, zwłasz -
cza w pierw szych sze Êciu mie sià -

Akcjonariuszom
przyznano
dywidendy 

w wysokości
237 milionów
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cach ro ku. Na ten re zul tat za pra -
co wał w wy dat ny spo sób zysk
z ob sza ru mo to ry za cyj ne go.
Ren tow noÊç sprze da ̋ y wy nio -
sła 2,1%, da ło si´ wszak ̋ e za -
uwa ̋ yç po st´ pu jà cà z kwar ta łu
na kwar tał po pra w´ wy ni ka jà -
cà z re duk cji kosz tów i sta bi li -
za cji po py tu. Na stra t´ net to,
w kwo cie 0,8 mi liar da eu ro,
skła da jà si´ kosz ty nie ty po we
w wy so ko Êci 0,6 mi liar da
(w 2008 roku zysk net to był
rów ny 1,7 mi liar da eu ro).
Zma la ło (−1,5 mi liar da eu ro)
za dłu ̋ e nie prze my sło we net to,
kształ tu jà ce si´ obec nie na po -
zio mie 4,4 mi liar da eu ro. Po -
pra w´ uzy ska no dzi´ ki ry go ry -
stycz ne mu za rzà dza niu ka pi ta -
łem ob ro to wym, łàcz nie na wet
ze zna czà cym zej Êciem ze stoc -
ku we wszyst kich ga ł´ ziach
dzia łal no Êci. Na to miast płyn -
noÊç w wy so ko Êci 12,4 mi liar da
eu ro za pew nia Gru pie Êrod ki
po zwa la jà ce za bez pie czyç płat -
no Êci w ter mi nach da le ko wy -
kra cza jà cych po za 2011 rok.
Przy po mnieç rów nie˝ wy pa da,

i do staw czych, co sta no wi wo lu -
men po rów ny wal ny z ro kiem
2008. Na szcze gól nà uwa g´ za -
słu gu je fakt, i˝ FGA za mkn´ ło
rok czwar tym kwar ta łem, któ ry
przy niósł naj wy˝ sze przy cho dy
w hi sto rii. W cià gu ro ku udział
w ryn ku sa mo cho dów oso bo -
wych po pra wił si´ w Eu ro pie
Za chod niej (+0,6%), wzra sta jàc
do po zio mu 8,8% pro cent we
Wło szech (+0,9% na 32,8%)
i na in nych klu czo wych ryn kach.
Z ko lei w Bra zy lii, gdzie po pyt
wzrósł o 12,6%, Fiat utrzy mał
wio dà cà po zy cj´ z łàcz nym
udzia łem ryn ko wym w wy so ko -
Êci 24,5%. Zysk z za rzà dza nia
zwy czaj ne go FGA wy niósł 470
mi lio nów eu ro (691 mi lio nów
w 2008 roku). Spa dek wy ni ka
z fak tu, ˝e ci´ cia kosz tów oraz
zwi´k sze nie wo lu me nu sprze da -
˝y w dru giej po ło wie ro ku mo -
gły je dy nie cz´ Êcio wo skom pen -
so waç zni˝ k´ po py tu w pierw -
szej po ło wie ro ku oraz efekt
mniej ko rzyst ne go mi xu wy ro bu.
Przy cho dy Ma se ra ti w 2009 r.
wy nio sły 448 mi lio nów eu ro

˝e w dru giej po ło wie 2009 r.
Gru pa po wró ci ła na ryn ki ka pi -
ta ło we Eu ro py i w Sta nów Zjed -
no czo nych, gro ma dzàc oko ło
5 mi liar dów eu ro za spra wà
czte rech emi sji ob li ga cji, na któ -
re zgło szo no sub skryp cj´ na
kwo ty zde cy do wa nie wy˝ sze od
tych ofe ro wa nych.
Po ni ̋ ej przed sta wia my mi nio ny
rok w ka˝ dym z po szcze gól nych
Sek to rów.

FIAT GRO UP 
AU TO MO BI LES
Sek tor mo to ry za cyj ny wy pra co -
wał ob ro ty na kwo t´ 26,3 mi -
liar da (−2,4% w po rów na niu
z ubie głym ro kiem) i do star -
czył 2.150.700 po jaz dów,
w tym sa mo cho dów oso bo wych

W Europie 
udział rynkowy
FGA zwiększył 

się o 8,8
procent



w seg men cie ryn ko wym, któ ry
w uj´ ciu glo bal nym od czuł
zmniej sze nie si´ wo lu me nu
o oko ło 40%. Zysk z za rzà dza -
nia zwy czaj ne go zre ali zo wa ny
przez Fer ra ri w 2009 roku wy -
niósł 238 mi lio nów eu ro,
przy 339 mi lio nach w 2008 r.

CNH
W 2009 r. przy cho dy CNH wy -
nio sły 10,1 mi liar da eu ro. Sil ny
spa dek (−20,9%) jest efek tem
zde cy do wa nej re duk cji Êwia to -
we go po py tu na ma szy ny bu -
dow la ne oraz słab szej ko niunk -
tu ry na ma szy ny rol ni -
cze (w po rów -
na niu z re -
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(−45,7%) na sku tek spad ku do -
staw, w po rów na niu z 2008 r.,
o 48,7 (4.489 sa mo cho dów wy -
sła nych do sie ci). Po mi mo to,
Ma se ra ti za cho wa ło łàcz nie
swój udział w ryn ku, od no to wu -
jàc po pra w´ w seg men cie sa mo -
cho dów czte ro drzwio wych. Wy -
nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go
osià gni´ ty przez spół k´ był do -
dat ni na kwo t´ 11 mi lio nów eu -
ro (w 2008 roku do dat ni na
kwo t´ 72 mi lio nów eu ro), dzi´ -
ki do sto so wa niu po zio mów pro -
duk cyj nych i istot nym ci´ ciom
kosz tów, któ re cz´ Êcio wo skom -
pen so wa ły du ̋ e zmniej sze nie
si´ wo lu me nu.
Fer ra ri w ubie głym ro ku zre ali -
zo wa ło ob ro ty na kwo t´ 1.778
mi lio na eu ro. Ich spa dek w po -
rów na niu do 2008 roku
(−7,4%) wy ni ka z mniej -
sze go wo lu me nu sprze -
da ̋ y i mniej ko rzyst -
ne go mi xu wy ro bu.
W cià gu ro ku bo -
wiem prze ka za no do
sie ci 6.235 sa mo cho -
dów, mniej o 4,5%, 

kor do wy mi po zio ma mi z ro -
ku 2008, zwłasz cza je Êli cho dzi
o kom baj ny).
Do do brych wia do mo Êci za li -
czyç na le ̋ y po pra w´ udzia łu
w ryn ku cià gni ków o du ̋ ej mo -
cy, ci´˝ kich i lek kich, w Ame ry -
ce Ła ciƒ skiej. Zysk z za rzà dza -
nia zwy czaj ne go od no to wa ny
przez CNH wy niósł 337 mi lio -
nów eu ro (1.122 mi lio nów eu ro
w 2008 roku). Ry go ry stycz ne
ci´ cia kosz to we oraz po zy tyw ny
efekt cen je dy nie cz´ Êcio wo
skom pen so wa ły dra stycz ny spa -
dek wo lu me nu na ryn ku ma szyn
bu dow la nych.

IVE CO
Sek tor zre ali zo wał ob ro ty na
kwo t´ 7,2 mi liar da eu ro
(−34,1%), przy spad ku do staw
(103.866 sprze da nych po jaz -
dów, −45,9%), któ re od zwier -
cie dla jà du ̋ à kon cen tra cj´ ryn -
ku, szcze gól nie w Eu ro pie oraz
w seg men cie sa mo cho dów ci´ -
˝a ro wych. Zysk z za rzà dza nia
zwy czaj ne go Ive co wy niósł
w 2009 roku 105 mi lio nów eu ro
(838 mi lio nów w 2008 roku).
Po mi mo zmniej sze nia wo lu me -
nu w po rów na niu do 2008 ro ku,
ostre re duk cje kosz to we po zwo -
li ły na osià gni´ cie do dat nie go
wy ni ku i wzro stu ren tow no Êci
sprze da ̋ y w kwar ta le. Na plu sie
za mkn´ ły okres roz li cze nio wy
rów nie˝ ta kie ob sza ry jak ob słu -
ga po sprze da˝ na, dzia łal noÊç
w Ame ry ce Ła ciƒ skiej oraz po -

New Holland
T 7070 zdobywca
tytułu Ciągnik
Roku 2010
Poniżej: Alfa
Giulietta, która
zadebiutowała 
na Salonie
w Genewie
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Poniżej:
nowy autobus

Magelys
produkcji 

Irisbus Iveco

jaz dy spe cjal ne (popyt na nie
wzrósł w koƒ ców ce ro ku).

FPT POWERTRAIN
TECH NO LO GIES
W ob sza rze Kom po nen tów
FPT Tech no lo gies wy pra co wał
przy cho dy w kwo cie 4.952 mi -
lio nów eu ro, mniej o 29,3% ni˝
w 2008 roku, z po wo du spad ku
wo lu me nu, któ ry szcze gól nie
dał si´ od czuç w bran ̋ y In du -
strial & Ma ri ne. Wy nik z za rzà -

MA GNE TI MA REL LI
Ob ro ty Sek to ra w 2009 roku
wy nio sły 4.528 mi lio nów eu ro
(−16,9% w po rów na niu do 2008
ro ku i −14% na po rów ny wal nej
ba zie). Na spa dek ten zło ̋ y ło
si´ za ła ma nie wo lu me nu,
szcze gól nie moc ne w pierw szej
po ło wie ro ku, na to miast od lip -
ca od no to wa no po pra w´ ten -
den cji dzi´ ki wzro sto wi po py tu
ze stro ny pro du cen tów sa mo -
cho dów. Zysk z za rzà dza nia
zwy czaj ne go fir my wy niósł
25 mi lio nów eu ro (174 mi lio ny
w 2008 roku).

TEK SID
W 2009 roku Tek sid uzy skał
przy cho dy w wy so ko Êci 578
mi lio nów eu ro. Spa dek ob ro -
tów (−30,9%) spo wo do wa ło
zmniej sze nie wo lu me nu sprze -
da ̋ y, ja kie do tkn´ ło za rów no
jed nost k´ produkcyjnà ˚e li wo
(−26,6%) jak i Alu mi nium
(−5,5%). Tek sid za mknàł rok
ze stra tà z za rzà dza nia zwy -
czaj ne go w kwo cie 12 mi lio nów
eu ro, w po rów na niu z zy skiem
w wy so ko Êci 41 mi lio nów od -
no to wa nym w 2008 ro ku. Do
po zy ty wów za li czyç na le ̋ y
głównie ob ro ty w wy so ko Êci
172 mi lio nów eu ro w czwar tym
kwar ta le, czy li wi´k sze o 11%
ni˝ w tym sa mym okre sie
w ubie głym ro ku.

CO MAU
Ob ro ty wy nio sły 728 mi lio nów
eu ro. Przy czy ny spad ku (−35,2),
któ ry na po rów ny wal nej ba zie
jest nie co mniej szy i wy no -
si 31%, upa try waç na le ̋ y głów -
nie w Za kła dach Ka ro se rii.
W 2009 roku Co mau od no to -
wał stra t´ z za rzà dza nia zwy -
czaj ne go w wy so ko Êci 28 mi lio -
nów eu ro, w po rów na niu z zy -
skiem w wy so ko Êci 21 mi lio -
nów eu ro w 2008 roku. Po gor -
sze nie spo wo do wał w naj wi´k -
szym stop niu ma ły wo lu men
w ob sza rach Ka ro se rii i Tłocz -
ni ków do Blach.

dza nia zwy czaj ne go był ujem ny
na 25 mi lio nów eu ro, w po rów -
na niu z zy skiem w wy so ko -
Êci 166 mi lio nów eu ro w 2008
roku. Za ła ma nie to na stà pi ło
głów nie za spra wà kon cen tra cji
wo lu me nu, a w jesz cze wi´k -
szym stop niu z po wo du po gor -
sze nia mi xu sprze da ̋ y, zja wisk
tyl ko w cz´ Êci kom pen so wa -
nych przez oszcz´d no Êci na
kosz tach struk tu ry oraz w ob -
sza rach za ku pów i prze my słu.

GRUPA
WYNIKI

LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI
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K
ry zys był chy ba naj cz´ Êciej po wta rza nym
sło wem w 2009 ro ku. Wszyst kie bran ̋ e pro -
duk cyj ne od czu ły dłu go fa lo wy wpływ kry zy -
su fi nan so we go na Êwie cie, któ ry w 2008 r.
roz po czàł si´ w Sta nach Zjed no czo nych
i stop nio wo ogar nàł wszyst kie kra je. WÊród
wy twór ców dóbr trwa łych w Eu ro pie, bez
szwan ku wy szły tyl ko te bran ̋ e, któ re otrzy -
ma ły od swo ich rzà dów po wa˝ ne wspar cie

(ta kich ini cja tyw nie pod jàł jed nak rzàd pol ski). W bran -
˝ach tych po pyt sztucz nie pod trzy my wa no na prze kór
ogól ne mu spad ko wi za ufa nia kon su men tów.
Dla te go wła Ênie, wo bec za ła ma nia si´ Êwia to wych ryn -
ków np. w bran ̋ y ma szyn bu dow la nych i po jaz dów do -
staw czych, sto sun ko wo do brze przed sta wia si´ sy tu acja
w bran ̋ y sa mo cho dów oso bo wych, któ ra sta no wi pod -
sta w´ go spo dar ki wie lu kra jów. 
Rzà do we pro gra my in ter wen cyj ne nie któ rych eu ro pej -
skich kra jów nie tyl ko po mo gły utrzy maç po pyt na po zio -
mie lat po przed nich, ale zmie ni ły tak ̋ e struk tu r´ sprze -
da ̋ y na ryn ku eu ro pej skim, mo dy fi ku jàc pre fe ren cje
klien tów w kie run ku po jaz dów o mniej szych roz mia rach,
bar dziej eko no micz nych i eko lo gicz nych. 
Stàd wła Ênie wy ni ka jà tak do bre wy ni ki Fiat Gro up Au to -
mo bi les na ryn ku eu ro pej skim, a zwłasz cza wy ni ki spół -
ki Fiat Au to Po land, któ ra w 2009 r. za no to wa ła ko lej ny

re kord wy so ko Êci ob ro tów i pro duk cji. Z tych sa mych
jed nak po wo dów nie któ re sek to ry pro duk cyj ne
Gru py w Pol sce na po tka ły pro ble my. 

TAKIEGO ROKU 
(zapewne)

ju˝ nie b´dzie

Enrico Pavoni: 2009 rok był dla
Fiata w Polsce bardzo dobry.
Obroty Grupy wzrosły, mimo
du˝ej niestabilnoÊci na rynku
mi´dzynarodowym.

TEKST

Filippo Gallino
FOTO

I. Kaêmierczak, 
Satiz Poland

Fiat 
nie pozwolił się

zaskoczyć



GRUPA
FIAT

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

tów, któ re w tym okre sie wzro sły od po wied nio
z 493 do 606 tys. sa mo cho dów oraz z 15,1 do
19,5 mi liar da zło tych (z cze go 14,9 mld w eks por -
cie). To wiel ki skok do przo du, a˝ o 22% w cià gu
za le d wie dwu na stu mie si´ cy. 
Trze ba jed nak mieç Êwia do moÊç, ˝e tak sprzy ja jà ce
wa run ki ryn ko we mo gà si´ ju˝ nie po wtó rzyç
zwłasz cza, ˝e pro gra my rzà do we praw do po dob nie
nie zo sta nà prze dłu ̋ o ne w 2010 r. i ry nek wró ci
do swo jej dy na mi ki”.
A in ne spół ki?

„Âwia to wy ry nek sa mo cho dów do -
staw czych, ma szyn rol ni czych i bu -
dow la nych ma po wa˝ ne trud no Êci.
Dla te go te˝ Ive co Po land, któ ra zaj -
mu je si´ głów nie dys try bu cjà mar ki
Ive co na ryn ku pol skim, choç zdo -
ła ła utrzy maç ob ro ty na przy zwo -
itym po zio mie (po nad 326 mln zło -
tych) oraz swo je udzia ły w ryn ku,

O sy tu acji tej roz ma wia my z pre ze sem Fiat Pol ska
En ri co Pa vo nim: „Ca ły prze mysł w Eu ro pie prze -
˝ył ci´˝ ki rok. Wie lu pro du cen tów sa mo cho dów,
w tym tak ̋ e eu ro pej skich, za no to wa ło po wa˝ ne
spad ki pro duk cyj ne. Fiat Gro up Au to mo bi les na to -
miast nie po zwo lił si´ za sko czyç tà ogól nà zmia nà
sy tu acji na ryn kach mi´ dzy na ro do wych. Dzi´ ki
pro duk cji no wych, eko lo gicz nych ze spo łów na p´ -
do wych oraz wpro wa dze niu na ry nek po pu lar nych
i nie za wod nych mo de li o wy so kiej ja ko Êci i cie ka -
wym de si gnie, od niósł suk ces na wszyst kich ryn -
kach w Eu ro pie. Wy star czy po wie -
dzieç, ˝e na pra wie nie zmie nio nym
ryn ku eu ro pej skim FGA za no to wał
7% wzrost wiel ko Êci sprze da ̋ y”.
Jak wpły n´ ła ta sy tu acja na spół ki
Gru py Fiat w Pol sce? 
„Fiat Au to Po land osià gnàł re kor do -
we wy ni ki, za rów no pod wzgl´ dem
wiel ko Êci pro duk cyj nych jak i ob ro -
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Wyrazista obecnoÊç na rynku
Rok 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

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

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.

WOJCIECH MASALSKI – DYREKTOR HANDLOWY FIAT AUTO POLAND

W ciàgu 
7 lat

potroiliÊmy
nasz biznes

w Polsce

Tak sprzyjające
warunki rynkowe

w Europie mogą
się nie powtórzyć



A jak przed sta wia si´ bi lans Gru py Fiat w Pol sce
za rok 2009?
„W 2009 r. spół ki Fia ta w Pol sce za no to wa ły ra -
zem 11% wzrost ob ro tów. W licz bach, ob ro ty
prze kro czy ły po ziom 27,8 mi liar da zło tych (łàcz -
nie z jo int ven tu re Fiat-GM w za kre sie pro duk cji
sil ni ków), z cze go 18,4 mld w eks por cie. W cià gu
ostat nich sied miu lat, od 2003 do 2009 r., po tro ili -
Êmy nasz biz nes w Pol sce. Tak do bry wy nik za -
wdzi´ cza my pra cy po nad 14.200 pra cow ni ków
na szych pol skich spół ek”.

