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W
t r z e  c i m

k w a r  t a  l e
przy cho dy
Fiat Gro up
w z r o  s ł y
o 11,9%,
o s i à  g a  j à c
kwo t´ 13,5
mld euro.

Zysk bi lan so wy pra wie si´ po dwo -
ił i wy niósł 586 mi lio nów euro.
Zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go
wy niósł 190 mi lio nów eu ro,
przy zo bo wià za niach net to nie co
po ni ̋ ej 4 mi liar dów eu ro i Êrod -

kach fi nan so wych na po -
zio mie 12,9 mld

euro. Do sko na -
ły wy nik fi -

nan so wy

z po pra wy wiel ko Êci sprze da ̋ y
CNH, Iveco i Kom po nen tów oraz
utrzy ma nia na dobrym po zio mie
biz ne su sa mo cho do we go. Zwi´k -
szył si´ mar gi nes zy sku z przy cho -
dów, któ ry wzrósł do 4,3% (w sto -
sun ku do 2,6% w trze cim kwar ta le
2009 ro ku).

WY NI KI 
PO SZCZE GÓL NYCH
SEK TO RÓW
FGA. Ob ro ty Fiat Gro up Au to-
mo  bi les wy nio sły 6,6 mi liar da
euro (po dob nie jak w trze cim
kwar ta le 2009 ro ku) nie za le˝ nie
od spad ku wiel ko Êci sprze da ̋ y
(o 10,7%), któ ra ogó łem wy nio sła
481.300 po jaz dów. Spa dek wiel -
ko Êci sprze da ̋ y, a co za tym idzie
przy cho dów ze sprze da ̋ y sa mo -
cho dów oso bo wych, zrów no wa -
˝o ny zo stał wzro stem sprze da ̋ y
lek kich sa mo cho dów dos taw -
czych (+20,6%) oraz po zy  tyw -
nym wy ni kiem sprze da ̋ y cz´ Êci
za mien nych. Udział FGA we wło -
skim ryn ku wy niósł 29,2%
(o 3,5% mniej) oraz 7 pro cent
w ca łej Eu ro pie (−1,2 punk tu). Te
spad ki zwià za ne sà ze zmniej sze -
niem si´ po py tu na ma łe sa mo -
cho dy oraz po jaz dy z za si la niem
ga zo wym i GPL (FGA jest w tym
sek to rze Êwia to wym li de rem) wo -
bec nie zwy kle wy so kie go po zio mu
sprze da ̋ y tych po jaz dów w 2009
ro ku. W Bra zy lii Fiat za cho wał

Podwy˝szamy poprzeczk´
Od lipca do wrzeÊnia przychody wzrosły o 12 procent,
a zysk prawie si´ podwoił w stosunku do analogicznego
okresu w 2009 roku. Fiat koryguje prognozy na ten rok.

z ostat nie go okre su oraz stop nio -
wa po pra wa pro gnoz w pierw -
szych dzie wi´ ciu mie sià cach 2010
ro ku, skło ni ły przed si´ bior stwo
do pod nie sie nia wy zna czo nych
ce lów biz ne so wych na ten rok,
usta la jàc no wy po ziom zy sku
z za rzà dza nia zwy czaj ne go na po -
zio mie co naj mniej 2 mi liar dów
eu ro przy zo bo wià za niach net to
po ni ̋ ej 4 mi liar dów.
Trze ba do daç, ˝e wzrost ob ro tów
(z 12 do 13,5 mld eu ro) wy ni kał
ze zwi´k szo nych przy cho dów
CNH (naj wi´k szych w hi sto rii),
Ive co oraz sek to ra Kom po nen tów
i Sys te mów Pro duk cji. Biz nes sa-
mo cho do wy za no to wał nie wiel ki
wzrost, po mi mo nie znacz ne go
spad ku sprze da ̋ y Fiat Gro up Au -
to mo bi les zwià za ne go z wyczer -
pa niem si´ paƒ stwo wych sub wen -
cji w wie lu kra jach eu ro pej skich.
Wy nik ten za wdzi´ cza my głów nie

lep szej sprze da ̋ y lek kich sa mo -
cho dów do staw czych, Ma se -

ra ti, Fer ra ri oraz do brej
sprze da ̋ y cz´ Êci za mien -
nych. Zysk z za rzà dza -

nia zwy czaj ne go Gru py
(wzrost z 308 do 586 mi -

lio nów eu ro) wy ni -
kał na to miast
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naj wy˝ szy udział w ryn ku 23,7%.
Ta sa ma dy na mi ka ryn ku wpły n´ -
ła na zysk z za rzà dza nia zwy czaj -
ne go FGA, któ ry wy niósł 130 mi -
lio nów eu ro, wo bec 155 mi lio nów
w trze cim kwar ta le 2009, zaÊ
mar ̋ a zy sku z przy cho dów zma -
la ła z 2,4 do 2%.
Ma se ra ti. W trze cim kwar ta le
2010 ro ku przy cho dy Ma se ra ti
wy nio sły 134 mi lio ny eu ro, co
ozna cza wzrost o 44,1% w sto -
sun ku do ana lo gicz ne go okre su
w 2009 ro ku. Ten do sko na ły wy -
nik to głów nie za słu ga no we go
mo de lu Gran Ca brio. Ogó łem
sprze da no 1.368 sa mo cho dów
(+48,7%). Wy nik za rzà dza nia
zwy czaj ne go fir my był po zy tyw ny
i wy niósł 4 mi lio ny eu ro, wo bec
tyl ko jed ne go mi lio na w tym sa -
mym okre sie w ro ku ubie głym.
Fer ra ri. Ob ro ty Fer ra ri w trze cim
kwar ta le te go ro ku wy nio sły
446 mi lio nów eu ro, czy li o 12,6
pro  cent wi´ cej ni˝ w 2009 ro ku.
Wzrost ten za wdzi´ cza si´ dwóm
no wym mo de lom: F458 Ita lia
i 599 GTO, a tak ̋ e do sko na łym
wy ni kom pro gra mu „per so na liza -
cji”. W ze szłym kwar ta le sprze da -
no 1.398 sa mo cho dów (o 3,9%
wi´ cej). Zysk z za rzà dza nia zwy -
czaj ne go Fer ra ri z bie ̋ à ce go
okre su roz li cze nio we go wy -
niósł 76 mi lio nów eu ro (mar gi nes
zy sku z przy cho dów to 17%) wo -
bec 52 mi lio nów eu ro (mar gi nes
zy sku 13,1%) w trze cim kwar ta le
2009 ro ku.
CNH. Przy cho dy sek to ra Ma -
szyn Rol ni czych i Bu dow la nych
wy nio sły 3 mi lar dy eu ro, o 31,9%
wi´ cej ni˝ w 2009 ro ku (o 17,6%
w do la rach), z do bry mi wy ni ka -
mi w Ame ry ce Pół noc nej i Po łu -

Te go rocz ne pro gno zy. Ocze ki wa -
nia Gru py wzra sta ły stop nio wo
w cià gu ko lej nych dzie wi´ ciu mie -
si´ cy ro ku. Fiat pod jàł wi´c de cy -
zj´ o ko rek cie te go rocz nych pro -
gnoz i ce lów biz ne so wych. We
wszyst kich sek to rach ocze ku je si´
wi´c wy ni ków znacz nie lep szych
ni˝ w ro ku ubie głym, za wy jàt -
kiem sek to ra sa mo cho dów oso -
bo wych, któ re go wy nik, choç lep -
szy ni˝ w ro ku ubie głym, da lej
b´ dzie si´ zmniej szał w Eu ro pie
Za chod niej w zwiàz ku z ogra ni -
cze niem paƒ stwo wych sub wen cji,
któ re wspie ra ły wy dat nie po pyt
w 2009 ro ku.
No wym ce lem Gru py w 2010
roku jest za tem zde cy do wa ne
prze kro cze nie przy cho dów z roku
ubie głe go oraz zwi´k sze nie przy -
cho dów do po zio mu 55 mi liar -
dów eu ro (po przed nio 50 mi liar -
dów), a tak ̋ e osià gni´ cie zy sku
z za rzà dza nia zwy czaj ne go
w wy so ko Êci co naj mniej 2 mi -
liar dów eu ro (wo bec wcze Êniej -
szych od 1,1 do 2,2 mi liar da
euro) i zy sku net to w wy so ko -
Êci 0,4 mi liar da eu ro (po przed -
nio tyl ko pu ła pu bre ak -even).
Zo bo wià za nia net to po win ny
wy no siç nie co po ni ̋ ej 4 mi liar -
dów net to (a wy no si ły przed tem
po nad 5 mi liar dów). 

dnio wej oraz resz cie Êwia ta i sta -
bi li za cji na ryn ku eu ro pej skim.
Po pyt na ma szy ny bu dow la ne wy -
raê nie nad ro bił stra ty na wszyst -
kich Êwia to wych ryn kach. W trze -
cim kwar ta le wy nik z ostat nie go
okre su roz li cze nio we go wy niósł
215 mi lio nów eu ro (66 mi lio nów
eu ro w III kwar ta le 2009), zaÊ
mar ̋ a z przy cho dów wzro sła
z 2,9 do 7,2% dzi´ ki zwi´k sze -
niu sprze da ̋ y, zmniej sze niu
kosz tów pro duk cji oraz lep szej
ofer cie wy ro bu.
Ive co. Po jaz dy prze my sło we za -
no to wa ły wzrost przy cho dów
o 15,3% do po zio mu 2 mi liar dów
eu ro. Na wszyst kich ryn kach i we
wszyst kich seg men tach za no to wa -
no wzrost po py tu, ale był on i tak
ni˝ szy ni˝ w okre sie po prze dza jà -
cym kry zys. Ogól nie sprze da no
30.453 po jaz dy (o 17,7% wi´ cej).
Zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go
Ive co wy niósł 80 mi lio nów eu ro
(22 mi lio ny eu ro w 3 kwar ta le
2009 ro ku). Wzrost wiel ko Êci
sprze da ̋ y wzmoc nio ny lep szà
efek tyw no Êcià pro duk cji za wa ̋ ył
tak ̋ e na mar ̋ y z przy cho dów,
któ ra zwi´k szy ła si´ z 1,3 do 4%.
Kom po nen ty i Sys te my Pro duk -
cji. W zwiàz ku ze zwi´k sze niem
po py tu, za rów no ze stro ny Gru py
Fiat jak i klien tów ze wn´trz nych,
w trze cim kwar ta le Kom po nen ty
i Sys te my Pro duk cji za re je stro wa -
ły zna czà cy wzrost przy cho dów
do po zio mu 3,2 mi liar da euro,
czy li o 22,8% lep szy w sto sun ku
do ana lo gicz ne go okre su w 2009
ro ku. Zysk z za rzà dza nia zwy czaj -
ne go z okre su roz li cze nio we go
w tym sek to rze wy niósł 102 mi -
liony eu ro wo bec 37 mi lio nów
w III kwar ta le 2009 ro ku.

Wyniki
finansowe
za lipiec
– wrzesień
wykazują
wyraźną poprawę
w stosunku
do 2009. Biznes
samochodowy
zanotował
niewielki spadek
w wielu krajach
europejskich
w związku
z ograniczeniem
lub
zaniechaniem
państwowych
subwencji

BILANS EKONOMICZNY GRUPY

(wartości wyrażone w milionach euro) 2010 2009 różnica

Przychody netto 13.479 12.049 11,9%
Zysk/strata bilansowa 586 308 278
Margines zysku 4,3% 2,6%
Zysk/strata operacyjna 586 267 319
Zysk/strata przed opodatkowaniem 435 128 307
Zysk/strata z okresu rozliczeniowego 190 25 165

ZYSK BILANSOWY W PODZIALE NA SEKTORY

(wartości w milionach euro)

Samochody 210 208 2
Maszyny Rolnicze i Budowlane 215 66 149
Pojazdy użytkowe 80 22 58
Komponenty i Systemy Produkcji 102 37 65
Inna działalność i Straty (21) (25) 4
Suma 586 308 278

2010 2009 różnica

PRZYCHODY W PODZIALE NA SEKTORY
(wartości w milionach euro)

Samochody 7.090 6.996 1,3%
Maszyny Rolnicze i Budowlane 2.991 2.268 31,9%
Pojazdy użytkowe 1.978 1.715 15,3%
Komponenty i Systemy Produkcji 3.165 2.577 22,8%
Inna działalność 259 250 3,6%
Straty (2.004) (1.757) –
Suma 13.479 12.049 11,9%

2010 2009 różnica
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Fiat
swojà

ponowniekreÊli
przyszłoÊç
Wraz z oddzieleniem działalnoÊci sektora
samochodów osobowych od pojazdów
u˝ytkowych i maszyn rolniczych Grupa otwiera
nowy rozdział w swojej historii. Na łamach
Fiata Wokół Nas przedstawiamy cele i struktur´
nowych spółek Fiat i Fiat Industrial, które
wejdà w ˝ycie od stycznia 2011 r.



„P
o dział Gru py
i utwo rze nie
dwóch od r´b -
nych jed no s tek
umo˝ li wi roz -
wià za nie jed -
nej z kwe stii
stra te  gicznych,
ja ka w os tat -

nich la tach by ła dla Fia ta praw -
dzi wà so là w oku. Po zwo li to na -
szej fir mie na otwar cie no we go
roz dzia łu w jej hi sto rii”. W ten
oto spo sób dy rek tor peł no moc ny
Gru py – Ser gio Mar chion ne
– ob ja Ênia, dla cze go kil ka mie si´ -
cy te mu pod j´ to, a na st´p nie za -
twier dzo no na nad zwy czaj nym
zgro ma dze niu ak cjo na riu szy ta -
kà de cy zj´. Dzi siaj bo wiem Fiat
jest po łà cze niem dwóch ró˝ nych
sek to rów: z jed nej stro ny sek to ra
sa mo cho do we go wraz z ich
kom po nen ta mi i sys te ma mi pro -
duk cyj ny mi; z dru giej zaÊ sek -
tora po jaz dów u˝yt ko wych, ma -
szyn dla rol nic twa i bran ̋ y
bu dow la nej wraz z sil ni ka mi
i ukła da mi na p´ do wy mi do tych
urzà dzeƒ. „Te dwie bran ̋ e – mó -
wi Mar chion ne – bar dzo ró˝ nià
si´ mi´ dzy so bà dzia łal no Êcià
z uwa gi na ró˝ ny cha rak ter cy -
klów ko niunk tu ral nych, na ce chy
po szcze gól nych ryn ków oraz
cha rak te ry sty k´ swo  ich klien tów,
a tak ̋ e na pro fil mar gi ne su zy -
skow no Êci oraz zo bo wià za nia
ka pi ta ło we i zwrot za in we sto wa -
ne go ka pi ta łu”. Zwłasz cza sek -
tor sa mo cho do wy ukie run ko wa -
ny jest na ry nek, w któ rym
klu czo wy mi czyn ni ka mi de cy -
du jà cy mi o kon ku ren cyj no Êci sà
od po wied ni styl, ja koÊç, ce na,
udział pro duk tów za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie, mo˝ li -
woÊç wy bo ru spo Êród sze ro kiej
ga my wy ro bów, ni skie zu ̋ y cie
pa li wa i współ czyn nik emi sji
oraz funk cjo nal noÊç, a tak ̋ e
wszech obec na sieç dys try bu cji.
Re ali za cja dzia łal no Êci w tym
sek to rze wià ̋ e si´ ze sta łà in no -
wa cyj no Êcià pro duk tów i usług,
dla któ rych po no si si´ spo re na -

kła dy w za kre sie ba daƒ i roz wo ju.
W sek to rze po jaz dów u˝yt ko -
wych i ma szyn do ro bót ziem -
nych klu czo wà ro l´ od gry wa ja -
koÊç i po ziom pro duk tyw no Êci

ma szyn, so lid noÊç mar ki, ist nie -
nie sie ci dys try bu cji, a tak ̋ e
usług na rzecz wy so ce wy kwa li fi -
ko wa nej ob słu gi. 
„Wszyst kie te ce chy – kon ty nu -
uje dy rek tor peł no moc ny – wy -
raê nie wska zu jà, jak ró˝ ne stra -
te gie po win no si´ pro wa dziç
w tych dwóch sek to rach. Na wet
gieł da ina czej zda je si´ poj mo -
waç oba ob sza ry. W ostat nich la -
tach ryn ki fi nan so we su ge ro wa ły
od dzie le nie sek to ra au to, pa trzàc

Historyczny dzieƒ
Podczas otwarcia nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym podjęto

decyzję o utworzeniu spółek Fiat i Fiat Industrial, prezes John Elkann powiedział: 
„Dziś jest historyczny dzień dla naszej firmy. Z jednej strony powstaje bowiem Fiat, 
którego główną działalnością są samochody osobowe, a który sporo się wzmocnił dzięki
porozumieniu z Chryslerem, z drugiej zaś Fiat Industrial, mniej znany, mimo iż na rynkach,
na których jest obecny, stanowi jedną z największych spółek na świecie: 60 tysięcy
pracowników, 70 zakładów, 30 miliardów przychodów. Dwa Fiaty, silne, z ambicjami, celami
i przede wszystkim bogate w ludzi, którzy pracując są gotowi te cele realizować. Ostatnio
– kontynuował prezes – sporo myślałem o tym, co działo się przez ostatnie dziesięć lat, czyli
od kiedy zacząłem żyć sprawami firmy. Okres ten rozpoczął się w trudnych czasach:
pamiętam czarne chmury nad firmą i tę świadomość, że przeznaczenia nie da się oszukać,
że trzeba się pogodzić z losem. Ale to właśnie wtedy zrodziło się we mnie silne przekonanie,
by odrzucić te myśli. W tym momencie pojawił się w Fiacie Sergio Marchionne i wszystko
uległo zmianom. Nie dlatego, iż zmieniły się problemy, trudności, czy ich skomplikowany
charakter, ale ze względu na sposób, w jaki stawiono im czoła. W Fiacie nie boimy się
przyszłości, bowiem naszym wyzwaniem jest właśnie jej tworzenie”.

JOHN ELKANN

Operacja ta
otwiera przed
Grupà nowe
mo˝liwoÊci
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dla te go te˝ wy da je nam si´, ˝e
jest to naj lep szy mo ment na do -
ko na nie po dzia łu”.
Obie no wo po wsta łe Gru py b´ dà
mia ły wi´k szà swo bo d´ w dzia ła -
niu, rów nie˝ wte dy, kie dy mo˝ li -
we b´ dzie za cie Ênie nie współ -
pra cy w ra mach po ro zu mieƒ.
Ka˝ da z nich sku pio na b´ dzie
na wła snym biz ne sie, z wy raê nie
wy zna czo ny mi i roz po zna wal ny -
mi przez ry nek ce la mi. Mó wiàc
Êci Êlej, ope ra cja ta za kła da wy -
od r´b nie nie dzia łal no Êci Ive co
i CNH, wraz z ga ł´ zià prze my słu
pod na zwà „In du strial & Ma ri -
ne” FPT Po wer tra in Tech no lo -
gies, oraz sek to ra sa mo cho do -
we go, któ ry obej mu jà Fiat
Gro up Au to mo bi les, Fer ra ri,
Ma se ra ti, Ma gne ti Ma rel li, Tek -
sid, Co mau i ob szar „Pas sen ger
& Com mer cial Ve hic les” spół ki
FPT Po wer tra in Tech no lo gies.
No wa Gru pa (Ive co plus CNH
i cz´Êç FPT), któ ra po wsta nie
po po dzia le, przyj mie na zw´ Fiat
In du strial i b´ dzie spół kà no to -
wa nà na Gieł dzie Me dio laƒ skiej
z udzia łem ak cji zwy kłych i ak cji
uprzy wi le jo wa nych, co od zwier -
cie dla obec nà struk tu r´ ak cjo na -
ria tu Fia ta. Po za koƒ cze niu ope -
ra cji ka˝ de mu ak cjo na riu szo wi
do ka˝ dej po sia da nej ak cji Fia ta
przy dzie lo na zo sta nie – bez ˝ad -
nej re kom pen sa ty fi nan so wej
– do dat ko wo ak cja Fiat In du -
strial tej sa mej ka te go rii. Pod pi -
sa nych zo sta nie mnó stwo po ro -
zu mieƒ re gu lu jà cych do sta w´
usług wspól nych dla obu jed no -
stek, tak aby za cho waç wszyst kie
ko rzy Êci zwià za ne ze współ pra cà
na nie któ rych spe cy ficz nych ob -
sza rach oraz z wy zwo le niem
efek tu ska li. Na przy kład: Pur -
cha sing, pro gram World Class
Ma nu fac tu ring, tech no lo gia Die-
sel i dzia ła nia zwià za ne z ba da -
nia mi i roz wo jem. „Dzi´ ki tej
ope ra cji – pod kre Êla Mar chion -
ne – cze ka jà nas no we mo˝ li wo -
Êci. Na sze przed si´ bior stwo,
a wła Êci wie, na sze przed si´ bior -
stwa – b´ dà mo gły roz wi jaç si´

zde cy do wa nie bar dziej w kie run -
ku hi po te tycz nej war to Êci gieł do -
wej obu sa mo dziel nych biz ne sów
ani ̋ e li na rze czy wi ste, prze my -
sło we ko rzy Êci, ja kie ta ki po dział
miał by spo wo do waç. Do tych -
czas nie do ko na li Êmy te go z pro -
stej przy czy ny. Cho cia˝ od 2004
ro ku po dziÊ wia do mo bo wiem
by ło, ˝e wi´ cej jest ele men tów
roz bie˝ nych ni˝ wspól nych, wo -
le li Êmy za cho waç bez zmian roz -
ło ̋ e nie jed no stek Gru py ze
wzgl´ du na trwa jà cy pro ces kon -
so li da cji fi nan sów, któ ry wy ma -
gał wy sił ku wszyst kich. Nikt na -
wet nie my Êlał o ucie ka niu si´

Wszystkim
naszym

pracownikom 
proponowany
b´dzie rozwój

osobisty 

do spin -of fu w mo men cie, w któ -
rym prio ry te tem by ło skie ro wa nie
wszyst kich wy sił ków na od bu do -
wa nie zdol no Êci Gru py do ge ne -
ro wa nia zy sków. W chwi li obec -
nej pro ces ten zo stał ukoƒ czo ny,
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Fiat: w przyszłoÊç 
wspólnie z Chryslerem
Po podziale spółek Fiat będzie globalną grupą przemysłową o wyraźnym

charakterze biznesowym, ukierunkowanym na sektor samochodowy. Będzie
dysponował elastycznością konieczną do realizacji dodatkowych możliwości wzrostu
i będzie miał pełną swobodę w kontynuowaniu najbardziej właściwych wyborów
strategicznych w optyce rozwoju sektora, a także w odniesieniu do zawieranych
sojuszy. Porozumienie partnerskie z firmą Chrysler pociągnie za sobą dodatkowe
działania na kilku frontach. Na pierwszym miejscu mowa przede wszystkim
o ekspansji międzynarodowej, która umożliwi Fiatowi zdobycie nowych
i strategicznych rynków. Obecność i doświadczenie Fiata w klasie małych
samochodów, a Chryslera w segmencie średnim i wysokim pozwoli Grupie
na uzyskanie pozycji producenta kompleksowego i konkurencyjnego we wszystkich
sektorach rynku. Plan Strategiczny na lata 2010-2014 obejmuje podstawowe
kierunki strategiczne, zgodnie z którymi prowadzone będą działania każdego
z sektorów w najbliższych latach. Fiat Group Automobiles dąży do tego, by wraz
z Chryslerem stać się światowym liderem wśród producentów, uzyskując do 2014
roku próg sześciu milionów samochodów produkowanych w skali roku. Innym,
kluczowym elementem, na którym opiera się ów plan, jest bardziej wydajne
wykorzystanie zakładów produkcyjnych. Rozmieszczenie nowych struktur
zaplanowano tak, by spełniały kryteria racjonalności i wydajności, wykorzystując
przy tym w pełni zdolność produkcyjną obu organizacji. Pozwoli to również
na uzdrowienie zbyt małej efektywności operacyjnej, związanej z niskim obecnie
wykorzystaniem zakładów włoskich. Dodatkowo współpraca partnerska z Chryslerem
stanowi doskonałą okazję do wykorzystania synergii między dwiema firmami, jeśli

chodzi o dystrybucję. Plan ten
zakłada ponadto przyśpieszenie
rozwoju międzynarodowego, ze
szczególnym uwzględnieniem Chin,
Rosji i Indii, gdzie podpisane
w ostatnim czasie porozumienia
stanowią solidne fundamenty
pod nasze ambicje związane
właśnie ze wzrostem. Marką, która
będzie miała największy wpływ
na porozumienie z Chryslerem jest
Lancia, obie gamy samochodów
zostaną bowiem całkowicie
zintegrowane w Europie.
Producentowi włoskiemu pozwoli
to na dysponowanie pełną ofertą
i przekształcenie się w brand full-
linera. Wreszcie jednym z filarów
planu FGA jest silne
zaangażowanie w rozwój Alfy
Romeo tak, by poprzez poszerzenie
oferty wyrobu również dzięki
technologii Chryslera w zakresie
produkcji SUV-ów, mogła stać się
marką premium Grupy. W ramach
tego projektu nastąpi powrót Alfy
na rynki USA, Kanady i Meksyku.