ZDZISŁAW ARLET, DYREKTOR
ZAKŁADU TYCHY FIAT AUTO POLAND

„W 2009 ro ku Fiat Au to Po land wy pro du ko wał
605.797 sa mo cho dów, czy li o pra wie 113.000
wi´ cej (+23%) ni˝ w 2008 ro ku. Tak do bry wy nik
po zwa la uznaç za kład w Ty chach za naj wi´k szà fa -
bry k´ sa mo cho do wà w Eu ro pie, któ ra co dzien nie
mo ̋ e wy pro du ko waç 2.320 po jaz dów. Âred nio co
33 se kun dy scho dzi tu taj z li nii mon ta ̋ o wej je den
no wy sa mo chód.
Od kie dy uru cho mi li Êmy pro duk cj´ Fia ta Pan dy
w za sa dzie co ro ku pod czas na szych spo tkaƒ pod -
su mo wu jà cych rok mó wi´ o po bi ja niu ko lej nych re -
kor dów pro duk cyj nych oraz ob ro tów. W cià gu za -
le d wie czte rech lat, od 2006 do 2009 ro ku, po dwo -
ili Êmy na szà pro duk cj´ dzi´ ki cià głym in we sty cjom.
Rok 2009 był jed nak szcze gól ny, bo na wy ni ki pro -
duk cyj ne wpły n´ ły tak ̋ e czyn ni ki ko niunk tu ral ne.
Po pyt na ma łe sa mo cho dy w Eu ro pie znacz nie
wzrósł, głów nie dzi´ ki rzà do wym pro gra mom in -
ter wen cyj nym wie lu paƒstw eu ro pej skich pro mu jà -
cych eko lo gicz ne po jaz dy (w tym zwłasz cza
w Niem czech i we Wło szech, bo w Pol sce ich nie
wpro wa dzo no). Ta ko rzyst na sy tu acja nie b´ dzie

to jed nak za no to wa ła po wa˝ ny spa dek wiel ko Êci
sprze da ̋ y. Ob ro ty CNH Pol ska nie znacz nie wzro -
sły w sto sun ku do 2008 r. (o 8%), co sta no wi po -
nad 1,4 mi liar da zło tych. Ten wzrost spół ka za -
wdzi´ cza głów nie wzro sto wi sprze da ̋ y na ryn ku
pol skim. Jed nak pro duk cja, zwłasz cza w ostat nich
mie sià cach, zwol ni ła tem po ze wzgl´ du na kur cze -
nie si´ Êwia to we go ryn ku, czy li ogra ni cze nie za -
mó wieƒ pod ze spo łów ze stro ny in nych za kła dów
Gru py na Êwie cie.
Je Êli cho dzi o spół ki Ma gne ti Ma rel li w Pol sce, za -
no to wa ły one po zy tyw ne wy ni ki (ob ro ty rz´ du 2,8
mld zło tych) ze wzgl´ du na do brà sy tu acj´ Fia ta
Au to Po land, któ ry jest pod sta wo wym na byw cà ich
wy ro bów. Na osob nà uwa g´ za słu gu je na to miast
Fiat -GM Po wer tra in Pol ska (ob ro ty rz´ du 3,2 mld
zło tych, o 19% mniej w sto sun ku do 2008 r.), któ -
ry szcze gól nie od czuł roz chwia nie si´ ryn ku zwià -
za ne z rzà do wy mi pro gra ma mi in ter wen cyj ny mi
nie któ rych kra jów eu ro pej skich, wspie ra jà cy mi
pro duk cj´ sil ni ków za si la nych ga zem. Ude rzy ły
one wła Ênie w biel skà pro duk cj´ ma łych sil ni ków
die sla. Trze ba jed nak pod kre Êliç, ˝e za kład przy go -
to wu je si´ do uru cho mie nia ma łe go dwu cy lin dro -
we go sil ni ka ben zy no we go z re wo lu cyj nym sys te -
mem Mul tia ir. To b´ dzie praw dzi we wy da rze nie
Fia ta w Pol sce w 2010 ro ku”.
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obaw. Nasz plan pro duk cyj ny
w 2010 r. był nie co ni˝ szy od re -
kor do we go wy ni ku, ja ki od no to -
wa li Êmy w 2009 r., ale i wy˝ szy
od pla nu z 2008 ro ku. Nie jest
wi´c tak êle. Nie mo˝ na prze cie˝
sta le utrzy my waç sza lo ne go ryt -
mu pro duk cji, któ ry prze kra cza
na szà teo re tycz nà zdol noÊç pro -
duk cyj nà. W 2009 r. ta ka sy tu -
acja by ła nor mà. Za kład mu si
jed nak za cho waç pew nà re zer w´. 
Je Êli cho dzi o przy szłoÊç, zna my
pla ny pro duk cyj ne do koƒ ca
2011 ro ku, co b´ dzie da lej, trud -

trwaç wiecz nie, dla te go, jak sà -
dzi my, w 2010 r. ry nek wró ci do
swo jej nor mal nej dy na mi ki, co
wi´ cej, zda je my so bie spra w´
z te go, ˝e cz´Êç te go rocz ne go
po py tu zo sta ła za spo ko jo na
z wy prze dze niem w 2009 r. 
Sza cu je my, ˝e bez rzà do wych
pro gra mów in ter wen cyj nych po -
pyt na sa mo cho dy oso bo we
w 2010 r. spad nie. Na przy kład,
we Wło szech mó wi si´ wr´cz
o spo dzie wa nym skur cze niu
ryn ku o po nad 10%. A wia do mo
prze cie˝, jak wa˝ nym dla na -
szych wy ro bów ryn kiem zby tu sà
Wło chy. Przy po mnij my, ˝e po -
nad 97% pro cent na szej pro duk -
cji prze zna czo na jest na eks port.
Jed nak po mi mo te go czar ne go
sce na riu sza, nie mam wi´k szych
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Ale nie mo ̋ e my spo czy waç na
lau rach. Ja ko Êci nie mo˝ na zbu -
do waç w cià gu pi´ ciu, dzie si´ ciu
czy na wet dwu dzie stu lat. Pra -
cu je si´ nad nià za wsze, krok po
kro ku, ca ły se kret po le ga na
tym, ˝e nie mo˝ na prze staç
o niej my Êleç. W lu tym te go ro ku
prze szli Êmy ko lej ny au dyt WCM
i po pra wi li Êmy nasz ze szło rocz -
ny wy nik. We dług au dy to rów
ma my jesz cze do wy ko rzy sta nia
wie le re zerw, to zna czy ta kich
ele men tów do nie wiel kiej po pra -
wy, któ re mo gły by wy nik nàç do -
pie ro po dru gim te go rocz nym
au dy cie we wrze Êniu.
Na szym obec nym za da niem jest
za po zna nie z me to do lo già pra cy
WCM jak naj wi´k szej licz by
pra cow ni ków, o ile to b´ dzie
mo˝ li we, wszyst kich w ra mach
in ten syw nych i ukie run ko wa -
nych szko leƒ. Do ty czy to tak ̋ e
do staw ców i ich pra cow ni ków.
Wszy scy prze cie˝ pra cu je my
na rzecz te go sa me go wy ro bu.
Dla te go te˝ Fiat Au to Po land
mu si za ka˝ dym ra zem speł niaç
funk cj´ pod sta wo we go punk tu
od nie sie nia, fa bry ki „tre ne ra”.
To na sze głów ne za da nie w pro -
ce sie cià głej po pra wy ja ko Êci
wy ro bu i pro ce sów.
W 2009 ro ku osià gn´ li Êmy tak ̋ e
do sko na łe wy ni ki no we go sys te -
mu szko le nia, któ ry opra co wa li -
Êmy tu w Pol sce, i któ ry praw do -
po dob nie zo sta nie wpro wa dzo -
ny w in nych za kła dach FGA.
Mo wa o cer ty fi ka cji umie j´t no -

no na ra zie prze wi dzieç. Jed nak
po win ni Êmy byç przy go to wa ni
w ka˝ dej chwi li na za po trze bo -
wa nie ryn ku, ofe ru jàc naj lep szy
pro dukt, naj wi´k szà z mo˝ li -
wych ela stycz noÊç pro duk cyj nà
i naj ni˝ sze kosz ty. 
I je Êli idzie o t´ ostat nià kwe sti´,
je stem na praw d´ spo koj ny. Na -
wet je Êli kry zys, w sy tu acji eks -
tre mal nej, zmu sił by ab sur dal nie
wszyst kich pro du cen tów eu ro -
pej skich do po za my ka nia za kła -
dów (co si´ ra czej nie sta nie),
my zna leê li by Êmy si´ wÊród
ostat nich za my ka jà cych swo je
po dwo je. Sam szef Fia ta, Ser gio
Mar chion ne, od po wia da jàc na
py ta nie pew ne go dzien ni ka rza
wło skie go po wie dział, ˝e nasz
za kład dzia ła jak szwaj car ski ze -
ga rek. Dla mnie to naj wi´k szy
kom ple ment.

Pro duk cja FAP 2009 wg. modeli

Pro duk cja FAP w latach
(sa mo cho dy)

Obroty FAP w latach
(w mld PLN)

Zatrudnienie w FAP 
(pracownicy)

Fiat Pan da – 298.020 szt.
Fiat 500 – 176.259 szt.
Fiat 600 – 10.794 szt.
Abarth 500 – 7. 884 szt.
Pro duk cja dla For da – 112.840 szt.

308.293
361.787

492.885 

605.797 

3.741

4.670 

5.853
6.420

9,2

11,6

15,0

19,5



przede wszyst kim w wy ni ku wzro stu
po py tu na ryn ku pol skim, do cze go
przy czy nił si´ wzrost  sprze da ̋ y trak to -
rów o 21,5 % oraz wzrost sprze da ̋ y
kom baj nów o 12,4%.
Lep sza sprze da˝ na ryn ku pol skim zre -
kom pen so wa ła ne ga tyw ne wy ni ki eks -
por tu, któ ry od no to wał w tym sa mym
okre sie 16% spa dek. Po wo dów te go zja -
wi ska na le ̋ y szu kaç w kur cze niu si´
Êwia to we go ryn ku zby tu, a – co za tym
idzie – zmniej sze niu licz by za mó wieƒ
na wy ro by i pod ze spo ły pro du ko wa ne
w Płoc ku.
„Nad szedł wła Êci wy mo ment, aby nasz
za kład zna lazł si´ wÊród naj lep szych

w Gru pie CNH – mó wi dy rek tor Ta de usz Âwier -
czek, któ ry w ma ju 2009 ro ku prze szedł z Gru py
FPT do CNH Pol ska. – Kie dy na ho ry zon cie po ja -
wiło si´ wid mo kry zy su, staraliÊmy si´ zna leêç od -
po wied nie roz wià za nia zmniej sza jà ce kosz ty oraz
ogra ni czyç pro duk cj´, do sto so wu jàc jej po ziom
do za po trze bo wa nia ryn ku. Pra co waliÊmy tak, aby
lu dzie nie stra ci li mo ty wa cji, a za kład swà efek -
tyw no Êcià pod wy˝ szał nie ustan nie ja koÊç usług
nie zwra ca jàc zbyt niej uwa gi na to, co si´ dzie je na
ryn kach mi´ dzy na ro do wych. Kie dy po wró ci do -
bra ko niunk tu ra – a wie rzy my, ˝e zła nie trwa
wiecz nie – b´ dzie my mo gli w peł ni wy ko rzy staç
po sia da ny po ten cjał. Ta kà wła Ênie ro l´ po wie rzy ła
mi Gru pa CNH.  Dzi siaj sku piliÊmy si´ na no wym
po dej Êciu do po wie rzo nych pracownikom za daƒ.
Per so nel jest naj cen niej szym za so bem fir my, trze -
ba o tym pa mi´ taç, zwłasz cza w trud nych cza sach.
Nie wy star czy prze szcze piç no we roz wià za nia, nie
wy star czy je bez kry tycz nie prze nieÊç z jed ne go or -
ga ni zmu do in ne go. Ocze ki wa ne efek ty osià gnie
si´ do pie ro wte dy, gdy pra cow ni cy sa mi b´ dà
po cz´ Êci ich au to ra mi. Nic bo wiem bar dziej nie
mo ty wu je jak Êwia do moÊç udzia łu w two rze niu
ota cza jà cej nas rze czy wi sto Êci”. 
Sto so wa nie World Class Ma nu fac tu ring obo wià -
zu je we wszyst kich za kła dach Gru py Fiat. Spół ka
CNH Pol ska w Płoc ku te˝ pod j´ ła to trud ne wy -
zwa nie, któ re wy nie sie jà na naj wy˝ szy po ziom
pro duk cyj ny. „Wszy scy zna my wy ni ki za kła du
FAP w Ty chach i FPT w Biel sku, któ re nie daw no
osià gn´ ły „srebr ny po ziom”. Na szym ce lem – cho -
cia˝ nie co póê niej za cz´ li Êmy wdra ̋ aç World Class
Ma nu fac tu ring – jest zdo by cie brà zo we go me da lu
na po czàt ku 2011 ro ku. Ozna cza to nie koƒ czà ce
si´ sta ra nia o ob ni ̋ e nie strat w ka˝ dym z 20 fi la -
rów, na któ re po dzie lo no dzia ła nia za kła du. Ozna -
cza to tak ̋ e dal sze uprosz cze nie pro ce dur, zmniej -
sze nie biu ro kra cji oraz wy szko le nie gru py do sku -
tecz ne go wdro ̋ e nia Fiat De ve lop ment Pro cess

Êci kie row ni ków Êred nie go szcze bla
w za kre sie wszyst kich aspek tów WCM.
Nasz sys tem szko le nio wy mo ty wu je
prze ło ̋ o nych do po gł´ bia nia swo jej
wie dzy, do praw dzi wej „na uki”, po to
by mo gli na ko niec po chwa liç si´ od po -
wied nim Êwia dec twem i móc prze ka zaç
tà wie dz´ swo im pod wład nym. Tro ch´
tak jak w szko le. Oce ny do ko nu jà spe -
cja li Êci przed si´ bior stwa z ka˝ de go z fi -
la rów WCM. A po nie wa˝ ca ła ini cja ty -
wa przy no si bar dzo ko rzyst ne efek ty,
po sta no wi li Êmy jà roz cià gnàç na po zo -
sta łe po zio my za rzà dza nia. 
Wzmac nia my sta le pod sta wy WCM,
dba jàc o je go trwa ły roz wój w ca łym
za kła dzie. Mo im ce lem jest „uprze my sło wie nie”
teo rii, to jest tak, jak uprze my sła wia si´, re ali zu jàc
w prak ty ce, po my sły de si gne rów i pro jek tan tów
sa mo cho do wych. Chy ba êle nam to nie wy cho dzi,
praw da?”. 

TA DE USZ ÂWIER CZEK, DY REK TOR
ZA KŁA DU CNH POL SKA

Gru pa CNH na Êwie cie w 2009 ro ku ob ni ̋ y ła
swo je ob ro ty o oko ło 21%. Tak nie ko rzyst ny wy -
nik po dyk to wa ny był znacz nym spad kiem po py tu,
głów nie na ma szy ny bu dow la ne, ale tak ̋ e i rol ni -
cze. Sy tu acja ta wpły n´ ła na wy ni ki fi nan so we
CNH Pol ska, spół ki pro du ku jà cej i zaj mu jà cej si´
dys try bu cjà ma szyn rol ni czych i kom po nen tów.
W 2009 ro ku jej sprze da˝ wy nio sła 1,4 mi liar da
zło tych i wzro sła w sto sun ku do 2008 ro ku o 8%,
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Personel jest
najcenniejszym
zasobem firmy

Eksport 
w 2009 roku
97,3% samochodów Fiata
wyprodukowanych w 2009 roku
w Tychach przeznaczono na
eksport (około 480 tys. sztuk).
Głównymi odbiorcami tych
wyrobów były następujące kraje:
Włochy (238.121 szt.), Niemcy
(76.701), Francja (43.028),
Wielka Brytania (39.307).
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mo˝ na za li czyç do nie pod wa ̋ al nych suk ce sów fir -
my. Z dru giej stro ny, du ̋ a chwiej noÊç eu ro pej -
skie go ryn ku sa mo cho do we go, wy wo ła na z jed nej
stro ny kry zy sem go spo dar czym, a z dru giej ini cja -
ty wa mi nie któ rych rzà dów zwi´k sza jà cy mi po pyt
w po szcze gól nych kra jach, stwo rzy ła nie po myÊl ny
i nie prze wi dzia ny kon tekst dla na szych dzia łaƒ
pro duk cyj nych, któ re do pro wa dzi ły do ob ni ̋ e nia

pro duk cji o oko ło 25%. Te no we wa run ki
ryn ko we zmu si ły nas do skon cen tro wa nia
pra cy w sys te mie dwu zmia no wym i do
prze nie sie nia cz´ Êci na szych pra cow ni -
ków do in nych spół ek Gru py. Ob ro ty
w 2009 ro ku, choç zma la ły w sto sun ku
do lat po przed nich, prze kro czy ły mi mo

wszyst ko 3,2 mld zło tych.
Do na szych pod sta wo wych ce -

lów w 2010 ro ku na le ̋ y
wzrost pro duk cji sil ni ka

Eu ro5, uru cho mie nie
pro duk cji no we go wy -

ro bu, ma łe go dwu cy -
lin dro we go sil ni ka
ben zy no we go z in -
no wa cyj nym sys -
te mem Mul tia ir,
a tak ̋ e cià głe

(pro ces ukie run ko wa nej po pra wy). Chcemy skon -
cen tro waç si´ na lu dziach pra cu jà cych w za kła dzie,
aby czu li si´ bez po Êred nio za an ga ̋ o wa ni w pro ces
prze obra ̋ eƒ. Pracownicy sà otwar ci na zmia ny.
Musimy zadbaç o zwi´k sze nie ich po czu cia bez -
pie czeƒ stwa, osià gni´ cie sta bil no Êci w miej scu pra -
cy. Re mont hal, od ma lo wa nie li nii, wy mia na okien
i da chu, roz ja Ênie nie Êro do wi ska i miej sca pra cy,
tak by sta ło si´ przy jem niej sze, stwo rze nie kom for -
to wych kà ci ków ga stro no micz nych, pod nie sie nie
bez pie czeƒ stwa w miej scu pra cy, a tak ̋ e roz wià za -
nie pa là ce go pro ble mu par kin gów dla pra cow ni -
ków – to nie „ko sme ty ka”. CNH Pol ska w cià gu
dwóch lat, od 2009 do 2010, za in we stu je bli sko
5 mi lio nów zło tych w re struk tu ry za cj´, tak ̋ e t´ es -
te tycz nà. To tak ̋ e spo sób na za an ga ̋ o wa nie pra -
cow ni ków do udzia łu w tym pro ce sie tak, by zro -
zu mie li, ˝e wszyst ko idzie ku lep sze mu, wy star czà
tyl ko ch´ ci i wia ra. Mo je mot to to „ni gdy dru dzy”
i nie jest to tyl ko ma rze nie”.

EMANUELE LORENZIN, 
PREZES ZARZÑDU FIAT-GM
POWERTRAIN POLSKA
„W 2009 ro ku, nie dłu go po zdo by ciu po zio mu Si -
lver w WCM, Mau ri zio Emo opu Êcił Pol sk´, by
pod jàç no we wa˝ ne wy zwa nia w Sta nach Zjed no -
czo nych, zwià za ne z so ju szem Fia ta i Chry sle ra.
Na je go miej sce przy je chał z Tu ry nu Ema nu ele
Lo ren zin, 43 let ni in ̋ y nier, ˝o na ty z dwój kà dzie -
ci, mia no wa ny w paê dzier ni ku 2009 ro ku na pre -
ze sa za rzà du spół ki.
„Przy sze dłem do Ma nu fac tu ring En gi ne ering Fia -
ta w 1996 r. – za czy na Lo ren zin. – Po za war ciu
jo int ven tu re mi´ dzy Fia tem a GM, by łem od po -
wie dzial ny za in du stria li za cj´ li nii pro duk cyj nej
sil ni ka tur bo die sel SDE, a w la tach 2002-2003
po nad rok sp´ dzi łem w Pol sce w tym wła Ênie za -
kła dzie, zaj mu jàc si´ in sta la cjà li nii pro duk cyj -
nych”. Po tym okre sie Lo ren zin wró cił do Tu ry -
nu, a na st´p nie zo stał prze nie sio ny do Nie miec
ja ko szef En gi ne Area.
„Kie ru j´ Fiat -GM Po wer tra in Pol ska do pie ro od
kil ku mie si´ cy – mó wi da lej Lo ren zin – ale ju˝
zdà ̋ y łem zdaç so bie spra w´ z wiel kie go po -
ten cja łu za kła du w Biel sku -Bia łej,
mó wi´ głów nie o umie j´t no Êciach
i kom pe ten cjach po szcze gól nych
pra cow ni ków, a tak ̋ e o efek tyw -
no Êci ca łej struk tu ry. 
Rok 2009 był okre sem trud -
nym i wy ma ga jà cym wzmo ̋ o -
nej pra cy. Uru cho mie nie pro -
duk cji sil ni ka SDE Eu ro5
i zdo by cie Si lver WCM
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AD RIA NO FON TA NA, PRE ZES GRU PY
MA GNE TI MA REL LI W POL SCE

„W 2009 ro ku Gru pa Ma gne ti Ma rel li w Pol sce,
po mi mo trud ne go okre su go spo dar cze go i ryn ko -
we go, wzmoc ni ła swo jà po zy cj´ oraz zwi´k szy ła
wiel koÊç pro duk cji za rów no dla swo je go głów ne go
od bior cy – Fia ta Au to Po land, jak i w wy ni ku kon -
so li da cji dzia łaƒ pro duk cyj nych roz po cz´ tych pod
ko niec 2008 r. Po za tym kontynuowała działania
majàce na celu uprosz cze nie swo ich struk tur, co
za owo co wa ło ogra ni cze niem kosz tów struk tu ral -
nych oraz wpro wa dze niem pro jek tów sty mu lu jà -
cych po pra w´ ja ko Êci i wy daj no Êci pro duk cji.
W tym ce lu wła Ênie do pro wa dzo no do po łà cze nia
dwóch spół ek Er gom i Er go mo ulds, któ re ra zem
dzia ła ły w linii biznesu Pla stic Components & Mo -
du les, zmie nia jàc przy oka zji na zw´ na Pla stic
Components and Fu el Sys tems. Po za tym w wy ni -
ku ce sji dzia łal no Êci mon ta ̋ u za wie szeƒ na rzecz
FAP, Gru pa Ma gne ti Ma rel li mo gła skon cen tro -
waç swo je kom pe ten cje na wła snym co re bu si -
ness, czy li ob rób ce cz´ Êci prze my sło wych i pro -
duk cji amor ty za to rów w za kła dzie MM Su spen -
sion Sys tems w Biel sku. 
W 2009 r., po wdro ̋ e niu zin te gro wa ne go sys te mu
SAP we wszyst kich jed nost kach prze my sło wych,
Gru pa do ko na ła po nad to ko lej ne go kro ku na dro -
dze zwi´k sza nia efek tyw no Êci za rzà dza nia. 
Po zo sta łe dzia ła nia, na sta wio ne na sty mu lo wa nie
i po pra w´ pro duk tyw no Êci i ja ko Êci pra cy, sku pio -
no w pro gra mie WCM, któ re go pierw szy etap za -
koƒ czo no pod ko niec ro ku au dy tem. We wszyst -
kich za kła dach wy padł on po zy tyw nie.