SZEÂå MILIONÓW SAMOCHODÓW W 2014 ROKU
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znacz nie szyb ciej ni˝ kie dy kol -
wiek wcze Êniej. Zda j´ so bie spra -
w´, ˝e te go ty pu przed si´ wzi´ cia
o sze ro kim za si´ gu, nie sà ła twe
do zre ali zo wa nia. My Êl´ tu taj
zwłasz cza o re ak cji emo cjo nal -
nej, ja ka mo ̋ e mieç miej sce
w zwiàz ku z utra tà to˝ sa mo Êci
Gru py, któ ra dzia ła ła ja ko jed -
noÊç przez po nad wiek. Tak jak
po prze dza jà cy nas li de rzy Fia ta
mie li zdol noÊç prze wi dy wa nia
i upór w roz wi ja niu tych sek to -
rów, do ko nu jàc przy Êpie sze nia
zmian na ryn ku, tak i my czu je -
my si´ zo bo wià za ni, by do ko naç
te go sa me go. Wo bec ogrom nych
prze kształ ceƒ obec ne go ryn ku
nie mo ̋ e my dłu ̋ ej po zwa laç so -
bie na luk sus spo glà da nia na na -
sze dzia ła nia wy łàcz nie z per -
spek ty wy gra nic hi sto rycz nych
i sie dzib w sen sie praw nym. Na -
sze wy zwa nie obej mu je znacz nie
wi´k szy za kres i jest du ̋ o bar -
dziej skom pli ko wa ne, wy ma ga
wi´c roz wià za nia stra te gicz ne go
o za si´ gu, któ ry po zwo li na po -
now ne okre Êle nie rze czy wi sto Êci



Fiat Industrial
lider na Êwiatowym rynku

prze my sło wej. Ope ra cja, ja kiej
do ko nu je my, Êwiad czy o od wa -
dze i de ter mi na cji na szych or ga -
ni za cji w wy kra cza niu po za tra -
dy cyj ne ra my i po now nym
kre Êle niu wła snej przy szło Êci.
Do te go wszyst kie go zo bo wià za -
nia li de rów fir my nie do ty czà je -
dy nie ma jàt ku ja kim za rzà dza jà,
ale przede wszyst kim osób, któ re
w niej pra cu jà. Pro jekt ten ma
byç jed nym ze spo so bów na za -
pew nie nie im, w Êred nim i dłu -
gim okre sie cza su, du ̋ o bar dziej
bez piecz ne go por tu. Naj lep szym
spo so bem na to, by po jàç war -
toÊç ope ra cji, jest uwzgl´d nie nie
spo sob no Êci roz wo ju oso bi ste -
go, ja ki dzia ła nie to b´ dzie mo -
gło za ofe ro waç na szym pra cow -
ni kom. W trak cie ca łej swo jej
hi sto rii Fiat przy czy nił si´ do
roz wo ju za so bów ludz kich na
naj wy˝ szym po zio mie, nie tyl ko
w opty ce kom pe ten cji za wo do -
wych i tech nicz nych, ale przede
wszyst kim w Êwie tle du cha kon -
ku ren cyj no Êci i si ły le ader shi pu.
Ma my do czy nie nia z naj cen -
niej szy mi dla roz wo ju spół ki ele -
men ta mi ja ko Êci. I ufam, ˝e jest
to naj wa˝ niej sza za le ta, ja kà mo -
˝e my za gwa ran to waç spół kom
Fiat i Fiat In du strial”. 

IVECO, CNH I FPT

GRUPA
STRATEGIA

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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Spółka, która powstanie po podziale będzie wielką grupą przemysłową wśród globalnych
liderów w sektorze. Zjednoczenie sił CNH, Iveco i branży „Industrial & Marine” FPT

Powertrain Technologies, oznacza powstanie olbrzymiej podstawy przemysłowej do produkcji
szerokiej gamy wyrobów i geograficznej obecności na całym świecie. Fiat Industrial będzie miał

również autonomię potrzebną do realizacji najlepszych wyborów strategicznych, rozwijania
działań biznesowych oraz „wyłapywania” sposobności wzrostu i konsolidacji, jakimi powinna
cechować się tego typu spółka. Będzie również dysponował odpowiednimi zasobami i trwałą

strukturą finansową. Iveco posiada właściwą pozycję, by móc korzystać na strategii zdobywania
popytu i odnajdywaniu dynamiki wzrostu wielkości sprzedaży. Pozwoli to również na zwiększenie

wydajności zakładów, aż do osiągnięcia 90% wykorzystania zdolności produkcyjnych
do 2014 roku. Strategia rozwoju, jaką wyznaczono spółce, bazuje ponadto na wzmocnieniu jej sił

w Ameryce Łacińskiej, gdzie ma miejsce szybka ekspansja marki Iveco, a także na możliwości
wykorzystania silnej obecności w Chinach, również jako platformy produkcyjnej obejmującej
eksport do Ameryki Południowej, na Bliski Wschód oraz do Azji. Ścieżka wyznaczona dla FPT

Industrial zbudowana jest na przewadze technologicznej i poszerzaniu oferty, a jej celem jest
zwiększenie w znaczący sposób liczby sprzedaży bezpośrednio do klientów trzecich. W przypadku

CNH celem będzie skompletowanie i wzmocnienie gamy produktów wraz z uruchomieniem nowych
modeli we wszystkich segmentach. Spółka ta, poza wykorzystaniem swych ugruntowanych

zdolności w zakresie maszyn rolniczych o wysokiej mocy, dążyć będzie do udoskonalenia
konkurencyjnej pozycji w gamie ciągników o średniej mocy. Oczekiwania związane z rozwojem

CNH mają również podstawy w planowanej poprawie pozycji makroekonomicznej i specyficznych
fundamentach przemysłu w najbliższych latach. Pozwoli to na zwiększenie wielkości sprzedaży

zarówno w obszarze maszyn dla rolnictwa, jak i maszyn budowlanych, które szczególnie ucierpiały
na kryzysie ekonomicznym. Poczynione zostaną znaczące wysiłki mające na celu poprawę

struktury kosztów, dzięki między innymi ściślejszej współpracy z FPT Industrial, uproszczeniu
gamy wyrobów i rozwojowi systemu produkcji platformy modularnej. Zyski Fiat Industrial

prawdopodobnie wzrosną do średniej wartości rocznej w wysokości 11%, aby w 2014 roku
osiągnąć próg 29 miliardów euro. Spoglądając na ofertę zauważa się, że jednym z mocnych

punktów Fiat Industrial jest dysponowanie szeroką i zróżnicowaną gamą wyrobów. Prawie połowa
przychodów uzyskiwana jest z branży maszyn

rolniczych, czyli rynku, który wyróżnia się
pozytywną dynamiką konkurencyjności i,
w przypadku którego zakłada się jeszcze

większy wzrost w najbliższych latach.
Na pozostałą część przychodu składają się

pojazdy użytkowe (ich wkład wynosi około 40%
całości), natomiast wkład maszyn dla

budownictwa wynosi 11%. Obie te branże
weszły w fazę „odzyskiwania sił” względem

poziomów minimalnych osiągniętych w roku
ubiegłym i cechują się potencjałami

umożliwiającymi wzrost. Fiat Industrial może
ponadto liczyć na ugruntowanie pozycji

geograficznej w skali światowej i na
zrównoważoną obecność na rozwiniętych już

rynkach. Do tego należy jeszcze uwzględnić
stale rosnący wkład dla biznesu ze strony

krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny),
dzięki strategii rozwojowej dla działalności
międzynarodowej, która pozostaje jednym

z filarów planu na przyszłość.



Nowy 
dwucylindrowy 
silnik jest mały, 
ale tylko
pod wzgl´dem
rozmiarów, 
bo inne jego 
walory, na przykład
wykorzystanie
w mieÊcie, jest
na maksymalnym
poziomie.
Alfredo Altavilla,
prezes zarzàdu Fiat
Powertrain
Technologies,
a wkrótce tak˝e Iveco,
odkrywa wszystkie
mocne strony silnika.
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RC

AR
A

GRUPA LUDZIE PRODUKT
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Rewolucyjny
TwinAir

TEKST

Stefania
Castano
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pod pràd. To zna czy osià gnàç jed no cze Ênie dwa cele:
zna leêç ta kà jed nost ko wà po jem noÊç cy lin drów, któ -
ra da wa ła by jak naj lep szà wy daj noÊç ener ge tycz nà,
a jed no cze Ênie by mo˝ na jà by ło zin te gro waç z in -
ny mi tech no lo gia mi, któ re ak tu al nie roz wi ja no,
zwłasz cza Mul tiA ir z elek tro nicz nym ste ro wa niem
za wo rów. Po za tym chcia no pod jàç ko lej ne wa˝ ne
wy zwa nie, któ re zwià za ne by ło z przy szły mi po trze -

ba mi, czy li ko niecz no Êcià zmniej sze -
nia ci´ ̋ a ru i ob j´ to Êci, cech do
tej po ry naj wa˝ niej szych. Trze -
ba prze cie˝ zrów no wa ̋ yç sta le
zwi´k sza jà cy si´ ci´ ̋ ar po jaz -
dów zwià za ny z na gro ma dze -

niem urzà dzeƒ, któ re gwa ran tu -
jà bez pie czeƒ stwo jaz dy

i od po wia da jà co raz su row -
szym nor mom eu ro pej -
skim. Po za tym, chce my
mieç do dys po zy cji coraz

wi´ cej miej sca w sa   mo cho -
dzie, na wy pa dek gdy by Êmy
chcie li wpro wa dziç ja kieÊ
zmia ny, np. tur bo spr´ ̋ ar k´

lub sil nik elek trycz ny, by
w ten spo sób wpro wa dziç na p´d

hy bry do wy. Stàd osta tecz nie po sta wi li -
Êmy na sil nik dwu cy lin dro wy i przy go to -
wa li Êmy na pa pie rze szkic ma łej, za awan -

so wa nej tech nicz nie jed nost ki na p´ do wej,
któ ra naj le piej od po wia dała wszyst kim na -

szym po trze bom. Dzi siaj wi daç, ˝e TwinA ir
zwy ci´ ̋ ył, sta jàc si´ punk tem od nie sie nia

dla ryn ku sil ni ków ma ło li -
tra ̋ o wych.

E
ks per ci mó wià o nim „re wo lu cyj ny”,
bo do tej po ry nie po wstał sil nik tak
za awan so wa ny tech no lo gicz nie o tak
ma łej po jem no Êci cy lin drów. Mo wa
oczy wi Êcie o Twi nA ir, dwu cy lin dro -
wym sil ni ku o po jem no Êci 900 cen ty -
me trów sze Êcien nych, któ ry za de biu -
to wał w Fia cie 500. Jed nost ka jest
efek tem ten den cji do wn si zing, czy li

zmniej sza nia po jem no Êci cy lin drów przy jed no cze -
snym za cho wa niu tej sa mej przy jem no Êci jaz dy oraz
osià gów. Nie przez przy pa dek
Auto best, b´ dà cy jed nym z naj -
wa˝ niej szych kon kur sów sa -
mo cho do wych w Eu ro pie,
przy znał sil ni ko wi pre sti ̋ o -
wà mi´ dzy na ro do wà na -
gro d´ „Tech no best 2010”.
Ja kie in no wa cje kry jà si´ tak
na praw d´ w tym sil ni ku?
Na py ta nie to od po wia da Al -
fredo Al ta vil la, pre zes za rzà du
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies,
a wkrót ce tak ̋ e Ive co. 
Jak na ro dził si´ ten re wo lu -
cyj ny po mysł?
W przy pad ku Twi nA ira wszyst -
ko za cz´ ło si´ od czy stej kart ki
pa pie ru i pod j´ cia od wa˝ nej de -
cy zji. Wy ja Êni´, o co cho dzi. Pod
ko niec 2006 ro ku w FPT od by wa -
ła si´ dys ku sja po mi´ dzy zwo len ni ka mi
no we go trzy cy lin dro we go i dwu cy lin dro we go sil -
ni ka. Wszy scy uczest ni cy dys ku sji sta wia li na jed -
nost k´ trzy cy lin dro wà. FPT po sta no wił jed nak pójÊç

GRUPA LUDZIE PRODUKT
SILNIKI
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Wi´k szoÊç osób sil nik dwu cy lin dro wy ko ja rzy
z Fia tem 500 z lat pi´ç dzie sià tych. Trzàsł si´ wte -
dy ni czym go tu jà cy czaj nik. Jak roz wià za no ten
pro blem w Twi nA irze?
Aby unik nàç nie przy jem ne go wi bro wa nia, zde cy do -
wa li Êmy si´ na rów no le głe uło ̋ e nie tło ków. To opty -
mal na kon fi gu ra cja dla za cho wa nia NVH (Noise
Vi bra tion Har sh ness lub ha ła su, wi bra cji i twar do -
Êci). Do te go do ło ̋ o no rów no wa ̋ à cy wał po Êred -
ni, któ ry jest w sta nie zli kwi do waç drga nia pierw -
sze go bie gu. Po za sa mym usztyw nie niem na p´ du
uda ło nam si´ wy eli mi no waç pro blem wi bra cji, któ -
ry nie od łàcz nie to wa rzy szy sil ni kom dwu cy lin dro -
wym, osià ga jàc po ziom od po wia da jà cy sil ni kom
czte ro cy lin dro wym. TwinA ir wy ró˝ nia si´ cha rak te -
ry stycz nym brzmie niem: dzi´ ki po mo cy elek tro ni -
ki sil nik na brał je dy ne go w swo im ro dza ju „mru -
cze nia”, in ne go ni˝ mo˝ na by si´ spo dzie waç,
bar dziej od czu wa ne go przy du ̋ ej szyb ko Êci, ale nie -
zbyt dra˝ nià ce go w chwi li uru cho mie nia. To naj bar -
dziej cha rak te ry stycz na ce cha no we go silnika.
Do wn si zing nie ob ni ̋ a osià gów sil ni ka?
Nie. Za sto so wa nie no wo cze snych tech no lo gii
w Twin A irze, wraz z no wym sys te mem elek tro nicz -
ne go ste ro wa nia za wo rów ssà cych, po zwa la na
uzyska nie wy so kich osià gów przy sto sun ko wo nie -
wiel kim zu ̋ y ciu pa li wa. Po dam przy kład – tur bo -
spr´ ̋ ar ka opra co wa na spe cjal nie do te go sil ni ka
pozwa la na uzy ska nie do sko na łe go mo men tu ob  ro -
to we go przy ni skich ob ro tach i za pew nia t´ sa mà
przy jem noÊç jaz dy co tur bo die sel, a tak ̋ e ide al nie
in te gru je si´ z dzia ła niem sys te mu Mul tiA ir, któ ry
po zwa la na znacz ne zmniej sze nie zu ̋ y cia pa li wa.
Uzy ska ne osià gi po rów ny wal ne sà z czte ro cy lin -
dro wym sil ni kiem 1.4: 145 Nm mo men tu
ob ro to we go przy 1900 ob ro tach na
mi nu t´, z któ re go 80% osià ga si´
ju˝ przy 1500 ob r/mi n. Za to
zu ̋ y cie pa li wa jest o 30%
mniej sze.

Dost´pny tak˝e
w Apple Store

Specjalna aplikacja do iPada pozwala
na odkrycie zalet nowego silnika

benzynowego, najbardziej ekologicznego
na rynku. Już wkrótce dostępna będzie także
w iPhonie. To jedna z najbardziej
innowacyjnych darmowych ofert firmy Apple.
Podobnie jak sam silnik TwinAir, aplikacja
„500 TwinAir” jest produktem włoskim, gdyż
opracowana została przez włoski zespół
agencji Applix. Wielojęzykowa obsługa pozwala
w łatwy i interaktywny sposób odkryć
nowoczesne zalety silnika. Klient ma do wyboru
dwa rodzaje nawigacji: tradycyjną
z zakładkami do przeglądania oraz bardziej
nowoczesną, gdzie sam silnik TwinAir
na trójwymiarowym obrazie staje się
interaktywnym menu. Można też zwiedzać
silnik od środka, rozmontowując go
po kawałku, zaś w specjalnej sekcji „Discovery
Desk” można uzyskać wszystkie informacje
na temat jego niezwykłych właściwości
ekologicznych. Jest też miejsce na zabawną
parodię gry video Pong z lat 70, która pokazuje
jak TwinAir wygrywa z silnikami
czterocylindrowymi z wyższej półki. Więcej
informacji na: twinair.fiat500.com

APP DO iPada

ciąg dalszy 
na str. 15

Na stronie
tytułowej Alfredo
Altavilla.
Nad projektem
TwinAira
pracowało ponad
200 osób. Silnik,
dzięki nowemu
procesowi rozwoju
FPT, powstał
w zaledwie
24 miesiące,
a w czasie prac
projektowych
korzystano
z symulacji
wirtualnych. 
Nowy silnik
produkowany jest
w zakładzie FPT
w Bielsku-Białej.
Cała inwestycja,
wraz z projektem,
kosztowała
350 milionów
euro. Zakłada się
produkcję
450 tysięcy
egzemplarzy
rocznie.
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Podczas prezentacji prasowej
Lorenzo Sistino – odpowiedzialny

w tym czasie za markę Fiata – określił
nowy zespół napędowy jako produkt,
„który ponownie definiuje pojęcie
silnika benzynowego”. Altavilla zaś
powiedział, że TwinAir „stanowi
milowy krok na drodze downsizing”,
a ponadto przyczynia się
do powstania „nowego rozdziału
w historii pojazdów”.
Za kierownicą 500 TwinAir czekała
nas miła niespodzianka. Silnik
zachowuje się cicho przy starcie, jak
w Fiacie 500 z czterocylindrówką.

Nawet przy otwartych
drzwiach oraz

odsłoniętym dachu prawie go nie
słychać. Właściwie żadnych wibracji;
dźwignia zmiany biegów wcale nie
drga, podobnie jak kierownica.
Włączamy pierwszy bieg i dopiero
wtedy TwinAir wydaje z siebie
charakterystyczny dźwięk,
przypominający ten sprzed 50 lat, kiedy
właśnie powstał mały Fiat 500,
wyposażony w silnik dwucylindrowy.
Ale doszukiwanie się tych samych cech
w linii nadwozia jak i w silniku
przypomina porównywanie płyt
winylowych z płytami kompaktowymi.
Dwucylindorwy dzisiejszy silnik
poważnie nas zaskoczy, gdy idzie
o osiągi. Ma moc 85 KM i maksymalny
moment obrotowy 145 Nm przy

1900 obrotach na minutę. Oznacza
to, że właściwa moc silnika

wynosi 97 koni
na litr paliwa,
zaś moment
obrotowy przy
1900 obrotach

na minutę jest
o 25% wyższy niż

w silniku
1.4 przy tym samym biegu. Jak

tylko ruszamy od razu czujemy
jego moc. W trybie Normal obroty

zwiększają się bardzo szybko
na pierwszych trzech biegach.
Energia momentu napędowego
widoczna jest od 2000 obrotów
na minutę w górę. Także
prowadzenie Fiata 500 TwinAir jest
bardzo przyjemne, bo jest to jazda
dynamiczna. Przyspiesza od 0
do 100 km/h w 11 sekund. Tak
więc w lecie nie będzie nam robił
problemów podczas
wyprzedzania ani
na autostradzie. Przy 130 km/h
auto nadal pracuje bardzo cicho.

TwinAira
Za kierownicà 

Nie odnosi się wrażenia, że napędzane
jest tak małym silnikiem. Sytuacja
zmienia się, kiedy wciśniemy tryb Eco,
opracowany specjalnie po to, by
zmniejszyć emisję spalin w cyklu
miejskim. Maksymalny moment
obrotowy zostaje obniżony
elektronicznie do wysokości 100 Nm,
kierownica chodzi miękko i wszystko
skłania cię do bardziej spokojnej jazdy,
zgodnie z elektronicznymi sugestiami
zmiany biegu (Gear Shift Indicator).
Oczywiście właśnie na tym trybie
można przejechać więcej kilometrów:
aż 24 na jednym litrze benzyny w cyklu
mieszanym, także dzięki seryjnie
montowanemu systemowi Start&Stop.
Najbardziej zaskakujące są dane
dotyczące emisji dwutlenku węgla;
95 gramów na km, a nawet 93 g ze
skrzynią biegów Dualogic. To prawdziwy
rekord. Gdyby więc w mieście jeździły
same Fiaty 500 TwinAir, to emisja
dwutlenku węgla spadłaby o 40%.
Krótko mówiąc, ten dynamiczny,
skoczny i oszczędny samochód jest
także ekologiczny. I ma wszelkie dane
ku temu, by stać się ulubionym
pojazdem miłośników środowiska
naturalnego oraz ludzi, którzy cenią
sobie nowoczesne rozwiązania
technologiczne. Czy można jeszcze
chcieć więcej od małego
TwinAira? 

GRUPA LUDZIE PRODUKT
SILNIKI

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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Nowy
dwucylindrowy
silnik posiada
charakterystyczne
brzmienie, ale
pracuje tak jak
silnik
czterocylindrowy.
To zasługa wału
przeciwbieżnego,
który niweluje
wibracje

Ja kie za le ty tech no lo gicz ne Twi nA ir de cy du jà o jego
prze wa dze nad kon ku ren cjà? 
Ce chà szcze gól nà te go sil ni ka jest mo˝ li woÊç uzy ska -
nia wy jàt ko wo wy so kich osià gów przy po jem no Êci
cy lin drów wy no szà cej za le d wie 900 cm3: szyb ko Êci,
przy spie sze nia, mo men tu ob ro to we go, eko lo gicz nej
pra cy. Dzi´ ki tym ce chom Fiat 500 z sil ni kiem
Twin A ir mo ̋ e po chwa liç si´ naj ni˝ szym na Êwie cie
po zio mem emi sji dwu tlen ku w´ gla: 92 g/km
(w wer sji ze skrzy nià bie gów Du alo gic). Ko lej nà
wa˝ nà ce chà jest to, ˝e Twi nA ir nie jest po pro stu
ko lej nym no wym sil ni kiem, ale za po wia da po ja wie -
nie si´ no wej ro dzi ny: po wer sji 85 kon nej tur bo,
któ ra wła Ênie mon to wa na jest w Fia cie 500, przyj -
dzie ko lej na wer sj´ 105 kon nà tur bo w po jaz dach
Fia ta z seg men tu B, a po niej po ja wi si´ sil nik ssà cy
o mo cy 65 KM, któ ry za po wia daç b´ dzie dru gà ge -
ne ra cj´ Mul tiA ir. Ma my te˝ w pla nach roz wój sil ni -
ka z za si la niem na me ta n (tur bo bi fu el).
Tak wi´c re wo lu cja Twi nA ira do pie ro si´ za cz´ ła?
Oczy wi Êcie. Po za sa mà ewo lu cjà mo cy sil ni ka, b´ -
dzie my na dal pra co waç nad na p´ dem hy bry do wym:
na me tan oraz na p´ dem elek trycz nym. W tym ostat -
nim przy pad ku Twi nA ir mógł by współ pra co waç
z ma łà skrzy nià bie gów Du al Clutch, któ ra wła Ênie
jest w fa zie roz wo ju, oraz z sil ni kiem elek trycz nym,
któ ry zamontowany jest do jed nej osi skrzy ni bie gów.
Po za tym fakt po sia da nia ca łej ro dzi ny ze spo łów na -
p´ do wych o ró˝ nych po zio mach mo cy oraz ro dza -
jach za si la nia po zwo li na mon to wa nie te go sil ni ka

wła Êci wie we wszyst kich mo de lach FGA z seg men tu
A i B. I nie tyl ko. Do sko na ły mo ment ob ro to wy te go
sil ni ka ka ̋ e my Êleç o mon to wa niu Twi nA ira ja ko
„entry le vel” – naj ni˝ szej wer sji w seg men tach C.
Czy Twi nA ir ma szan s´ staç si´ tak ̋ e mo to rem
na p´ do wym ryn ku?
Tak, bo prze cie˝ ro dzi na sil ni ków o sze ro kim wa -
chla rzu za sto so waƒ, na da jà ca si´ do wie lu po jaz -
dów, sprzy ja po wsta wa niu efek tu ska li. 
Ostat ni mi la ty do mi no wa ły ra czej die sle z sys te -
mem Tur bo, a nie sil ni ki ben zy no we. Po tem na gle
sil ni ki ben zy no we zno wu za cz´ ły byç po pu lar ne,
dzi´ ki elek tro nicz ne mu ste ro wa niu za wo rów.
Na to roz wià za nie sil ni ki die sla od po wie dzia ły
sys te mem Mul ti jet. Cze go po win ni Êmy ocze ki waç
w przy szło Êci?

ciąg dalszy ze str. 13
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Wpro wa dze nie no wych eu ro pej skich norm, do ty czà -
cych emi sji spa lin od 2015 ro ku, zna czà co od bi je si´
przede wszyst kim na ma ło li tra ̋ o wych sil ni kach die -
sla, ich kosz ty pro duk cji bar dzo wzro snà. Na le ̋ y si´
wi´c spo dzie waç zmia ny pro por cji sprze da ̋ y
i zwi´k sze nia za in te re so wa nia seg men ta mi z sil ni ka -
mi ben zy no wy mi. Die sle po zo sta ły by ja ko wy po sa -
˝e nie seg men tów wy˝ szych oraz by ły by mon to wa ne
w sa mo cho dach tyl ko w tych kra jach, gdzie ró˝ ni ca
w ce nie ro py i ben zy ny na dal po zo sta je na ty le du ̋ a,
by gwa ran to waç zwrot kosz tów die sla. Mul tiA ir oraz
Twi nA ir sà na szà od po wie dzià na dziÊ, któ ra gwa -
ran tu je po nad to kie row cy po sia da jà ce mu au to z na -
p´ dem ben zy no wym, t´ sa mà przy jem noÊç jaz dy,
jakà ma w sa mo cho dzie z sil ni kiem die sla.
Był ta ki mo ment, kie dy wy da wa ło si´, ˝e epo ka sil -
ni ków z we wn´trz nym spa la niem wła Êci wie si´

GRUPA LUDZIE PRODUKT
SILNIKI

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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skoƒ czy ła. Te raz jed nak oka zu je si´, ˝e to nie -
prawda. Ile mo ̋ e po trwaç jesz cze ich pro duk cja?
Sil ni ki z we wn´trz nym spa la niem b´ dà do mi no waç
na ryn ku co naj mniej do 2030 ro ku. Mo˝ na jesz cze
po pra co waç nad po pra wà ich efek tyw no Êci. Mul ti -
Air znaj du je si´ do pie ro na po czàt ku dro gi. W przy -
go to wa niu jest ju˝ dru ga ge ne ra cja tych sil ni ków,
a b´ dzie te˝ i trze cia. My Êli my rów nie˝ o po łà cze niu
go z bez po Êred nim wtry skiem pa li wa. To nie
do unik ni´ cia: kosz ty pro duk cji na p´ dów al ter na -
tyw nych sà ca ły czas zbyt wy so kie, a nie któ rych pro -
ble mów na dal nie uda ło si´ roz wià zaç. Na p´ dy elek -
trycz ne, hy bry do we, na pew no si´ upo wszech nià, ale
˝e by by ły sto so wa ne na ska l´ ma so wà po trze ba co
naj mniej 15 lat. Je Êli cho dzi o al ter na tyw ne êró dła
ener gii to na ra zie du ̋ o si´ mó wi, ale cz´ sto nie bie -
rze si´ pod uwa g´ ich kom plek so we go wpły wu
na Êro do wi sko. Wpro wa dze nie na p´ dów elek trycz -
nych na sze ro kà ska l´ nie mo ̋ e obejÊç si´ bez pro -
duk cji ener gii elek trycz nej, któ rà te sa mo cho dy b´ -
dà za si la ne: je Êli t´ ener gi´ mia ły by pro du ko waç
elek trow nie w´ glo we to ich wpływ na Êro do wi sko
był by oczy wi Êcie ka ta stro fal ny. Na pew no naj bar -
dziej roz sàd nà al ter na ty wà jest za si la nie me ta nem;
nie ma pro ble mu z uzu peł nie niem pa li wa ani
z prze ro bie niem sa me go po jaz du, bo prze cie˝ dzi -
siaj w za sa dzie ka˝ dy sil nik mo˝ na prze ro biç
na gaz, a przy oka zji emi sja py łów spa da do ze ra.
Gru pa Fiat, zresz tà, od sa me go po czàt ku uwie rzy -
ła w na p´d ga zo wy. Dzi siaj je ste Êmy li de rem ryn ku
eu ro pej skie go w sprze da ̋ y sa mo cho dów z za si la -
niem ga zo wym. Na wet w Sta nach Zjed no czo nych
i w Ka na dzie, po od kry ciu złó˝ ga zu wzdłu˝ li nii
brze go wej, za da jà nam py ta nia na te mat na szych
suk ce sów w tej dzie dzi nie. 
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Tu właÊnie stoimy –
pokazuje czerwonà

kropk´ na rysunkowym
schemacie fabryki

Emanuele Lorenzin,
dyrektor generalny Fiat

Powertrain Technologies
Poland w Bielsku-Białej.

PrzyjechaliÊmy tutaj,
by zobaczyç jak powstaje

rewelacyjny,
dwucylindrowy silnik

TwinAir. Jego produkcj´
rozpocz´to w czerwcu br.,
a ju˝ został wyró˝niony za

innowacyjnoÊç nagrodà
TECHNOBEST 2010.

TwinAir
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Mamy 
ambitne plany

Jestem szczęściarzem – mówi o sobie Emanuele
Lorenzin, dyrektor generalny Fiat Powertrain

Technologies Poland w Bielsku-Białej. – Nie każdemu
przecież zdarza się praca przy uruchomieniu
produkcji drugiego silnika w tym samym zakładzie.
Po raz pierwszy przyjechał do Bielska, gdy w fabryce
wprowadzano produkcję wysokoprężnego
silnika 1.3 Multijet. Był wtedy osobą wspomagającą
ze strony Fiata uruchomienie małego diesla. 
W Polsce przebywał półtora roku. Wrócił po 5 latach,
już na stanowisko dyrektorskie, gdy w fabryce
przystępowano do wdrażania silnika TwinAir. 
– Mogłem więc ocenić, jak rozwinął się zakład –
mówi. – W ciągu siedmiu lat wyprodukowano w nim
3 miliony 800 tysięcy silników diesla, osiągając
wysokie standardy jakościowe i bezpieczeństwa
pracy, potwierdzone osiągnięciem brązowego
i srebrnego medalu WCM (World Class Manufacturing
– produkcja na światowym poziomie). 
Bielska fabryka znalazła się w czołówce zakładów
należących do Grupy Fiat. To także spowodowało,
że powierzono jej ambitne zadanie wdrożenia
i produkowania innowacyjnego, dwucylindrowego
silnika TwinAir.
Jak mówi Emanuele Lorenzin, wymagało to poważnych
nakładów: rozbudowy zakładu, zainstalowania
nowych linii produkcyjnych i montażowych – wartość
inwestycji wyniosła około 300 mln euro. Ważna była
w tym pomoc polskiego rządu, który udzielił ulg
podatkowych i przyznał fundusze unijne. Podkreśla
również olbrzymi wysiłek całego zespołu zajmującego
się wdrażaniem produkcji TwinAir. 
Wraz z Polakami, przy wszystkich fazach rozwoju
projektu, ściśle współpracowała „włoska drużyna”.
Obecnie – podkreśla dyrektor Lorenzin – z Włochów
pozostały w Bielsku tylko dwie osoby zajmujące się
kontaktami z centralą. Cała produkcja i wdrażanie
kolejnych wersji silnika TwinAir (wolnossącej
i zasilanego gazem CNG) jest teraz w rękach polskich
fachowców. A plany są ambitne – w tym roku zakład
powinien wyprodukować 12 tysięcy silników TwinAir,
ale już w przyszłym planuje się produkcję wielkości
od 80 do 100 tysięcy. Będzie to wymagało
uruchomienia w zakładzie drugiej zmiany, a gdy
zakład osiągnie pełną zdolność produkcyjną, również
trzeciej, co oznacza, że przy produkcji TwinAir będzie
pracowało około 500 pracowników. Fabryka dąży też
do zdobycia złotego WCM – do połowy przyszłego roku
powinna być gotowa do audytu.

DYREKTOR GENERALNY FPT POLAND

W
raz z dyrektorem Lo ren zi nem
po fa bry ce opro wa dza jà nas 
in ̋ y nie ro wie Piotr Brzóz ka,
kie row nik mon ta ̋ u Twi nA ir,
Da riusz Wit koÊ od po wie dzial ny
za wdra ̋ a nie pro duk cji i ko or -
dy na tor pro duk cji ze stro nà
wło skà oraz An drzej Ci chow ski
kie ru jà cy jed nost kà ob ró bek. 

– Czy pa ni wie, ˝e w 1974 ro ku w tej wła Ênie ha li
po wsta wa ły sil ni ki do Fia ta 126? – py ta An drzej
Ci chow ski. – Z tam tych lat zo sta ła tyl ko kon struk -
cja no Êna. Wszyst ko in ne jest no we: ma szy ny,
urzà dze nie. Na wet pod ło ga jest no wa – do da je
Da riusz Wit koÊ. 
Pod ło ga jest ste ryl nie czy sta, po dob nie jak ca ła ha -
la, ro bià ca wra ̋ e nie pu sta wej. Pra cu jà cych lu dzi
wi daç nie wie lu, bo – jak in for mu je dyrektor 
Lo ren zin – pro ces pro duk cyj ny sil ni ków jest
zauto ma ty zo wa ny. Na li niach ob rób ki w oko ło 98
pro cen tach, a na li niach mon ta ̋ o wych w 65 pro -
cen tach. Od po czàt ku, czy li do star cze nia kor pu su
na li ni´, do cał ko wi te go zmon to wa nia sil ni ka 
Twi nA ir mi jajà dwie i pół go dzi ny. Ale wra ̋ e nie
ro bi in for ma cja, ˝e co 40 se kund li ni´ pro duk cyj -
nà opusz cza ko lej ny no wy sil nik.

Na poprzedniej
stronie:
Emanuele
Lorenzin.
Powyżej: 
linie montażowe
silnika short 
i long block
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OB RÓB KA
Po czà tek je go pro duk cji to ob rób ka me cha nicz na
kor pu su, wa łu kor bo we go i gło wi cy sil ni ka. Na li -
nie pro duk cyj ne tra fia jà su ro we od le wy ˝e liw ne
(kor pu su i wa łu) oraz alu mi nio we, by po 14 ope -
ra cjach by ły go to we do pod sta wie nia na mon ta˝ –
wy ja Ênia in˝. Ci chow ski. Te in for ma cje sà nie -
zb´d ne, bo idàc mi´ dzy dwie ma li nia mi – ob rób ki
kor pu su i kor bo wo du – nic by Êmy nie zo ba czy li.
Wszyst kie pro ce sy od by wa jà si´ au to ma tycz nie,
wy ko nu jà je ukry te za obu do wa mi ro bo ty mar ki
Co mau. Dla fo to gra fa to praw dzi wy dra mat  – ni -
gdzie nie sy pià si´ iskry, ani nie ma wió rów. Ob ra -
bia ny ele ment wi dzi my do pie ro na sta no wi sku
kon tro l nym, bo tu wresz cie spo ty ka my czło wie ka.
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– Choç ma szy ny wy ko nu jà ce ope ra cje ob rób cze sà
bar dzo no wo cze sne i pre cy zyj ne, ro là ope ra to ra
jest re ali za cja pla nu kon tro li, spraw dze nie czy
ka˝ dy z pod ze spo łów „trzy ma” od po wied nie 
wy mia ry, zba da nie to le ran cji, szczel no Êci. To 
bar dzo od po wie dzial ne za da nie, wy ma ga jà ce do -
Êwiad cze nia – mó wi An drzej Ci chow ski, przed sta -
wia jàc nam ope ra to ra Krzysz to fa Ku row skie go.
Do Ê wiad cze nie ma ogrom ne, przy sil ni kach pra -
cu je od 30 lat.
– Mo im za da niem jest kon tro la po mia ro wa
wszyst kie go, co zo sta ło zro bio ne na kor pu sie pod -
czas ope ra cji nu mer 20. Mu sz´ wi´c zmie rzyç 60
cha rak te ry styk zgod nie z pla nem umiesz czo nym
przy mo im sta no wi sku. Pro ces kon tro li jest zauto -
ma ty zo wa ny – wy ja Ênia Krzysz tof Ku row ski, po -
ka zu jàc ekran, na któ rym za pi sy wa ne sa wszyst kie
pa ra me try ba da ne go ele men tu. Ale do dat ko wo
spraw dza si´ je rów nie˝ r´cz nie. Dla te go mam te˝
tu tra dy cyj ne mier ni ki.
Ob ro bio ne kor pu sy i wa ły kor bo we w peł nej kra sie
mo ̋ e my obej rzeç do pie ro na koƒ cu li nii pro duk -
cyj nych, gdy, ju˝ umiesz czo ne w po ma raƒ czo -
wych po jem ni kach, sà go to we do trans por tu na li -
nie mon ta ̋ o we. Tam za cznie si´ ko lej ny etap
po wsta wa nia sil ni ków.

Silnik na palecie
montażowej.
Po lewej:
Krzysztof
Kurowski, 
po prawej:
Andrzej
Cichowski



MON TA˚
W tej cz´ Êci fa brycz nej ha li
na szym go spo da rzem jest in˝.
Piotr Brzóz ka, kie row nik
mon ta ̋ u Twi nA ir. – Mon ta˝
sil ni ka za czy na si´ na li nii
short block, zauto ma ty zo wa -
nej do mo men tu za ło ̋ e nia
gło wi cy – wy ja Ênia. – Pierw -
sza ope ra cja ma nu al na to
mon to wa nie roz rzà du.
Na li nii co 40 se kund po ja wia
si´ sil nik. Wje˝ d˝a na sta no -
wi sko i w cià gu ko lej nych 40
se kund po ko nu je dwu me tro -
wà dro g´, wy zna czo nà na pod ło dze ˝ół ty mi pa -
ska mi. Wraz z nim prze su wa si´ pra cow nik mon -
tu jà cy w tym cza sie ko lej ne ele men ty roz rzà du.
Wszyst ko zor ga ni zo wa ne jest zgod nie z za sa da mi
er go no mii – kom po nen ty roz rzà du umiesz czo ne
nad ka˝ dym sta no wi skiem w po jem ni kach sà uło -
˝o ne zgod nie z ko lej no Êcià mon ta ̋ u (obok, dla
pew no Êci, sà te˝ ta blicz ki po ka zu jà ce szcze gó ły
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Team Lorenzina
Wdrażanie produkcji silnika TwinAir

w fabryce Fiat Powertrain
Technologies Poland trwało 20 miesięcy.
To rekordowo krótki okres, jeśli w tym
czasie trzeba było stworzyć od podstaw
nową fabrykę: przebudować halę,
zaplanować cykl technologiczny i umieścić
według niego nowe linie obróbcze
i montażowe, nauczyć się nowej produkcji
i przeszkolić do niej załogę. Uczestniczyli
w tym od początku Andrzej Cichowski
kierujący działem obróbki mechanicznej,
Piotr Brzózka, szef montażu silnika
i Dariusz Witkoś, koordynator produkcji 
ze stroną włoską. To team dyrektora
generalnego Emanuele Lorenzina. 
Różni ich na pozór wiele – wiek
i doświadczenie zawodowe. Bielszczanin,
i inżynier Andrzej Cichowski z Fiatami
związany jest przez całe swoje życie
zawodowe. Pracę zaczynał w latach
siedemdziesiątych jeszcze w FSM, w tym
czasie ukończył studia na wydziale budowy
maszyn Politechniki Łódzkiej. Cały czas
pracował w obszarze produkcji,

a konkretnie, jak podkreśla, na dwóch
halach. TwinAir jest już czwartym silnikiem,
w którego uruchamianiu uczestniczył. 
– Od początku uważałem, że ten silnik jest
bardzo dobrze zaprojektowany – mówi. 
Absolwent Politechniki Krakowskiej,
inżynier Dariusz Witkoś, swoją zawodową
pracę zaczął w 1992 roku w rodzinnych
Tychach, na wydziale karoserii fabryki 
Fiat Auto Poland. Bardziej interesowały go
jednak obróbka mechaniczna i silniki,
które stały się jego pasją. Podczas
wdrażania w bielskiej fabryce silnika
1.3 Multijet pracował przy projektowaniu
linii obróbczych, zdobywał też
doświadczenie we Włoszech. 
Natomiast dla drugiego w tym gronie
bielszczanina i zarazem najmłodszego
z kierowników, 31-letniego Piotra Brzózki
wprowadzanie do produkcji silnika TwinAir
jest pierwszą taką zawodową przygodą.
W Fiat Powertrain Technologies Poland
pracuje od 2003 roku. Jako absolwent
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej zajmował się początkowo

logistyką. W projekcie wdrażania silnika
TwinAir uczestniczył od początku.
Kierownikiem montażu został w maju.
Wszystkich łączy jedno. Gdy mówią
o swojej pracy, widać, że nią żyją, że dla
wszystkich stała się pasją. Wystarczy
posłuchać, jak żartobliwie przekomarzają
się, spierając czyje zajęcie jest trudniejsze
i bardziej odpowiedzialne. – Zawsze
zajmowałem się obróbką mechaniczną,
bo lubię wyzwania – przekonuje Andrzej
Cichowski. – Na obróbce pracuje się
z maszynami, a na montażu z ludźmi –
odparowuje Piotr Brzózka. 
Twierdzą jednak zgodnie, że wdrażanie
produkcji nie jest zajęciem dla ludzi
lubiących spokój i pracę przez osiem
godzin. Czasem trzeba jej poświęcić 
dużo więcej czasu i inwencji, wciąż się
uczyć. – Ale wiedzieliśmy, na co się
decydujemy, gdy przystąpiliśmy do
realizacji nowego projektu – mówią. 
– Tworzenie od podstaw, w tym przypadku
tworzenie nowej fabryki, jest zresztą
fascynującym doświadczeniem.

PRACA TO DLA NICH PASJA

Po lewej:
Piotr Brzózka, 
powyżej: 
Dariusz Witkoś
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ka˝ dej z ope ra cji), wkr´ tar ki za mon to wa ne sà
w za si´ gu r´ ki pra cow ni ka.
– Pro sz´ spoj rzeç na t´ wkr´ tar k´ – zwra ca nam
uwa g´ Da riusz Wil koÊ. – Jest umiesz czo na w ten
spo sób, by ła two jà by ło pod no siç w gó r´ i opusz -
czaç. To pro to typ, efekt po my słu na szych pra cow -
ni ków. Po pie ra my ich in no wa cyj noÊç, na ma wia -
my, by przed sta wia li swo je pro jek ty uspraw nieƒ.
Po Êwi´ co ny jest im spe cjal ny kà cik z plan sza mi,
na któ rych pre zen to wa ne sà po my sły ró˝ nych roz -
wià zaƒ, naj cz´ Êciej do ty czà cych wła Ênie er go no -
mii, bez pie czeƒ stwa, or ga ni za cji miej sca pra cy. 
Choç sys tem in for ma tycz ny za in sta lo wa ny nad
sta no wi ska mi mon ta ̋ o wy mi re je stru je, czy sil nik
zo stał skr´ co ny zgod nie z pa ra me tra mi, na ostat -
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TwinAir 
w liczbach

WARTO WIEDZIEå

Wytwarzany obecnie silnik TwinAir 
w wersji turbo ma pojemność

skokową 875 cm3 i moc 85 KM. 
Dwucylindrowy benzynowy silnik TwinAir waży

zaledwie 85 kg, jest 10% lżejszy od
czterocylindrowych silników benzynowych

montowanych obecnie w Fiatach  500 
i o 30% krótszy od silników czterocylindrowych

o podobnych parametrach. Zużywa o 30% mniej
paliwa niż silnik Fire 1.4 16v (emisja tlenku

węgla w granicach 92 g/km 
w przypadku Fiata 500 ze skrzynią biegów

Dualogic). Na rynku oferowana wersja 
spełnia normę Euro5, ale jednocześnie 

jest już gotowa do sprostania wymogom Euro6. 

Konstrukcja silnika składa się z około
130 komponentów. Dostawcami komponentów 

jest około 80 firm z całego świata.
Fabryka przygotowuje się do produkcji silników

w wersji wolnossącej (pojemność 908 cm3

i moc 65 KM) oraz zasilanych 
gazem ziemnym (moc 80 KM). 

Ze względu na swoje wyjątkowo małe rozmiary, 
nowy silnik TwinAir nadaje się do połączenia

z silnikiem elektrycznym, tworząc tym samym
hybrydowy zespół napędowy.