Ob ro ty w 2009 roku w ca łej Gru pie Ma -
gne ti Ma rel li Pol ska osià gn´ ły wiel koÊç
oko ło 2,8 mi liar da zło tych, z cze go po -
nad 2 mld z Gru pà Fiat, pod czas gdy
po zo sta ła su ma od no si si´ do eks por -
tu. Âred nia wiel koÊç za trud nie nia
w 2009 roku wy no si ła 3.565 osób.
Rok 2010 b´ dzie okre sem kon so li -
da cji ze szło rocz nych wy ni ków,

a tak ̋ e roz wo ju, w ra mach
któ re go prze wi du je si´

w So snow cu bu do w´
za kła du o po wierz -
ch ni ok. 3.000 me -
trów kwa dra to wych
do pro duk cji cz´ Êci
i kom po nen tów dla
BMW oraz 13.000
me trów kwa dra to -
wych do pro duk -
cji amor ty za to -
rów tyl nych”.

wdra ̋ a nie WCM i zdo by cie po zio mu „zło te go”.
Te go rocz ny wrze Ênio wy au dyt po ka ̋ e, w ja kiej fa -
zie roz wo ju si´ znaj du je my. Tak czy ina czej, ma -
my du ̋ e am bi cje i wiel kie mo˝ li wo Êci. 
Gru pa Fiat za wsze du ̋ o in we sto wa ła w swój za -
kład w Biel sku, dzi´ ki cze mu sta nàł on na wy so -
ko Êci za da nia i dzi siaj jest jed nym z naj lep szych
w FPT i tak te˝ b´ dzie w przy szło Êci. Âwiad czy
o tym ulo ko wa nie w Biel sku wa˝ nych pro duk cji,
jak rów nie˝ wy ku pie nie 50% ka pi ta łu Fiat -
-GM Po wer tra in Pol ska, któ ry dzi siaj na -
le ̋ y do Ge ne ral Mo tors. W tym ce lu
zo sta ła ju˝ pod pi sa na mi´ dzy stro na -
mi umo wa przed wst´p na, któ ra
obec nie jest przed mio tem ana liz ko -
mi sji an ty mo no po lo wej. Je Êli cho -
dzi o sam za kład, zmia ny ka pi ta -
ło we nie b´ dà mia ły na nie go
wi´k sze go wpły wu, dzia łal noÊç
ope ra cyj na na dal za rzà dza -
na b´ dzie przez FPT (czy li
przez Fia ta), a Ge ne ral Mo -
tors, jak przed tem b´ -
dzie wy po sa ̋ ał swo je
sa mo cho dy w sil ni ki
pro du ko wa ne w za kła -
dzie w Biel sku -Bia łej”.
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Bu d˝et na 2010 rok prze wi du je pro duk cj´ ni˝ szà
o 5% w sto sun ku do wy ko na nia ro ku po przed nie -
go. Rok b´ dzie trud ny, gdy˝ na dal nie wi daç o˝y -
wie nia na ryn ku mo to ry za cyj nym. Po nad to oba wia -
my si´ spad ku po py tu w zwiàz ku z ogra ni cza niem
do płat do zło mo wa nia sa mo cho dów wpro wa dzo -
ne go w ubie głym ro ku przez wie le kra jów. Tym cza -
sem no we pro duk ty, któ re mo gà zwi´k szyç sprze -
da˝, wej dà do pro duk cji do pie ro w 2011 ro ku”.

ROBERTO ROSSI, DYREKTOR
I WICEPREZES ZARZÑDU 
COMAU POLAND
„W 2009 ro ku spół ka Co mau Po land od czu ła efek -
ty gł´ bo kie go kry zy su fi nan so we go, któ ry ogar nàł
ca ły Êwiat i ne ga tyw nie wpły nàł na in we sty cje prze -
my sło we na szych głów nych klien tów, do któ rych
kie ru je my na sze wy ro by oraz usłu gi au to ma ty ki
prze my sło wej. Jed nak po mi mo wy raê ne go spad ku
licz by za mó wieƒ oraz przy cho dów, na sze wy ni ki
za rzà dza nia oka za ły si´ po zy tyw ne, po dob nie jak
sa ma po zy cja fi nan so wa Co mau Po land.
WÊród naj wa˝ niej szych pro jek tów zre ali zo wa nych
w tym okre sie w za kre sie Od dzia łu Ro bo tics & Se -
rvi ce wy mie niç na le ̋ y wpro wa dze nie no wych ro -
bo tów oraz urzà dzeƒ zgrze wal ni czych w zwiàz ku
ze zwi´k sze niem pro duk cji Fia ta 500 w za kła dzie
Fiat Au to Po land.
W Ro sji, w Mo skwie, uczest ni czy li Êmy w mo der ni -
za cji urzà dzeƒ w za kła dzie Avto fra mos (na le ̋ à cym
do Gru py Re nault). W za kła dzie Fiat -GM Po wer -
tra in w Biel sku -Bia łej bra li Êmy udział w in sta la cji
ma szyn do pro duk cji pod ze spo łów do no we go sil -
ni ka ben zy no we go. Je Êli cho dzi o Od dział Bu do wy
Tłocz ni ków, wy ko na li Êmy tłocz ni ki do nie któ rych

MAREK KANAFEK, WICEPREZES
ZARZÑDU TEKSID IRON POLAND

„Rok 2009 był bar dzo trud ny. W stycz niu za mó -
wie nia wy no si ły tyl ko 55% zdol no Êci pro duk cyj -
nej. Za trzy my wa no wi´c pro duk cj´ i wy łà cza no
po szcze gól ne urzà dze nia. Od mar ca za ob ser wo -
wa no pew nà po pra w´ po przez wpro wa dze nie no -
wej or ga ni za cji pra cy (6 dni w ty go dniu na 2 li -
niach dzien nie). Po zwo li ło to le piej wy ko rzy staç
per so nel, dzi´ ki cze mu unik ni´ to re duk cji za trud -
nie nia. Rów no cze Ênie do ko ny wa no prze su ni´ç
we wn´trz nych, re du ku jàc za trud nie nie z firm ze -
wn´trz nych, a tak ̋ e – dzi´ ki po ro zu mie niu ze
zwiàz ka mi za wo do wy mi – zre du ko wa no czas pra -
cy o 2 dni w mie sià cu. Od czerw ca, kie dy to na -
stà pi ła zde cy do wa na po pra wa na ryn ku, uela -
stycz nio no sys tem pra cy i do sto so wa no go
do wiel ko Êci za mó wieƒ klien tów.
Rok za mknàł si´ spad kiem sprze da ̋ y o 13% w sto -
sun ku do wy ko na nia ro ku 2008 i wy niósł oko -
ło 80% zdol no Êci pro duk cyj nej. W ta kiej sy tu acji
trud no by ło spo dzie waç si´ do brych wy ni ków eko -
no micz nych. Za kład po Êwi´ cił wie le uwa gi po pra -
wie pa ra me trów tech nicz nych ta kich, jak wy daj -
noÊç li nii, ja koÊç wy ro bów, wiel koÊç strat ro bo ci -
zny, po ziom zu ̋ y cia czyn ni ków ener ge tycz nych
i ma te ria łów. We wszyst kich tych ob sza rach uzy -
ska no bar dzo do bre pa ra me try, ale po zwo li ło to je -
dy nie na ogra ni cze nie strat.
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mi ni stra tion (WCA). Ma my na dzie j´ po wtó rzyç
suk ces, ja ki WCM osià gn´ ło w Pol sce, i ˝e to nie
przy pa dek, ale praw dzi we od zwier cie dle nie spo so -
bu pra cy i my Êle nia. 
Dla te go pra gn´ po dzi´ ko waç mo im me ne d˝e rom
za wspa nia łe do Êwiad cze nie, ja kim był dla mnie
po byt w Pol sce, a tak ̋ e ca łe mu ze spo ło wi za
wspar cie w re ali za cji ce lów. Je stem pe wien, ˝e Pan
Ettore Ac tis, wy ko rzy stu jàc swà wie dz´, b´ dzie da -
lej po dà ̋ ał Êcie˝ kà World Class”. 
Et to re Ac tis, no wy Wi ce pre zes Fiat Se rvi ces i Sa -
di: „Kie dy po pro szo no mnie bym prze jàł obo wiàz -
ki me ne d˝er skie w Fiat Se rvi ces i Sa di w Pol sce,
na praw d´ ucie szy łem si´ i z ch´ cià za ak cep to wa -
łem pro po zy cj´. By łem jed no cze Ênie gł´ bo ko prze -

ko na ny o war to Êci, kom pe ten cji oraz know -
-how ze spo łu tych spół ek. War to Êci te

zna la zły swo je po twier dze nie w trak -
cie licz nych wy zwaƒ oraz zmian,
ja kie za szły w cià gu ostat nich kil -
ku lat. Tych wy zwaƒ i zmian nie
za brak nie rów nie˝ w naj bli˝ szej
przy szło Êci. Po mo gà nam one
w dal szym roz wo ju i po pra wie,

pod wy˝ sza jàc ja koÊç Êwiad -
czo nych przez nas

usług”. 

ele men tów no wych mo de li mar ki Fiat (Lan cia Yp -
si lon i Del ta), VW, Au di, PSA.
Naj wa˝ niej szym i naj bar dziej pra co chłon nym pro -
jek tem Co mau Po land w 2010 r. b´ dzie in sta la cja
no wych urzà dzeƒ i ro bo tów do no wych pro duk cji
w za kła dzie Fiat Au to Po land w Ty chach. In sta la -
cja ta ma zo staç zre ali zo wa na w bar dzo krót kim
cza sie z za cho wa niem naj wy˝ szych stan dar dów
ja ko Êcio wych. To na sze naj wi´k sze wy zwa nie
w 2010 r., do któ re go po dej dzie my z pro fe sjo na li -
zmem i pa sjà, ce chu jà cy mi wszyst kich człon ków
ze spo łu Co mau Po land”.

LUC NA UWYNCK, WICEPREZES 
FIAT SE RVI CES POL SKA I SADI

„W lu tym 2010 ro ku mi nàł trze ci rok mo jej pra cy
w Pol sce. Te raz nad szedł od po wied ni mo ment, by
pod su mo waç dzia łal noÊç Fiat Se rvi ces oraz przed -
sta wiç mo je go na st´p c´. Od marca br. mo je obo -
wiàz ki przej mu je Ettore Ac ti s. 
Cof nij my si´ nie co w cza sie, si´ ga jàc do wy da nia
„Fia ta Wo kół Nas” z mar ca 2007 ro ku. Mó wi łem
wte dy o swo ich za mie rze niach i wy zwa niach, któ -
rym chc´ spro staç. DziÊ mo g´ po wie dzieç, ˝e ka˝ -
de z tych za daƒ zo sta ło w du ̋ ym stop niu zre ali zo -
wa ne. To wy nik pra cy ze spo ło wej. W cià gu tych
trzech, czte rech lat wpro wa dzi li Êmy sys tem sta łej
oce ny na szych usług przez klien ta. Oka zu je si´, ˝e
tyl ko przy wspól nym sto le w trak cie otwar tej dys -
ku sji nad pro ble ma mi, mo ̋ e my osià gnàç po pra w´. 
Du ̋ o pra cy ze spo ło wej po Êwi´ ci li Êmy po pra wie
ko mu ni ka cji we wn´trz nej. Pod czas ostat niej we ry -
fi ka cji In tra net w Fiat Se rvi ces Pol ska zo stał oce -
nio ny ja ko jed na z naj cz´ Êciej u˝y wa nych plat form
ko mu ni ka cyj nych spół ki. Na po pra w´ ko mu ni ka cji
wpły n´ ły tak ̋ e co ty go dnio we spo tka nia z per so ne -
lem. W ra mach Sha red Se rvi ce Cen ter Cy klu Pa -
syw ne go stwo rzy li Êmy sys tem mie rze nia wy daj no -
Êci pro ce sów (BW) i usta li li Êmy stan dar do we KPI,
słu ̋ à ce nie tyl ko Fia to wi Se rvi ces, ale tak ̋ e in nym
spół kom, któ rym na sza fir ma nie Êwiad czy swo ich
usług (np. CNH USA). W 2009 ro ku po dob ne ini -
cja ty wy za po czàt ko wa no dla Cy klu Ak tyw ne go
oraz Ad mi ni stra cji Ka dro wej. 
Trzy la ta te mu po wie dzia łem, ˝e chcàc zwi´k szyç
na szà pro duk tyw noÊç i war toÊç, ja kà two rzy my,
mu si my wie dzieç, w ja kim punk cie si´ znaj du je my
i w któ rym kie run ku ma my po dà ̋ aç sta le ob ser -
wu jàc jak oce nia ne sà na sze usłu gi. Oprócz wdro -
˝e nia na rz´ dzi po mia ru KPI, roz sze rzy li Êmy tak ̋ e
apli ka cj´ Te le -trans mi sji fak tur oraz roz po cz´ li Êmy
wdra ̋ a nie tech no lo gii OCR (Opti cal Cha rac ter
Re co gni tion) w pro ce sie cy klu pa syw ne go. 
W koƒ cu zde cy do wa li Êmy si´ na wpro wa dze nie
w Fiat Se rvi ces Po land pro gra mu World Class Ad -
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Sa mo chód ofe ro wa ny jest w
dwóch wer sjach: oso bo wej i do -
staw czej. Za cznij my od pierw -
szej z nich, któ rej za le tà jest im -
po nu jà ca prze stron noÊç wn´ trza
– zgod nie ze sło wa mi Lo ren za
Si sti no, sze fa mar ki Fia ta: „Na -
zwa li Êmy jà «fa mi ly spa ce», bo
da je ty le prze strze ni, ile po trze -
bu je du ̋ a ro dzi na, przy ja cie le i ci
wszy scy, któ rych ko cha my”.
No wy Doblò mo ̋ e po mie Êciç a˝
sie dem osób, któ re po dró ̋ o waç
b´ dà w przy jem nym i do sko na le
wy koƒ czo nym wn´ trzu. Sze ro -
ka szy ba przed nia oraz du ̋ e
prze szklo ne po wierzch nie bocz -
ne sku tecz nie roz Êwie tla jà ka bi -
n´ oraz da jà wra ̋ e nie prze -
stron no Êci.

Doblò
Rewolucyjne

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.

T
ym ra zem nie cho -
dzi tyl ko o re sty -
ling. Po upły wie
dzie si´ ciu lat Fiat
Do blò po sta no wił
za sad ni czo zmie -
niç swój cha rak ter,
cał ko wi cie od Êwie -
˝yç swój styl, ga m´

sil ni ków, a tak ̋ e wła Êci wo Êci
tech nicz ne. W no wym mo de lu
zre zy gno wa no na przy kład
z sys te mu za wie sze nia tyl ne go
ze sztyw nym mo stem, na rzecz
za awan so wa ne go dwu wa ha czo -
we go za wie sze nia naj now szej
ge ne ra cji, co za owo co wa ło
wi´k szym kom for tem oraz bar -
dziej dy na micz nym za cho wa -
niem po jaz du. Ka bi na jest le piej
wy po sa ̋ o na i mo ̋ e po mie Êciç
a˝ sie dem osób.

TEKST

Carola Popaiz
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Moc nà stro nà mo de lu jest tak ̋ e
je go ba ga˝ nik, naj wi´k szy w tej
ka te go rii po jaz dów, o ła dow no -
Êci od 790 do 3.200 li trów po
zło ̋ e niu tyl nych sie dzeƒ.
W nie któ rych wer sjach wy po sa -
˝e nia mo˝ na spo tkaç te˝ sztyw -
nà prze gro d´ do re gu lo wa nia na
dwóch po zio mach; na ni˝ szym
mo˝ li we jest uło ̋ e nie ła dun ku
do 70 ki lo gra mów.
Pa trzàc na po jazd z ze wnàtrz
trze ba po wie dzieç, ˝e Doblò jest
wy ra zem ory gi nal ne go i nie kon -
wen cjo nal ne go sty lu. De sign,
au tor stwa Cen tro Sti le Fiat, su -
ge ru je, ˝e jest to po jazd so lid ny
i prze stron ny.
Je go wy mia ry przed sta wia jà si´
na st´ pu jà co: dłu goÊç 439 cen -
ty me trów, sze ro koÊç 183 cm,
wy so koÊç 184 
i 189 z re lin ga -
mi. Roz staw osi
wy no si 276 cm.
Zde cy do wa ny
cha rak ter po ja -
z du wi daç zwła -
sz cza w ukształ -
to wa niu je go
ma ski, w ob łym kształ cie ze spo -
łu Êwia teł, sze ro kiej kla pie sil ni -
ka, two rzà cej dwa bocz ne wy -
brzu sze nia po nad błot ni ka mi,
po dob nie te˝ jak w wy pu kłych
nad ko lach tyl nych.
Z bo ku po jaz du zwra ca uwa g´
czar na lÊnià ca opra wa drzwi,
któ ra zle wa si´ z szy ba mi.
Pro wad ni ca drzwi bocz -
nych jest wmon -
to wa na i zin te -
gro wa na z bry łà
po jaz du.

Z ty łu zwra ca uwa g´ rów nie˝
czar na lÊnià ca li stwa, dzie là ca
drzwi na po ło w´. Âwia tła uło ̋ o -
ne sà pio no wo z bar dzo in ten -

syw nie lÊnià cà
stre fà prze zro -
czy stà. Tył po ja -
z du za my ka zde-
 rzak zle wa jà cy
si´ z bo ku z nad -
ko la mi, zaÊ u gó -
ry z kra w´ dzià
drzwi ba ga˝ ni -

ka, ju˝ bez do dat ko wych wy pu -
kło Êci. Fiat Doblò wy da je si´
mo de lem bez kon ku ren cyj nym

Nowy family
space jest
przytulny

i jasny
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rów nie˝ pod kà tem bez pie czeƒ -
stwa. W wy po sa ̋ e niu se ryj nym
znaj dzie my przed nie i tyl ne
bocz ne po dusz ki po wietrz ne naj -
now szej ge ne ra cji, wi´k sze od
tra dy cyj nych po du szek bocz -
nych, le piej chro nià ce gło w´
i klat k´ pier sio wà pa sa ̋ e ra. Nie
bra ku je tak ̋ e naj no wo cze Êniej -
szych sys te mów elek tro nicz nych
dy na micz nej kon tro li jaz dy, od
ha mo wa nia po na p´d: ABS
z elek tro nicz nym ko rek to rem
ha mo wa nia EBD, a zwłasz cza
ESP z sys te mem Hill -hol der,
któ ry po ma ga kie row cy przy ru -
sza niu pod gór k´ (to je dy ny mo -
del w seg men cie, któ ry po sia da
t´ funk cj´ w ca łej ga mie). Za wie -
sze nie przed nie opar te jest na

tra dy cyj nym sche ma cie McPher -
son, zaÊ za wie sze nie tyl ne to nie -
za le˝ ne B -link z drà˝ kiem sta bi -
li zu jà cym. Bo ga ta ofer ta wy po -
sa ̋ e nia: kli ma ty za cja au to ma -
tycz na z na wie wem z ty łu, ra dio
MP3 ste ro wa ne z kie row ni cy,
tem po mat, czuj ni ki par ko wa nia,
ze staw gło Êno mó wià cy zin te gro -
wa ny z sys te mem Blue&Me.
Praw dzi wym cac kiem jest na wi -
ga tor Blue&Me Tom Tom, któ ry
po zwa la na ob słu g´ te le fo nu
i na wi ga cji za po mo cà wy god ne -
go ko lo ro we go ekra nu, po za tym
do star cza wie le in nych po trzeb -
nych do jaz dy in for ma cji. W no -
wym mo de lu Fia ta do st´p ny jest
tak ̋ e sys tem Blue&Me z ze sta -
wem gło Êno mó wià cym i po łà -

Przejdê my te raz do wer sji do -
staw czej Fiat Doblò. Od mia na
car go zo sta ła za pro jek to wa na
przez Fiat Pro fes sio nal z my Êlà
o mak sy mal nej wy daj no Êci
i funk cjo nal no Êci. Ten mo del to
wier ny to wa rzysz tych lu dzi, któ -
rzy w zwiàz ku ze swo jà pra cà
sp´ dza jà wie le go dzin za kół -
kiem. Po jazd do sko na le spi su je
si´ w wa run kach miej skich,
Êwiet nie na da je si´ do sy tu acji
„start and go”, za ła dun ku i roz -
ła dun ku to wa ru, a jed no cze Ênie

do sko na le za cho wu je si´ na
tra sach mi´ dzy mia sta mi.

Moc ny mi stro na mi Do -
blò sà: du ̋ a ła dow -

noÊç, ni skie kosz ty
u˝yt ko wa nia, kon -
ser wa cji oraz nie -
wiel kie zu ̋ y cie pa li -
wa. Do te go do daç
na le ̋ y jesz cze bez -
pie czeƒ stwo i kom -
fort. Mo del, któ ry

zo stał zre ali zo wa ny
na no wej pły cie pod ło -

Auto DO PRACY

cze niem Blu eto oth, funk cjà roz -
po zna wa nia gło su, wej Êciem
USB, czyt ni kiem MP3 oraz czyt -
ni kiem SMS. 
Fiat Doblò sprze da wa ny b´ dzie
w trzech wer sjach wy po sa ̋ e nia
(Ac ti ve, Dy na mic i naj bo gat szej
Emo tion) oraz z czte re ma sil ni -
ka mi: ben zy no wym 1,4 95 KM,
1.3 Mul ti jet 90 KM, 1.6 Mul ti jet
105 KM, 2.0 Mul ti jet 135 KM,
z któ rych wszyst kie (za wy jàt kiem
1.3 Mul ti jet) speł nia jà nor my
Eu ro 5. Po szcze gól ne wer sje wy -
po sa ̋ o ne sà po nad to w funk cj´
Start&Stop, ESP z Hill -hol de rem
oraz filtr czà stek sta łych w sil ni -
kach die sla. Je de na Êcie wa rian -
tów ko lo ry stycz nych nad wo zia
pod kre Êla no wy de sign po jaz du.

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI



go wej, ma sze reg za let wy ró˝ nia -
jà cych go w kon tek Êcie ka te go rii:
dłu goÊç we wn´trz na do 2,17
me trów, sze ro koÊç mi´ dzy nad -
ko la mi 1,23 m, po jem noÊç
od 3,4 do 4,2 me trów sze Êcien -
nych i ła dow noÊç od 750 do ty -
sià ca ki lo gra mów. Zu ̋ y cie pa li -
wa w cy klu mie sza nym wy no si
za le d wie 4,8 li tra na 100 ki lo me -
trów, zaÊ na peł nym ba ku mo˝ na
w Doblò prze je chaç 1.250 ki lo -
me trów z sil ni kiem 1.3 Mul ti -
jet 90 KM. W sto sun ku do po -
przed niej wer sji prze dział ła dun -
ko wy no we go Doblò Car go jest
prze stron niej szy, ma zbli ̋ o ny do
sze Êcia nu kształt, tak by mo˝ na
by ło w peł ni wy ko rzy staç je go
mo˝ li wo Êci, rów nie˝ dzi´ ki prze -
suw nym drzwiom bocz nym oraz
ob szer nym drzwiom tyl nym. Po -
dob nie jak „fa mi ly spa ce” Doblò
Car go cha rak te ry zu je si´ sil nà
oso bo wo Êcià: zde cy do wa na li nia
ma ski i li nia bocz na, wy pu kłe
nad ko la, wy raê nie za ry so wa ny
tył po jaz du, pod kre Êla jà je go sze -
ro koÊç. Du ̋ e roz mia ry no we go
mo de lu, prze wy˝ sza jà ce pier -
wot nà wer sj´, spra wia jà wra ̋ e -
nie so lid no Êci i trwa ło Êci. No we
Doblò Car go wy po sa ̋ o ne jest
w te sa me, co wer sja oso bo wa,
nie za wod ne i eko lo gicz ne sil ni ki.
Nie za le˝ nie od te go, czy mo wa

na wi ga cji Blue&MeTM – Tom -
Tom z ko lo ro wym wy Êwie tla -
czem do ty ko wym, aby uła twiç
kie row cy do tar cie do ce lu. Wy -
cho dzàc na prze ciw oso bom pra -
cu jà cym, Doblò Car go ofe ru je
ró˝ ne ty py nad wo zia: o krót kim
lub dłu gim roz sta wie osi, wy so -
kim da chu, com bi z pi´ cio ma
miej sca mi o dłu gim i krót kim
roz sta wie osi. Oprócz te go wy -
po sa ̋ e nie o spe cjal nym za sto so -
wa niu (lo dów ki, sztyw no lub ru -
cho mo mon to wa ne kon te ne ry).
Bio ràc pod uwa g´ tak wie le ró˝ -
nych wa rian tów wy po sa ̋ e nia,
sil ni ków oraz ty pów nad wo zia,
mo gli by Êmy stwo rzyç 400 od -
mien nych po jaz dów. To praw -
dzi wy re kord.
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U góry Fiat Doblò
„family space”.
Po lewej stronie
wersja Doblò
Cargo Fiat
Professional

Wer sja Car go
ma wie le za let
o sil ni kach ben zy no wych czy
die sla, wszyst kie gwa ran tu jà du -
˝à przy jem noÊç jaz dy, wy so kie
osià gi, ci chà pra c´ oraz ni skie
kosz ty u˝yt ko wa nia (zu ̋ y cia pa -
li wa i kon ser wa cji), nie za wod -
noÊç i eko lo gicz ny cha rak ter.
Doblò Car go ofe ru je dwa roz -
wià za nia tech nicz ne zwi´k sza jà -
ce przy jem noÊç i bez pie czeƒ stwo
po dró ̋ y: sys tem Blue&MeTM,
któ ry umo˝ li wia ko rzy sta nie
z te le fo nu ko mór ko we go i od -
twa rza nie mu zy ki MP3 bez ko -
niecz no Êci od ry wa nia ràk od kie -
row ni cy, lub no wo cze sny sys tem
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Fiata Doblò
Nowy wymiar

mo l̋iwoÊci 

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.

F
iat Doblò ma opi ni´ so lid ne go part ne -
ra w in te re sach. Nie przy pad ko wo wi´c
na miej sce pre zen ta cji mo de lu wy bra -
no cen trum kul tu ral no -han dlo we Ma -
nu fak tu ra, miesz czà ce si´ w daw nej
fa bry ce włó kien ni czej. Spo tka nie
z dzien ni ka rza mi roz po czàł Bo gu sław
Cie Êlar, Rzecz nik Pra so wy FAP oraz
Ra fał Grza nec ki, kie row nik Biu ra PR

Dy rek cji Han dlo wej, któ ry przed sta wił krót kà in -
for ma cj´ o kra jo wych pu bli ka cjach pra so wych
zwià za nych z Fia tem w 2009 ro ku. 
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Podczas
prezentacji
zorganizowano
jazdy testowe
kilkoma wersjami
Doblò oraz
wystawę różnych
wersji zabudów

Mi mo pa nu jà ce go kry zy su w bran ̋ y mo to ry za cyj -
nej Gru pa Fiat za li cza ubie gły rok do uda nych.
W Eu ro pie sprze da˝ aut ma rek wcho dzà cych
w skład kon cer nu wy nio sła 1 200 000 eg zem pla rzy
i by ło to o 7,1% wi´ cej ni˝ w 2008 ro ku. Udział
w ryn ku wy niósł 8,8%. 
„Stra te già Fiat Pro fes sio nal sà no we i in no wa cyj ne
pro duk ty oraz dal sza spe cja li za cja sie ci de aler skiej
– po wie dział Woj ciech Ma sal ski, dy rek tor han dlo wy
FAP, pre zen tu jà cy wy ni ki sprze da ̋ y Gru py Fiat.
– Fiat Pro fes sio nal ma moc nà po zy cj´ w ka te go rii
aut do staw czych. Zde cy do wa nie pro wa dzi w udzia -
łach ryn ku (23,8%), wy prze dza jàc kon ku ren tów:
Volks wa ge na (13,7%), Re naul ta (10,1%), Peu ge ota
(9,2%), Ci troëna (8,3%). Od kil ku lat Fiat kon se -
kwent nie wpro wa dza te˝ na ry nek zmo der ni zo wa ne
lub no we mo de le, ta kie jak
Du ca to, Fio ri no, Scu do, Qu bo
czy obec nie Doblò. Nie po zo -
sta je to bez echa w oce nie
u˝yt kow ni ków aut i pro fe sjo -
na li stów. W cià gu ostat nich 5
lat pre sti ̋ o wy mi ty tu ła mi Van
of The Year zo sta ły na gro dzo -
ne Doblò, Fio ri no oraz Qu bo”. 
Udział sa mo cho dów do staw -
czych Fia ta w ryn ku eu ro pej -
skim po wo li, ale sys te ma tycz -
nie ro Ênie. W 2004 r. wy no sił
on 10,4%, w 2006 r. – 11,0%,
w 2008 r. – 12,3%, a w ubie -
głym – 12,8%. Dzie je si´ tak nie tyl ko dzi´ ki bar dzo
do brej ja ko Êci pro duk tów, ale tak ̋ e od dziel nym sa -
lo nom sprze da ̋ y, spe cjal nym szko le niom, wy dłu -
˝o ne mu cza so wi pra cy i do brej ob słu dze po sprze -
da˝ nej. Na ten suk ces pra cu je 800 de ale rów ze Sta -
re go Kon ty nen tu (bez Włoch). W Pol sce lo go „Fiat
Pro fes sio nal” ma na swo ich sa lo nach 69 de ale rów. 
Pre zen ta cji „No we go wy mia ru prze strze ni”, czy li
Fia ta Doblò w wer sji Car go i oso bo wej, pod jàł si´
Piotr Ko lej wa, me ne d˝er Mar ki. Doblò jest mo de -
lem o ugrun to wa nej po zy cji na ryn ku. Do tej po ry
sprze da no bli sko mi lion tych aut. Za ło ̋ e niem twór -
ców no we go mo de lu by ło za cho wa nie pew nych
cha rak te ry stycz nych kształ tów sa mo cho du i nie od -
ci na nie si´ od po przed ni ka. Nie zna czy to jed nak,
˝e w efek cie nie po wstał no wy mo del. Jak po wie -
dział Piotr Ko lej wa: „No we Doblò ma tyl ko 3% po -
kre wieƒ stwa z po przed ni kiem”. Wszyst ko wska zu je
na to, ˝e no we Doblò jesz cze moc niej osa dzi si´ na
ryn ku w seg men cie lek kich sa mo cho dów do staw -
czych. Po raz pierw szy ofe ro wa ny b´ dzie z dwo ma
roz sta wa mi osi, dwie ma wy so ko Êcia mi. Ab so lut nà
no wo Êcià sà pod wo zia do za bu do wy. Łàcz nie two -
rzà si´ ogrom ne mo˝ li wo Êci kształ to wa nia aut, bo
mo˝ na ich stwo rzyç a˝ w 400 wa rian tach. 

Łódzka Manufaktura

C 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. 

CEN TRUM KUL TU RAL NO -HAN DLO WE

Swo imi pa ra me tra mi Doblò zde cy do wa nie gó ru je
nad kon ku ren ta mi. Jest od nich dłu˝ sze, szer sze,
wy˝ sze, ma naj ni˝ szy próg za ła dun ku i naj wi´k szà
po jem noÊç. Te wszyst kie pa ra me try spo wo do wa ły,
˝e jest tak ̋ e li de rem w mak sy mal nej ła dow no Êci
– ma ona a˝ 1000 kg. War to jesz cze wspo mnieç
o jed nym wa˝ nym w eks plo ata cji pa ra me trze mo -
de lu – o Cx, czy li współ czyn ni ku opo ru po wie trza.
Wy no si on 0,31 i jest ni˝ szy nie tyl ko od osià gni´ te -
go w kon ku ren cyj nych au tach do staw czych, ale
tak ̋ e od kil ku va nów i kom bi.
Pre zen ta cja dla dzien ni ka rzy nie by ła by mo˝ li wa bez
wy ja Ênie nia naj now szych roz wià zaƒ tech nicz nych
no we go mo de lu. Za sa dy dzia ła nia no we go za wie sze -
nia, po raz pierw szy za sto so wa ne go w kla sie aut do -
staw czych, sil ni ków i wy po sa ̋ e nia zwià za ne go z bez -
pie czeƒ stwem przed sta wił, jak za wsze bar dzo przej -
rzy Êcie, An drzej Miar ka z Cen trum Szko leƒ Tech -
nicz nych FAP. O Doblò Pa no ra ma, czy li wa rian cie
oso bo wym au ta, je go mo˝ li wo Êciach, wy po sa ̋ e niu
i szan sach ryn ko wych opo wia dał zgro ma dzo nym
Piotr Wol fram, pro dukt ma na ger Fiat Doblò.
Kon fe ren cj´ pra so wà z dzien ni ka rza mi pro wa dził
tra dy cyj nie Bo gu sław Cie Êlar, kie row nik Biu ra Pra so -
we go Fiat Au to Po land.



Kredyt 0% 
- oferta godna polecenia

 
022 607 49 90  

Zapraszamy do Salonów

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  



TEKST

Francesco Novo
Giancarlo Riolfo

GRUPA
BADANIA

LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

Jutro
b´dziedzisiaj

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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GRUPA
BADANIA

LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

Lek kie i pi´k ne. W tych dwóch sło -
wach za wie ra si´ ca ła ma gicz na for -
mu ła pro duk cji sa mo cho dów, od
któ rych ocze ku je si´ co raz mniej sze -

go zu ̋ y cia pa li wa i jak naj mniej szej emi sji
szko dli wych zwiàz ków do Êro do wi ska na -
tu ral ne go. I wła Ênie to ma jà na uwa dze
naj wi´k si pro du cen ci sa mo cho do wi, opra -
co wu jàc no we mo de le po jaz dów. Jed nak
osià gni´ cie ce lu wca le nie jest ła twe,
zwłasz cza gdy ma sa po jaz dów sta le ro Ênie
w wy ni ku co raz licz niej szych urzà dzeƒ
zwià za nych z bez pie czeƒ stwem i kom for -
tem jaz dy, ko mu ni ka cji i po pra wà osià -
gów. Wy star czy je den przy kład: Fiat 128
(z 1975 ro ku) wa ̋ ył 820 kg – dzi siej sze
Bra vo a˝ 1200 kg. I choç z jed nej stro ny
ob ni ̋ a my ma s´ po jaz du, to z dru giej do -
da je my co raz wi´ cej urzà dzeƒ elek tro nicz -
nych, któ re osta tecz nie jà po wi´k sza jà.
Mi mo to ci´ ̋ ar po jaz dów mo˝ na przy naj -
mniej ogra ni czaç.
W no wo cze snym bu dyn ku En gi ne ering &
De sign w Mi ra fio ri pra cu je „Te am bo dy”,
ze spo łów zło ̋ o ny z 80 tech ni ków i in ̋ y -
nie rów, któ rzy zaj mu jà si´ wszyst ki mi pi´ -
cio ma mar ka mi Gru py (cz´ Êcio wo rów -
nie˝ Fer ra ri). Ich za da niem jest pro jek to -
wa nie i kon stru owa nie co raz bar dziej wy -
trzy ma łych, a jed no cze Ênie co raz l˝ej szych
nad wo zi. Gian fran co del Ne ro, szef ob sza -

ru „Un der bo dy”, mó wi: „Ry nek ocze ku je
od nas po jaz dów bez piecz nych, dy na micz -
nych oraz oszcz´d nych w u˝yt ko wa niu.
Dla po sia da cza po jaz du ozna cza to mniej -
sze wy dat ki na co raz dro˝ szà ener gi´,
a tak ̋ e mniej sze za nie czysz cze nie Êro do -
wi ska. Za przy kład mo ̋ e tu taj po słu ̋ yç
Chry sler: Oba ma wy brał w Sta nach Zjed -
no czo nych Fia ta, bo tyl ko na sze przed si´ -
bior stwo, w od ró˝ nie niu od in nych, mo ̋ e
speł niç tak wy so kie ocze ki wa nia”.
W Mi ra fio ri pro jek tu je si´ po jaz dy, któ re
speł nia jà wie le wy mo gów ryn ko wych, cza -
sem na wet sprzecz nych ze so bà. Mar co
Schie ra no jest spe cja li stà od cz´ Êci przy -
kr´ ca nych do nad wo zia: „Tak am bit ne ce le
– mó wi – ka ̋ à nam szu kaç co raz bar dziej
no wa tor skich roz wià zaƒ. Po za kształ tem
nad wo zia, któ ry zwi´k szał by je go wy trzy -
ma łoÊç, w cià gu ostat nich lat du ̋ o pra cy
wło ̋ y li Êmy w sa me ma te ria ły, współ pra cu -
jàc pod tym wzgl´ dem z na szy mi do staw -
ca mi. Nad wo zia skon stru owa ne sà z se tek
ze spa wa nych ze so bà cz´ Êci. Wy ko rzy stu -
jàc jed no cze Ênie ró˝ ne ro dza je sta li to czo -
nej na cie pło, alu mi nium i pla stik mo ̋ e my
osià gnàç po dwój nà ko rzyÊç: wi´k szà wy -
trzy ma łoÊç i mniej szy ci´ ̋ ar”.
Wy ni ki wi daç jak na dło ni: wy ko rzy stu jàc
stal tło czo nà na cie pło mo˝ na, przy za cho -
wa niu tych sa mych osià gów, zmniej szyç

Wywa˝ona

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.

lekkoÊçnadwozia
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ci´ ̋ ar kon struk cji a˝ o dzie si´ç pro cent
w sto sun ku do bla chy wy ko rzy sty wa nej do
tej po ry. Pro fi lo wa ny pla stik o struk tu rze
pla stra mio du w przy pad ku zde rza nia po -
chła nia o dwa dzie Êcia pro cent ener gii wi´ -
cej, a wa ̋ y o wie le mniej. Dla te go wła Ênie
no we ma te ria ły za czy na si´ sto so waç
w istot nych punk tach kon struk cyj nych po -
jaz dów. Alu mi nium ła two pod da je si´ ob -
rób ce, nie wy ma ga ka ta fo re zy, zaÊ pro -
blem łà cze nia ze so bà alu mi nio wych cz´ Êci
roz wià za no za po mo cà Êrub.
Schie ra no do da je: „Pra cu je my tak ̋ e nad
ob ni ̋ e niem kosz tów na praw w przy pad -
ku drob nych stłu czek. Mi To, Del ta i Qu -
bo ma jà na przy kład bel k´ po przecz nà
pod zde rzak, chro nià cà po jazd przed
drob ny mi stłucz ka mi, zro bio nà z bar dzo
wy trzy ma łe go pla sti ku i wa ̋ à cà o po ło w´
mniej od tra dy cyj nych be lek. Fiat jest

pierw szym kon struk to rem na Êwie cie sto -
su jà cym te go ty pu bel ki”.
Aby za pew niç pa sa ̋ e rom wy so kie bez pie -
czeƒ stwo jaz dy, struk tu ra ka bi ny po jaz du
po win na byç od por na na de for ma cje oraz
po sia daç kon tro lo wa ne stre fy zgnio tu.
Ozna cza to, ˝e ka bi na mu si mieç sztyw nà
struk tu r´, zbu do wa nà na przy kład z bar -
dzo wy trzy ma łej sta li tło czo nej na cie pło,
aby unie mo˝ li wiaç jej od kształ ce nia. Rów -
no cze Ênie sta le zwi´k sza si´ ob j´ toÊç kon -
tro lo wa nych stref zgnio tu, któ rych za da -
niem jest po chła nia nie nad mia ru ener gii

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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po przez „ko mo ry” po przecz ne (bel ki)
i po dłu˝ ne (wzdłu˝ ni ce) z alu mi nium lub
pla sti ku, wy tra ca jà ce ener gi´ po za za si´ -
giem pa sa ̋ e rów. Schie ra no pre cy zu je:
„Do brym przy kła dem b´ dzie tu taj Fiat 500,
któ ry w 2007 ro ku zdo był pierw szà na gro -
d´ Eu ro car bo dy za wy jàt ko we wy ni ki
w za kre sie ci´ ̋ a ru i osià gów, wy prze dza -
jàc pod tym wzgl´ dem ta kie po jaz dy jak
Re nault La gu na i Mer ce de sa kla sy C”.
Po li ty ka pro jek tan tów z Mi ra fio ri za my ka
si´ w kil ku licz bach: w cià gu ostat nich kil -
ku lat nad wo zie ka˝ de go no we go mo de lu

po win no byç od dwóch do dzie si´ ciu pro -
cent l˝ej sze od swo je go po przed ni ka. To
wa˝ ne osià gni´ cie, je Êli do da my do te go
po pra w´ bez pie czeƒ stwa i osià gów.
Ale sa ma re duk cja ci´ ̋ a ru nie wy star czy.
„Pod nie Êli Êmy po przecz k´ wy ̋ ej – pod su -
mo wu je Schie ra no. – My Êli my o ma łych
sa mo cho dach, któ rych roz mia ry oraz
kosz ty nie sà du ̋ e, za to osià gi po rów ny -
wal ne z po jaz da mi wi´k szy mi. Pro jekt no -
we go Fia ta 500 po twier dza t´ ten den cj´.
Wszak gwa ran tu je my pi´ cio gwiazd ko we
bez pie czeƒ stwo w sa mo cho dzie miej skim”.

We dług sta ty styk naj wi´ cej wy pad -
ków zda rza si´ w no cy. To wi na
zm´ cze nia, bar dzo cz´ sto al ko -
ho lu oraz Êrod ków odu rza jà cych.

Ale ist nie je te˝ zu peł nie in ny i bar dziej pro -
za icz ny po wód te go, ˝e je˝ d˝e nie no cà jest
bar dziej nie bez piecz ne ni˝ za dnia. Ciem -
noÊç. Dla te go te˝ sta ły roz wój tech no lo gii
oÊwie tle nio wej jest wa˝ nym punk tem
w po pra wie bez pie czeƒ stwa jaz dy. Trzy -
dzie Êci lat te mu w wi´k szo Êci po jaz dów
mon to wa no re flek to ry z nor mal ny mi ˝a -
rów ka mi. Re flek to ry ha lo ge no we spo tkaç
mo˝ na by ło tyl ko w dro˝ szych mo de lach.
Dzi siaj Êwia tła mi kse no no wy mi do ko na li -
Êmy praw dzi we go tech no lo gicz ne go sko -
ku. No we re flek to ry sà na wet trzy ra zy sil -
niej sze od do tych cza so wych i oÊwie tla jà
trzy krot nie wi´k szà po wierzch ni´ dro gi.

Technologia
Êwiatła

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.
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Kilka reflektorów
i świateł

Automotive
Lighting ostatniej

generacji
z wykorzystaniem

lamp ksenonowych
oraz diod LED.