Strefa montażu
manualnego,

obok:
automatyczny

montaż koła
pasowego



TE STY
Zmon to wa ne sil ni ki Twi nA ir pod da wa ne sà pró -
bom. Naj pierw „na zim no”, gdzie przy u˝y ciu 
sil ni ka elek trycz ne go przez 100 se kund trwa
spraw dza nie funk cjo no wa nia po szcze gól nych 
ele men tów. Po tem na st´ pu jà hot te sty, czy li pół -
go dzin ne pró by „na go rà co”. Ka˝ dy sil nik
umiesz czo ny na spe cjal nym wóz ku wje˝ d˝a do
kli ma ty zo wa nej ka bi ny, gdzie pró ba od po wia da
pra cy wy ko na nej przez sil nik pod czas prze je cha -
nia ok. 500 ki lo me trów, z sy mu lo wa ny mi elek tro -
nicz nie ró˝ ny mi ob cià ̋ e nia mi. Jak pod czas jaz dy
dro go wej.
– Sil nik jest za sprz´ glo ny, ma za ło ̋ o ny ha mu lec,
fil try, na wet ka ta li za tor, tak jak w sa mo cho dzie –
tłu ma czy Piotr Brzóz ka. – Od pa la my go i mo ̋ e my
oce niç je go za cho wa nie, a na mo ni to rze spraw -
dziç wszyst kie pa ra me try, ta kie jak moc, ob ro ty,
tem pe ra tu r´ spa lin czy wi bra cje. Pro sz´ po ło ̋ yç
r´ k´ na sil ni ku. Czy czu je cie, ˝e pra cu je bez
drgaƒ, zu peł nie ina czej ni˝ daw ne dwu cy lin dro we
sil ni ki z ma lu chów?
Wła Êci wie to ju˝ ko niec na szej w´ drów ki tra sà po -
wsta wa nia sil ni ka Twi nA ir. Idàc przez fa brycz nà
ha l´ mi ja my jesz cze stre f´ su per mar ke tu (tak ory -

gi nal nie na zwa no miej sce, gdzie przy go to wu je
si´ i kom ple tu je pod ze spo ły do star cza ne póê -
niej na sta no wi ska mon ta ̋ o we) i li ni´ pi lo -
ta ̋ o wà, na któ rej szko là si´ no wi pra cow ni -
cy oraz od by wa jà si´ çwi cze nia zwià za ne
z wpro wa dza niem do pro duk cji no wej,
wol nos sà cej od mia ny sil ni ka Twi nA ir. 
Nas w tym mo men cie bar dziej jed nak in -
te re su jà „wo zy ko lo ro we”. W przy cze -
pach o gra na to wych da chach spo ty ka my
po raz ostat ni sil ni ki, któ rych po wsta -
wa nie ob ser wo wa li Êmy. Cze ka jà tu na
trans port do ma ga zy nu, a z nie go do
fa bry ki w Ty chach, gdzie za cznà na p´ -
dzaç Fia ty 500.

nim sta no wi sku mon ta ̋ u gło wi cy na st´ pu je osta -
tecz na kon tro la wy ko na nych ope ra cji. Zaj mu jà ca
si´ tym Ewa Za do ra od po wie dzial na jest za „zwol -
nie nie” ka˝ de go sil ni ka. Na li nii TwinAir pra cu je
od stycz nia, ale przy szła tu z „die sla”, gdzie przy
mon ta ̋ u by ła za trud nio na ju˝ od trzech lat. – Cie -
sz´ si´ z tej pra cy, bo choç czyn no Êci, któ re tu wy -
ko nu j´ sà po dob ne, to jed nak na uczy łam si´ rów -
nie˝ wie lu no wo Êci – opo wia da. – No i pra ca
przy tym no wym sil ni ku to za szczyt.
Na st´p nà ope ra cjà, ju˝ wy ko ny wa nà au to ma tycz -
nie, jest za mkni´ cie po kry wy roz rzà du. Sil ni ki tra -
fia jà te raz do stre fy long block, gdzie na st´ pu je ich
ukom ple to wa nie. Za czy na si´ to od mon ta ̋ u mi -
ski ole jo wej, po tem „ser ca” sil ni ka, czy li sys te mu
Mul tiA ir (elek tro hy drau licz ne go ukła du za rzà dza -
nia fa za mi roz rzà du), po kry wy gło wi cy, ko ła pa -
so we go... Ko lej ne czyn no Êci r´cz ne prze pla ta jà si´
z ty mi wy ko ny wa ny mi au to ma tycz nie. Oglà da my,
z ja kà pre cy zjà ro bot na kła da wa łe czek si li ko nu
pod mi sk´ ole jo wà, a na st´p nie de li kat nie jà mon -
tu je, jak in ny ro bot – je den z naj wi´k szych pra cu -
jà cych w fa bry ce – za kła da na sil ni ki po kry wy 
gło wic. I znów spo ty ka my lu dzi pra cu jà cych na
sta no wi skach kon tro l nych. 
Po sà siedz ku jest stre fa mon ta ̋ u sys te mu tur bo.
Pra cu jà cy tu Ro bert Szy maƒ ski do pro duk cji sil ni -
ka Twi nA ir przy szedł „z die sla”, jak wie lu je go ko -
le gów. Do tej gru py na le ̋ y rów nie˝ te am li der Ja -
ro sław Rysz ka, wy ko nu jà cy pró by szczel no Êci
sys te mu po wie trzem pod ci Ênie niem 0,9 ba ra. 
– Z za kła dem je stem zwià za ny od 25 lat – opo -
wia da o so bie. – Skoƒ czy łem szko ł´ za wo do wà
i Êred nià, za wsze zaj mo wa łem si´ sil ni ka mi, wi´c
pa mi´ tam jak si´ zmie nia ły za rów no one jak i me -
to dy ich wy twa rza nia, jak wpro wa dza no au to ma -
ty za cj´. Naj cie kaw sze w tej pra cy jest, ˝e wcià˝ si´
trze ba uczyç cze goÊ no we go.
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Jarosław Ryszka
na stanowisku
kontroli
szczelności.
Poniżej: 
„wozy kolorowe”,
czyli
stanowisko
spedycji silnika



spra wà wy jàt ko we go ze spo łu pro -
jek tan tów (36 spo Êród tech ni ków
i in ̋ y nie rów), któ rzy nie tyl ko po -
tra fi li stwo rzyç ma syw nà ka ro se -
ri´ (od któ rej za le ̋ y bez pie czeƒ -
stwo „pa syw ne” sa mo cho du), ale
te˝ spra wi li, ˝e sa mo chód jest
l˝ej szy na przy kład od Fia ta Bra vo
(40 kilo), czy li naj Êwie˝ sze go mo -
de lu Gru py w tym seg men cie.
Wy nik ten po cià ga za so bà mniej -
sze zu ̋ y cie pa li wa (oko ło 1,5%)
i mniej szà emi sj´. W su mie wi´c
ma my do czy nie nia z bez piecz -
nym, l˝ej szym, bar dziej eko -
nomicz nym i do te go bar dziej 
„sza nu jà cym” Êro do wi sko sa mo -
cho dem. Zo bacz my jak pra cow ni -
kom Engineering&Design w Mi -
ra   fio ri uda ło si´ to osià gnàç. 
„Jak w przy pad ku ka˝ de go wa˝ -
ne go pro jek tu – wy ja Ênia Ro ber to

Lider
w dziedzinie

bezpieczeƒstwa 

Nadwozie Giulietty
to zlepek rozwiàzaƒ

technologicznych, które
czynià z tego nowego

modelu jeden
z najbezpieczniejszych

dla pasa˝erów
samochodów na rynku.

Rozmawiamy ze
specjalistami z Mirafiori,
którzy go zaprojektowali.

P
rzez kil ka ty go dni
Giu liet ta by ła naj bez -
piecz niej szym sa  mo -
cho dem w Eu ro pie.
Póê niej, z po wo du
na dej Êcia no we go
mo  de lu z seg  men tu
su per luk su so we go
(E), mu sia ła ustà piç

mu pierw sze go miej sca na po -
dium. Nie mniej jed nak Al fa Ro -
meo Giu liet ta ze swo imi pi´ cio ma
gwiazd ka mi otrzy ma ny mi w no -
wych i bar dziej su ro wych te stach
Eu ro NCAP po zo sta je nie za prze -
czal nym li de rem w swo jej kla sie
na ryn ku (seg ment C) i pla su je si´
na dru gim miej scu je Êli cho dzi
o ca łà ga m´ mo to ry za cyj ne go
Êwiat ka w za kre sie bez pie czeƒ -
stwa pa sa ̋ e rów i pie szych uczest -
ni ków ru chu. Wszyst ko to za

TEKST

Francesco
Novo

GRUPA
FGA

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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An gius, od po wie dzial ny za «pro -
jekt nad wo zia» Giu liet ty – pra ce
roz po cz´ li Êmy od wy tycz nych
mar ki. Na szym za da niem by ło na -
to miast «wy ko naç Êwiet nà ka ro se -
ri´ i oczy wi Êcie lep szà ni˝ u kon -
ku ren cji»: za rów no je Êli cho dzi
o wa g´ jak i osià gi. Dla te go za cz´ -
li Êmy dzia łaç na kil ku fron tach.
Przede wszyst kim sku pi li Êmy na -
szà uwa g´ na no wych ma te ria łach,
wy bie ra jàc wy so ko wy trzy ma łà stal
(jak ta, któ rà na przy kład sto su je
si´ w ło dziach pod wod nych), alu -
mi nium, stal «tło czo nà na cie pło»
i ul tra wy trzy ma łe pla sti ki. Ich za -
sto so wa nie po zwo li ło na zwi´k -
sze nie ma syw no Êci nad wo zia i ob -
ni ̋ e nie ci´ ̋ a ru.
Re zul tat: szkie let Giu liet ty skła da
si´ w oko ło 80 pro cen tach z cen -
nych ma te ria łów, co sta no wi du˝o
wy˝ szy próg pro cen to wy w po -
rów na niu z kon ku ren cjà. „Jed no -
cze Ênie, wraz z ko le ga mi z biu ra
kal ku la cji – do da je Da ni lo Ia co -
van ge lo, współ pra cow nik An giu -
sa – pod da li Êmy mo dy fi ka cjom
struk tu r´, for my, sek cje, roz kład
kom po nen tów i typ spa wa nia.
Osià gni´ cie wi´k szej wy trzy ma -
ło Êci mo˝ na uzy skaç przez wy -
pra co wa nie in nej geo me trii.
W zwiàz ku z tym ka˝ de roz wià -
za nie zo sta ło przez nas prze te sto -
wa ne w sy mu la cji kom pu te ro wej,
któ ra po ka za ła nam eks plo ata cj´
i zde rze nia. Set ki go dzin prze zna -
czo nych na te sty, dzi´ ki któ rym
do cze ka li Êmy na ro dzin praw dzi -
wie in no wa cyj nej, je Êli cho dzi
o struk tu r´, ka ro se rii, a przy tym
lek kiej (wa ̋ y je dy nie 393 ki lo) i,
przede wszyst kim, do sto so wa nej
do sa mo cho du o tak wy so kich
osià gach, ja ki mi cie szy si´ Giu -
liet ta. Re duk cja ma sy o dzie si´ç
pro cent prze kła da si´ na wzrost
pr´d ko Êci o 4%”.
Do dat ko wo nie któ re kom po nen -
ty sa mo cho du sà od zwier cie dle -
niem praw dzi wej re wo lu cji tech -
no lo gicz nej. Po przecz ka przed nia
na przy kład sta no wi ab so lut nà
no woÊç. Jak wy ja Ênia Mar co
Schie ra no, spe cja li sta ds. kom po -

nen tów wkr´ ca nych do ka ro se rii:
„Jest to ele ment alu mi nio wy
i wa˝y tyl ko 4,2 kg w prze ci wieƒ -
stwie do oÊmiu ki lo gra mów tra -
dy cyj nej bel ki. Wy trzy ma łoÊç jest
ta ka sa ma, jed nak ko rzy Êci sà
znacz ne. To sa mo od no si si´ do
tzw. «po przecz ki ude rze nia pie -
sze go». Jest ona umiesz czo na
w przed niej cz´ Êci sa mo cho du,
na do le, jest to za sad ni czy ele -
ment ochron ny w ra zie wy pad ku.
W po szu ki wa niu mak sy mal nej
sku tecz no Êci za sto so wa li Êmy in -
no wa cyj ne roz wià za nie ba zu jà ce
na zde rza ku p´ che rzy ko wym z ul -
tra wy trzy ma łe go two rzy wa i wy -
eli mi no wa li Êmy ele ment me ta lo -
wy, za st´ pu jàc go usztyw nie niem
zde rza ka, któ re go funk cjà jest
rów nie˝ ochro na pie szych. Dzi´ -
ki te mu uda ło nam si´ uzy skaç
wi´k szà wy trzy ma łoÊç i wi´k sze
bez pie czeƒ stwo pod czas zde rzeƒ,
któ re de ter mi nu jà koszt ubez pie -
czeƒ”. W wie lu bo wiem kra jach

eu ro pej skich fir my ubez pie cze -
nio we okre Êla jà ta ry fy, ja kie przyj -
mu je si´ rów nie˝ w od nie sie niu
do kosz tów na pra wy kom po nen -
tów po wy pad ku. W przy pad ku
Giu liet ty uwzgl´d nio no na wet ten
wy móg, opra co wu jàc de ta le ła twe
do wy mie nie nia. Ogól nie rzecz
bio ràc, no wa Al fa kry je w so bie
za awan so wa ne roz wià za nia tech -
no lo gicz ne, ale nie zwy kle istot ne
w od nie sie niu do za cho wa nia po -
jaz du na dro gach, zu ̋ y cia pa li wa
i przede wszyst kim bez pie czeƒ -

stwa. Wszyst ko po to, by uczy -
niç z niej, wła Ênie w za kre sie

bez pie czeƒ -
stwa, li de ra
na ryn ku.

Test zderzeniowy.
Na górze:
porównanie
materiałów
wykorzystanych
do wykonania
karoserii.
Zdjęcie na dole
po lewej stronie:
Federico
Peirone, Luigi
Laera, Danilo
Iacovangelo,
Roberto Angius,
Alessandro
Bernardi
i Alberto Pelassa
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D
o kład nie 18 wrze Ênia 1975 ro ku ze Êwie ̋ o
za in sta lo wa nych li nii pro duk cyj nych ty skie -
go Za kła du nr 2 Fa bry ki Sa mo cho dów Ma -
ło li tra ̋ o wych (obec nie za kła du Fiat Au to Po -
land) zje cha ły pierw sze sa mo cho dy. By ły to
Fia ty 126p. Zdo by cie ta kie go au ta „dla ka˝ -
de go”, jak okre Êla ła je ów cze sna pro pa gan -
da, a po pu lar nie na zy wa ne go Ma lu chem, by -
ło wów czas ma rze niem wi´k szo Êci Po la ków.

Na ma lu chy sprze da wa ne po przez przed pła ty w PKO (któ re
lan so wa ło ha sło „Tyl ko tak – PKO i FIAT”) i przy zna wa ne
w na gro d´ ta lo ny trze ba by ło cier pli wie cze kaç. 
Bu do wa na fa bry ka w Ty chach, bar dzo no wo cze sna, bo
wzo ro wa na kon struk cyj nie na wło skim za kła dzie w Cas si -
no, by ła oczkiem w gło wie ów cze snych naj wy˝ szych władz.
Tu˝ przed nie for mal nym otwar ciem za kła du od wie dził go
sam Edward Gie rek, ów cze sny I se kre tarz KC PZPR. 
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OPRACOWANIE

Anna 
Borsukiewicz

FOTO

Arch. FAP, 
I. Kaêmierczak

We wrzeÊniu
min´ło 35 lat
od uruchomienia
produkcji w tyskim
zakładzie Fiat Auto
Poland. Od tamtej
pory powstało w nim
ponad 7 milionów
samochodów.

35 lat
Zakładu TychyZakładu Tychy



W 1975 ro ku wy pro du ko wa no
w Ty chach 11.512 sztuk ma lu -
chów, ale to był po czà tek.
W 1976 ro ku by ło ich ju˝
58.429, a w 1980 ro ku osià -
gni´ to licz b´ 182.323 sztuk.
Au ta mo der ni zo wa no – w 1976
ro ku wpro wa dzo no no wy, moc -
niej szy sil nik o po jem no Êci
650 cm³, pràd ni c´ za stà pio no
al ter na to rem, po ja wia ły si´ ko -
lej ne od mia ny 126p. 
Ale praw dzi wym prze ło mem sta -
ła si´ pro duk cja cał kiem no we go
mo de lu – Fia ta Ci nqu ecen to,
roz po cz´ ta w 1991 ro ku. Nie -
dłu go póê niej FSM sta ła si´ fa -
bry kà Fia ta Au to Po land i hi sto -
ria ty skie go za kła du za cz´ ła si´
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to czyç znacz nie szyb ciej. Od ro -
ku 1996 r. w Ty chach roz po cz´ -
to mon ta˝ w sys te mie SKD mo -
de li: Pun to, Bra vo/Bra va, Ma -
rea, Du ca to, a na wet Ive co. Ten
mon ta˝ za koƒ czo no w 2000 ro -
ku. Wów czas na ta Êmie pro duk -
cyj nej po ja wił si´ ko lej ny no wy
mo del – Fiat Se icen to. W la -
tach 2000-2004 w ty skiej fa bry -
ce po wsta wa ły te˝ Fia ty Uno,
Sie na i Pa lio Week end. 
Dy na micz ny roz wój za kła du
zwià za ny jest z de cy zjà władz
kon cer nu o ulo ko wa niu w Pol sce
pro duk cji no we go mo de lu – Fia -
ta Pan dy, któ re go pro duk cj´ roz -
po cz´ to w ma ju 2003 ro ku. Sa -
mo chód od ra zu przy padł do gu -

stu klien tom… i od ra zu zdo był
pre sti ̋ o wy ty tuł Car of The Year
2004. Do tej po ry wy pro du ko -
wa no po nad 1,8 mln Pand. 
Ale to nie ko niec… Wi dzàc z ja -
ki mi wy ni ka mi pra cow ni cy
i kie row nic two za kła du re ali zu je
za da nia pro duk cyj ne, wła dze
kon cer nu po sta no wi ły ulo ko waç
w Ty chach pro duk cj´ swo je go
ko lej ne go sa mo cho du – no we go
Fia ta 500. W 2007 roku, do -
kład nie w 50 lat po pre mie rze
we Wło szech bar dzo po pu lar nej
„pi´ç set ki”, au to, któ re zmo to -
ry zo wa ło Ita li´, za cz´ to pro du -
ko waç w Ty chach w cał ko wi cie
od no wio nej je go wer sji. To po
ten sa mo chód klien ci na wszyst -
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Tak wiel ki suk ces fa bry ki mo˝ li -
wy był je dy nie dzi´ ki za sto so wa -
niu no wo cze snych me tod za rzà -
dza nia pro ce sa mi pro duk cyj ny mi
i wie lu la tom sys te ma tycz nej pra -
cy w ob sza rze ja ko Êci. W 2006
ro ku w ty skim za kła dzie roz po -
cz´ to wdra ̋ a nie mo de lu or ga ni -
za cyj ne go zwa ne go World Class
Ma nu fac tu ring (WCM), któ ry
jest kon ty nu acjà wcze Êniej szych
dzia łaƒ w za kre sie opty ma li za cji
or ga ni za cji pro duk cji. Po zwa la

on na cià gle do sko na le nie ta kich
ob sza rów jak: ja koÊç, pro duk -
tyw noÊç, bez pie czeƒ stwo, lo gi -
sty ka. Re zul ta tem tych dzia łaƒ
by ło zdo by cie cer ty fi ka tu zin te -
gro wa ne go sys te mu za rzà dza nia
ISO 9001/14001, PN 18001
oraz wpro wa dze nie za rzà dza nia
po przez ja koÊç we wszyst kich
ob sza rach pro duk cji – TQM.
W 2004 r. za kład otrzy mał Pol -
skà Na gro d´ Ja ko Êci, a w 2006 r.
był fi na li stà Eu ro pej skiej Na gro -
dy Ja ko Êci – EFQM, ja ko pierw -

kich ryn kach usta wi li si´ w ko -
lej kach, a dzien ni ka rze po raz
ko lej ny oce ni li naj wy ̋ ej no we go
Fia ta 500, przy zna jàc mu ty tuł
Car of The Year 2008. W hi sto -
rii te go kon kur su jest to je dy ny
przy pa dek, ˝e ten za szczyt ny 
ty tuł zdo by ły dwa sa mo cho dy
po cho dzà ce z te go sa me go 
za kła du.
Tak ̋ e kon cern Ford po sta no wił
ulo ko waç w Ty chach pro duk cj´
swo je go no we go mo de lu – For -

da KA. Dzi siaj mak sy mal na
zdol noÊç ty skie go za kła du wy -
no si dzien nie ok. 2.300 sa mo -
cho dów (co 33 se kun dy z li nii
pro duk cyj nych mo ̋ e zje˝ d˝aç
no wy sa mo chód). A od wio sny
2010 ro ku „w ko lej ce” do uru -
cho mie nia pro duk cji stoi ko lej -
ny mo del sa mo cho du – no wa
Lan cia Yp si lon. Jej wdro ̋ e nie
do pro duk cji za kład re ali zu je
jed no cze Ênie z bie ̋ à cy mi za da -
nia mi. To na praw d´ nie spo ty ka -
ne tem po – w cià gu ostat nich
czte rech lat w Ty chach uru cho -
mio no pro duk cj´ trzech no wych
mo de li sa mo cho dów.
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sze pol skie przed si´ bior stwo
w hi sto rii te go kon kur su. 
Z ca łà od po wie dzial no Êcià mo˝ na
stwier dziç, ˝e za kład w Ty chach
na le ̋ y do naj lep szych przed si´ -
biorstw w Êwia to wym prze my Êle
sa mo cho do wym (m. in. w lip cu
2009 r. po now nie otrzy mał pra -
wo do pre sti ̋ o we go ty tu łu
przed si´ biorstw „World Class
Ma nu fac tu ring”, czy li sto su jà -
cych naj lep sze i naj sku tecz niej -
sze me to dy za rzà dza nia sys te -
mem pro duk cyj nym w ska li
Êwia to wej). Osià gni´ ty po ziom
Si lver WCM jest na tu ral nym na -
st´p stwem po dej mo wa nych
dzia łaƒ dà ̋ e nia do po pra wy ja -
ko Êci sa mo cho dów. Zin te gro wa -
ny Sys tem Za rzà dza nia Ja ko -
Êcià, Âro do wi skiem oraz Bez pie -
czeƒ stwem i Hi gie nà Pra cy – to
ko lej ne osià gni´ cie za kła du
w Ty chach. Po twier dził to Au dyt
Od no wie nia, prze pro wa dzo ny
w lip cu 2009 r. przez jed nost ki

W 1975 r. tuż
przed  otwarciem
zakład wizytuje
E. Gierek. 
W tym samym
roku z linii
montażowej
zjeżdża 126p 
z numerem
10.000



cer ty fi ka cyj ne TÜV NORD oraz
Pol skie Cen trum Ba daƒ i Cer ty -
fi ka cji, za Êwiad cza jàc speł nie nie
przez spół k´ wy ma gaƒ zno we li -
zo wa nej nor my ISO 9001: 2008
oraz norm 14001 i PN 18001.
Efek tem po wy˝ sze go by ło otrzy -
ma nie przez ty ski za kład no we -
go cer ty fi ka tu Zin te gro wa ne go
Sys te mu Za rzà dza nia wa˝ ne go
do 2011 ro ku. 
Mi n´ ło 35 lat. W Ty chach na
po wierzch ni 2,3 mln me trów
kwa dra to wych (to je dy ny pa ra -
metr cha rak te ry zu jà cy t´ fa bry -
k´, któ ry od po czàt ku si´ nie
zmie nił) po za za kła dem Fiat
Au to Po land SA, za trud nia jà -
cym oko ło 6 ty si´ cy pra cow ni -
ków (obec nie FAP za trud nia
około 6,5 ty sià ca osób), funk -
cjo nu je obec nie jesz cze 56 firm.
Ka˝ de go dnia na tym ob sza rze
pra cu je oko ło 12,1 tys. osób. 
To ta kie ma łe prze my sło we mia -
stecz ko. 
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Dyrektor
Zakładu
Zdzisław Arlet.
Powyżej: linia
montażowa
Cinquecento 
z lat 90. oraz
linia montażowa  
Fiata Panda

Trud no si´ wi´c dzi wiç, ˝e pa -
mi´ ta, co si´ wy da rzy ło w obu
fa bry kach. Jest te˝ naj bar dziej
kom pe tent nà oso bà, któ ra mo ̋ e
wy tłu ma czyç jak pro du cent aut,
o któ rych ja ko Êci opo wia da no
zło Êli we aneg do ty, prze kształ cił
si´ w sta wia ny za przy kład in -
nym za kład w Gru pie Fiat. Ja ko -
Êcià sa mo cho dów zaj mo wał si´
prze cie˝ nie mal od po czàt ku. 

ZDZISŁAW ARLET:
CAŁE ˚YCIE
Z SAMOCHODAMI
Je Êli ktoÊ po ku sił by si´ o ze sta -
wie nie ka len da rium fa bryk sa -
mo cho dów w Biel sku -Bia łej
i Ty chach z za wo do wym ˝y cio -
ry sem Zdzi sła wa Ar le ta, od ra zu
by za uwa ̋ ył, jak wie le dat jest
w nich zbie˝ nych. W no wej fa -
bry ce Sa mo cho dów Ma ło li tra -
˝o wych w Biel sku ab sol went
Wy dzia łu Che mii Prze my sło wej
Po li tech ni ki Wro cław skiej za -
trud nił si´ tu˝ po sta ̋ u w K´ -
dzie rzy nie. Był to rok 1972,
okres uru cha mia nia pro duk cji
Sy re ny 105. Po tem uczest ni czył
przy wdra ̋ a niu li cen cji na Fia ta
126p, czy li ma lu cha. Roz po czàł
pra c´ w słu˝ bie ja ko Êci, od 1977

ro ku kie ro wał Wy dzia łem La -
kier ni, a w 10 lat póê niej zo stał
w fa bry ce głów nym in ̋ y nie rem
ds. ja ko Êci. W 1994 r. ob jàł sta -
no wi sko dy rek to ra Za kła du Ka -
ro se rii Fiat Au to Po land SA
w Biel sku -Bia łej, na st´p nie dy -
rek to ra ca łej Ka ro se rii. Gdy Fiat
prze niósł pro duk cj´ aut z Biel -
ska do za kła du w Ty chach, zo -
stał je go sze fem. 