Poniżej test
w laboratorium



Jed nak praw dzi wie no we mo˝ li wo Êci ro -
dzà si´ przy wy ko rzy sta niu re flek to rów
LED. WÊród firm za an ga ̋ o wa nych w szu -
ka nie no wo Êci tech no lo gicz nych zna la zła
si´ Ma gne ti Ma rel li Au to mo ti ve Li gh ting,
któ ra ja ko jed na z pierw szych wpro wa dzi -
ła w 1991 ro ku re flek to ry kse no no we.
W sto sun ku do ha lo ge nów da jà one 300%
Êwia tła wi´ cej i zu ̋ y wa jà o po ło w´ mniej
ener gii. Re flek to ry te pro du ku jà Êwia tło
zbli ̋ o ne do Êwia tła sło necz ne go, któ re jest
na tu ral ne dla ludz kie go oka. Dłu goÊç
Êcie˝ ki Êwia tła, któ ra za zwy czaj wy no si
oko ło 80 m, zo sta ła wy dłu ̋ o na do 130 m.
Po dwo je nie sze ro ko Êci wiàz ki Êwia tła spo -
wo do wa ło po lep sze nie wi docz no Êci bocz -
nej. Osta tecz nie oÊwie tlo na po wierz ch nia
dro gi znacz nie si´ po wi´k szy ła. Naj lep sze
re flek to ry ha lo ge no we oÊwie tla jà co naj -

Europejski lider i jeden 
z pierwszych w świecie

Spółka 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”.
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wy ̋ ej 2600 m2, pod czas gdy kse no no we
na wet do 7000 m. We dług ba daƒ prze pro -
wa dzo nych w Niem czech, sto so wa nie re -
flek to rów kse no no wych mo ̋ e zmniej szyç
o 25% licz b´ wy pad ków sa mo cho do wych
w no cy, w tym a˝ o 42% po wa˝ nych. 
Nie  mniej wa˝ na od sa mej efek tyw no Êci
oÊwie tle nia zda je si´ mo˝ li woÊç od po wied -
nie go ste ro wa nia êró dłem Êwia tła. Sys te -
my ada pta cji oÊwie tle nia zwra ca jà au to ma -
tycz nie Êwia tło w stro n´ kie run ku jaz dy,
oÊwie tla jà przy tym we wn´trz nà kra w´dê
dro gi przy skr´ cie. Sam po mysł nie jest
no wy. Ju˝ Ci tro ën w la tach 60. pró bo wał
po dob nych roz wià zaƒ, łà czàc re flek to ry
z ko ła mi skr´t ny mi, ale by ło to roz wià za nie
zbyt skom pli ko wa ne tech nicz nie i szyb ko
je za rzu co no. Re flek to ry sa mo re gu lu jà ce
si´ Ma gne ti Ma rel li sà bar dziej za awan so -
wa ne. Wy ko rzy stu jàc ukła dy elek tro nicz -
ne, bio rà pod uwa g´ szyb koÊç jaz dy, kàt
skr´ tu oraz pr´d koÊç kà to wà po jaz du. 

Ale praw dzi wa re wo lu cja tech nicz na to
„zim ne Êwia tła”. Dio dy Êwietl ne (LED)
mo gà byç u˝y wa ne za rów no w funk cji
Êwia teł mi ja nia, jak i po zy cyj nych, kie run -
kow ska zów i Êwia teł sto pu. Sà ma łe, moc -
ne i zu ̋ y wa jà na praw d´ nie wiel kà iloÊç
ener gii. To wa˝ ne ce chy w chwi li, gdy kon -
struk to rzy po jaz dów dà ̋ à do zmniej sze nia
zu ̋ y cia pa li wa oraz emi sji dwu tlen ku w´ -
gla. I rów nie˝ pod tym wzgl´ dem dio dy
LED pro du ko wa ne przez Ma gne ti Ma rel li
Au to mo ti ve Li gh ting przo du jà na ryn ku
i sto so wa ne sà ju˝ przez wie lu pro du cen -
tów sa mo cho do wych. W Êwia tłach do jaz -
dy dzien nej w no wych mo de lach, któ rych
włà cza nie sta nie si´ za chwi l´ obo wiàz ko -
we w ca łej Eu ro pie, u˝y wa si´ wy łàcz nie
diod LED, ale po wo li za czy na si´ je sto so -
waç rów nie˝ w re flek to rach, bo wiem za -
pew nia jà one te sa me osià gi, co Êwia tła
kse no no we, przy mniej szym zu ̋ y ciu ener -
gii. O ile do tych cza so wy układ oÊwie tle nia
zu ̋ y wał Êred nio 652 W, to przy za sto so -
wa niu wy łàcz nie diod LED, b´ dzie zu ̋ y -
wał za le d wie 168 W. Bio ràc zaÊ pod uwa g´
fakt, ˝e wszyst kie Êwia tła za pa la my na raz
tyl ko w wy jàt ko wych sy tu acjach, Êred nie
zu ̋ y cie ener gii spa da ze 130 do 38 Wat.
Je Êli zaÊ cho dzi o emi sj´ CO2, za no tu je my
spa dek z 3,4 gra ma na ki lo metr do jed ne -
go gra ma. Po za tym dio dy LED ma jà nie -
wiel kie roz mia ry, a ich ̋ y wot noÊç prze kra -
cza dłu goÊç ˝y cia sa me go po jaz du.
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No wa tor stwo i zrów no wa ̋ o ny roz -
wój. Na aspek ty te sta wia Ive co,
gra jàc o swo jà przy szłoÊç, bowiem
ju˝ dzi siaj zaj mo wa nie czo ło wych

po zy cji w pro duk cji po jaz dów eko lo gicz -
nych da je znacz nà prze wa g´ wo bec kon -
ku ren cji. Ja kie b´ dà wi´c „nie bru dzà ce”
au to bu sy i ci´ ̋ a rów ki przy szło Êci we dług
Ive co? Py ta nie to za da li Êmy Gian do me ni -
co Fio ret tie mu, sze fo wi In no va tion&Al ter -
na ti ve Trac tion. Po wie dział: „Kie dy czy ta
si´ cza sem pra s´, od nieÊç mo˝ na wra ̋ e -
nie, ˝e sil ni ki die sla nie b´ dà mia ły wiel kiej
przy szło Êci. ˚e zo sta nà wy par te, na przy -
kład, przez na p´ dy wo do ro we. Nic bar -
dziej myl ne go. Choç by dla te go, ˝e sil ni ki
na ro p´ wca le si´ jesz cze nie prze ̋ y ły,
a epo ka na p´ dów wo do ro wych jest jesz cze
da le ko przed na mi”.
I do dał: „Eko lo gicz ne sil ni ki die sla dla
wie lu sta no wià naj lep sze roz wià za nie
w trans por cie ko ło wym. Po za tym wy daj -
noÊç die sli jest sto sun ko wo dłu ga przy jed -
no cze snym ni skim zu ̋ y ciu pa li wa. Roz wój
tech no lo gicz ny po zwo lił na wy eli mi no wa -
nie nie któ rych nie ko rzyst nych aspek tów
tych ze spo łów na p´ do wych, jak ha ła Êli -
woÊç czy wy so ka emi sja spa lin. Ive co ofe -
ru je sze ro kà ga m´ po jaz dów z sil ni ka mi
die sla speł nia jà cych nor my Eu ro 5, a wie le
z tych ci´ ̋ a ró wek i au to bu sów do st´p nych
te˝ jest w wer sji EEV (En han ced Envi ro -
men tal ly Frien dly Ve hic les), o po zio mie

emi sji spa lin po rów ny wal nym z na p´ da mi
na pa li wo me ta no we”.
Po jaz dy Ive co speł nia jà wszyst kie no wo -
cze sne wy mo gi dzi´ ki sil ni kom Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies wy po sa ̋ o nym
w no wa tor skie roz wià za nia, ta kie jak
wtrysk pa li wa Com mon Ra il ostat niej ge -
ne ra cji lub sys te my se lek tyw nej re duk cji
ka ta li tycz nej spa lin SCR.
Oprócz sil ni ków die sla Ive co sta wia tak ̋ e
na pa li wa al ter na tyw ne, na na p´d elek -
trycz ny i hy bry do wy. Na pierw szym miej -
scu wÊród pa liw al ter na tyw nych znaj du je
si´ gaz. Spa la nie ga zu jest bar dziej eko lo -
gicz ne od spa la nia ja kie go kol wiek in ne go
pa li wa po chod ne go ro py, jak ben zy na czy

Tworzymy

transport
ekologiczny

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

Iveco Daily
zasilany
mieszanką
wodoru 
i metanu



32

Êci wo Êci che micz no -fi zycz ne od ole ju na -
p´ do we go. Ko lej nym pa li wem eko lo gicz -
nym jest BTL (Bio mass To Li qu id), po -
cho dzà ce z zga zo wa nia i syn te zy bio ma sy.
Sto so wa nie BTL mo ̋ e zmniej szyç o 95%
emi sj´ ga zów cie plar nia nych”.
Na ko niec za trzy maj my si´ na chwi l´ przy
po jaz dach o na p´ dzie elek trycz nym i hy -
bry do wym, wÊród któ rych Ive co zaj mu je
czo ło wà po zy cj´ dzi´ ki Astrze, spół ce za -
ło ̋ o nej w 1991 ro ku, b´ dà cej dzi siaj jed -
nym z naj lep szych oÊrod ków kon struk cyj -
nych na p´ dów al ter na tyw nych.
W 2009 ro ku, przy oka zji wpro wa dze nia
na ry nek Eu ro Da ily, po ka za no je go no wà
wer sj´ o na p´ dzie elek trycz nym, któ ra zo -
sta ła na gro dzo na na Mi´ dzy na ro do wych
Tar gach Mo bil no Êci Elek trycz nej „eCar
Tech 2009” ja ko naj lep szy sa mo chód do -
staw czy o ze ro wej emi sji spa lin. Dzi siaj
Da ily o na p´ dzie elek trycz nym jest cz´ Êcià
ryn ko wej ofer ty sa mo cho dów, w któ rej
znaj du jà si´ tak ̋ e au to bu sy, w przy szło Êci
zaÊ mo ̋ e staç si´ pod sta wo wym sa mo cho -
dem do staw czym w trans por cie miej skim. 
Ko lej nym wa˝ nym ob sza rem zma gaƒ pro -
du cen tów jest tech no lo gia hy bry do wa,
któ ra za kła da obec noÊç w po jeê dzie
dwóch al ter na tyw nych sys te mów na p´ do -
wych, jak na przy kład sil ni ka spa li no we go
i elek trycz ne go. Po jaz dy hy bry do we sà
obec nie w fa zie osta tecz nej we ry fi ka cji.
Jaz dy prób ne i te sty prze pro wa dzo ne na
hy bry do wym Eu ro car go przez TNT i Co -
ca -co l´ zo sta ły wła Ênie za koƒ czo ne, trwa jà
jesz cze pró by hy bry do we go Da ily fur go -
net ki w Fe de ral Express oraz mi ni bu sa
w ATM (Azien da Trans por ti Mi la ne si).
„Te sto wa ne przez Fe dEx mo de le Da ily to
roz wi ni´ te pro to ty py – wy ja Ênia Fio ret ti –
do star czo ne klien to wi w 2008 ro ku do te -
stów, któ re zo sta nà za koƒ czo ne si´
w 2010 r. Dwa i pół ro ku te stów wy star -
czy, by spraw dziç za le ty i nie za wod noÊç
po jaz du w re al nych wa run kach u˝yt ko wa -
nia. Fe dEx jest nie tyl ko naj wi´k szà eks -
pre so wà sie cià ku rier skà, to tak ̋ e nasz
wie lo let ni part ner, któ ry wraz z na szà fir -
mà stał si´ pio nie rem w wy ko rzy sty wa niu
tech no lo gii hy bry do wej. Nie daw no fir ma
ta otwo rzy ła w No wym Jor ku agen cj´,
w któ rej pra cu jà wy łàcz nie fur go net ki
o na p´ dzie hy bry do wym. Po za tym w ró˝ -
nych mia stach Eu ro py Fe dEx ma ju˝ dzie -

olej na p´ do wy. Po za tym nie wy ma ga
skom pli ko wa nych sys te mów uzdat nia nia
spa lin – wy star czy zwy kły ka ta li za tor trój -
kie run ko wy. W cià gu ostat nich kil ku mie -
si´ cy Ive co wy pu Êci ło na ry nek me ta no wy
Eu ro car go i Eco Da ily Na tu ral Po wer, wy -
po sa ̋ o ne w sil ni ki bi fu el, któ re mo gà byç
za si la ne za rów no ga zem jak i ben zy nà. Oba
mo de le prze zna czo ne sà przede wszyst kim
do u˝yt ko wa nia w mie Êcie. Do te go do daç
na le ̋ y no wà wer sj´ Stra li sa o na p´ dzie ga -
zo wym (ten ostat ni mo del za pro jek to wa ny
zo stał z my Êlà o słu˝ bach zaj mu jà cych si´
oczysz cza niem miast), a tak ̋ e ca łà ga m´
au to bu sów o na p´ dzie ga zo wym.
Mó wi Fio ret ti: „Ive co by ło pierw szà fir mà,
któ ra na sze ro kà ska l´ wpro wa dzi ła na ry -
nek po jaz dy o na p´ dzie ga zo wym i dzi siaj
dys po nu je ich kom plet nà ga mà. Wszyst kie
mo gà jeê dziç tak ̋ e na tzw. bio me ta nie,
otrzy my wa nym w pro ce sie re cy klin gu od -
pa dów, któ ry u˝y wa ny jest do za si la nia po -
jaz dów trans por tu miej skie go. Te stu je my
wła Ênie no we pa li wa eko lo gicz ne do sil ni -
ków die sla, tzw. ro dzi n´ pa liw „dru giej ge -
ne ra cji”, któ re na le ̋ y od ró˝ niç od tzw.
„pa liw bio lo gicz nych”, wzbu dza jà cych
wie le dys ku sji i prze ciw wska zaƒ. Do tej
ro dzi ny pa liw na le ̋ y HVO (Hy dro tre ated
Ve ge ta ble Oil) płyn ne pa li wo uzy ski wa ne
w wy ni ku utwar dze nia ole jów ro Êlin nych,
po cho dzà cych np. z alg lub z ta kich ro Êlin
jak ja tro fa. Te go ty pu no we pa li wa nie tyl -
ko speł nia jà wszel kie kry te ria zrów no wa -
˝o ne go roz wo ju, ale ma jà te˝ lep sze wła -
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si´ç hy bry do wych Da ily. Za cz´ ło si´ od
Tu ry nu, póê niej był Me dio lan, Pa ry˝, za
chwi l´ do łà czy do tych miast Ber lin i Zu -
rych. Re zul ta ty sà za ch´ ca jà ce: zu ̋ y cie pa -
li wa zma la ło o 27%, zaÊ nie za wod noÊç jest
po rów ny wal na z sil ni ka mi die sla. Flo ta
Ive co po zwo li ła tak ̋ e na re duk cj´ emi sji
dwu tlen ku w´ gla a˝ o 15 ton”.
Za le ty na p´ du hy bry do we go wy ni ka jà
przede wszyst kim z mniej szej po jem no Êci
cy lin drów w sto sun ku do sil ni ków die sla,
z roz wi ni´ tej funk cji Stop&Start oraz
z od zy ski wa nia pod czas ha mo wa nia ener -
gii ki ne tycz nej, któ ra zo sta je na st´p nie
prze kształ co na w ener gi´ elek trycz nà
i zma ga zy no wa na w ba te riach. Po za tym
wy szu ka ne sys te my ste ro wa nia po zwa la jà
na efek tyw ne wy ko rzy sta nie oby dwu na -
p´ dów, jak na przy kład wy so ki mo ment
ob ro to wy sil ni ka elek trycz ne go w mo men -
cie ru sza nia i wy so ka moc sil ni ka spa li no -
we go. „Uwa ̋ a my, ˝e Ive co osià gn´ ła ju˝
bar dzo wy so ki sto pieƒ wy spe cja li zo wa nia
w tech no lo gii hy bry do wej – mó wi Fio ret ti
– i kie dy tyl ko za po trze bo wa nie ryn ku od -
po wied nio wzro Ênie, b´ dzie my go to wi do
roz po cz´ cia pro duk cji se ryj nej”.
A na p´d wo do ro wy? „Czte ry la ta te mu
z oka zji Zi mo wych Igrzysk w Tu ry nie od -
da li Êmy w u˝yt ko wa nie pierw szy au to bus
o na p´ dzie wo do ro wym fu el cell. Z punk tu
wi dze nia tech nicz ne go je ste Êmy go to wi na
ta kie wy zwa nia, ale z punk tu wi dze nia

eko no micz ne go jest na to jesz cze za wcze -
Ênie. Wo dór nie wy st´ pu je w czy stej for mie
w na tu rze, tyl ko w po łà cze niu z in ny mi
pier wiast ka mi jak tlen w po sta ci wo dy lub
w´ giel w po sta ci w´ glo wo do rów. Aby go
od zy skaç po trze ba ener gii. Po za tym oba -
wy wy wo łu je ca ły czas po wszech ne u˝y cie
wo do ru w sta nie czy stym, któ ry jest ga zem
ła two pal nym. Chciał bym jed nak wspo -
mnieç o in nym no wa tor skim pro jek cie re -
ali zo wa nym we współ pra cy z Cen trum Ba -
daƒ Fia ta: Eco Da ily na pa li wo wo do ro -
-me ta no we. Mo wa o po jeê dzie o na p´ dzie
na pa li wo ga zo we, zło ̋ o ne w 30% z wo -
do ru i po zo sta -
łych 70% z me ta -
nu. Ce lem te go
pro jek tu jest prze -
rzu ce nie po mo stu
po mi´ dzy tech no -
lo già dzi siej szà –
me ta nu po wszech -
nie u˝y wa ne go –
i tech no lo già przy -
szło Êci – wo do rem.
Je den Da ily te go
ro dza ju zo sta nie
prze te sto wa ny na tra sie na au to stra dzie
22 w Bren ne ro. Wo dór po trzeb ny do na -
p´ du zo sta nie wy pro du ko wa ny przy u˝y -
ciu nad wy˝ ki ener gii w elek trow ni wod -
nej, w myÊl za sa dy oszcz´d no Êci i ochro ny
Êro do wi ska na tu ral ne go”.

Ciężarówka 
Iveco Eurocargo
używana przez
Coca-Colę 
do transportu 
na terenie
Niemiec
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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.

Danuta Gołąb
poznaje pracę
na Montażu,
dzięki temu wie,
co dzieje się
z samochodem,
który opuszcza
jej wydział

Poznaç produkcj´
od podstaw

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNYGRUPA
FAP
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S
zyb ko oka za ło si´, ˝e pro gram Tu te Blu
to do sko na ły spo sób na wpro wa dze nie
no wo przy j´ tych osób w struk tu ry fir -
my. W trak cie je go re ali za cji ma jà nie
tyl ko mo˝ li woÊç po zna nia po szcze gól -
nych ob sza rów, ale przede wszyst kim
pra cy bez po Êred nio na li nii i przyj rze nia
si´ ca łe mu pro ce so wi pro duk cji. Ini cja -
ty wa na ro dzi∏a si´ we W∏oszech, dla te -

go te˝ i wło ska na zwa po zo sta ła.
Ca ły har mo no gram Tu te Blu jest tak zbu do wa ny,
by je go uczest ni cy w pierw szej ko lej no Êci mo gli
przyj rzeç si´ pra cy tzw. słu˝b staf fo wych – czy li
dzia łom Ja ko Êci, Kon tro li Za kła du, Słu˝ by Tech -
nicz nej, Pro jek tu Uru cho mieƒ i Mo dy fi ka cji Mo de -
li, a tak ̋ e Pro gra mów i Czyn ni ków Pro duk cji oraz
FAPS. W ko lej nych dniach po zna jà po szcze gól ne
jed nost ki pro duk cyj ne, naj pierw od stro ny or ga ni -
za cyj nej, a na st´p nie pra cu jàc oso bi Êcie na li nii.
Ka˝ dy z uczest ni ków pro gra mu pro szo ny jest po je -
go za koƒ cze niu o wy peł nie nie tzw. kar ty fe ed back,
w któ rej mo ̋ e po dzie liç si´ ob ser wa cja mi i po my -
sła mi, ja kie przy szły mu w tym cza sie do gło wy. 
Koƒ cem ubie głe go ro ku w ty skim Fia cie Au to Po -
land pra c´ roz po cz´ ła ko lej na gru pa no wych pra -
cow ni ków. W na st´p nych ty go dniach po zna wa li
za kład we dług har mo no gra mu i za sad Tu te Blu,
a po za koƒ cze niu udzia łu w pro gra mie przed sta -
wi li swo je su ge stie.

Da nu ta Go łàb, in˝ynie -
ria pro duk cji, La kier nia:
„Po skoƒ cze niu stu diów
do sta łam w ty skim Fia cie
sta˝ absolwencki, a po
jego odbyciu in for ma cj´
o za trud nie niu. Zaj mu j´
si´ za gad nie nia mi zwià -
za ny mi z in ̋ y nie rià che -
micz nà. Dział, któ ry
przy cià gnàł mo jà naj -
wi´k szà uwa g´ pod czas
Tu te Blu, to Mon ta˝.