Produkcja
w liczbach
Przez 35 lat, czyli od 18 września

1975 r. do 15 września 2010 r.
Zakład Tychy wyprodukował:
Fiat 126p 2.166.349 szt.
Cinquecento 1.164.525 szt.
Seicento 922.240 szt.
Uno 28.590 szt.
Siena 3.514 szt.
Palio Weekend 12.365 szt.
Panda 1.806.149 szt.
500 587.500 szt.
Ford KA 208.540 szt.
Razem: 6.899.772 szt.
* Dodatkowo 103.235 samochodów

zmontowanych w systemie SKD na
przełomie wieku

Od 1973 do września 2010 roku
wyprodukowano w dawnej 
FSM + FAP łącznie 9.121.701 
sztuk samochodów
(z uwzględnieniem produkcji
samochodów w Bielsku-Białej).

OD MALUCHA DO PI¢åSETKI
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nia bez pie czeƒ stwem i hi gie nà
pra cy we dług PN -N -18001. Od
2006 ro ku wpro wa dza my sys -
tem World Class Ma nu fac tu ring
(WCM) do ty czà cy sto so wa nia
naj lep szych i naj sku tecz niej -
szych me tod za rzà dza nia pro ce -
sem pro duk cyj nym. W ze szłym
ro ku przy zna no na szej fa bry ce
cer ty fi kat Si lver Le vel i na nim
nie za mie rza my po prze staç”. 
Py ta ny o po rów na nie za kła du
sprzed 35 la ty z obec nym dy rek -
tor Ar let twier dzi, ˝e z te go
pierw sze go wła Êci wie zo sta ły
tyl ko mu ry. Dwu krot nie zwi´k -
szy ła si´ po wierzch nia za kła du,
zmie nił si´ je go park ma szy no -
wy, a tak ̋ e ca ła or ga ni za cja
pro ce su pro duk cyj ne go. Te raz
w ty skim za kła dzie pra cu je dwa
ra zy wi´ cej lu dzi, któ rzy pro du -
ku jà trzy ra zy wi´ cej sa mo cho -
dów ni˝ kie dyÊ. 
„Fa bry ka zo sta ła za pro jek to wa -
na w la tach sie dem dzie sià tych
pod pro duk cj´ ma lu cha. Wy twa -
rza ny był w dwóch wer sjach: ze
zde rza kiem chro mo wa nym
i pla sti ko wym – mó wi. – Obec -
nie pro du ku je my 3 mo de le aut
(Fia ty Pan da i 500 oraz Ford
Ka) w kil ku ty sià cach wer sji wy -
po sa ̋ e nia, a na li nii mon ta ̋ o wej
nie spo tka si´ dwóch iden tycz -
nych aut. Jed no cze Ênie przy go -
to wu je my si´ do wdro ̋ e nia no -
wej pro duk cji. W pierw szym
kwar ta le 2011 ro ku z na sze go
za kła du wy je dzie pierw szy eg -
zem plarz Lan cii Yp si lon. Przy -
szło Êcià ty skiej fa bry ki b´ dà na -
dal ma łe sa mo cho dy” – twier dzi
dy rek tor Ar let. 

mie sià ce za j´ ło nam wdro ̋ e nie
sys te mu za rzà dza nia przez ja -
koÊç i uzy ska nie cer ty fi ka tu
ISO 9001 w nie miec kiej fir mie
TÜV CERT w 1996 ro ku, ja ko
pierw sze przed si´ bior stwo mo -
to ry za cyj ne w Eu ro pie. Na st´p -
nie w 2001 r. wdro ̋ y li Êmy sys -
tem za rzà dza nia Êro do wi sko we -
go we dług PN -EN ISO 14001,
a w 2002 ro ku sys tem za rzà dza -
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„Dzi siaj mo ̋ e nie któ rych to
Êmie szyç, ale pierw sze fun da -
men ty zwià za ne z ja ko Êcià po -
sta wio ne zo sta ły przy za ku pie li -
cen cji na pro duk cj´ Fia ta 126p
w la tach sie dem dzie sià tych –
opo wia da. – Wraz z nià do tarł
do nas ame ry kaƒ ski pro gram
za rzà dza nia To tal Qu ali ty. Kie -
ro wa łem ze spo łem, któ ry pró bo -
wał go wdro ̋ yç w fa bry ce. Wte -
dy jed nak nie by ło mo ty wa cji do
pod no sze nia ja ko Êci. Ko lej ka po
sa mo cho dy si´ ga ła 10 lat, klient
brał, co mu ofe ro wa no, nie mógł
na wet wy braç ko lo ru au ta, a co
do pie ro ma ru dziç. Skoƒ czy ło
si´ wi´c na opra co wa niu za ty tu -
ło wa nym „U˝yç w ra zie nie bez -
pie czeƒ stwa”, któ re prze ka za li -
Êmy ów cze sne mu kie row nic twu
za kła du.
Oka za ło si´ jed nak, ˝e wie le za -
sad tam te go pro gra mu po zo sta -
ło w Êwia do mo Êci lu dzi. I dla te -
go start w la tach dzie wi´ç dzie -
sià tych był szyb szy. Tyl ko dwa

Poniżej:
pierwszy etap
rozbudowy
Zakładu Tychy 
w 2007 roku

W 2007 roku momentem przełomowym była
rozbudowa i modernizacja zakładu

wynikająca z rozpoczęcia produkcji nowego
Fiata 500. Inwestycja objęła przebudowę
i instalację robotów w starej Lakierni, rozbudowę
Spawalni (oddana została nowa część hali
o powierzchni 7.200 m2), budowę nowego budynku
Montażu (o powierzchni 30.000 m2) oraz nowego
centrum metrologii do pomiarów geometrii
podzespołów. Całość inwestycji związanej
z rozbudową wyniosła 300 mln euro, a rozbudowa
pozwoliła zwiększyć zdolność produkcyjną
do ponad 2.300 samochodów dziennie. 



ich ja ko Êcià, bo za bra mà cze kał
klient, któ ry brał wszyst ko.
Punk tem zwrot nym w ta kim po -
dej Êciu by ło roz po cz´ cie pro -
duk cji Se icen to. Wte dy otrzy -
ma li Êmy pierw sze cer ty fi ka ty
i do ko nał si´ skok ja ko Êcio wy
nie tyl ko w tech no lo gii, ale tak ̋ e
w men tal no Êci pra cow ni ków.
Te raz ka˝ dy pra cu je jak na swo -
im, bo wie, ˝e w prze ciw nym ra -
zie klient pój dzie do kon ku ren -
cji, a wraz z nim pie nià dze”.
Hen ryk Gwóêdê za wsze był
zwià za ny z dzia łem kon tro li ja -
ko Êci. Od 10 lat jest kie row ni -
kiem au dy tu wy ro bów do staw -
ców. „Wkrót ce zo sta nie uru -
cho mio ne no we la bo ra to rium,
wy po sa ̋ o ne w cał ko wi cie no wy
sprz´t ba daw czy” – mó wi. –
„Nasz dział cze ka za tem spo ro
zmian”. 

RENATA
WOJTCZAK:
NIEBO I ZIEMIA
Pierw sze do Êwiad cze nia za wo -
do we zdo by wa ła ja ko uczen ni ca
przy za kła do wej szko ły FSM -
-u w za kła dzie w Cze cho wi cach -
-Dzie dzi cach. W ty skiej fa bry ce
pra cu je od 35 lat. Za czy na ła
od za bez pie cze nia pro duk cji,
od 1992 ro ku jest za trud nio na
ja ko mon ter na pod mon ta ̋ u. 
Pa ni Re na ta z sen ty men tem

A czym jeê dzi on sam? – py ta my
ju˝ po za pro to ko łem. „Nie ste ty
(Êmie je si´) ˝ad nym z aut pro du -
ko wa nych w na szym za kła dzie.
Na te sa mo cho dy je stem za du ̋ y.
Ale „ka rie r´ kie row cy” za czy na -
łem od ma lu cha. Był to sa mo -
chód w ko lo rze ba ha ma yel low,
kosz to wał 69 tys. zł. Do dziÊ pa -
mi´ tam jak ode bra łem go w ka -
to wic kim Po lmo zby cie i z prze j´ -
ciem po je cha łem do ˚yw ca, by
po ka zaç au to ma mie”.

HENRYK GWÓèDè:
SEICENTO
PUNKTEM
ZWROTNYM 
Pra c´ w FSM -ie roz po czàł
w 1972 ro ku ja ko 15-let ni
uczeƒ od by wa jà cy prak ty ki
w za kła dzie w Biel sku -Bia łej.
W Ty chach pra cu je od po czàt ku
ist nie nia fa bry ki. Do kład nie pa -
mi´ ta pierw sze ty go dnie po roz -
po cz´ ciu pro duk cji: „Był to
wiel ki plac bu do wy, po któ rym
cho dzi ło si´ w bło cie po kost ki.
Nie by ło jesz cze wszyst kich wy -
dzia łów. Tłocz nia pra co wa ła
w ogra ni czo nym za kre sie, dzia -
ła ła spa wal nia. Po la kie ro wa ne
nad wo zia na to miast przy wo ̋ o -
no do Ty chów na ci´ ̋ a rów kach
z za kła du w Biel sku Bia łej. La -
kier ni´ uru cho mio no do pie ro
oko ło 1978 ro ku. Pa mi´ tam ten
rok, bo wte dy za czà łem jeê dziç
swo im pierw szym ma lu chem” –
opo wia da. 
W tam tych la tach pra ca w fa bry -
ce prze bie ga ła tyl ko na jed nà
zmia n´, w cza sie któ rej mon to -
wa no dzien nie 20-30 sa mo cho -
dów, oczy wi Êcie Fia tów 126p.
„Nie by ło ta kiej or ga ni za cji pra -
cy jak te raz – do da je pan Hen -
ryk. – By ły kło po ty z za ma wia -
niem ma te ria łów. Cz´ Êci przy -
cho dzi ły w ogrom nych opa ko -
wa niach. Po za tym kie dyÊ lu dzie
nie mie li ta kiej Êwia do mo Êci jak
obec nie. Naj wa˝ niej sze by ło, ˝e -
by wy pro du ko waç sa mo cho dy.
Nikt si´ spe cjal nie nie mar twił
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opo wia da o tym, jak b´ dàc
uczen ni cà po ma ga ła bu do waç
fa bry k´: „W czy nie spo łecz nym
wy sy py wa li Êmy pia sek pod po -
sadz ki. By łam jed nà z nie licz -
nych Âlà za czek w za kła dzie.
Do Tych przy je˝ d˝a ło wte dy
wie le osób z ca łej Pol ski, ale
szyb ko wy two rzy ła si´ mi´ dzy
ni mi za ̋ y łoÊç. Kie dyÊ lu dzie
mie li ge ne ral nie wi´ cej cza su dla
sie bie, cz´ Êciej si´ ze so bà spo -
ty ka li. Tak zresz tà po zna łam
swo je go przy szłe go m´ ̋ a, któ ry
– jak si´ szyb ko oka za ło – był
tak ̋ e za trud nio ny w FSM -ie.
Ale spo tka li Êmy si´ po raz
pierw szy u zna jo mych po pra cy.
Mo ̋ e wła Ênie dla te go ta kich
spo tkaƒ, w gro nie zna jo mych,
tro ch´ mi ˝al. Jed nak chy ba tyl -
ko te go, bo po za tym by ły to
cza sy sier mi´˝ nej, pe ere low skiej
rze czy wi sto Êci i znacz nie gor -

szych wa run ków
pra cy. To jest nie bo
i zie mia. Tech no lo -
gia po szła do przo -
du, mo to ry za cja si´
zmie ni ła, lu dzie
zro bi li si´ bar dziej
zdy scy pli no wa ni.
Ka˝ de mu za le ̋ y,
˝e by wie dzieç jak
naj wi´ cej”.
Pa ni Re na ta ma
pra wo jaz dy od

1982 ro ku. Rok póê niej zo sta ła
szcz´ Êli wà po sia dacz kà ma lu cha
w ko lo rze pia sku pu sty ni.
„Z mo im pierw szym ma łym Fia -
tem wià ̋ e si´ naj wi´ cej uczuç –
do da je pa ni Re na ta. – „Rzad ko
si´ psuł, a na wet je Êli na stà pi ła
ja kaÊ awa ria po dro dze, bez pro -
ble mu mo˝ na go by ło sa me mu
na pra wiç. Po za tym, po raz
pierw szy po je cha łam nim za
gra ni c´, przy wio złam z tej po -
dró ̋ y wie le wspo mnieƒ”.
Ko lej nym pro duk tem fa bry ki,
któ ry Re na ta Wojt czak za ku pi ła
w 1993 ro ku, był Fiat Ci nqu -
ecen to. Te raz z nie cier pli wo Êcià
cze ka na roz po cz´ cie pro duk cji
Lan cii Yp si lon.

Henryk Gwóźdź 
i Renata
Wojtczak
pracują 
od początku
istnienia
Zakładu

Najstarsi
sta˝em

pracownicy
majà 
wiele

wspomnieƒ
o zakładzie
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TEKST

Marek Kamiƒski
FOTO

Satiz Poland

Plastic Components
Fuel Systems Poland
w Sosnowcu to
kolejna spółka
z Grupy 
Magneti Marelli.
W nowoczesnych
halach produkuje,
zgodnie
z najnowszymi
tendencjami
rynkowymi,
zbiorniki paliwa
i inne plastikowe
elementy
do samochodów. 

nowoczesnoÊç
Plastikznaczy



Z
a pre zen to wa ny w po przed nim nu me -
rze za kład Pla stic Com po nents and
Mo du les Po land oraz Pla stic Com po -
nents Fu el Sys tems Po land – choç le -
˝à nie da le ko sie bie, ma jà wspól ne kie -
row nic two. Bu do wa dru gie go z nich
roz po cz´ ła si´ 10 lat te mu. Spół ka
no si ła wte dy na zw´ Er gom Po land
i po wsta ła w Spe cjal nej Stre fie Eko -

no micz nej w So snow cu. Od po czàt ku pro du ko wa -
ła głów nie zbior ni ki pa li wa. W 2005 ro ku do łà czy -
ły do nich tak ̋ e for my, wy twa rza ne w po wsta łej tu˝
obok spół ce Er go mo ulds. Dwa la ta póê niej Fiat
prze jàł ca łà gru p´ Er gom, tak ̋ e oba so sno wiec kie
za kła dy. Z ich po łà cze nia po wstał Pla stic Com po -
nents and Fu el Sys tems Po land. Jed no cze Ênie ze
wzgl´ du na bar dzo zło ̋ o nà i wy ma ga jà cà du ̋ ych
na kła dów dzia łal noÊç, za koƒ czo no pro duk cj´ tzw.
form, sku pia jàc si´ na pro duk cji ele men tów pla sti -
ko wych. Z tam tych cza sów po zo sta ła je dy nie Na -
rz´ dziow nia, za da niem któ rej jest mo dy fi ka cja i na -
pra wa form u˝y wa nych w za kła dzie. 
Fa bry k´ w So snow cu pod da no cał ko wi tej mo der ni -
za cji. W ha lach po ja wi ły si´ no wo cze sne urzà dze -
nia. Wkrót ce roz po cz´ ła si´ pro duk cja no wych cz´ -
Êci sa mo cho do wych: „Prze nie Êli Êmy bar dzo du ̋ o
ró˝ nych wy ro bów z na szych spół ek sio strza nych
z Włoch, m. in. rur ki kar bo wa ne, osło ny sil ni ka,
któ re pro du ku je my dla Fia ta Po wer tra in, po piel -
nicz ki dla Re nault, wlo ty po wie trza – tłu ma czy dy -
rek tor za kła du, Edward Mag dziak. – Po nad 80
pro cent pro duk cji sprze da je my do Fiat Au to Po -
land, 6 pro cent do Ad ler Pol ska – sà to po szy cia
do drzwi do Fia ta Pan da, zaÊ 10 pro cent pro duk cji
tra fia do Włoch. Cho dzi o m. in. ele men ty pla sti ko -
we do mo de li Gran de Pun to, Idea, Mu sa i Du ca to”.
Głów nym pro duk tem so sno wiec kiej fa bry ki sà
przede wszyst kim zbior ni ki pa li wa z osprz´ tem,
czy li ukła dem za si la nia (o cha rak te rze pro duk cji
spół ki mó wi zresz tà jej na zwa – Pla stic Com po -
nents and Fu el Sys tems). Z li nii pro duk cyj nych
scho dzi co dzien nie po nad 2.3 tys. zbior ni ków
do Fia ta 500, Pan dy oraz For da Ka. Fir ma jest je -
dy nym do staw cà zbior ni ków pa li wa dla Fiat Au to
Po land. Sà one pro du ko wa ne w ró˝ nych wer sjach.
Nie co ina czej wy glà da bak do Pan dy z sil ni kiem
ben zy no wym, in ny kształt ma wer sja z na p´ -
dem 4X4, jesz cze in ny do sa mo cho du w wer sji
„me ta no” (bar dzo po pu lar nej w ubie głym ro ku m.
in. we Wło szech, ze wzgl´ du na do pła ty do sa mo -
cho dów „przy ja znych Êro do wi sku”). 
Naj now szym wy ro bem sà zbior ni ki pa li wa do no -
wej Lan cii Yp si lon. No we zbior ni ki b´ dà si´ ró˝ ni -
ły od tych, któ re mon tu je si´ w Pan dach czy Pi´ç -
set kach jed nym istot nym szcze gó łem. Pod czas
gdy w wy mie nio nych mo de lach ru ra wle wo wa 
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Proces
produkcyjny

Zbiorniki paliwa są produkowane
na najnowocześniejszych urządzeniach

rozdmuchowych. Maszyna firmy Kautex pozwala
na wyprodukowanie 1800 zbiorników dziennie. W tym
roku zainstalowano nowe urządzenie firmy Beckum,
wytwarzające 800 zbiorników dziennie. Maszyna ma
służyć do produkcji zbiorników do Lancii Ypsilon. 
W tej chwili trwa ustawianie parametrów urządzeń.

W pracach pomagają specjaliści z Włoch. Łączna
zdolność produkcyjna zakładu osiągnęła
niedawno 2600 zbiorników dziennie. Ogromne ilości
tworzywa potrzebnego do produkcji są magazynowane
w 6 silosach przylegających do hali fabrycznej.
Rurociągi prowadzą je bezpośrednio do maszyn,
przy których znajdują się mniejsze zbiorniki. 
W nich tworzywo jest osuszane i podgrzewane
do właściwej temperatury. Odmierzona porcja plastiku
trafia do głównej części maszyny. Granulat jest
„dmuchany” sprężonym powietrzem za pomocą
specjalnej igły. Po opuszczeniu urządzenia zbiornik
jest ważony (co pozwala sprawdzić grubość ścianek),
schładzany, a następnie transportowany do kolejnej
hali, gdzie odbywa się wycinanie otworów, montaż
„osprzętu”, czyli przewodów paliwowych, pierścienia,
pompy i elementów antywibracyjnych. 
Ważnym elementem procesu technologicznego 
jest sprawdzenie szczelności zbiornika poprzez
zanurzenie go w wodzie. 

WARTO WIEDZIEå

W zakładzie
produkuje się
dużo różnych
wyrobów. 
Są to m. in. 
wloty powietrza
(powyżej)
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by ła osob nym ele men tem mo co wa nym do zbior ni -
ka, w Lan cii b´ dzie je go in te gral nà cz´ Êcià. „W Pol -
sce do pie ro si´ uczy my pro duk cji ele men tów
do Lan cii, ale ju˝ wia do mo, ˝e zbior nik do te go
mo de lu na pew no jest trud niej szy tech no lo gicz nie”
– mó wi Ma riusz Brud nic ki, kie row nik zmia ny. 
Fu els jest tak ̋ e je dy nym do staw cà ze spo łu pe da -
łów do mo de li wy twa rza nych w Ty chach. Naj now -
szym pro duk tem sà rów nie˝ no wo cze sne (m. in.
z przy ci ska mi do ob słu gi mp3), ele ganc kie wlo ty
po wie trza do Pun to Evo. Po zor nie mo gło by si´
wy da waç, ˝e naj mniej wa˝ nym wy ro bem za kła du
sà po piel nicz ki – nie wiel kie pla sti ko we po jem ni ki.
Tym cza sem sta no wià one naj wi´k szà licz bo wo
pro duk cj´ za kła du. Rocz nie po wsta je tu taj po nad
mi lion tych ele men tów, m. in. do Vo lvo i Re nault. 
Pro duk cja w Pla stic Com po nents and Fu el Sys -
tems Po land od by wa si´ w trzech ogrom nych ha -
lach. W jed nej z nich pra cu jà dwie po t´˝ ne ma szy -
ny, któ re po zwa la jà na wy pro du ko wa -
nie 2600 zbior ni ków pa li wa dzien nie.
W jed nej z hal usta wio no ca łà ba te ri´
wtry ska rek, w su mie 70 urzà dzeƒ,
od naj mniej szych, o to na ̋ u 80 ton, do
1100-to no wych. „Zgod nie z pro gra -
mem mo der ni za cji par ku ma szy no we -
go, naj star sze ma szy ny b´ dà re gu lar nie
wy co fy wa ne i za st´ po wa ne przez no we
– do da je dy rek tor Mag dziak. – Ha le
tak ̋ e sà stop nio wo mo der ni zo wa ne.
W jed nej z nich koƒ czy si´ wła Ênie
mon ta˝ no wo cze snej wen ty la cji. In we -
sty cja, któ ra kosz to wa ła mi lion zło tych,
ma za pew niç wy mia n´ po wie trza, a co
za tym idzie, bar dziej kom for to we wa -
run ki pra cy. Oprócz mo der ni za cji urzà -
dzeƒ prze zna czy li Êmy tak ̋ e spo ro Êrod -
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Ile wa˝y
zbiornik paliwa?
Zbiornik paliwa jest zgodny z normą euro 5.

Spełnia wszystkie warunki odporności
na spalanie na wypadek pożaru. Kiedyś zbiorniki
paliwa produkowano z metalu. Po latach użytkowania
mogły skorodować, co groziło wyciekami paliwa.
Wytwarzane w Sosnowcu zbiorniki są wykonywane
z tworzyw sztucznych. Składają się z 6 warstw, ważą
niewiele ponad 5 kilogramów. Wytrzymałość zbiornika
sprawdza się, zamrażając go do temperatury minus
40 stopni, a następnie zrzucając go 
z 6 metrów na betonową posadzkę. Po upadku
zbiornika nie mogą powstać żadne pęknięcia.

CIEKAWOSTKI

ków fi nan so wych na roz bu do w´ in fra -
struk tu ry so cjal nej. W bu dyn kach so -
cjal nych do bu do wa no pi´ tra, w któ rych
zna la zły si´ no we szat nie, a do tych cza -
so we zmo der ni zo wa no. Obok za kła du
nie dłu go ma po wstaç par king na 250
miejsc. Pra ce roz pocz nà si´ praw do po -
dob nie wio snà przy szłe go ro ku. Trwa jà
tak ̋ e roz mo wy w spra wie do pro wa dze -
nia w po bli ̋ e za kła du li nii ko mu ni ka cji
miej skiej. Przy stan ki b´ dà mo gły po -
wstaç po wy bu do wa niu w po bli ̋ u no -
wych dróg. Cho dzi m. in. o po łà cze nie
z pla no wa nà ob wod ni cà So snow ca”.
Fa bry ka współ pra cu je z wie lo ma pod do -
staw ca mi – su row ce po cho dzà od oko ło
130 ko ope ran tów. Do za kła du przy je˝ -

Powyżej:
zespół pedałów 
i wloty
powietrza.
Poniżej:
dy rek tor Edward
Mag dziak



Bar ba ra Po znaƒ ska jest ope ra to rem wtry ska rek.
W fir mie pra cu je od 3 lat. Wcze Êniej pra co wa ła
w daw nym ER SI. Po tem zo sta ła za trud nio na
w Fu elu. „W tej fir mie wi dz´ swo jà przy szłoÊç –
mó wi Bar ba ra Po znaƒ ska. – To nie jest ci´˝ ka pra -
ca, cho cia˝ zda rza jà si´ trud niej sze de ta le. Trud ne
sà te˝ po czàt ki, ale po kil ku ty go dniach, po prze -
szko le niu, pra ca nie spra wia ju˝ pro ble mów”. 
Pa ni Bar ba ra miesz ka w po bli ̋ u za kła du, ma wi´c
nie da le ko do pra cy. Jest ma mà czte ro let nie go syn -
ka. Za cz´ ła pra co waç, kie dy chło pak miał pół ro -
ku. Jej mà˝ tak ̋ e pra cu je w spół ce Fia ta. 

Mag da le na Pol -Paw li kow ska za trud nie nie zna la -
zła 5 lat te mu. Jest ope ra to rem pro ce sów wtry sko -
wych i mon ta ̋ o wych. Zaj mu je si´ mon ta ̋ em ze -

spo łów pe da łów, fil trów opa rów pa li wa, zbior -
ni ków i wle wów pa li wa. Pod kre Êla, ˝e w pra cy
naj wa˝ niej sze jest po zna nie de ta lu, któ ry ma
wy twa rzaç. „Z per spek ty wy pi´ ciu prze pra -
co wa nych lat do strze gam du ̋ e zmia ny, po -
ja wia jà si´ no we na rz´ dzia, sà no we szat -
nie, prysz ni ce, ja dal nia, sto ły. Wszyst ko to
wpły wa na po pra wà wa run ków so cjal -
nych i pra cy”. 
Jak ka˝ da ko bie ta pra cu jà ca w fir mie,
pa ni Mag da le na cie szy si´ na no we ro -
bo cze ubra nia, utrzy ma ne w ja snych
to na cjach. Ma jà do trzeç la da dzieƒ.
A co ro bi po za pra cà? Naj cz´ Êciej zaj -
mu je si´ m´ ̋ em i do mem. 

d˝a co dzien nie 25 ti rów z do sta wa mi ma te ria łów
po trzeb nych do pro duk cji. In ne sa mo cho dy co
dnia po ko nu jà tra s´ z So snow ca do Ty chów.
Do ty skie go Fia ta wy je˝ d˝a na ka˝ dej zmia nie kil -
ka na Êcie ti rów z go to wy mi wy ro ba mi. Ta ka pro -
duk cja wy ma ga bar dzo pre cy zyj ne go pla no wa nia
i za rzà dza nia fir mà, po zwa la jà ce go na zwi´k sze -
nie efek tyw no Êci po przez cià głe do sko na le nie.
Dla te go po dob nie jak w in nych spół kach Gru py
Fiat, w fa bry ce trwa wpro wa dza nie sys te mu za rzà -
dza nia ja ko Êcià WCM. Dy rek tor Edward Mag -
dziak wy ja Ênia: „Ce lem mo ni to ro wa nia pro duk cji
jest doj Êcie do sy tu acji, w któ rej kie row nik zmia ny
znaç b´ dzie na bie ̋ à co licz b´ wy pro du ko wa nych
ele men tów. Na ra zie peł ne da ne sà do st´p ne na -
st´p ne go dnia. Je Êli sta nie ma szy na, je Êli któ ryÊ
z pra cow ni ków b´ dzie miał pro ble my, re ak cja b´ -
dzie na tych mia sto wa”. 
Za kład cze ka ko lej na we ry fi ka cja – trze ci WCM -
-owski au dit. A po tem nast´pne dzia ła nia zmie -
rza jà ce do po pra wy ja ko Êci pro duk tów i za rzà dza -
nia. Za rok, po mo dy fi ka cjach pro ce su za rzà dza -
nia, fir ma chcia ła by po wal czyç o pierw szy po ziom
– tzw. brà zo wy me dal – z ko rzy Êcià za rów no dla
pra cow ni ków, jak i od bior ców wy ro bów pro du ko -
wa nych w So snow cu. 
W za kła dzie pra cu je dziÊ 577 osób. Kie dy 10 lat
te mu w stre fie eko no micz nej bu do wa no pierw szà
ha l´ mó wio no, ˝e za kład b´ dzie za trud niał 108 lu -
dzi. W Egro mo ulds pla no wa no na to miast za trud -
nie nie ko lej nych 40 osób. Ro snà cy jak na dro˝ -
d˝ach za kład po trze bo wał co raz wi´ cej pra cow -
ni ków. Przyj mo wa no do za kła du mi´ dzy in -
ny mi oso by za trud nio ne do pra cy cza so wej
oraz ab sol wen tów szkół. Dla te go ni ko go nie
dzi wi, ˝e so sno wiec ki za kład opie ra si´ na lu -
dziach mło dych. Âred nia wie ku wy no si
oko ło trzy dzie stu lat. Wi´k szoÊç miesz ka
w oko li cy – w So snow cu lub Dà -
bro wie Gór ni czej. Sà tak ̋ e oso -
by do je˝ d˝a jà ce z Ol ku sza,
Chrza no wa i in nych miast. 
Znacz nà cz´Êç za ło gi sta -
no wià ko bie ty, pra cu je ich
tu taj 219. W wi´k szo Êci sà
za trud nio ne przy pro duk -
cji. Ich du ̋ a licz ba bie rze
si´ stàd, ˝e w fa bry ce wy ko -
nu je si´ du ̋ o prac mon ta ̋ o -
wych. Wlo ty po wie trza to
ele men ty o nie wiel kich ga ba -
ry tach. Przy tych pra cach pa -
nie sà o wie le zr´cz niej sze
i do kład niej sze. Zna ko mi cie
ra dzà so bie tak ̋ e przy ob słu -
dze mniej szych wtry ska rek. 

Po prawej:
Magdalena
Pol-Pawlikowska,
poniżej Barbara
Poznańska 
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jest sek tor ma szyn bu dow la nych.
Sprz´t ten tra fia do sprze da ̋ y
pod dwo ma mar ka mi. Ca se Con -
struc tion sprze da je i za pew nia
ser wis dla ko par ko -ła do wa rek,
ko pa rek gà sie ni co wych i ko ło -
wych, ła do wa rek ko ło wych, mi ni
ła do wa rek ko ło wych i gà sie ni co -
wych, wy wro tek prze gu bo wych
i ła do wa rek te le sko po wych. Mar -
ka ta jest li de rem ryn ku nie tyl ko
w USA, ale rów nie˝ na ryn kach
Afry ki, Bli skie go Wscho du,
a obec nie kon se kwent nie bu du je
sil nà po zy cj´ tak ̋ e na ryn ku pol -
skim. New Hol land Con struc tion
na to miast jest pro du cen tem peł nej
ga my ma szyn bu dow la nych, b´ dà -

cym na tu ral nym
roz sze -

rze -

D
zia ła jà ca na ca -
łym Êwie cie Gru -
pa CNH po wsta -
ła z po łà cze nia
dwóch sek to rów:
Ca se i New Hol -
land. Pierw szy,
do któ re go na le ̋ y
tak ̋ e płoc ka fa -

bry ka, zwià za ny jest z bran ̋ à rol -
ni czà, a ma szy ny sprze da wa ne sà
pod trze ma mar ka mi. Ca se IH to
pro du cent po t´˝ nych cià gni ków,
kom baj nów oraz pras zwi ja jà cych.
New Hol land Agri cul tu re do star -
cza na ry nek peł nà ga m´ cià gni -
ków i ma szyn ̋ niw nych. Steyr jest
czo ło wym pro du cen tem cià gni -
ków w Au strii.
Dru gim pio nem dzia łal no -
Êci CNH, cie szà cym si´
na Êwie cie uzna niem
i du ̋ ym po py tem,
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TEKST

Anna Borsukiewicz,
Jerzy Piekarczyk
FOTO

archiwum CNH

Polskim klientom CNH kojarzy si´ przede wszystkim
z traktorami i kombajnami produkowanymi w płockiej
firmie. Ale CNH to tak˝e Êwietnie prosperujàcy
na Êwiecie sektor maszyn budowlanych.

CNH
Sektor budowlany

niem ga my pro duk tów rol ni czych.
W Ame ry ce Pół noc nej fir ma CNH
w sek to rze bu dow la nym dzia ła
pod mar kà Ko bel co, któ ra pro du -
ku je i sprze da je pe łen asor ty ment
ma łych, Êred nich i du ̋ ych ko pa rek
o ma sie od 1,9 do 88 ton. 
W Pol sce CNH z po wo dze niem
kon ku ru je z in ny mi po ten ta ta mi
w tym sek to rze. Ma szy ny CNH
mo˝ na spo tkaç na wie lu pla cach
bu dów. Fir ma ofe ru je bo wiem ca -
łà ga m´ ma szyn do ro bót ziem -
nych, prze zna czo nych za rów no
dla wiel kich kon cer nów jak i ma -
łych przed si´ biorstw, za pew nia im
atrak cyj ne wa run ki za ku pu sprz´ -
tu oraz szyb kà ob słu g´ ser wi so wà.
O sy tu acji Ca se i New Hol land
w Pol sce, ich udzia le w ryn ku,
a tak ̋ e o pla nach i per spek ty wach
mó wià od po wie dzial ni za obie
mar ki bu dow la ne w Pol sce.



Ênie ry nek RPA, na któ rym CNH
do strzegł po ten cjał do wzro stu
na sil nie roz wi ja jà cym si´ ryn ku.
W ro ku 2006 pod pi sa na zo sta ła
umo wa dys try bu cyj na z du ̋ ym
hol din giem w RPA, któ ry zde cy -
do wał si´ na in we sto wa nie w sieç
sprze da ̋ y ma szyn bu dow la nych.
By ła to rzecz no wa dla te go hol -
din gu i przy nio sła re zul ta ty wi´k -
sze ni˝ ocze ki wa no. W ostat nim
okre sie przed roz prze strze nie -
niem si´ kry zy su, udział w ryn ku
mo˝ na by ło sza co waç na 8-9%.
Po dwóch la tach dzia łal no Êci na
ryn ku jest to wy nik bar dzo do bry.
W RPA był Pan przy by szem z in -
ne go kr´ gu kul tu ro we go. Czy
jest ró˝ ni ca w men tal no Êci? 
Na pew no. Bli˝ sza jest men -
tal no Êci, ja kà si´ spo ty ka
w spo łecz no Êci Sta nów
Zjed no czo nych AP.
Prze ja wia si´ to „ame -
rykaƒ skà” swo bo dà
prze miesz cza nia si´
po kra ju. Nie ma
na wy ku cho dze nia,
lu dzie zwra ca jà du ̋ à
uwa g´ na bez pie czeƒ -
stwo, bo prze st´p czoÊç ge -
ne ru je oba wy o spo kój. Cz´Êç
miesz kaƒ ców RPA zde cy do wa ło
si´ na opusz cze nie kra ju nie mo -

gàc za ak cep -
to waç sy tu acji
cz´ ste go za -
g r o  ̋ e  n i a .
Głów nie z po -
wo du tro ski
o dzie ci i ich
bez  p i ecz  nà
przy szłoÊç.
Zo stał by Pan
tam na dłu -
˝ej?

Na pew no jest to kraj, któ re mu
war to po Êwi´ ciç wi´ cej cza su ni˝
trzy la ta, jak w mo im przy pad ku.
Kraj bar dzo cie ka wy, w któ rym
chciał bym po zo staç dłu ̋ ej, ale
czy na za wsze – chy ba nie. Mo ̋ e
to kwe stia pa trio ty zmu, któ ry
spra wia, ˝e Po la ka, gdzie kol wiek
by nie był, za wsze b´ dzie cià gnàç
do stron oj czy stych. 

JE STE ÂMY 
W PO ZY CJI 
ATA KU JÑ CE GO
Mó wi Ro bert Wro na, Biz nes Ma -
na ger Ca se Con struc tion na Pol sk´

Jak si´ Pan zna lazł w Fia cie? 
By łem uczest ni kiem pro gra mu
Fiat Gra de, któ ry za kła da zdo by -
cie w cià gu trzech lat umie j´t no Êci
w trzech ró˝ nych kra jach i trzech
ró˝ nych sek to rach Gru py Fiat
na Êwie cie. Pro gram umo˝ li wił mi
sko rzy sta nie z szan sy, ja ka nie da -
na jest ka˝ de mu. A do Êwiad cze nia
zdo by te w mi´ dzy na ro do wym Êro -
do wi sku te˝ nie spo sób prze ce niç.
Bez prze sa dy mo˝ na to by ło na -
zwaç ˝y cio wà szan sà.
Za czy na łem w tu ryƒ skim Fiat
Auto w 1999 ro ku. Ko lej ny rok
sp´ dzi łem w Niem czech, w Ive co,
zno wu Tu ryn i CNH Ita lia, wresz -
cie New Hol land Con struc tion
i Ca se Con struc tion w Jo han nes -
bur gu. Po zdo by ciu do Êwiad cze nia
w cià gu 8 lat we Wło szech oraz
w Niem czech, sek tor bu dow la ny
CNH zde cy do wał si´ wzmoc niç
swo jà obec noÊç w po łu dnio wej
cz´ Êci Afry ki. Klu czo wà ro l´ ode -
gra ło zna le zie nie sil ne go part ne ra
na ryn ku RPA oraz od de le go wa -
nie przed sta -
wi cie la CNH
od po wie dzial -
ne go za wpro -
wa dze nie na
ry nek no we go
pro duk tu i bu -
d o  w a  n i e
udzia łu w ryn -
ku. To by ło
wła Ênie mo je
za da nie. Wy -
jazd do Jo han nes bur ga pla no wa -
ny był mi ni mum na dwa la ta,
z opcjà trzy let nià, i wià zał si´
z ch´ cià po zna nia cze goÊ no we go.
CNH roz wi ja ła sprze da˝ na ca łym
Êwie cie, Afry ka by ła tym wła Ênie
kon ty nen tem, na któ rym fir mie
szcze gól nie za le ̋ a ło. Gra szła
o zwi´k sze nie wpły wów. Po ło wa
ryn ku afry kaƒ skie go to jest wła -

Fa scy no wa ła pa na mo to ry za cja,
ale osta tecz nie zna lazł si´ pan
w bran ̋ y z sa mo cho da mi ma jà -
cej nie wie le wspól ne go. 
Pra cu jàc w CNH uÊwia do mi łem
so bie, ˝e ry nek ma szyn bu dow la -
nych jest rów nie in te re su jà cy. Po
pierw sze: du ̋ o ła twiej o bez po -
Êred ni kon takt z klien tem. Ma szy -
ny bu dow la ne nie sà pro duk tem
tak ma so wym jak sa mo cho dy,
wi´c kon takt z klien tem od by wa
si´ cza sa mi na po zio mie po je dyn -
czych eg zem pla rzy. W tej sy tu acji
klient jest re al nà oso bà, nie po j´ -
ciem czy cy frà w sta ty sty ce, jak to
jest w przy pad ku to wa rów ma so -
wych. Zresz tà sa ma bran ̋ a nie
jest znów tak od le gła od mo to ry -
za cji. Spe cy fi ka jest nie co in na, ale
te˝ cie ka wa. Je ̋ e li sa mo chód słu -
˝y nam do prze miesz cza nia si´
z miej sca na miej sce, na ryn ku
ma szyn bu dow la nych za ku pów
do ko nu je si´ ma jàc na uwa dze
pra c´, ja kà ten pro dukt ma wy -

ko ny waç. Ma szy na jest za -
mawia na i kon stru owa na

pod kon kret nà apli ka cj´,
w któ rej ma byç u˝y wa -
na. Cza sami klien ci nie
ma jà poj´ cia, ja kà ma -
szy n´ powin ni ku piç,
aby zre ali zo waç swo -
je za mie rze nia.

Sprze daw ca peł ni
w pew  nym sen sie
ro l´ do rad cy?
Na pew no tak.

Du ̋ e zna cze-
nie ma do -

Êwiad cze nie,
ale rów  nie˝
i n  w e n  c j a
i wy  obraê -
nia, któ rà
t r z e  b a

u r u  -

Maszyny
budowlane nie
sà produktem
tak masowym
jak samochody

osobowe

Rynek maszyn
budowlanych
jest interesujący.
Także dlatego, 
że jest dużo
łatwiej
o bezpośredni
kontakt
z klientem
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ochrony Êro do wi ska
sà rów nie˝ zu peł nie
od mien ne ni˝ w Afry -
ce. Wszyst ko to czy ni
nowe za da nie czymÊ
bar dzo eks cy tu jà cym! 
Na ja kich ryn kach sà
ak tu al nie obec ne ma -
szy ny sek to ra bu dow -
la ne go?
Pra wie wsz´ dzie, sà
ryn ki o lep szej i gor szej pre zen cji,
na to miast je ste Êmy obec ni we
wszyst kich kra jach eu ro pej skich.
Lu bi pan swo jà pra c´?
Bar dzo lu bi´ i cie sz´ si´ z te go, ˝e
uda ło mi si´ ob jàç w Pol sce tak
klu czo wà ro l´ i po 11 la tach emi -
gra cji wró ciç do stron oj czy stych.

cho miç, ˝e by zna leêç roz wià za nie,
któ re jed no cze Ênie speł nia ło by
ocze ki wa nia klien ta w sen sie wy -
daj no Êci, nie po chła nia jàc zbyt
wy so kich kosz tów. Po dob ne za da -
nia do roz wià za nia do sta jà stu -
den ci na stu diach.
Na czym po le ga obec nie paƒ ska
ro la?
Zmie ni łem sta no wi sko z me ne d˝e -
ra sprze da ̋ y na ryn ki Afry ki Po łu -
dnio wej i Cen tral nej na me ne d˝e ra
sprze da ̋ y ma szyn bu dow la nych
mar ki CA SE na ry nek Pol ski i kra -
je bał tyc kie.
CNH b´ dàc du ̋ à fir mà stwa rza
wie le oka zji do awan sów i zmian
peł nio nych funk cji i za cho dzà one
wte dy, kie dy fir ma ini cju je no we
pro jek ty na płasz czy znach swej
dzia łal no Êci. Tak by ło, kie dy po -
dej mo wa łem pra c´ w RPA, tak jest
i te raz. Trak tu j´ to ja ko no we wy -
zwa nie, któ re dla mnie za cz´ ło si´
na po czàt ku sierp nia te go ro ku.
Ry nek po łu dnio wo afry kaƒ ski był
cie ka wy, ryn ki eu ro pej skie rów -

nie˝. Na pew no sà bar dziej
wy ma ga jà ce i wi´k sza

jest tu licz ba kon ku -
ren tów sta ra jà cych
si´ o klien ta. Wy -
maga nia do ty czà ce

Ce lem mo jej pra cy
w tym cha rak te rze
jest wzrost udzia łu
na ryn ku mar ki Ca se
Con struc tion, wzrost
w sen sie roz po zna wal -
no Êci, udzia łu licz by
sprze da wa nych ma -
szyn, do cho dowo Êci
i za do wo le nia wÊród
klien te li. Ka˝ dy z tych

pa ra me trów mo˝ na wy mie rzyç.
Naj ła twiej mie rzyç pro cent udzia -
łu w ryn ku. Z uwa gi na fakt, ˝e
dys try bu tor dzia ła jà cy na pol skim
ryn ku od 2008, po twier dził swe
po wa˝ ne za in te re so wa nie dal szym
in we sto wa niem fir my CA SE na
ryn ku pol skim, ob ser wu je my cià -
gły wzrost udzia łów w ryn ku na -
szych ma szyn bu dow la nych. Na
pew no wy zwa niem jest po dwo je -
nie te go udzia łu w ryn ku naj bli˝ -
szych cià gu naj bli˝ szych 3 lat, ale
cie sz´ si´, ˝e ta kie wy zwa nia ist -
nie jà, bo wi´k szà sa tys fak cj´ przy -
no si ata ko wa nie kon ku ren cji ni˝
bro nie nie si´ przed nià. Bro niç si´
jest trud niej ni˝ ata ko waç, a my je -
ste Êmy w po zy cji ata ku jà ce go. Tak
b´ dzie w naj bli˝ szej przy szło Êci.
Ma pan tem pe ra ment wo jow -
ni ka.
Z na tu ry nie je stem oso bà agre -
syw nà, na to miast od po wia da mi
ro la wo jow ni ka, je Êli cho dzi
o zdo by wa nia udzia łów w ryn ku.
Wzrost te go pa ra me tru przy no si
du ̋ à sa tys fak cj´. 
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Robert Wrona,
Biznes Manager
Case
Construction
na Polskę
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Obserwujemy
ciàgły wzrost

udziałów
w rynku

naszych maszyn
budowlanych 



Naj ró˝ niej sze. Pro gram pro duk cji
CNH jest tak skon stru owa ny, aby
za spo ko iç po trze by prak tycz nie
wszyst kich od bior ców bran ̋ y bu -
dow la nej. Ma my ma szy ny dla
ma łych firm (ma łe ko par ki, ła do -
war ki, ko par ko -ła do war ki), a tak -
˝e du ̋ e spe cja li stycz ne, pro duk -
cyj ne urzà dze nia go to we do prac
na ka˝ dym pal cu bu do wy. Na si
klien ci to za rów no mi´ dzy na ro -
do we kon cer ny bu dow la ne, du ̋ e
fir my lo kal ne jak i drob ne, cz´ sto
kil ku oso bo we, któ re kom ple tu jà
sprz´t do pie ro po otrzy ma niu
kon kret ne go kon trak tu. Po tra fi my
si´ do sto so waç do ich bar dzo ró˝ -
nych po trzeb.
Te mu słu ̋ y sieç de aler ska, któ rà
Pan si´ opie ku je. Pro sz´ jà bli ̋ ej
przed sta wiç.
Sieç han dlo wo -ser wi so wa New
Hol land Con struc tion w Pol sce
to obec nie 6 firm po sia da jà cych
w su  mie pra wie 20 punk tów ser -
wi so wych w ca łym kra ju. Dys po -
nu jà oni rów nie˝ mo bil ny mi ser -
wi sa mi po lo wy mi, go to wy mi do
wy ko ny wa nia wi´k szoÊç na praw
w miej scu pra cy ma szy ny.

ZA SPO KA JA MY
PO TRZE BY 
KA˚ DE GO KLIEN TA
Mi ro sław Ra dzi szew ski pra cu je
w CNH na sta no wi sku Bus si nes
Ma na ge ra. Do je go obo wiàz ków
na le ̋ y opie ka nad sie cià de aler -
skà New Hol land Con struc tion
w Pol sce.

Od kie dy ma szy ny bu dow la ne
CNH tra fia jà na pol ski ry nek? 
Ma szy ny bu dow la ne sà sprze da -
wa ne na pol skim ryn ku pod mar -
ka mi New Hol land i Ca se. Po ja wi -
ły si´ w Pol sce znacz nie wcze Êniej
ni˝ po wsta ła Gru pa CNH (czy li
w 1999 r.). Ca se Con struc tion jest
obec ny u nas od pra wie 20 lat.
Na to miast New Hol land Con -
struc tion od 2005 ro ku, ale ju˝
przed tem ma szy ny bu dow la ne
wy st´ pu jà ce obec nie pod tà mar -
kà tra fia ły na pol ski ry nek ja ko
Fiat Hi ta chi i Fiat Ko bel co.
Ja kie ro dza je ma szyn sà sprze da -
wa ne pol skim od bior com?
Ofe ro wa ne przez CNH pod oby -
dwo ma mar ka mi ma szy ny sà
prze zna czo ne do ro bót ziem nych.
Ich ofer ta jest bar dzo bo ga ta. Za -
czy na si´ od 1-to no wych ko pa -
rek, a koƒ czà jà 80-to no we ko -
losy – ko par ki gà sie ni co we
pro du ko wa ne w ko ope ra cji z ja -
poƒ skà fir mà Ko bel co, li de rem
w pro duk cji ko pa rek hy drau licz -
nych. Ma my w ofer cie ko par ko -
-ła do war ki, kopar ki ko ło we, ko -
par ki gà sie ni co we, mi ni ko par ki,
ła do war ki koło we, spy cha cze gà -
sie ni co we i rów niar ki, ma szy ny
spe cja li stycz ne do prac wy bu rze -
nio wych, prze ła dun ko wych i me -
lio ra cyj nych.
Kon struk cje tych ma szyn po -
wsta jà w biu rach kon struk cyj -
nych New Hol land Con struc tion
i Ko bel co, a pro duk cja od by wa
si´ w wie lu kra jach – tam, gdzie
znaj du jà si´ fa bry ki CNH, czy li
w USA, Bra zy lii, Niem czech, we
Wło szech i w Ja po nii.
Ja kie fir my na le ̋ à do klien tów
CNH?
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Za pew nia my te˝ atrak cyj ne wa -
run ki za ku pu ma szyn. Dzi´ ki
CNH Ca pi tal, Êwia to we mu li de -
ro wi na ryn ku fi nan so wym, na si
klien ci mo gà sko rzy staç z atrak -
cyj nych wa run ków le asin gu i kre -
dy to wa nia. Na byw cy na szych
ma szyn mo gà je ku po waç ze
stan dar do wy mi, 12-mie si´cz ny mi
gwa ran cja mi, ale za do dat ko wà
opła tà mo˝ na prze dłu ̋ yç gwa ran -
cj´ do na wet 4 lat.