Dla te go, ˝e jest to etap pro duk cji na st´ pu jà cy za raz
po mo jej pra cy i uczest nic two w pro gra mie by ło do -
sko na łà oka zjà, by zo ba czyç, co dzie je si´ da lej z sa -
mo cho dem, któ ry opusz cza na szà jed nost k´. Du ̋ e
wra ̋ e nie zro bił na mnie wła Êci wie ca ły pro ces pro -
duk cji, du ̋ a kom pu te ry za cja sta no wisk, a tak ̋ e etap
te stów, ja kie prze cho dzà sa mo cho dy za nim opusz -
czà fa bry k´. Uwa ̋ am, ˝e ini cja ty wa jest na praw d´
war to Êcio wa dla osób, któ re ni gdy nie pra co wa ły fi -
zycz nie. Z po zo ru wszyst ko wy da je si´ pro ste, ale
wy star czy 8 go dzin w tej sa mej po zy cji i ju˝ wi daç, ̋ e
wca le nie jest, a du ̋ e tem po pro duk cji ro bi swo je”.

Edy ta Sa lach na, Pla no -
wa nie Lo gi stycz ne: „Po
stu diach zna jo mi, któ rzy
pra cu jà w Fiat Au to Po -
land w Biel sku -Bia łej
prze ko na li mnie, ˝e to
so lid na fir ma i za ch´ ci li
do spró bo wa nia w Ty -
chach. Swo jà kan dy da -
tu r´ zgło si łam po przez
stro n´ www i uda ło si´.
Ni gdy do tej po ry nie
by łam w tak wiel kim

i no wo cze snym za kła dzie, pod czas je go po zna wa nia
naj wi´k sze wra ̋ e nie zro bi ła na mnie Spa wal nia
– głów nie ze wzgl´ du na po ziom jej zro bo ty zo wa -
nia. Trze ba przy znaç, ˝e ina czej pa trzy si´ na funk -
cjo no wa nie za kła du z per spek ty wy pra cow ni ka fi -
zycz ne go. To, co na pew no w przy szłej pra cy mi si´
przy da, to do Êwiad cze nie zwià za ne z do sta wà ma te -
ria łów i tym, ja kie kom pli ka cje mo ̋ e spo wo do waç
ich brak w od po wied nim cza sie. Uwa ̋ am, ˝e Tu te
Blu to do sko na ły po mysł dla lu dzi ta kich, jak ja
– przy cho dzà cych zu peł nie z ze wnàtrz. Po zwa la po -
znaç nie tyl ko fir m´, ale przede wszyst kim lu dzi,
z któ ry mi si´ b´ dzie póê niej współ pra co waç, a to
bar dzo uła twia start”.

Mi chał Lu bos, utrzy ma -
nie ru chu, Spa  wal nia:
„We wrze Ê niu 2009
ukoƒ czy łem stu dia i od
po czàt ku szu ka łem du -
 ̋ ej fir my mo to ry za cyj nej.
Stu  dio wa łem kie ru nek
Au to ma ty ka i Ro bo ty -
ka, je stem pro jek tan tem
i zaj  mu j´ si´ ele men ta mi
me cha ni ki ro bo tów. Do
pra cy przy st´ pu j´ z du ̋ à
na dzie jà i prze ko na niem,

˝e mo ja wie dza tu taj si´ przy da. Co cie ka we, pod ze -
spo ły, któ re pro jek to wa li Êmy na stu diach, mo˝ na by -
ło tu zo ba czyç na ˝y wo, do tknàç ich i zwe ry fi ko waç
to, co mó wi li pro fe so ro wie. Na tu ral nie z po wy˝ -
szych przy czyn naj bli˝ sza by ła mi Spa wal nia – tu jest
naj wi´ cej ro bo tów i tu, z mo je go punk tu wi dze nia,
naj wi´ cej si´ dzie je. A sam pro gram Tu te Blu? Dzi´ -
ki nie mu ktoÊ, kto ni gdy nie pra co wał fi zycz nie, jest
w sta nie do ce niç pra c´ in nych w za kła dzie. Na praw -
d´, kie row ni cy sa mi nie wy star czà – mi mo ro bo ty za -
cji i au to ma ty za cji, bez pra cow ni ków fi zycz nych po
pro stu pro duk cji nie da si´ zre ali zo waç. Dla te go
wła Ênie sà tak wa˝ ni dla ca łe go pro ce su”.



An drzej Czar no ta, in ̋ y -
nie ria pro duk cji, Spa -
wal nia: „Mo ja obec noÊç
w tym za kła dzie zo sta ła
zde ter mi no wa na chy ba
ju˝ we wcze snym dzie -
ciƒ stwie i Êci Êle wià ̋ e 
si´ z za in te re so wa  niami.
Moi ro dzi ce sà pla sty ka -
mi, ja zwy kle bar dziej
by łem za in te re so wa ny
tech ni kà. Oj ciec jest
rzeê bia rzem i cza sem

spa wał rzeê by z ró˝ nych ele men tów. A prze cie˝
kwin te sen cjà tech ni ki i sztu ki w jed nym jest… sa mo -
chód. Za wsze chcia łem ro biç w ˝y ciu coÊ zwià za ne -
go z sa mo cho da mi i przy wy bie ra niu swo jej dro gi
˝y cio wej roz wa ̋ a łem pra c´ w prze my Êle mo to ry za -
cyj nym i w pierw szej ko lej no Êci po my Êla łem oczy wi -
Êcie o Fiat Au to Po land. Ju˝ pod czas stu diów by łem
tu taj w fa bry ce na wy ciecz ce – tem po pro duk cji, au -
to ma ty za cja ca łe go pro ce su, to wszyst ko za wsze ro -
bi ło na mnie du ̋ e wra ̋ e nie. Pod czas uczest nic twa
w pro gra mie Tu te Blu, oprócz oczy wi stych ko rzy Êci
dla mnie wy ni ka jà cych z do gł´b ne go po zna nia za -
kła du, za su ge ro wa łem kil ka po my słów ra cjo na li za -
tor skich np. co mo ̋ e ro biç pra cow nik, kie dy cze ka
na po daj nik, jak zmo der ni zo waç ruch po daj ni ka, by
był bar dziej wy daj ny itp.” 

Syl wia Mor ci nek, in ̋ y -
nie ria pro duk cji, Mon -
ta˝: „W 2008 ro ku otrzy -
ma łam na gro d´ Fia  ta za
pra c´ ma gi ster skà na te -
mat po li me rów prze wo -
dzà cych i na no w łó kien.
Po nie wa˝ w re gu la mi nie
by ła mo˝ li woÊç ubie ga -
nia si´ o sta˝ w tej fir mie,
po sta no wi łam na pi saç
po da nie i zo sta łam przy -
j´ ta. Pod czas uczest nic -

twa w pro  gra mie Tu te Blu naj bar dziej po do ba ło mi
si´ w Spa wal ni – jest tam de fi cyt ko biet, wi´c trze ba
przy znaç, ˝e zwra ca ły Êmy ca ły czas uwa g´ pra cu jà -
cych pa nów. Od kàd roz po cz´ łam sta˝, zaj mu j´ si´
za gad nie nia mi zwià za ny mi z er go no mià i pod tym
kà tem ob ser wo wa łam sta no wi ska pra cy. Sto jàc kil -
ka go dzin w da nym miej scu pra cy, mo głam je do -
brze po znaç. Jed nà z ob ser wa cji, któ re po czy ni łam,
by ły cz´ sto roz ła do wu jà ce si´ wkr´ tar ki i mi´ dzy in -
ny mi te mu wła Ênie za gad nie niu po Êwi´ ci łam wnio -
ski prze ka za ne zwierzch ni kom po pro gra mie”.

36

Ju sty na Ra dzioch, in ̋ y -
nie ria pro duk cji, Mon -
ta˝: „Ju˝ na II ro ku stu -
diów mia łam tro ch´
szcz´ Êcia i uda ło mi si´
do staç do ty skiej fa bry ki
na prak ty k´ wa ka cyj nà.
W nie ma łej cz´ Êci mo ja
pra ca ma gi ster ska do ty -
czy ła WCM. Nie mal na -
tu ral nà ko le jà rze czy za -
cz´ łam wi´c sta raç si´
o za trud nie nie w Fiat

Au to Po land i po dzie wi´ cio mie si´cz nym sta ̋ u do -
sta łam tu pra c´. Przy znam, ˝e w doÊç du ̋ ym stop -
niu zna łam wcze Êniej Mon ta˝ i Spa wal ni´, in ne wy -
dzia ły nie co mniej. Pod czas uczest nic twa w Tu te Blu
za uwa ̋ y łam, ˝e w Spa wal ni jest mniej lu dzi, co uła -
twia pra cow ni kom in te gra cj´, wła Êci wie ka˝ dy zna
si´ z ka˝ dym. W jednostce Mon ta ̋ u pra cu je o wie le
wi´ cej osób i jest to ju˝ du ̋ o trud niej sze. Co przede
wszyst kim dał mi ten pro gram? Naj wa˝ niej sze jest
to, ˝e mo głam po pra co waç fi zycz nie i zo ba czyç jak
to jest przy tak szyb kim tem pie pro duk cji. Oczy wi -
Êcie po my sły po ja wi ły si´ od ra zu i zgło si łam kil ka
do ty czà cych er go no mii pra cy po daj ni ków, czy spraw
zwià za nych z nad mier nym wy gi na niem cia ła. Gdy by
nie uczest nic two w tym pro gra mie, po zna nie ca łe go
pro ce su pro duk cji na pew no by ło by trud niej sze
i trwa ło znacz nie dłu ̋ ej”.

GRUPA
FAP

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY



Istota Tute blu
Nazwa „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. 

CELINA KRZY˚KOWSKA, HR, KOORDYNATOR PROGRAMU 
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FIAT AUTO POLAND S.A. HUMAN RESOURCES 

PROGRAM TUTE BLU
zapoznający nowoprzyjętych pracowników ze strukturami FIAT AUTO POLAND oraz Zakładu TYCHY

UCZESTNICY  ANDRZEJ CZARNOTA (J. P. Spawalnia TZT), MICHAŁ WARDA (J. P. Spawalnia KZT), MICHAŁ LUBOS (J. P. Spawalnia SUR), EDYTA SALACHNA (Programy i Czynniki Produkcji ekspert ds. metod 

logistyki), SYLWIA MORCINEK (J. P. MONTAŻ ekspert ds. ergonomii), JUSTYNA RADZIOCH (J. P. MONTAŻ ekspert ds. ergonomii),  GOŁĄB DANUTA (J. P. Lakiernia, ekspert ds. cykli produkcji)  

TERMIN OBSZAR
OSOBA ODPOWIEDZIALNA PROGRAM

11.01.2010 HR 
Celina Krzyżkowska ob.nr 2, pok. 109, godz. 10.00

Omówienie struktur organizacyjnych FAP oraz funkcji realizowanych przez HR. Przedstawienie programu Tute Blue

12.01.2010 PROJEKT MODYFIKACJI I URUCHOMIEŃ MODELI
mgr inż. JANUSZ MIKOTOWICZob.nr 2 Biura Dyrekcji, godz. 8.00

Modyfi kacje i uruchomienia modeli
SŁUŻBA TECHNICZNA mgr inż. STANISŁAW HUŃKAob.nr 2 pok. 123, godz. 12.00

Zapoznanie z funkcjami komórek obszaru z uwzględnieniem zagadnień dotyczących WCM: Powiązania Technologiczne, 

Programowanie Rozwoju, Powiązania Utrzymania Ruchu, Energia i Ekologia, Sekretariat Techniczny

13.01.2010 PROGRAMY I CZYNNIKI PRODUKCJI mgr inż. JAN DŁUGAJCZYKob.nr 2 Biura Dyrekcjigodz. 8.00
Zapoznanie z funkcjami komórek obszaru z uwzględnieniem WCM:

– Programowanie Produkcji (konsolidacja PO, programowanie operatywne produkcji, CAP)

– Planowanie Logistyczne– Zarządzanie Materiałami (materiały bezpośrednioprodukcyjne – GEMAP, materiały pomocnicze, opakowania) przepływy logistyczne

– Zarządzanie Wyrobem i Zmianami (uruchomienia i zmiany, wykaz podstawowy, analiza wartości)

– Programowanie Operatywne Siły Roboczej i Środków Pracy (standardy, konsolidacje, analiza siły roboczej, środki pracy)

KONTROLA 
ZARZĄDZANIA

mgr SŁAWOMIR BEKIERob.nr 2 pok.108, godz. 14.00
Zapoznanie z funkcjami komórki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących Worl Class Manufacturing (WCM):

– opracowanie planu/budżetu, forecastu, przygotowanie raportów i analiz,

– opiniowanie inicjatyw i projektów inwestycyjnych, opracowywanie kosztów make or buy.

14.01.2010 FAPS
mgr KRYSTYNA GORDONob.nr 2 pok. 104a, godz. 8.00

Zapoznanie z funkcjami komórki FAPS (Fiat Auto Production System)

JAKOŚĆ
mgr inż. ANTONI GREŃob.nr 2, Biura Dyrekcjigodz. 10.00

Zapoznanie z funkcjami komórek obszaru z uwzględnieniem WCM:

– Zarządzający Modelem (zagadnienia jakościowe w odniesieniu do produkowanych modeli)

– Quality Engineering (planowanie i metodologie stosowane w jakości, monitorowanie jakości, Prezydium Diagnoz)

– Audyt Wyrobów Dostawców (tzw. benestare, laboratorium badawcze dostaw, audit jakości dostaw)

– Audit Procesu (procesy zgrzewania, lakiernicze, montażowe)
– Audit Wyrobu (próby funkcjonowania, próby specjalne)
– Centrum Diagnostyczno-Pomiarowe (sala metrologiczna, on line Spawalnia, off  line Montaż)

15.01.2010 J.P. SPAWALNIA mgr inż. ZBIGNIEW SZEJAbiuro K-Ka Jednostki (godz. 8.00)
Zapoznanie z funkcjami Jednostki Produkcyjnej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących WCM:

– Inżynieria Produkcji/ Technicy Zespołów Technologicznych (rozwiązywanie bieżących problemów Zespołu Technologicznego)

– Inżynieria Produkcji/Metodologie Procesu (obsługa technologiczna procesu łącznie z systemami funkcjonujacymi 

w obrębie J.P. – TPM, środowisko, BHP, itp.), instrukcje stanowiskowe, dokumentacja produkcyjna

– Inżynieria Produkcji/ System Techniczny (utrzymanie ruchu Jednostki Produkcyjnej)

– Zarządzanie Operacyjne – linie produkcyjne, zespoły technologiczne (funkcjonowanie, organizacja, metody, itp.)

J.P. LAKIERNIA
mgr inż. WOJCIECH RYMERbiuro K-Ka Jednostki (ok. godz. 10.30)

J.P. MONTAŻ
mgr inż. ZENON RACZYŃSKIbiuro K-Ka Jednostki (ok.godz. 13.00)

18.01-27.01 JEDNOSTKI 
PRODUKCYJNE

Kierownicy Jednostek
Bezpośrednie zapoznanie z procesem produkcyjnym w poszczególnych Jednostkach Produkcyjnych FAP

Dag ma ra Gut, tech no -
log, La kier nia: „Ukoƒ -
czy łam Po li tech ni k´
Kra   kow skà, a kie dy
w in terne cie zna la złam
in for ma cj´ o re kru ta cji,
wy sła łam apli ka cj´ i zo -
sta łam przy j´ ta do pra cy
we wrze Êniu 2007.
Tu te Blu to do bry spo -
sób na szko le nie ka dry,
ni gdy wcze Êniej si´ z ta -
kim sys te mem nie spo -

tka łam. W mo im przy pad ku po zwo lił na rze czy wi -
stà oce n´ re aliów pro duk cji i uni ka nie bł´ dów.
Dzi´ ki nie mu mo˝ na zo ba czyç, ˝e ist nie jà nie tyl ko
nor my i tech no lo gie, ale w spo sób bar dzo prak -
tycz ny spoj rzeç na pro duk cj´ sa mo cho dów.
Program umo˝ li wia te˝ po zna nie lu dzi, któ rzy pra -
cu jà na in nych jed nost kach i uła twia bar dzo funk -
cjo no wa nie mi´ dzy ni mi. Po uczest nic twie w tym
pro gra mie po pro stu prze sta jà to ju˝ byç ano ni mo -
we oso by. No wy pra cow nik po ta kim szko le niu jest
ju˝ nie tyl ko teo re ty kiem, ale wie, na czym po le ga
ta pra ca i zy sku je sza cu nek wzgl´ dem osób, któ re
tak do brze jà wy ko nu jà.
Bar dzo po do ba mi si´ wy miar mi´ dzy na ro do wy tej
fir my – ró˝ ne na ro do wo Êci, ró˝ ne po dej Êcie do ˝y cia
i do pra cy. To ogrom ny za kład, wi´c pra cu je si´ na
co dzieƒ z licz bà ró˝ nych lu dzi, o ró˝ nym do Êwiad -
cze niu i spoj rze niu na Êwiat. I to jest fa scy nu jà ce”.

Mi chał War da, KZT,
Spa wal nia: „Po za koƒ -
cze niu stu diów wy sła łem
do Fia ta Au to Po land
swo je CV i do sta łem po -
zy tyw nà od po wiedê. Te -
raz pra cu j´ bez po Êred nio
przy pro duk cji, dla te go
bar dzo wa˝ ne by ło dla
mnie to, by przejÊç przez
wszyst kie nit ki li nii pro -
duk cyj nej, a pro gram
Tu te Blu był ku te mu do -

sko na łà oka zjà. Przy znam, ˝e ko lo sal nie zmie ni ła
si´ mo ja wie dza na te mat te go, jak funk cjo nu je za -
kład, o tym w jak du ̋ ym stop niu Mon ta˝ opie ra si´
na pra cy ludz kich ràk i ˝e Spa wal nia jest cał ko wi cie
zme cha ni zo wa na. Co mi si´ naj bar dziej po do ba ło?
Chy ba sys tem do staw „Just in ti me”, czy li do star -
cza nie kom po nen tów do mon ta ̋ u przez fir my po -
Êred nie w od po wied nim mo men cie – do kład nie
wte dy, gdy sà po trzeb ne”.
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D
o spo tka nia przed -
sta wi cie li Êwia ta
na uki i mo to ry za -
cji do szło 4 mar ca
2010. Na do kumen -
cie po twier dza jà -
cym kon ty nu owa -
nie współ pra cy zło-
˝y li swo je pod pi sy

prof. An drzej Kar bow nik, Rek tor
Po li tech ni ki Âlà skiej oraz Zdzi -
sław Ar let, Dy rek tor Za kła du
w Ty chach i An drzej Pi´t ka, Dy -
rek tor Per so ne lu i Or ga ni za cji.
Uro czy ste za war cie umo wy by ło

my Êli tech nicz nej i naj t´˝ szych
umy słów z do Êwiad cze nia mi lu -
dzi, któ rzy wy ko rzy stu jà t´ wie -
dz´ na co dzieƒ, w prak ty ce. Da -
je to na praw d´ po t´˝ ne mo˝ li wo -
Êci nie ustan ne go roz wo ju za rów -
no jed nym, jak i dru gim”.
Chcàc le piej zo bra zo waç wy mier -
noÊç wy ni ków te go ty pu współ -
pra cy po dał przy kład wóz ka ma -
gne tycz ne go, któ ry dla jed ne go
z za kła dów pro duk cyj nych za na -
szà po łu dnio wà gra ni cà za pro -
jek to wał ze spół na ukow ców.
Stwo rze nie ta kie go roz wià za nia

zwieƒ cze niem kil ku go dzin ne go
spo tka nia, pod czas któ re go mo -
wa by ła o wy mier nych efek tach
do tych cza so wej współ pra cy i kie -
run kach jej dal sze go roz wo ju.
Dy rek tor Zdzi sław Ar let przed -
sta wił pod czas spo tka nia funk -
cjo no wa nie za kła du, do tych cza -
so wà pro duk cj´ i pla ny na naj -
bli˝ sze mie sià ce. „Współ pra ca
z na ukà jest dla za kła du w Ty -
chach wa˝ nym ele men tem roz -
wo ju – pod kre Êlił. – Jak w nie -
wie lu in nych przy pad kach ma my
tu do czy nie nia z po łà cze niem

Wiedza i prakt
TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak

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

Powyżej: umowę
podpisują 

Zdzisław Arlet, 
Andrzej Kar bow nik 

i Andrzej Piętka
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na pol skie po trze by mo gło by sta -
no wiç do sko na łà oka zj´ do
współ pra cy ze spo łu, w skład któ -
re go we szli by pra cow ni cy na uko -
wi Po li tech ni ki Âlà skiej oraz ty -
skiego za kła du FAP.
„Po li tech ni ka Âlà ska w Gli wi cach
jest ba zà, z któ rej czer pie my od
lat uzu peł nia jàc na szà za ło g´
o ko lej nych zna ko mi tych in ̋ y nie -
rów – do dał dy rek tor An drzej
Pi´t ka. – Bio ràc pod uwa g´ na sze
za an ga ̋ o wa nie we wdro ̋ e nie
w za kła dzie sys te mu WCM, ma -
my tu do czy nie nia z ko lej nym
po lem, na któ rym ta współ pra ca
mo ̋ e si´ za cie Êniç. Z jed nej bo -
wiem stro ny mo ̋ e my umo˝ li wiç

Nagrody za wiedz´
Na 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 Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej. W maju
nagrodzonych zostanie sześć kolejnych
– tym razem studentów i pracowników
naukowych Politechniki Warszawskiej.

ROZWÓJ MYŚLI TECHNICZNEJ

yka

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

stu den tom si´ gni´ cie do wie dzy
z za kre su me tod za rzà dza nia
Êwia to wej ran gi, z dru giej włà -
czyç pra cow ni ków na uko wych
w pro ces ich udo sko na la nia,
choç by w za kre sie za rzà dza nia
ludê mi, czy ra cjo na li zo wa nia
kosz tów”.
Zda niem An drze ja Kar bow ni ka,
rek to ra uczel ni trwa jà ca ju˝
od 12 lat współ pra ca jest nie zwy -
kle ko rzyst na za rów no dla stu -
den tów, jak i dla za kła du FAP.
Uczel nia przez ca ły czas si´ roz -
wi ja, z jed nej stro ny do star czajàc
wy kształ co nych pra cow ni ków,
z dru giej za bie gajàc o stu den tów
na kon ku ren cyj nym ryn ku, stàd
wieloletnia ko ope ra cja z tak du -
˝ym pra co daw cà pod no si jej
atrak cyj noÊç. „Wy kła dy i dys ku -
sje spe cja li stów na kon kret ne te -
ma ty po zo sta jà ce w kr´ gu za in te -
re so wa nia fa bry ki Fiat Au to Po -
land sà naj lep szym przy kła dem
na to, jak bli sko na uka sty kaç si´
mo ̋ e z pro duk cjà – uwa ̋ a rek -
tor. – Stwo rze nie pro gra mu wy -

mia ny wie dzy, na przy kład
w opar ciu o ze spo ły stu denc kie
ze wspar ciem naukowca oraz in -
˝y nie ra z za kła du, to dro ga, któ rà
na pew no war to pójÊç w naj bli˝ -
szych la tach”.
Na li Êcie głów nych ce lów i kie -
run ków współ dzia ła nia sy gna ta -
riu szy po ro zu mie nia zna la zły si´
mi´ dzy in ny mi te ma ty prac ba -
daw czych i ma gi ster skich pro po -
no wa ne przez FAP, prak ty ki stu -
denc kie w za kła dzie, a tak ̋ e wy -
mia na do Êwiad czeƒ w za kre sie
za rzà dza nia oraz tech no lo gii
prze my sło wych. Obie stro ny, po -
dob nie jak w la tach po przed nich,
za kła da jà rów nie˝ dal szy roz wój
w za kre sie know led ge ma na ge -
ment, ze szcze gól nym uwzgl´d -
nie niem te ma ty ki roz wo ju kom -
pe ten cji oraz wspar cie na ukow -
ców we wdra ̋ a niu mo de lu
WCM, a tak˝e ana li z´ i mo ni to -
ro wa nie wpły wu spół ki FAP na
lo kal nà spo łecz noÊç oraz wspól -
ne bu do wa nie zna cze nia go spo -
dar cze go ca łe go re gio nu.
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TEKST I FOTO

Edward 
Poskier

Historia
na kółkach 

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
u zeum In ̋ y nie rii
Miej skiej w Kra -
ko wie znaj du je
si´ w od na wia nym
eta pa mi wiel kim
k o m  p l e k  s i e ,
w któ rym daw -
niej mie Êci ły si´
za jezd nia tram -

wa jo wa, ga zow nia miej ska i wie -
le in nych in sty tu cji zwià za nych
z in ̋ y nie rià miej skà. W pi´k nie
od no wio nych i od po wied nio za -
adap to wa nych po miesz cze niach
pre zen to wa ne sà zbio ry do ty -
czà ce prze my słu mo to ry za cyj -
ne go, trans por tu pu blicz ne go,
in ̋ y nie rii miej skiej, tech ni ki
dnia co dzien ne go, pra cy biu ro -
wej, elek tro tech ni ki i elek tro ni -
ki, wy po sa ̋ e nia warsz ta tów wy -
twór czych, urzà dzeƒ prze my -
sło wych. Znaj du je si´ tu taj rów -
nie˝ Mu zeum Dru kar stwa.
W dzia le mo to ry za cyj nym obej -
rzeç mo˝ na sa mo cho dy oso bo -
we, ci´ ̋ a ro we, spe cjal ne, sil ni ki,
mo to cy kle i sku te ry, a tak ̋ e
tram wa je kon ne i omni bu sy.
Pre zen to wa ne sà tu rów nie˝



nych pol skich mu ze ach Pol ski
Fiat 127p z 1973 roku, pi´k nie
utrzy ma ny, z ory gi nal nym la kie -
rem i opo na mi, prze bie giem 44
tys. km, po zy ska ny od pierw -
sze go wła Êci cie la (mo del ten
w nie wiel kiej se rii mon to wa ny
był w FSM Biel sko -Bia ła i zo stał
Sa mo cho dem Ro ku 1972).

Sko ro ju˝ je ste -
Êmy przy biel -
skich kli ma -
tach, war to do -
daç, ˝e w kra -
kow skim mu -
zeum pre zen to -
wa ne sà tak ̋ e

Pol skie Fia ty 126p, w ró˝ nych
wer sjach i rocz ni kach, na wet
ca brio, w tym mo del 126 ELX
Town z ostat nie go dnia za koƒ cze -
nia je go pro duk cji 22.09.2000
roku, oraz biel skie Sy re ny 105
z wer sjà R -20. Mi ło Êni ków mo -
to ry za cji za in te re su jà tak ̋ e dwa
pro to ty po we Be ski dy 106 z biel -
skie go OBR -u. 
Oglà da jàc eks po zy cj´ nie trud no
zgad nàç, ˝e mu zeum za in te re -
so wa ne jest głów nie zbio ra mi

Po lewej na
pierwszym planie
Polski Fiat 
508 III Junak.
Poniżej: 
mo to cy kl raj do wy
Ital jet 350 T.
Powyżej: Fiat 508 
z tyłu oraz Pol ski
Fiat 127p

daw ne mo to cy kle raj do we i kro -
so we wie lu uni ka to wych ma rek,
w tym wło skie pe reł ki – mo to -
cy kle raj do we Ital jet 350 T
z 1984 roku oraz Fan tic 300
z te go sa me go ro ku. Kon struk -
cje te zwy ci´ ̋ a ły w wie lu Êwia -
to wych im pre zach. WÊród eks -
po na tów znaj dzie my tak ̋ e sa -
mo cho dy Pol -
ski Fiat. Naj -
star szym jest
pi´k nie od no -
wio ny Pol ski
Fiat 508 III Ju -
nak z 1936 ro -
ku. Po nad to
pie czo ło wi cie ze bra na ko lek cja
Pol skich Fia tów 125p z ró˝ nych
lat i w ró˝ nych wer sjach, w tym
pierw sze 125p kom bi z 1973
roku na wło skich cz´ Êciach, je -
den z pierw szych mo de li 125p
z sil ni kiem 1300 i z dêwi gnià
zmia ny bie gów przy kie row ni cy
z 1968 ro ku, zmon to wa ny cał -
ko wi cie na wło skich cz´ Êciach
(pro duk cj´ Fia ta 125p za koƒ -
czo no w 1991 roku). Uwa g´
przy cià ga nie spo ty ka ny w in -

Konstrukcje
Fiata są
atrakcją

wielu kolekcji

pol skich pro du cen tów. Tak wi´c
zo ba czy my tu taj tak ̋ e uni ka to -
wà se ri´ pol skich sa mo cho dów
War sza wa, w tym ju˝ nie osià -
gal ny pick -up, sa mo cho dy Mi -
krus i Smyk z 1957 roku, ci´ ̋ a -
rów ki Star 25 A z 1966 roku
i Star 66, au to -po go to wie
z 1969 roku, Jelcz RTO 706
(DR06) po go to wie dêwi go we
z 1977 roku, pol skie mo to cy kle
z kul to wy mi mo de la mi „So kół”
i „CWS” z lat 30. Ma low ni czo
wy glà da jà na tym tle daw ne
tram wa je kon ne i omni bu sy. 
Pla ców ka wy da je licz ne pu bli -
ka cje te ma tycz ne, fol de ry, pla -
ka ty. Or ga ni zu je tak ̋ e wy sta wy
po Êwi´ co ne tech ni ce, daw nym
tech no lo giom itp., a tak ̋ e wy -
ciecz ki ze szkół. Mu zeum In ̋ y -
nie rii Miej skiej (MIMK) to no -
wo cze sny, eu ro pej ski obiekt.
Trud no tu omó wiç wszyst kie
zbio ry. Le piej, gdy pa sjo na ci
mo to ry za cji wy bio rà si´ na ma -
low ni czy kra kow ski Ka zi mierz
do Mu zeum In ̋ y nie rii Miej skiej
na wiel kie zwie dza nie.
Wi´ cej na: www.mimk.com.pl 
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1marca 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”. 
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n
„DIAMENTOWY IN˚YNIER” 2009 DLA ZDZISŁAWA ARLETA

ENRICO PAVONI OTRZYMUJE 
PLATYNOWY LAUR 
ZA UMIEJ¢TNOÂCI I KOMPETENCJ¢ 

Prezes 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.

ECO DAILY 
NAGRODZONY 

WE FRANCJI

Po 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. 
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ALFA MITO NINE
Wzwiązku 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”.

Aż 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

DESZCZ NAGRÓD DLA FIATA

Fiat 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. 

FIAT I SOLLERS
GLOBALNY 
SOJUSZ W ROSJI

FIAT BRAVO 
PI¢KNIEJE 
Fiat 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. 
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Fiat 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.

FIAT POWRACA NA LINI¢ STARTU
Z FIAT YAMAHA TEAM 2010

Harald 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.

HARALD WESTER 
NOWYM DYREKTOREM
ALFA ROMEO

ODKRYCIE AMERYKI
WStanach 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.

ARMIA BRAZYLIJSKA 
WYBRAŁA IVECO
Iveco 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.

RAJD PO INDIACH
Ponad 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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Ma Pan swój udział w pro jek to wa niu wie lu mo -
de li aut obec nych na ryn ku, a tak˝e tych, któ re
do pie ro si´ uka ̋ à...
Wi´k szoÊç pro jek tów zro bi łem dla Gru py Fiat.
Współ two rzy łem Fer ra ri Ca li for nia i Fer ra ri 458 Ita -
lia. Pra co wa łem przy Al fie Mi to i Giu liet ta. Przy
Lan cii Del ta. Mo jà spe cja li za cjà jest nada wa nie ła -
dun ku emo cjo nal ne go sa mo cho dom. Ry su j´ przód
aut – pro jek tu j´ ich „twa rze”, sta ram si´ re flek to rom
– oczom nadaç okre Êlo ny wy raz. Na ogół two rz´ sa -
mo cho dy wło skie i ja poƒ skie. Mam te˝ sen ty ment
do fran cu skich, z któ ry mi ła two znaj du j´ wspól ny j´ -
zyk. Ale ju˝ pra ca dla Opla mo gła by byç dla mnie
trud na. Ist nie je pew nie ja kaÊ che mia mi´ dzy pro jek -
tan tem, a wi ze run kiem mar ki. W pra cy z Wło cha mi
do mi nu jà emo cje, pew na na stro jo woÊç i to jest
w tych pro jek tach za wsze moc no pod kre Êla ne. I to
za rów no w sa mo cho dach luk su so wych, ta kich jak
Fer ra ri, jak i in nych. Ja poƒ czy cy na to miast ma jà

ROZMAWIAŁA

Anna 
Lubertowicz-

Sztorc
FOTO

z archiwum
projektanta

JANUSZ KANIEWSKI

Poka˝ mi
swojà twarz...

„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.



du ̋ à wra˝ li woÊç, je Êli cho dzi o ry sy twa rzy, mi mi -
k´. Dla nich bar dzo wa˝ ny jest wy raz oczu.
Co to zna czy byç pro jek tan tem Êwia to wej sła wy... 
KtoÊ kie dyÊ, gdzieÊ tak na pi sał i... tak ju˝ zo sta ło.
Ro zu miem to w ten spo sób, ˝e mo ja pra cow nia jest
ma de in Po land, ale jed no cze Ênie jest moc no osa -
dzo na w Eu ro pie i Êwie cie. Nie za my kam si´ w ja -
kiejÊ na ro do wej szko le pro jek to wa nia, chc´ re pre -
zen to waç Êwia to wy po ziom i sprze da waç swo je
pra ce w Eu ro pie i Azji. 
Jed nak z tà Êwia to wà sła wà to nie prze sa -
da. W ja ki spo sób tak ró˝ ne fir my sa -
mo cho do we tra fia jà do Pa na? 
Âwia tek pro jek tan tów aut jest ma -
ły i her me tycz ny. Fir my sa mo -
cho do we wie dzà, ˝e Ka niew ski
ma pra cow ni´ w Tu ry nie
i spe cja li zu je si´ w nada wa -
niu wy ra zu twa rzy au ta.
I zgła sza jà si´. W Tu ry nie
je stem 13 lat, tam skoƒ -
czy łem stu dia, tam pra -
co wa łem w Pi nin fa ri nie
i tam mia łem pierw szà
wła snà fir m´. Tam te˝
do tej po ry jest głów na
sie dzi ba fir my, któ ra
zaj mu je si´ pro jek to -
wa niem aut.
Na to miast w Pol sce
dzia ła mo ja pra co wa -
nia pro jek to wa, w któ -
rej ro bi´ wszyst ko
oprócz sa mo cho dów. 
Co mu si umieç do bry
pro jek tant? 
Tak na praw d´ mu si umieç wszyst ko.
Po wi nien mieç so lid ne pod sta wy zna jo mo Êci er go -
no mii, ryn ku, fi nan sów, ma te ria łów, przy zwy cza jeƒ
lu dzi. Naj mniej wa˝ na jest zna jo moÊç mo dy i pa nu -
jà cych tren dów. Naj le piej, aby na ten te mat twór ca
nie wie dział nic. Pro jek to wa nie to nie jest mo da. 
Po za tym do bry pro jek tant po wi nien mieç jak naj -
szer szà ogól nà wie dz´, byç czło wie kiem Re ne san su,
tro ch´ znaç du sz´ czło wie ka i je go po trze by, wie -
dzieç, czym spra wiç mu przy jem noÊç. Do brze za -
pro jek to wa ny przed miot to ta ki, któ ry dzia ła, funk -
cjo nu je, do brze si´ sprze da je, jest es te tycz ny A je ̋ e li
do dat ko wo jest pi´k ny i u˝yt kow ni ko wi da je ra doÊç
to zna czy, ˝e stwo rzył go do bry pro jek tant. 
Ile jest emo cji w pro jek cie?
Bar dzo du ̋ o, choç w ró˝ nych przed mio tach ró˝ nie.
W lo dów kach i ku chen kach mi kro fa lo wych emo cji
jest mniej, na to miast sa mo cho dy i bu ty – czy li to, co
mnie naj bar dziej in te re su je – sà naj bar dziej na sà -
czo ne ła dun kiem emo cjo nal nym. Ku pu jàc dro gie
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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.

Janusz
Kaniewski

KARTKI Z ˚YCIORYSU

Projekt
elementu
do modelu 
Alfa Romeo
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bu ty, ku pu je my przy jem noÊç i ra doÊç no sze nia ta -
kich bu tów, choç one wca le nie mu szà byç wy god -
niej sze ni˝ te ni sów ki za kil ka dzie siàt zł. 
Co naj bar dziej li czy si´ przy pro jek to wa niu sa mo -
cho dów: in no wa cyj noÊç, kla sy ka, umiar...?
To za le ̋ y od za mó wie nia. Te raz – dla
jed nej z ja poƒ skich ma rek – ro bi´ dwa
ca ło Êcio we pro jek ty. Sà w to ku i mu sz´
byç dys kret ny. Przy tych pro jek tach li czy
si´ kre atyw noÊç, in no wa cyj noÊç i umie -
j´t noÊç po ru sza nia si´ po ró˝ nych te ma -
tach. Ka˝ dy de tal ma swój prze kaz, od -
wo łu je si´ do hi sto rii, kul tu ry... Wszyst ko
w tym au cie mu si byç prze my Êla ne. Ale
np. przy pro jek tach dla Fer ra ri naj wa˝ -
niej sze jest po skro mie nie emo cji, bo pro -
jek to wa nie dla tej fir my wy zwa la dzi kà
ra doÊç, a pro jekt nie mo ̋ e od bie gaç zbyt
da le ko od te go, co stwo rzo no do tych -
czas. Te sa mo cho dy mu si ce cho waç pew -
na doj rza łoÊç...
Czy sà ja kieÊ skoƒ czo ne sa mo cho dy, do sko na łe
w for mie, któ re nie wy ma ga jà ju˝ po pra wy? 
To bar dzo cie ka we py ta nie, któ re rów nie˝ za -
da j´ mo im stu den tom. Jest kil ka ta kich aut,
ale do słow nie kil ka mo de li, wÊród któ rych
by ły na przy kład Fer ra ri 360 Mo de na
czy Peu ge ot 406 co up¯. Te au ta zwià -
za ne sà z mniej zna ny mi pro jek tan ta mi,
któ rzy zdo ła li w jed nym mo de lu za -
wrzeç pra wie wszyst ko. Sa mo cho dy te
no szà Êla dy jed ne go mło de go pro jek -
tan ta, któ ry pra co wał w Pi nin fa ri nie
– Gian ni Ar can ge li, i któ ry miał fe no -
me nal ne wy czu cie pro por cji. Dla mnie
ta kim kry te rium skoƒ czo no Êci jest to, czy
sa mo chód wy rzu co ny na złom, bez ˝ad nych
ozdob ni ków, jest pi´k nà bry łà. Ta kim sa mo cho dem
był tak ̋ e du ̋ y Fiat z no wo cze snym jak na owe cza -
sy nad wo ziem, ład nà bry łà i do pra co wa ny mi de ta la -
mi. Nie był eks tra wa ganc ki, ale był doj rza ły...

Pan pro jek tu je pi´k ny sa mo chód, ale przy cho dzà
ksi´ go wi i...
W Gru pie Fiat jest np. coÊ ta kie go, co na zy wa si´
Piat ta for ma. Jest to gru pa lu dzi, któ ra ma za za da nie
ko or dy na cj´ pro jek tu i wdro ̋ e nie no we go mo de lu.
Sà to bar dzo zde ter mi no wa ni lu dzie, któ rzy ko or dy -
nu jà pra cà osób za an ga ̋ o wa nych w przed si´ wzi´ cie.
Pro jek tant pre zen tu je swój pro jekt, na sa li jest 30
osób od po wie dzial nych np. za mar ke ting, ksi´ go -
woÊç, bez pie czeƒ stwo, sprze da˝ itp. Na ko niec przy -
cho dzà oso by z Piat ta for ma, któ re pre zen tu jà prag -
ma tycz ne po dej Êcie do pro jek tu. Na to miast
za da niem pro jek tan ta jest obro niç „dzie ło” przed za -
ku sa mi pa nów in ̋ y nie rów, mar ke tin gow ców, ksi´ -
go wych i wie lu in nych. I na ogół, w mniej szym lub
wi´k szym stop niu, uda je si´. Dla te go pro jek tant po -
wi nien znaç si´ na wszyst kim... 
Kon cer ny sa mo cho do we sà przede wszyst kim
wy ra cho wa ne?
Cz´ sto po li ty ka kon cer nów sa mo cho do wych jest ta -

ka, ˝e przy two rze niu da ne go mo de lu
pro jekt koƒ co wy jest tak skon stru owa ny,
aby po dwóch la tach móc zro biç ja kiÊ li -
fting. Jest jed nak kil ka mo de li, któ rych ta
re gu ła nie do ty czy. Ta kim bły skiem ge -
niu szu by ła Al fa Ro meo 156, któ ra za pie -
ra ła dech w pier siach...
Po noç cie ka wa przy go da wià ̋ e si´
z Lan cià Del ta? 
Zo sta łem we zwa ny do te go pro jek tu, kie -
dy był ju˝ w to ku. Ni by wszyst ko by ło ok,
ale rze czy wi Êcie przód au ta po zba wio ny
był wy raê ne go sty lu, dla te go od po czàt ku
mu sia łem go za pro jek to waç. 
Mam sa tys fak cj´, ˝e to au to uda ło mi si´

do koƒ czyç. Je˝ d˝´ Lan cià Del ta
i ile ra zy pod cho dz´ do niej,

czu j´ jej wzrok i wiem,
˝e o to mi cho -

dzi ło. 
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To mi´ dzy 
in ny mi mo ja 

za słu ga, ˝e Fiat 
ma no wà ga m´ 
sa mo cho dów, 
no wy lo go typ, 

swo je ka wiar nie
– klu by
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La tem miesz kam w do mu w Su le jów ku. Wo kół
do mu był płot, któ ry zdjà łem, bo nie zno sz´ ogra -
ni czeƒ, po dob nie jak w pro jek to wa niu. Dom nie
jest za my ka ny na klucz, jest tam for te pian, sà
ksià˝ ki, jest piec do piz zy, któ ry sam wy bu do wa -
łem i pi´k ny ogród. W Su le jów ku po wsta ło bar dzo
wie le pro jek tów – mi´ dzy in ny mi szki ce do Fer ra -
ri Ca li for nia. 