Mirosław
Radziszewski
zajmuje się
siecią dealerską
New Holland
Construction
w Polsce
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le ader Fi la ru Bez pie czeƒ stwo
WCM. – Chce my, by pro wa dzà -
cy za j´ cia był ra czej tre ne rem
i po Êred ni kiem mi´ dzy pra cow -
ni ka mi, któ rzy pra cu jà sa mo -
dziel nie w gru pach ana li zu jàc
wy pad ki, a póê niej wy mie nia jà
si´ uwa ga mi na te mat bez piecz -
nych bàdê nie bez piecz nych za -
cho waƒ. Cho dzi o to, aby sa mi
pra cow ni cy, tak ̋ e za trud nie ni
w bez po Êred niej pro duk cji, po -
tra fi li i chcie li ana li zo waç za gro -
˝e nia, do strze gaç je i re ago waç
na nie w po r´. Je Êli prze ko na my
ich do ta kie go po dej Êcia, na -
uczy my i za ch´ ci my do te go po -
przez szko le nia, jest szan sa, ˝e
b´ dà sa mo dziel nie de cy do waç
o swo im bez pie czeƒ stwie na sta -
no wi sku pra cy”.

G
dy we szłam do
show -ro omu w ty -
skim Za kła dzie
Fiat Au to Po land
uwa g´ mo jà przy -
cià ga ła pa nu jà ca
tam at mos fe ra. Nie
przy po mi na ła nud -
nych szko leƒ, na

któ rych po ło wa sa li gra „w okr´ -
ty”, a dru ga Êpi lub tyl ko uda je,
˝e słu cha pre le gen ta. Warsz ta ty
bhp pro wa dzo ne w ra mach
WCM, za sko czy ły mnie za rów no
dy na mi kà, jak i po dej Êciem do
za gad nieƒ bez pie czeƒ stwa. 
„Nie sà to ty po we szko le nia,
a ra czej za j´ cia ukie run ko wa ne
na pra c´ w gru pie i dia log – mó -
wi Ka ta rzy na Knap czyk, kie row -
nik BHP i Ochro ny Âro do wi ska,
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TEKST

Mira Malich
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak

Jak przekonaç
pracowników,

by dbali o swoje
bezpieczeƒstwo

pracy?
Niejednemu

zarzàdzajàcemu
firmà te sprawy

sp´dzajà sen
z powiek. 

PartnerskiePartnerskie
bezpieczeƒstwo



WCM, czy li au to no micz nych
stan dar dów bez pie czeƒ stwa za -
pew nia nych pod czas wza jem nej
współ pra cy w gru pach. „W przy -
pad ku fi la ru Sa fe ty pra ca ze spo -
ło wa obej mu je ana li z´ za gro ̋ eƒ,
ich wy szu ki wa nie, iden ty fi ka cj´

na sta no wi sku pra -
cy i pro po no wa nie
roz wià zaƒ oraz ich
roz po wszech nia nie
w ró˝ nych ze spo -
łów tech no lo gicz -
nych – do da je Ka -
ta rzy na Knap czyk.
– Dla te go chce my,
aby otwar li si´
na gru p´, a za tem,

by po tra fi li re ago waç tak ̋ e
na nie bez piecz ne za cho wa nia in -
nych osób, któ re nie ste ty mo gà
skut ko waç utra tà zdro wia
i w kon se kwen cji ab sen cjà. Jest
bar dzo wa˝ ne, aby pra cow ni cy
zwra ca li so bie uwa g´ bez uprze -
dzeƒ – ta ki m. in. cel przy Êwie ca

Gdy w Za kła dzie Ty chy 4 la ta te -
mu za czy na no pra c´ me to dà
WCM, ana li zo wa no w ra mach
fi la ru Sa fe ty wszyst kie wy pad ki,
ja kie zda rzy ły si´ w za kła dzie,
wdra ̋ a no Êrod ki za rad cze i usta -
la no stan dar dy po st´ po wa nia.
Obec ny etap tej
me to do lo gii, zwià -
za ny z wcho dze -
niem w „Pià ty
krok”, obej mu je
pra c´ sa mo dziel nà.
In dy wi du al ne dzia -
ła nie jest w za kła -
dzie moc no roz po -
wszech nio ne. Pra -
cow ni cy od daw na
zgła sza jà pro po zy cje po pra wy,
wy szu ku jà nie pra wi dło wo Êci
i in for mu jà o nich na spe cjal nie
przy go to wa nych for mu la rzach.
Nie od dziÊ wia do mo, ˝e im wi´ -
cej osób pa trzy, tym wi´ cej zo ba -
czy. Dla te go tak wa˝ ne jest
przej Êcie do „Szó ste go kro ku”
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Opinie i oceny
Konrad Świeca, pracuje w FAP od września 2006 roku
jako elektronik w Utrzymaniu Ruchu Lakierni. „Muszę
przyznać, że szkolenie to prowadzone zupełnie inaczej.
Możemy wykazać się swoją wiedzą w tej kwestii, ale
możliwa jest także integracja,
porozmawianie o tym, co się
zaobserwowało podczas pracy. 
Poza tym, nie jest nudno. Zazwyczaj
wykładowca przez 8 godzin o czymś
opowiada, tutaj cały czas
uczestniczymy w zajęciach. Już
po pierwszym szkoleniu zacząłem
zwracać uwagę na niebezpieczne
sytuacje. Byłem bowiem kiedyś
świadkiem zdarzenia na Lakierni B,
kiedy nieoznakowany dwuteownik wystawał z konstrukcji
kabiny transparentu. Przechodzący obok pracownicy,
zwłaszcza wyższego wzrostu, mogli go nie zauważyć
i uderzyć się o niego w głowę. Dlatego z kolegami
okleiliśmy tą wystającą końcówkę konstrukcji
dwukolorową taśmą, by z daleka rzucała się w oczy.
Myślę więc, że takie szkolenia kształtują bezpieczeństwo
w pracy. Jeżeli człowiek zabezpiecza sobie swoje miejsce
pracy, to jest większa szansa, że nic mu się nie stanie”.

UCZESTNICY

Istotà 
zaj´ç była

praca 
w grupie 
i dialog

Podczas
warsztatów
grupy nie tylko
analizowały
wypadki
przy pracy,
musiały też
przygotować
materiał
szkoleniowy,
korzystając
z rysunków,
które ułatwiły im
zobrazowanie
niebezpiecznych
zachowań

Agnieszka Charkot, pracuje od 1989 roku, obecnie jako
kontroler jakości z działu Audit Wyrobu Dostawców:
„Warsztaty są dla mnie dużym zaskoczeniem. Pracujemy
w grupach, cały czas dyskutujemy, nie możemy być
nastawieni tylko na słuchanie, musimy też myśleć. Jednym
słowem, cały czas coś się dzieje. Podoba mi się także to, 
że wszyscy czujemy się równi. Nie odczuwa się dystansu

pomiędzy wykładowcą
i słuchaczami, tutaj każdy ma
prawo do własnego zdania,
własnej opinii. Po takim
szkoleniu będę z pewnością
przywiązywała większą wagę
do spraw bezpieczeństwa. 
Bo w trakcie warsztatów
omawialiśmy bardzo dokładnie
wypadki, jakie zdarzyły się u nas
w zakładzie, sami

analizowaliśmy ich przyczyny, sposoby ich uniknięcia itp.
Codziennie dużo się przemieszczam po zakładzie. Muszę
więc uważać na poruszające się po firmie wózki widłowe,
śliskie posadzki itp. Teraz, po szkoleniu, będę na to zwracała
większą uwagę. Bo niby każdy z nas wie, co powinien robić,
a czego powinien unikać, ale punkt widzenia się zmienia, 
gdy dany problem zostanie zobrazowany i przeanalizowany.
Później jeszcze trzeba wyciągnąć wnioski i ocenić
zachowania ludzi, którzy wypadek spowodowali”.
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na szym warsz ta tom. Prze kaz 
jest czy tel ny: – Trosz cz´ si´
o cie bie, ty trosz czysz si´ o mnie.
Nie ste ty, lu dzie nie lu bià przyj -
mo waç uwag współ pra cow ni -
ków, a człon  ko wie do zo ru nie
za wsze sà w sta nie za re ago waç.
Wła Ênie dla te go wdro ̋ y li Êmy au -
dy ty SMAT (Sa fe ty Ma na ge ment
Au dyt Tra ining), tj. au dy ty opar -
te o za sa d´ part ner stwa i dia lo gu.
Cho dzi w nich o ob ser wa cj´ po -
zy tyw nych za cho waƒ i prze ana li -
zo wa nie ich w ce lu okre Êle nia
sła bych punk tów. W ˝ad nym
wy pad ku nie ma tu mo wy o wy -
ty ka niu nie pra wi dło wo Êci, tyl ko
prze wi dy wa niu, ja kie mo gà byç
kon se kwen cje lek ce wa ̋ e nia za -
sad bez pie czeƒ stwa pra cy”. 

Efek ty do tych cza so wych dzia łaƒ
fi la ru Sa fe ty sà ju˝ wi docz ne.
W ob sza rach mo de lo wych nie
od no to wu je si´ ju˝ wy pad ków
ani zda rzeƒ, któ re mo gà si´ 
z du ̋ ym praw do po do bieƒ stwem
przy czy niç do wy pad ku. Te raz
cho dzi o to, aby jak naj wi´k sza
licz ba pra cow ni ków prze wi dy -
wa ła skut ki te go, co si´ mo ̋ e
zda rzyç, gdy b´ dà za cho wy waç
si´ nie od po wie dzial nie, na wet je -
Êli to za cho wa nie do ty czyç b´ -
dzie bła hych spraw. In ten cjà
dzia łu BHP jest, aby oso by, któ re
uczest ni czà w warsz ta tach
i prze szły szko le nia, by ły za an ga -
˝o wa ne w po dej Êciu do za gad -
nieƒ bez pie czeƒ stwa i dzie li ły si´
z in ny mi uzy ska nà wie dzà. 

Warsztaty organizowane są co kwartał.
Uczestniczą w nich przedstawiciele

wszystkich ZT, głównie tych, w których odnotowuje się
najwięcej wypadków. Po raz pierwszy do udziału

zaproszono także pracowników Jakości i Utrzymania
Ruchu. W sumie do tej pory przeszkolono około 100
pracowników. Zajęcia podzielone są na trzy panele.

W pierwszym każda grupa typuje niebezpieczne
zachowania, najczęściej notowane w zakładzie

i analizuje wspólnie ich przyczyny. Najważniejszy
w ocenie jest człowiek, który nie zwracając uwagi
na bezpieczną pracę może w efekcie spowodować

wypadek (np. nie wymieniając zużytej ochrony,
pobierając więcej detali niż jest to przewidziane itp.). 

W drugim panelu każda grupa ogląda film,
ukierunkowany na reagowanie na niebezpieczne

zachowanie. Uczestnicy zapisują na karteczkach SMAT
swoje obserwacje zachowań, dotyczące zarówno

pozytywnych, negatywnych, jak i niebezpiecznych
uwarunkowań. Każda grupa omawia film, a pozostali

uzupełniają opinie  o swoje obserwacje. 
W trzecim panelu grupy starają się odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego szkolenia BHP są zazwyczaj

nudne. W czasie tych zajęć grupy muszą same
przygotować krótki materiał szkoleniowy w oparciu

o Kartę analizy przyczyn wypadku. W tym celu
konieczne jest przeanalizowanie wypadku, wybranie

rysunków, które były potrzebne do zobrazowania tego
przypadku, i przygotowanie na tej podstawie szkolenia

dla uczestników. Chodzi o to, aby uczestnicy nie byli
nastawieni tylko na odbiór, ale by też dali coś z siebie.

Zdaniem organizatorów, po takich warsztatach jest
szansa, że uczestnicy zmienią nastawienie do
charakteru szkoleń, i do tego, jak je odbierać.

Wi´cej o szkoleniu
METODYKA NAUCZANIA
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mie li na pra wiç miej sco we uszko -
dze nia la kie ru na po kry wach sil -
ni ków Fia ta Pan da. By ły to, jak
wy ja Ênia ła Gra ̋ y na Ban do ła (na
zdj´ciu druga z lewej), kie ru jà ca
dzia łem Sprze da˝ cz´ Êci za mien -
nych i usług, te sa me po kry wy,
któ re la kie ro wa li pod czas eli mi -
na cji, a ry sy i na ci´ cia na nich po -
wsta ły pod czas ba daƒ s´ dziow -
skich. Te raz na le ̋ a ło jak naj sku -
tecz niej usu nàç te Êla dy. Pra c´
po dzie lo no na trzy eta py: przy go -
to wa nie po wierzch ni, la kie ro wa -
nie i czyn no Êci wy koƒ cze nio we.
Oce nia no te˝, czy za wod ni cy
prze strze ga li przy pra cy za sad
bhp i sto so wa li Êrod ki ochro ny
oso bi stej. Mak sy mal na licz ba
punk tów za za da nie prak tycz ne
wy no si ła 65. Do te go do cho dzi ło
5 punk tów za skła da nie 
pi sto le tu la kier ni cze go
na czas.
Zwy ci´z cà kon kur su,
a wi´c „Mi strzem
La kier nic twa
De ale rów Fiat
Au to Po land” 
zo stał Ra fał
Sie rek z
Cen trum
Sprze da ̋ y
Fiat Au to 

W I etapie kon kur su ogło -
szo nego przez Fiat Au to
Po land oraz fir my b´ dà ce
do staw ca mi la kie rów sa -

mo cho do wych – PPG, Du Pont
i BASF, uczest ni czy ło bli sko
szeÊç dzie si´ ciu la kier ni ków z ca -
łej Pol ski. Ka˝ dy roz wià zy wał test
teo re tycz ny i mu siał  po ma lo waç
wy zna czo nym ko lo rem – srebr ny
me ta lik – po kry w´ sil ni ka sa mo -
cho du Fiat Pan da. Wy ło nio no
wów czas szóst k´ fi na li stów. 
Pod czas fi na łu, roz gry wa ne go
25 paê dzier ni ka w Cen trum
Szko le nio wym PPG In du stries
w pod war szaw skich Mi cha ło wi -
cach kon ku ren cje roz po cz´ ły si´
od wy peł nia nia te stu z py ta nia mi
do ty czà cy mi pod sta wo wych za -
gad nieƒ zwià za nych z la kier nic -
twem sa mo cho do wym, a wi´c
tech no lo già na praw, do bo rem
ko lo rów, a tak ̋ e za sad BHP. „Fi -
na li Êci mie li na to go dzi n´, ale
z te stem po ra dzi li so bie znacz nie
szyb ciej – wy ja Êniał An drzej Ja -
strz´b ski, szef Cu sto mer Se rvi ce
w FAP (na zdj´ciu pierwszy
z lewej), b´ dà cy prze wod ni czà -
cym ko mi sji s´ dziow skiej. – Za
test teo re tycz ny za wod ni cy mo gli
zdo byç 30 punk tów”.
W cz´ Êci prak tycz nej za wod ni cy

Rafał Sierek 
najlepszym lakiernikiem w sieci FAP

Zwyci´zcà konkursu o tytuł
„Mistrza Lakiernictwa Dealerów
Fiat Auto Poland” został Rafał
Sierek z Centrum Sprzeda˝y FAP.
Podczas finału zdobył 97 punktów
i pokonał pi´ciu rywali.
TEKST Anna Borsukiewicz
FOTO Satiz Poland

Po land w Biel sku -Bia łej, któ ry
zdo był 97 punk tów. Dru gie
miej sce za jàł Sła wo mir Pelc
z Au to -Res w Rze szo wie, a trze -
cie Sła wo mir Czer wiƒ ski z fir my
Szcz´ sny -Zja wio ny – Dà bro wa
Gór ni cza. Po za po dium – ex
aequo na IV miej scu – upla so -
wa li si´: Syl we ster Sa dłow ski –
Bi lex z Ło dzi, Szy mon Gra bow -
ski – Au to -Dar z Cz´ sto cho wy
oraz Ire ne usz Czy ba – Au to -Mo -
to -Sza tan z So snow ca.
„Był to pierw szy la kier ni czy kon -
kurs w sie ci de aler skiej Fiat Au to
Po land, ale ma my za miar or ga ni -
zo waç go cy klicz nie – mó wi ła
Gra ̋ y na Ban do ła. – Kon kurs
po zwa la lakiernikom spraw dziç
si´ za wo do wo, a udział w fi na le
jest Êwia dec twem wy so kie go po -
zio mu Êwiad czo nych usług”.

Mistrz
Lakiernictwa
Dealerów Fiat
Auto Poland
Rafał Sierek
z Centrum
Sprzedaży Fiat
Auto Poland
w Bielsku-Białej
(w środku) oraz
pięcioosobowe
jury złożone
z przedstawicieli
Fiat Auto Poland
i dystrybutorów
lakierów
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NEWSYn
11listopada, w Święto Niepodległości na Zamku

Królewskim w Warszawie, dyrektor tyskiego
zakładu Zdzisław Arlet, został wyróżniony tytułem

„Znakomity Przywódca”. Nagroda ustanowiona jest 
przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości, promujący w ten

sposób polskich menedżerów, którzy swoją pracą
przyczyniają się do ciągłego doskonalenia zarządzania

organizacją, którą kierują. Nagrodę dyr. Arletowi 
wręczyli: wicepremier rządu RP, minister gospodarki 

Waldemar Pawlak i prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Andrzej Arendarski. 

Dyrektor Zdzisław Arlet w 2004 roku odbierał Polską
Nagrodę Jakości dla fabryki, a w 2007 roku – Indywidualną

Nagrodę Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego.

DYREKTOR ZDZISŁAW ARLET 
„ZNAKOMITYM PRZYWÓDCÑ”

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita” po raz kolejny opublikowała
Listę 2000 najlepszych przedsiębiorstw w polskiej

gospodarce.  Liście towarzyszy wybór Dobrych Firm 2010, dokonany
przez kapitułę nagrody, wśród których znalazła się spółka Fiat
Auto Poland. Firma z Tychów otrzymała tytuł:  Dobra
Firma 2010 i Najszybciej Rozwijająca się Firma z Listy 2000.
Na zdjęciu: Bogusław Cieślar (rzecznik Fiat Auto Poland), 
odbiera z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu, 
Mikołaja Budzanowskiego oraz redaktora naczelnego
Rzeczpospolita, Pawła Lisickiego – statuetkę Dobra Firma 2010
oraz dyplom  Najszybciej Rozwijająca się Firma. 

TYTUŁ „DOBRA FIRMA” DLA FAP

Firma Fiat Powertrain
Technologies zdobyła

prestiżową międzynarodową
nagrodę „TECHNOBEST 2010”

za innowacyjny dwucylindrowy
silnik TwinAir.
Nagroda została przyznana przez
AUTOBEST, jedno z najważniejszych
europejskich jury w branży
motoryzacyjnej, złożone 

z 15. dziennikarzy reprezentujących
Bułgarię, Cypr, Chorwację, Czechy,

Grecję, Węgry, Macedonię, Polskę,
Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, 
Turcję i Ukrainę.

Przyznając nagrodę „TECHNOBEST 2010” dla
silnika 0,9 TwinAir, jury doceniło rewolucję technologiczną
silnika produkowanego przez FPT.
Nagroda „TECHNOBEST 2010” jest kolejnym potwierdzeniem
wagi, jaką Grupa Fiat i Fiat Powertrain Technologies
przywiązują do ochrony środowiska i konsekwentnego
zaangażowania w zmniejszenie poziomu szkodliwych emisji. 

NAGRODA „TECHNOBEST 2010” 
DLA SILNIKA TWINAIR
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JOHN ELKANN 
NAGRODZONY
W NOWYM JORKU

WIZYTA W ZAKŁADZIE
FIAT POWERTRAIN
TECHNOLOGIES POLAND
15października br. w bielskim zakładzie Fiat Powertrain Technologies gościła grupa

emerytowanych pracowników FSM i Fiata Auto Poland. Jak podkreślali uczestnicy,
była to dla nich swego rodzaju podróż sentymentalna w dobrze znane im, a obecnie
całkowicie zmodernizowane przez następców miejsca, w których prowadzona jest
nowoczesna działalność. Wszyscy byli pod wrażeniem nowoczesnych maszyn i urządzeń i nie
potrafili ukryć dumy, że ich wysiłek jest w taki sposób kontynuowany i rozwijany, a dzięki
niemu w firmie znajduje pracę i satysfakcję zawodową wielu młodych pracowników.  

Prezes Fiata, John Elkann otrzymał
w Nowym Yorku nagrodę Appeal of

Conscience, fundacji, która promuje
dialog między wyznawcami różnych
religii i kultur. Przed gronem prawie
trzystu gości, wśród których były takie
osobistości jak Shimon Peres i Henry
Kissinger, Elkanna uhonorowano jako
przedstawiciela młodej generacji
przejawiającego „energię i dobrą wolę”.
W swoim przemówieniu prezes Fiata
wskazał na wagę wolności, dialogu
międzykulturowego oraz respektowania
praw ludzkich, które są najważniejszą
bronią w walce z przejawami
nietolerancji. Tę samą nagrodę, 25 lat
temu, otrzymał dziadek Johna Elkanna,
Giovanni Agnelli.

CZTERY MILIONY 
FIATÓW DUCATO
Zakład w Sevel osiągnął rekord produkcyjny – cztery miliony pojazdów. Czteromilionowym

pojazdem, który ukoronował sukces produkcyjny był Fiat Ducato Maxi
z silnikiem 3.0 Multijet Power z automatyczną skrzynią Comfort –Matic. Sevel to największa
europejska fabryka produkująca średnie i duże samochody dostawcze, zaś produkowana
przez nią rodzina pojazdów X250 to najlepiej sprzedający się segment w Europie.
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NEWSYn
Przy okazji Gran Prix Italia

w Monzy, Fernando Alonso
i Filippe Massa otrzymali dwa
modele Abarth 695 „Tributo
Ferrari”. Modele te, pochodne
Fiata 500, wyposażone w silnik
1.4 turbo o mocy 180 koni mogą
osiągnąć prędkość 225 km/h
i rozpędzić się od 0 do 100 km
w siedem sekund. Nadwozie
pokryto jedynym w swoim rodzaju
czerwonym kolorem Ferrari, 
zaś detale zrobiono z włókna
węglowego. 
Nowy Abarth potwierdza
legendarny związek między
Skorpionem i Cavallino, dwoma
markami, którym zależy
na osiągach i wygranych
w wyścigach.

SKORPIONY I FERRARI 

REKORDOWY DOBLÒ

Alfa Romeo zaczęła wyposażać model Alfy Mito w automatyczną
skrzynię biegów Alfa TCT z podwójnym sprzęgłem. Skrzynia,

opracowana i produkowana przez Fiat Powertrain Technologies, składa
się z dwóch przekładni ułożonych równolegle, każda z osobnym
sprzęgłem. Rozwiązanie to pozwala na wybór i wrzucenie kolejnego
biegu, podczas gdy poprzedni jeszcze działa. W ten sposób zmiana
biegów odbywa się szybciej, a komfort jazdy jest o wiele większy niż
przy tradycyjnych automatycznych skrzyniach.

Z zakładu w Bursie (Turcja) zjechał milionowy Fiat Doblò.
To pojazd w kolorze kawy przeznaczony na rynek lokalny.

Doblò to pierwszy model produkowany w zakładzie w Tofa
przeznaczony na eksport, który osiągnął tak dobry wynik
w niecałe dziesięć lat.

SKRZYNIA TCT 
DO ALFY MITO



ROZMAWIAŁA

Anna 
Lubertowicz-

Sztorc

PAWEŁ KRÓLIKOWSKI 

Daj´ sobie
rad´...