Za pro jek to wał Pan nie złe bu ty nar ciar skie dla
Lan ga...
Po Êwi´ ci łem te mu pół ro ku pra cy, zdo by wa łem
wie dz´ na te mat kon struk cji bu tów, wszyst kie go
uczy łem si´ od po czàt ku. Przy po mi na łem so bie fi -
zy k´, ma te ma ty k´, me cha ni k´ bu do wy. Ale te bu -
ty, to od po czàt ku do koƒ ca mój pro jekt. Ja ko -
cham bu ty i za an ga ̋ o wa łem si´ w to ca ły ser cem. 
Z efek ta mi. Her mann Ma ier zdo był w nich 2001
ro ku Pu char Âwia ta, a fir ma Ros si gnol nie êle na
nich za ro bi ła...

Ten pro jekt był spe cjal nie dla
nie go, mie rzo ny na nim.

To, co póê niej tra fi ło
do skle pów, jest roz -
wi ni´ ciem wła Ênie
te go pro jek tu.

Jest pan au to rem ca łej, „uszla chet nia jà cej” mar -
k´, kam pa nii Fia ta...
Z tym zwià za na jest in na hi sto ria. Ja êle zno sz´
pra c´ w biu rze, wi´c w Tu ry nie mam swo jà ulu -
bio nà re stau ra cyj k´ Fre evo lo, w niej swój sto lik
i tam pra cu j´. Tak si´ zło ̋ y ło, ˝e sà sied ni sto lik
zaj mo wał La po El kann, któ ry miał am bi cje od no -
wiç ga m´ Fia ta w ten spo sób, aby nie ko ja rzył si´
z pro du cen tem ma łych aut tyl ko z fir mà od am bit -
niej szych sa mo cho dów. Kie dyÊ zsu n´ li Êmy sto li ki,
po roz ma wia li Êmy, po tem sp´ dzi li Êmy ra zem ca łe
wa ka cje i efek tem by ła 300 stro ni co wa ksià˝ ka
z opi sa mi i na ry so wa ny mi po my sła mi. Nie któ re
z nich sà re ali zo wa ne do pie ro te raz. To mi´ dzy in -
ny mi mo ja za słu ga, ˝e Fiat ma no wà ga m´ sa mo -
cho dów, no wy lo go typ, swo je ka wiar nie – klu by.
In spi ra cjà dla no we go znacz ka Fia ta, któ ry za pro -
jek to wa łem, był ten sprzed lat, z wło skie go du ̋ e go
Fia ta. 
A au tor ski pro gram na ˝y cie Pan ma? 
Hoł du je idei slow work, któ ra za kła da przy ja znà,
wol nà od stre su i na pi´ç at mos fe r´ pra cy. Ta kie
szcze gól ne oko licz no Êci sprzy ja jà twór czym po -
my słom i prze kła da jà si´ na pro jekt. W biu rze nie
je stem w sta nie po sta wiç ani jed nej kre ski, naj le -
piej czu je si´ na ło nie na tu ry, w gó rach, na zie lo -
nej tra wie. W ta kich wa run kach naj le piej mi si´
pra cu je. Na wio sn´ b´ d´ otwie rał na Mo ko tow -
skiej du ̋ y show ro om. To mój au tor ski pro jekt. To
miej sce, w któ rym b´ dzie mo˝ na obej rzeç naj now -
sze pro jek ty, miej sce, w któ rym b´ d´ so bie sie dział
i pra co wał, Ci sza, tyl ko ja i mu zy ka, któ rà lu -
bi´. I go Êcie, któ rych za pro sz´...
Po noç bar dzo cie ka wie Pan miesz ka...

Nie by wam na ban kie tach, nie mam
te le wi zo ra, nie Êle dz´ kto jest

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



z jed nej stro ny uczu ciem mi ło Êci, z dru giej nie na -
wi Êci. To, co po mi´ dzy, to przy jem noÊç, a luk sus
jest cz´ Êcià tej przy jem no Êci. Nie ko niecz nie luk -
sus wià ̋ e si´ z wiel ki mi pie ni´dz mi, ale jest to coÊ,
co spra wia nam wi´k szà ni˝ nor mal nie przy jem -
noÊç. Jest to uni kal noÊç, dy stans, któ ry od dzie la
mnie od „na st´p nej oso by w ko lej ce”. Je ̋ e li ka˝ dy
z nas miał by Fer ra ri nie był by to luk sus, ale kie dy
ja je dy ny mam tra ban ta w mo im mia stecz ku, to
jest ju˝ luk sus. 
Wi na Pan ju˝ pro du ku je? 
Na ra zie sprze da j´ wi na nie swo jej pro duk cji, ale
mam za miar pro du ko waç na ma leƒ kà ska l´ Ba ro lo.
Mam ju˝ ka wa łek zie mi w Al bie we Wło szech,
gdzie to wi no po wsta nie. 
Ja kie go au ta twarz chciał by pan za pro jek to waç?
Ta kie mo to ry za cyj no-pro jek to we ma rze nie?
„Chciał bym, ˝e by by ło tak, ˝e to ja wy my Êli łem
d˝in sy” – to bo daj ̋ e Chri stian La cro ix. Chciał bym
stwo rzyç na przy kład no wy tram waj, któ ry wid -

niał by na pocz tów kach z pol skich
miast przez na st´p ne

pi´ç dzie siàt
lat. 

W swo jej ga le rii w War sza wie ma Pan ró˝ ne
przed mio ty za pro jek to wa ne przez sie bie...
Tak, to sà po je dyn cze eg zem pla rze al bo krót kie
se rie. Naj po pu lar niej sza jest ko lek cja skó rza na,
tor by po dró˝ ne, bu ty, ory gi nal ne port fe le, tecz ki.
Po za tym sà tu by na ry sun ki, jest szkło wy ko ny wa -
ne r´cz nie w Mu ra no, kom pu ter z kon struk cjà
z mie dzi po sre brza ny w la bo ra to rium jà dro wym. 
Co raz wi´ cej mam me bli oraz ele men tów wy po sa -
˝e nia ga bi ne tu. Wszyst ko jest r´cz nie sy gno wa ne,
wy jàt ko we, cza sem eks tra wa ganc kie. Go od wi ne
& go od de sign – ofer t´ uzu peł nia wi no, któ re sam
wy bie ram i przy wo ̋ ´ z po dró ̋ y. 
Skàd czer pie Pan in spi ra cje? 
Na pew no z na tu ry i zna jo mo Êci, z cze go ta na tu -
ra si´ skła da. Pla ster mio du, skrzy dła mo ty la, ja -
snoÊç, ciem noÊç, bu do wa oka, ucha, pa j´ czy na
– te ar cy dzie ła, fe no me ny na tu ry, pod po wia da jà
kon struk cj´ przed mio tów. Po za tym nie ustan ny
roz wój oraz do st´p do naj now szych tech no lo gii,
la bo ra to riów Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej, fa -
scy na cja ge ne ty kà i no wo cze snà chi rur già pla -
stycz nà spra wia jà, ˝e po my słów nie bra ku je. 
Czym dla Pa na jest luk sus?
Luk sus jest ogra ni -
czo ny
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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
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Och, nie! Zwolnili
wszystkie kociaki – pisał
dziennik The Sun, po
obwieszczeniu, ˝e kolejna
edycja słynnego kalendarza
Pirelli nie uka˝e si´.

TEKST

Anna 
Lubertowicz

-Sztorc
FOTO

Pirelli 

Kalendarz
z biezniki
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T
o nie zwy kły i bar dzo eli tar ny ka len -
darz. Co ro ku otrzy mu je go tyl ko 40
ty si´ cy osób na ca łym Êwie cie. Uwa -
˝a ny jest za dzie ło sztu ki, a ku piç go
mo˝ na je dy nie na au kcjach za astro -
no micz ne su my. Słyn ne ka len da rze
fir my opo niar skiej Pi rel li wy da wa ne
sà od prze szło 40 lat. ˚ad ne in ne nie
cie szà si´ ta kim uzna niem wÊród po -

li ty ków, ar ty stów, ko ro no wa nych głów, w ˝ad nym
nie znaj dzie my ty lu pi´k nych i sław nych ko biet.
Ka˝ da ko lej na edy cja ka len da rza jest wy da rze -
niem i wzbu dza w Êwie cie mo dy i fo to gra fii
ogrom ne za in te re so wa nie. 
Pol ska pre mie ra ka len da rza to rów nie˝ wy jàt ko we
wy da rze nie. Wr´ cza si´ go 150 oso bom z pierw -
szych stron ga zet. Otrzy mu jà go ak to rzy, po li ty cy,
dzien ni ka rze. Od kil ku lat mo˝ na rów nie˝ na byç
ka len darz na in ter ne to wych au kcjach – ce na wy -
wo ław cza 10 tys. zło tych. Ch´t nych nie bra ku je.
Au to rzy zdj´ç do ka len da rza to ar ty Êci o mi´ dzy -
na ro do wej sła wie ta cy jak np. hol ly wo odz ki fo to -
gra fik Herb Ritts, któ ry za an ga ̋ o wał dla Pi rel li
su per mo del ki: Cin dy Craw ford, Ka te Moss i He -
le ne Chri sten sen. Dwa la ta póê niej, fo to gra fie wy -
ko na no na pu sty ni Mo ja ve w Ka li for nii i przed sta -
wia ły m. in. ak tor k´ Na sta sj´ Kin ski oraz słyn ne
mo del ki. Ka len darz z 2007 ro ku zdo bià zdj´ cia
So phi Lo ren. 

HI STO RIA Z KO CIA KA MI 
Pierw szy ka len darz zro bił fo to graf Be atle sów, Bob
Fre eman w 1963 ro ku. Mo del ki pre zen to wa ły
ryn ki, na któ rych wy daw ca ka len da rza, Pi rel li Li -
mi ted of Bri ta in, sprze da wał
swo je opo ny do ro we -
rów, sa mo cho dów
oso bo wych, ci´ ̋ a -
ró wek i trak to -

em



rów. Od cza su wy da nia w 1970 ro ku ka len da rza
z do sko na ły mi zdj´ cia mi Fran ci sa Gia co bet tie go,
o ka len da rzu pi sa no na pierw szych stro nach ga -
zet, oma wia no w te le wi zji BBC, a John Len non
oso bi Êcie za te le fo no wał do lon dyƒ skie go biu ra Pi -
rel li w spra wie je go na by cia. Na kład ka len da rza
był tak ma ły, ˝e po wstał czar ny ry nek i nie kie dy
sprze da wa no je po 1000 fun tów za sztu k´.
W „Sun day Ti mes” dla ogło szeƒ do ty czà cych
sprze da ̋ y te go szcze gól ne go dzie ła, wy dzie lo no
spe cjal nà szpal t´. W dzie sià tà rocz ni c´ wy da nia
Pi rel li ob wie Êci ło „ab dy ka cj´” ka len da rza, co wy -
wo ła ło bu rz´ wi´k szà, ni˝ któ re kol wiek z je go wy -
daƒ. – Och, nie! Zwol ni li wszyst kie ko cia ki – pi sał
dzien nik The Sun, po ob wiesz cze niu, ˝e nie uka ̋ e
si´ ko lej na edy cja słyn ne go ka len da rza Pi rel li. 
10 lat póê niej ka len darz po wró cił. Na zdj´ ciach
by ły mo del ki fo to gra fo wa ne na wy spach Ba ha ma,
a ich cia ła po kry wał Êlad bie˝ ni ka ni sko pro fi lo wa -
nych opon sa mo cho do wych Pi rel li P6. Po mysł ten
w ró˝ nych wa rian tach i w ró˝ nej sce ne rii wy ko -
rzy sty wa ny był przez la ta. Swo isty re kord po bił
ka len darz na 1990 rok, przed sta wia jà cy fo to gra fie
mo de lek w olim pij skich po zach, któ ry sprze da no
za 84 tys. do la rów. 

TYL KO TEN 
WI SI W MU ZEUM 
Ka len darz Pi rel li to przede wszyst kim uda ny po -
mysł na pro mo cj´ opon – na wet naj bar dziej ofen -
syw ne kam pa nie re kla mo we nie od no szà ta kie go

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI
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efek tu jak ten fir mo wy ga d˝et. By wa ło, ˝e ka len -
darz kosz to wał fir m´ mniej ni˝ emi sja pi´t na sto -
mi nu to wej re kla my w kra jo wej te le wi zji, ma jàc
przy tym znacz nie wi´k szy, ko rzyst ny wpływ na
kształ to wa nie jej wi ze run ku. 
Od 1964 ro ku ka len darz Pi rel li to nie zli czo na licz -
ba ob ra zów: od srebr ne go uda w szla fro ku kà pie -
lo wym, j´ zy ka li ̋ à ce go owo co we lo dy i rzeê bio ne -
go biu stu do po Êlad ków ze Êla dem bie˝ ni ka i cie le -
snych po wa bów roz le ni wio nej Cin dy Craw ford.
Od zwier cie dla ewo lu cj´ kul tu ry i gu stów na sze go
spo łe czeƒ stwa. Za miast na Êcia nach ga ra ̋ u mo˝ -
na go by lo oglà daç w naj bar dziej pre sti ̋ o wych
mu ze ach na Êwie cie, a w Pol sce wy sta wia ny był
w Mu zeum Na ro do wym w War sza wie i Mu zeum
Hi sto rycz nym w Gdaƒ sku. Zdj´ cia z te go re kla -
mo we go ga d˝e tu funk cjo nu jà rów nie˝ ja ko ta pe ta
lub wy ga szasz do mo ni to ra. Si gnum tem po ri. 

JA ŚNIE PA NU JĄ CY AD 2010 
19 li sto pa da 2009 ro ku w Old Bil lings ga te w Lon -
dy nie za pre zen to wa no Ka len darz Pi rel li 2010 au -
tor stwa Ter ry Ri chard so na. Tym ra zem fo to graf
na wià zał do ko rze ni naj słyn niej sze go na Êwie cie
ka len da rza i ob ra zów ro dem z lat szeÊç dzie sià tych
i sie dem dzie sià tych, kie dy to mło de po czàt ku jà ce
mo del ki by ły fo to gra fo wa ne na tle nie ska ̋ o -
nych, dzi kich pla˝. Au tor zdj´ç do te go rocz ne -
go ka len da rza to mi´ dzy na ro do wej sła wy ar ty -
sta, eks cen tryk, zna ny z za mi ło wa nia do pro -
wo ka cji i skan da li. Je go pra ce pre zen to wa ne
by ły na licz nych wy sta wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych na ca łym Êwie cie. 
Fo to graf kr´ ci te˝ kli py mu zycz ne i re kla my,
a obec nie pra cu je nad swo im pierw szym peł -
no me tra ̋ o wym fil mem fa bu lar nym. Na trzy -
dzie stu ob ra zach przed sta wia jà cych 12 mie -
si´ cy 2010 ro ku Ter ry Ri chard son przed sta -
wia ko bie t´, któ ra fa scy nu je na tu ral no Êcià,
ba wi si´ ste reo ty pa mi, sta ra si´ je oba liç
i jed no cze Ênie okry wa si´ wy łàcz nie... cien kà
za sło nà iro nii. Ka len darz AD 2010 po sta wił
na pro sto t´ fo to gra fii i zre zy gno wał z kom pu -
te ro wych re tu szy, przed kła da jàc na tu ral noÊç po -
nad tech ni k´ i od rzu ca jàc po wszech nie dziÊ sto so -
wa nà prze sad nà sztucz noÊç. Ar ty sta por tre tu je po -
sta cie bez emo cji, nie kie ru jàc si´ mo dà. Na pla nie
nie ma im po nu jà ce go tła ani mo ty wów. W Ka len -
da rzu po dzi wiaç mo˝ na je de na Êcie mo de lek: Ca -
the ri ne McNe il, Ab bey Lee Ker shaw i Mi ran d´
Kerr z Au stra lii, Eni ko Mi ha lik z W´ gier, Mar lo es
Horst z Ho lan dii, Li ly Co le, Da isy Lo we i Ro sie
Hun ting ton -Whi te ley z Wiel kiej Bry ta nii, Geo r gi n´
Sto ji lij ko vic z Ser bii oraz dwie ro do wi te Bra zy lij ki
Gra cie Ca rval ho i An´ Be atriz Bar ros.
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Podczas 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 XIX-
wiecznych 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

TEKST I FOTO

Aldona Górna

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

Słoneczne preludium
z egzotycznej wyspy

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

Legenda Wyspy

Na 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 rolls-
roysie, 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.



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.

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 6-
tygodniowego 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

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Powyżej: uliczka
w Palmie.
Na stronie obok:
klasztor Kartuzów
w Valldemossie.
U dołu: jaskinie
w Portocristo

DLA ODWAŻNYCH 
FORMENTOR
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



Rok Chopinowski na wyspie
200rocznica 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.

VALLDEMOSSA DLA CHOPINA

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.
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Odkurzaç
bez stresu

Nowy 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

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.

Niesamowitą 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.

Supergrill



Dla 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 hip-

hopu 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.

Halo Samsung,
tu Armani
Samsung, 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

Moulinex 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

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.

Uniwersalna Marysia
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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. 

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
KINO

KSIÑ˚KIrRUBRYKI

Wczesna 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.

„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

Zobacz, pomyÊlporozmawiaj

TEKST Joanna Lasek
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Swoisty 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.

S 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.

Kazimierz 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

PREMIERY
UWIKŁANI

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.

P 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.

Historia 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

Blisko
ciekawych ludzi



WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* 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 

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 ACTIVE 65KM 3D 36.542 1242 48 155 5,7 135 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 41.642 1368 57 165 5,9 139 5
1.4 M-Air Turbo16v ENERGY 135KM 3D 53.117 1368 99 210 5,6 129 5

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

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 SPORTZ 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

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 39.942 1360 54 155 6,6 155 5 
1.3 M-Jet 16v AC TI VE 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 

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

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 

RABAT 15%* 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 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 65.017 1956 99 180 6,6 170 5
1.6 16vEMOTION 4X4120KM 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 

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici
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RABAT 15%* 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 

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblòWYMIARY 

475/177/160
BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v DY NA MIC 140KM 75.642 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet BEZ DPF DY NA MIC 120KM 82.442 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF DY NA MIC 150KM 89.242 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF EMO TION 150KM 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 

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 AC TI VE 77KM 38.667 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v AC TI VE 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 

RA BAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v AC TI VE 90KM 44.192 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v AC TI VE 105KM 52.692 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v DY NA MIC 90KM 47.592 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM 50.992 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC DUAL. 120KM 55.242 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 56.092 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC Z DPF 120KM 57.792 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF DYN.DUAL.120KM 62.042 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T -Jet 16v EMOTION 150KM 62.042 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v EMOTION 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T -Jet 16v SPORT 150KM 62.042 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v SPORT 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
1.9 M-Jet ESTIVA BLUE&ME 120KM 56.942 1910 88 195 6,0 157 5
* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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



RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 109.565 1750 147 235 8,2 192 2
2.0 JTDM170KM 111.265 1956 125 218 5,4 142 2
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC 139.315 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 159.715 3195 191 244 12,1 288 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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WYMIARY 
441/183/134

BAGAŻNIK
300 LITRÓWBrera

WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 82.365 1796 103 208 7,6 179 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 94.265 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 89.165 1910 110 212 5,7 150 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 93.415 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 115.515 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.165 2387 147 225 7,9 208 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.065 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 95.965 1910 110 212 5,7 150 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.615 1910 110 209 6,8 180 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 100.215 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 122.315 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 129.965 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.215 3195 191 244 12,1 286 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.465 1796 103 206 7,8 183 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 99.365 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 94.265 1910 110 210 5,8 153 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 98.515 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 120.615 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.265 2387 147 223 8,0 210 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.165 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 101.065 1910 110 210 5,8 153 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.715 1910 110 207 6,9 182 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 105.315 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 127.415 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 135.065 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.315 3195 191 242 12,2 288 5

RABAT 15%* 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 

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 84.915 1970 122 216 8,7 207 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 92.565 1910 110 209 6,2 165 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓWGT

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 104.465 1750 147 235 8,1 189 2+2
2.0 JTDM170KM 106.165 1956 125 218 5,4 142 2+2
2.4 JTDM20v210KM 127.415 2387 154 231 7,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 134.215 2387 147 225 7,9 208 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4 147.815 3195 191 244 11,4 270 2+2
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WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v ORO 77KM 42.415 1368 57 167 5,5 130 4
1.4 16v ORO 95KM 44.965 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v ORO 75KM 48.365 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v PLATINO 95KM 48.875 1368 70 175 6,6 155 4 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

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-Jet16v 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 Twinturbo 16V M-Jet EXECUTIVE 190KM 105.392 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
SELECTRONIC - zautomatyzowana skrzynia biegów
SPORTRONIC - automatyczna skrzynia biegówRABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.4 16v ORO 95KM 51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v ORO 70KM 54.315 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v PLATINO 95KM 60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v PLATINO 120KM 72.165 1598 88 190 4,9 129 5

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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Czekamy na listy

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. 

Prymat Fiata
w ekologii
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
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. 

66



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

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

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

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

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Tadeusz Âwierczek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz ciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 marca 2010 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

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

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

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

9. Plastic Components and Modules Poland SA

10. Plastic Components Fuel 
Systems Poland Sp. z o.o.

11. Comau Poland Sp. z o.o. 

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

13. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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

2. Fiat Bank Polska SA 

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

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

Joint Ventures