Paweł Królikowski mówi o polskim teatrze,
popularnoÊci, dzieciach i... Alfach Romeo. 
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Pierw szà Pa na fil mo wa ro la to
chu li gan w fil mie dla dzie ci
„Dzieƒ Ko li bra”. Czy jest Pan
ta kim ˝y cio wym chu li ga nem? 
Po cho dzi my – pa ni re dak tor
– z ta kiej epo ki, ˝e ma tu ra jesz cze
coÊ zna czy ła, lu dzie po tra fi li ze
so bà roz ma wiaç i ko mu ni ko waç
si´, z epo ki w któ rej wie rzo no, ˝e
sà na Êwie cie pew ne war to Êci, któ -
rym na le ̋ y hoł do waç, no siç je
w ser cu i w gło wie. Je ̋ e li te war to -
Êci zo sta jà na ru sza ne to m´ skà
(i ludz kà) rze czà jest prze ciw sta -
wiaç si´ ta kim za cho wa niom. Czy
to jest chu li gaƒ stwo? Nie chc´ so -
bie tak ka dziç, ale czy to nie jest
tak, ˝e je ̋ e li ktoÊ jest do brze wy -
cho wa ny, do brze uło ̋ o ny, oczy ta -
ny, umie jà cy po pol sku mó wiç ca -
ły mi zda nia mi pod rz´d nie lub
nad rz´d nie zło ̋ o ny mi to jest chu -
li ga nem? Wi docz nie na dzi siej sze
cza sy tak...
Prze pra szam, bar dzo si´ Pan
zde ner wo wał, ale nie zro zu -
mie li Êmy si´. Mnie cho dzi -
ło o po zy tyw ny wy dêwi´k
te go sło wa – o ra doÊç

z ka˝ de go dnia, o nie spo ̋ y tà
ener gi´, swo isty ape tyt na ˝y cie,
któ re to ce chy, wy da je mi si´, Pan
uosa bia...
Uro dził si´ pan w Zduƒ skiej
Woli, po tem by ła szko ła te -
atral na we Wro cła wiu, Te atr
w Ło dzi, te raz Za le sie
Gór ne pod War sza -
wà. Któ reÊ z tych
miejsc jest dla Pana
zna czà ce?
Wspa nia le wspo mi -
nam fan ta stycz ne
wa ka cje w Te atrze
Stu dyj nym '83 im.
Ju lia na Tu wi ma
w Ło dzi

pod dy rek cjà Paw ła No wic kie go.
By ła nas tam spo ra gru pa mło -
dych ak to rów i garst ka doj rza łych
ko le gów. Ro bi li Êmy tam du ̋ e za -
mie sza nie. Przy naj mniej tak nam

si´ wy da wa ło. Po tem
po je cha łem za ˝o -

nà do Wro  cła -
wia, gdzie nie
by ło spe cjal -
nie dla mnie
pra cy w te -
atrze, choç

– praw d´
mó wiàc – nie
bar dzo si´
o nià sta ra -

łem. Za czà łem
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ro biç in ne rze czy, ale to ju˝ ko lej -
na hi sto ria. 
Ja ka? 
Przez 15 lat pra co wa łem w te le wi -
zji ja ko au tor i re ̋ y ser pro gra mów
mło dzie ̋ o wych ta kich, jak na
przy kład „Tru skaw ko we stu dio”.
Wszyst ko po to, aby sa me mu so -
bie prze dłu ̋ yç ten mło dzieƒ czy,
mo ̋ e na wet dzie ci´ cy, czas.
Nie cià gn´ ło Pa na do te atru, 

fil mu?
Nie, nie. Do tej po -

ry – ja ko ak to ra
– te atr na -

peł nia
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mnie uczu ciem nie po ko ju. Na -
wet ten na naj wy˝ szym po zio -
mie. Nie któ re spek ta kle oglà dam
z za chwy tem, ale sie bie w te atrze
kiep sko wi dz´, a o te atrze w Pol -
sce my Êl´... To, co ja my Êl´, to
mo ja spra wa, ale zo staw my to...
Te atr zo stał w Pol sce spau pe  ry -
zo wa ny, znisz czo ny i to przez
lu dzi te atru, któ rzy za ufa li
urz´d ni kom. 
W ki nie – zwłasz cza w tych
ostat nich ro lach – czu je si´ Pan
Êwiet nie. Czy se ria lo we i fil mo we
ro le da jà Pa nu sa tys fak cj´? 
Nie by ło ta kie go przy pad ku
w ostat nich la tach, ˝e bym gdzieÊ
za grał, a po tem z te go po wo du
ma ru dził, ˝e coÊ by ło nie tak. Cz´ -

sto na rze kam na fi nan se,
ale to na sza na ro do wa
ce cha...
Mo ̋ e za kil ka lat ob sa -
dzi si´ Pan w zu peł nie

FOTO: DANIEL
RATOW

SKI



in nej ro li? Bie rze to Pan pod
uwa g´?
Ja oczy wi Êcie mo g´ to so bie wy -
obra ziç, ale zbyt an ga ̋ u j´ si´
emo cjo nal nie w to, co ro bi´. Ze
trzy, czte ry ra zy w ˝y ciu by ło ju˝
tak, ˝e zmie nia łem opty k´ pa -
trze nia na Êwiat, zmie nia łem za -
wód i pra c´. To sà moc ne mo -
men ty w ˝y ciu i to za wsze
kosz tu je. Nie ma tak, ˝e to si´
ro bi na zim no, z wy ra cho wa nia.
Nie, nie! To jest bo le sne i dla za -
in te re so wa ne go i dla osób z nim
˝y jà cych. Mo ̋ e byç nie zno Êne,
nie do wy trzy ma nia. 
Mał ̋ eƒ stwo ak tor skie, pi´ cio ro
dzie ci. To ogrom ne ob cià ̋ e nie
pod ka˝ dym wzgl´ dem. Da je pan
so bie ra d´?
Ja to so bie da j´ ra d´, ale mo ja ˝o -
na nie wiem, co kom bi nu je. Ma -
my pi´ cio ro dzie ci, a ona po je cha -
ła z UNICEF-em ra to waç dzie ci
w Afry ce. Ja si´ bar dzo z tà ideà
iden ty fi ku j´, ale prze cie˝ nie mo g´
byç od po wie dzial ny za wszyst kie
dzie ci na Êwie cie. ˚o na na to miast
wy je˝ d˝a, tam gdzie na wet o te le -
fo nach nie sły sze li i jest to dla niej
strasz nie wa˝ ne. 
A mo ̋ e ˝o na chcia ła od po czàç?
To nie jest od po czy nek tyl ko ci´˝ -
ka pra ca. Nie jest to rów nie˝ bez -
piecz ne dla zdro wia i ta dziu ra
na ma pie, do któ rej po je cha li – to
za wsze jest ry zy kow ne. 
To jak roz ła do wu je Pan stres,
pro ble my z pra cà, do mem?
Nie pi j´ ˝ad ne go al ko ho lu, choç
wiem, ˝e wy glà dam na ta kie go, co
pi je... (Êmiech). Od pr´ ̋ a mnie ka -
wa łek do bre go tek stu, kil ka wer -
sów wier sza, ja kiÊ frag ment ład nej
pio sen ki. I głu po ta po li ty ków mnie
bar dzo od pr´ ̋ a...
Pan sam na pi sał bar dzo wie le
pio se nek – dla mło dzie ̋ y przede
wszyst kim. Wra ca Pan cza sem
do nich?
Mo im dzie ciom pusz czam te pio -
sen ki – mam ta kie taj ne, pry -
 watne ar chi wum. Ry mo wa ne
ukła dan ki bar dzo so bie ce ni´
i trzy mam na czar nà go dzi n´. Jak
mi ju˝ nic nie zo sta nie, co mnie

ukoi, to ta ki czte ro wiersz bar dzo
do brze za dzia ła...
Któ ra z form dzia łal no Êci da je
naj wi´ cej sa tys fak cji, naj bar dziej
Pa nu od po wia da?
Pra c´ trak tu j´ ja ko po słan nic two
rze mieÊl ni cze. I chciał bym, by tak
by ła oce nia na. Ak tor stwo nie jest
for mà za wo alo wa nej pro sty tu cji,
lan so wa nia si´, ale umie j´t no Êcià
opo wia da nia pew nej hi sto rii. I tak
chciał bym, ˝e by to by ło od bie ra ne.
Ale po nie wa˝ od by wa si´ to
w spo sób pu blicz ny, to w ostat -
nich la tach otocz ka po za me ry to -
rycz nej war to Êci tych pre zen ta cji
jest wa˝ niej sza od sa mej pre zen ta -
cji... A wie Pa ni, co mnie naj bar -
dziej cie szy?

Co?
Wczo raj by łem w Ra do miu i po -
błà dzi łem – ni gdy nie mo g´ od -
szu kaç sa li wi do wi sko wej Urz´ du
Miej skie go. W pew nym mo men -
cie za je chał mi dro g´ po li cjant
po cy wil ne mu, za in te re so wał si´,
cze go szu kam i po wie dział: „pan
je dzie za na mi. To za Pit bul la”. To
bar dzo ład ne po dzi´ ko wa nie. 
Lu bi Pan swo jà po pu lar noÊç?
Nie b´ d´ kła mał – od dziec ka za -
wsze wszyst ko naj le piej wie dzia -
łem i lu bi łem byç w cen trum za -
in te re so wa nia. Ja nie trak tu j´
swo jej po pu lar no Êci, ja ko do pust
bo ̋ y i nie szcz´ Êcie, ale chciał -

Paweł Królikowski

Aktor teatralny i filmowy, reżyser, twórca wielu
piosenek. Urodził się 1 kwietnia 1961

w Zduńskiej Woli. Jego pierwszą rolą ekranową był
chuligan w filmie dla dzieci i młodzieży „Dzień
kolibra”.
W 1987 roku ukończył Wydział Aktorski
w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu i związał się z Teatrem Studyjnym ’83 im.
Juliana Tuwima w Łodzi. Następnie wraz z żoną
przeprowadził się do Wrocławia. W Oddziale
Regionalnym Telewizji Wrocław TVP 3 podjął pracę
w ośrodku telewizyjnym, realizując przez trzynaście
lat programy dla młodych widzów – „Truskawkowe
studio”,  do którego napisał ponad sto piosenek
i cykl dokumentalny „To twoja droga”. Powrócił
na szklany ekran rolą dziennikarza
w serialu „Czwarta władza”. Następnie zagrał postać

charyzmatycznego, pełnego energii
lekarza onkologa profesora Sławomira Starzyńskiego
w „Na dobre i na złe”. Telewidzowie mogli go oglądać
w roli policjanta Igora Rosłonia w serialu „PitBull”,
w roli zakamuflowanego gliniarza w serialu „Fałszerze
– powrót Sfory” oraz Kusego w serialu „Ranczo”.
W wieku 21 lat, na egzaminach do wrocławskiej
szkoły aktorskiej, poznał swoją przyszłą żonę,
aktorkę Małgorzatę Ostrowską, powszechnie znaną
z roli Grażyny Lubicz w telenoweli TVP 1 „Klan”. Mają
piątkę dzieci; trzech synów Antoniego (ur. 1989),
Jana (ur. 1991) i Ksawerego (ur. 2007) oraz dwie
córki: Julię (ur. 1999) i Marcelinę (ur. 2001). Paweł
ma młodszego brata, aktora – Rafała
Królikowskiego.
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bym, aby to, co ro bi´ – po wtó rz´
raz jesz cze – by ło trak to wa ne
w ka te go riach do brze wy ko na ne -
go rze mio sła. Wca le nie chc´,
aby mnie wszy scy roz po zna wa li.
Ale i tak Pa na roz po zna jà, a ko -
bie ty rzu ca jà si´ na Pa na...
Nie, nie, nie. Wie dzà, ˝e je stem
przy bi ty gwoê dziem...
Syn An tek po szedł w Paƒ stwa
Êla dy, ma jàc za le d wie 21 lat za -
grał w kil ku fil mach, se ria lach.
Cie szy to Pa na?
To jest otwar ty roz dział, ja mu se -
kun du j´, dr˝´ o nie go, ale niech
ro bi, co chce – oby mu si´ wio dło
jak naj le piej. Niech kom bi nu je,
niech wy la tu je z gniaz da, tyl ko
niech uwa ̋ a na tur bu len cje...
A młod sze mu bra tu Ra fa ło wi,
zna ne mu ak to ro wi, Pan za z -
dro Êci?
Ra fa ło wi za zdrosz cz´ naj bar dziej
te go, ˝e jest mo im bra tem...
(Êmiech). Ma do bry punkt od nie -
sie nia – star szy brat. I jest si´
od cze go od bi jaç.
Oprócz mi ło Êci do ˝o ny i dzie ci
ko cha Pan sa mo cho dy. Co ta -
kie go fa scy nu jà ce go jest w „ga -
ra ̋ u”? 
Pierw szà Al f´ Ro meo ku pi łem ˝o -
nie w 1996 ro ku. By ło to we Wro -
cła wiu. Jak sprze daw ca Êcià gnàł
czer wo nà opoƒ cz´ ze srebr nej
Alfy 146, to mo ja ˝o na – choç by -
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ła na mnie wÊcie kła – zmi´ kła
w se kun dzie. I po tem, jak po je -
cha ła tym sa mo cho dem na prze -
ja˝d˝ k´ i au tko za cz´ ło do niej
mru czeç, to za ko cha ła si´ bez
resz ty. Ta Al fa by ła cud na, ta ka
tro ch´ na sto lat ka, nie okieł za na,
peł na wdzi´ ku i pro sto ty. Prze je -
cha li Êmy nià 300 ty si´ cy ki lo me -
trów. Po tem – na ogół by ły
w na szej ro dzi nie tyl  ko Al fy
Ro meo. 
Ku po wa łem ró˝ ne sa -
mo cho  dy tej mar  ki
– mia łem
Al f´ 155
Q4. Zruj -
n o  w a  n a ,
ale słyn na
In te  gra le ,
wy pro du ko -
wa no tyl ko 2701
sztuk te go mo de lu.
Do pro wa dzi łem jà do
sta nu per fek cyj ne go, ale

zda rzy ła si´ ko li zja i wy łem po niej
pół ro ku. Na st´p nà ku pi łem
w Szwaj ca rii, w ser wi sie u Krzysz -
to fa Boł to wi cza jà wy re mon to wa -
łem – sà tam Êwiet ni me cha ni cy
i aby zno wu coÊ si´ jej nie sta ło,
szyb ko sprze da łem. A te raz mam
t´ – Alf´ Ro meo Spi der. 
Co tak Pa na pod nie ca w tym sa -
mo cho dzie?
Na p´d na czte ry ko ła, sil nik 3,2 l
i pra wie 300 KM, bar dzo rzad ka
rzecz, któ rej nie lu bi´, ale w tym
au cie si´ spraw dza – au to ma tycz -
na skrzy nia bie gów, no i zdej mo -
wa ny, mi´k ki dach. Ar che typ au -
ta, ma rze nie ka˝ de go chłop ca. To
bar dzo rzad ka wer sja. Nie ma ta -
kie go dru gie go prze ra so wa ne go,
wy ra fi no wa ne go au ta.
Roz ma wia Pan ze swo im sa mo -
cho dem?
A˝ tak stuk ni´ ty to nie je stem, ale
zda rza si´. 
Mo to ry za cyj ne ma rze nie? Gdy by
nie mu siał Pan li czyç si´ z kosz -
ta mi...
To ku pił bym pół to ra hek ta ra
grun tu, po sta wił bym ha l´ i tam
trzy mał bym pa r´ ta kich mo to -ma -
rzeƒ. Np. Al f´ Ro meo z lat dwu -
dzie stych, kie dy w ze spo le Al fy był
jesz cze En zo Fer ra ri. 
˚o na ma Al f´ Ro meo, syn An tek

te˝ jeê dzi au tem tej mar ki...
Mo ja ˝o na mia ła Al f´ Ro meo
Q4 Cros swa gon – re we la cja.

Od ku pi li Êmy jà od Ry sia
Ryn kow skie go. Ale ˝o na roz -

bi ła jà nie daw no, a to był cu -
dow ny sa mo chód. A An tek te˝
so bie Al f´ ku pił...

˚a łu je Pan w ˝y ciu cze goÊ? 
Nie, oglà daç si´ do ty lu

i na rze kaç na to, co by -
ło – o nie! To nie po

mo je mu... roz pa -
mi´ ty wa nie, ˝a ło -
wa nie...
Wsta je Pan ra no

i o czym my Êli?
W ogó le nie my Êl´.
Do czoł gu j´ si´ do

kuch ni, ro bi´ ka w´
i do pie ro wte dy mog´

za czàç my Êleç. 

Z Iloną
Ostrowską
na planie serialu
„Ranczo”

Ze trzy, cztery razy
w ˝yciu było ju˝ tak,

˝e zmieniałem 
optyk´ patrzenia

na Êwiat, zmieniałem
zawód i prac´ 
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Ś
wiat spor tów mo -
tocy klo wych uko -
 rono  wał swo je go
zwy ci´z c´, hisz paƒ-
skiego mo to cy kli st´
Jor ge go Lo ren zo
z ze spo łu Fiat Ya -
ma  ha Te am. Od
2007 ro ku spon so -

rem dru ̋ y ny ja poƒ skie go kon -
struk to ra jest Fiat Au to mo bi les
i od te go cza su te am po raz trze ci
z rz´ du zdo by wa mi strzow skie
lau ry. Wcze Êniej, w 2008 i 2009
ro ku, wy gry wał Va len ti no Ros si.
W cià gu za le d wie trzech se zo nów
dru ̋ y na od no to wa ła ogrom ne
po st´ py pod wzgl´ dem wy ni ków,
o czym Êwiad czà licz ne po le po si -
tion uzy ska ne przez Lo ren za oraz
suk ces Ros sie go. Ten ostat ni po -
wró cił do zwy ci´ skiej for my
w Ma le zji po prze rwie spo wo do -
wa nej wy pad kiem na to rze w Mu -
gel lo w czerw cu te go ro ku.
Dla Lo ren za, dwu dzie sto trzy lat ka
po cho dzà ce go z Pal my na Ma jor -
ce, to pierw sze tak znacz ne zwy -
ci´ stwo w naj wy˝ szej kla sie wy -
Êci gów mo to cy klo wych: Mo toGP.

Osià gnàł je, star tu jàc z bar dzo
wy so kiej, dru giej po zy cji w po -
przed nim se zo nie oraz ja ko zdo -
byw ca ty tu łu „Ro okie of the Year
2008”. Obec nie Fiat Yama ha 
Te am za mie rza po raz trze ci
z rz´ du zdo byç mi strzow ski ty tuł
w kla sie Te am i Kon struk to rów.
Fiat Au to mo bi les cie szy si´ z te go
zwy ci´ stwa, gdy˝ dzi´ ki nie mu

Jorge Lorenzo i Fiat
mistrzami Êwiata

Hiszpaƒski motocyklista 
z zespołu Fiat Yamaha
wygrywa Mistrzostwa
Âwiata MotoGP.
Jego triumf to
ukoronowanie 
sezonu teamu i jego
sponsora – Fiata
Automobiles.

Jorge Lorenzo
przed kolegą
z drużyny
Valentino
Rossim.
Powyżej:
triumfujący nowy
mistrz świata.

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
SPORT

CZAS WOLNY

zbli ̋ ył si´ do młod szej klien te li.
Za do wo lo na jest tak ̋ e spół ka Ive -
co, któ ra na czas trwa nia za wo -
dów wy po sa ̋ y ła dru ̋ y n´ w czte -
ry Stra li sy i je den Eco Da ily. Po za
sa mym wspar ciem te amu Yama -
hy, Ive co za gwa ran to wa ło ca ły
trans port sprz´ tu w 15 kra jach
Êwia ta, w któ rych roz gry wa ły si´
wy Êci gi mi strzostw. 
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Portale
społecznościowe

odwiedzane są
przez miliony

użytkowników 

Facebook, Youtube,
Flickr, Twitter.
U˝ytkownicy tych
serwisów
internetowych mogà
zawa˝yç na wyborach
handlowych milionów
klientów. Dlatego Fiat
Group Automobiles
stawia na właÊnie
takie wirtualne
społecznoÊci, aby
zwiàzaç klientów
z markà.

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
FGA

CZAS WOLNY
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TEKST

Carla 
Popaiz

Fiat w sieci

P
or ta le sà wy ra zem
zmian, ja kie za szły
ostat nio w ko mu ni -
ka cji spo łecz nej.
W cià gu dwóch lat
znacz nie bo wiem
wzro sła licz ba go -
dzin sp´ dza nych
przez u˝yt kow ni -

ków na Fa ce bo oku. Wir tu al na
prze strzeƒ sta ła si´ ro dza jem sie ci
w sie ci, istot nym ob sza rem wpły -
wa jà cym na wy bo ry han dlo we
klien tów. Dla te go co raz wi´ cej
firm sta ra si´ za ist nieç na por ta -
lach spo łecz no Êcio wych, by do -
trzeç w ten spo sób do klien tów. 
We dług ba daƒ prze pro wa dzo -
nych przez Fro zen Frogs, agen cj´
spe cja li zu jà cà si´ we wscho dzà -
cych ryn kach me diów, w por ta le
spo łecz no Êcio we efek tyw nie in -
we stu jà przede wszyst kim pro du -

cen ci sa mo cho dów, mo dy i spor -
tu. Fiat Gro up Au to mo bi les jest
jed nà z naj le piej od dzia łu jà cych
na in ter nau tów, po sia da bo wiem
spo re do Êwiad cze nie na po lu
Web 2.0. W 2006 ro ku wiel kim
suk ce sem cie szy ły si´ stro ny „Lu -
dzie Bra va” i „500 wants you”,
któ re umo˝ li wia ły u˝yt kow ni kom
in te rak cj´ z pro jek tan ta mi i de si -
gne ra mi w re ali za cji no we go Fia ta
500 i Bra vo.
Po bo omie por ta li spo łecz no Êcio -
wych, w mar cu ze szłe go ro ku,
po ja wi ła si´ stro na „Fiat on the
web”: in te rak tyw na plat for ma ko -
mu ni ka cyj na w for mie por ta lu
spo łecz no Êcio we go. „Cen tra la
ope ra cyj na” za wie ra ła stro n´
Face  bo oka, al bum fo to gra ficz ny
z Flic kra, ka nał vi deo Youtu be,
wresz cie pro fi le na Twit te rze
Friend Fe ed i De li cio us. Mar ka

pro wa dzi za tem in ten syw ny dia -
log z u˝yt kow ni ka mi sie ci, słu cha
ich rad, dzie li si´ otrzy ma ny mi
ma te ria ła mi i za pra sza do udzia łu
w ró˝ nych wy da rze niach. Dzia ła -
nia Fia ta w sie ci sà do sko na łym
przy kła dem So cial Bran du:
w cià  gu za le d wie sze Êciu mie si´ cy
Fiat od no to wał czte ry i pół mi lio -
na kon tak tów. I to wszyst ko bez
re kla my. In nym przy kła dem mo -
˝e byç vi deo – kon fi gu ra tor My -
500C, apli ka cja wy my Êlo na przez
Fa ce bo oka, któ ra po zwa la na
stwo rze nie wer sji ca brio, ulu bio -
ne go mo de lu i opra co wa nie jej
in dy wi du al ne go pro fi lu. W cià gu
czte rech mie si´ cy z tej mo˝ li wo -
Êci sko rzy sta ło 20 ty si´ cy u˝yt -
kow ni ków. 
Fiat nie jest je dy nà ak tyw nà w sie -
ci mar kà Gru py. Rów nie˝ Al fa
Ro meo od kil ku lat pro wa dzi sta ły



do mo wym. Fo to gra fie
osób, któ re wzi´ ły
udział w tej ini cja ty -
wie, ze bra no na st´p nie
w al bum „Wall for
free dom”. Ak cja Lan -
cii zo sta ła tak ̋ e wy ko -
rzy sta na przez Chry -
sle ra, któ ry po dwo ił jej

for mat. Lan cia wspie ra po nad to
pro jekt „In ter net for peace”, wy -
pro mo wa ny przez cza so pi smo
Wi red. Ce lem tej ini cja ty wy jest
skła da nie przez In ter net kan dy -
da tur do Po ko jo wej Na gro dy 
No bla 2010. Z ta kà sa mà pa sjà
Lan cia wspie raç b´ dzie tak ̋ e
Man  de la Day. W ze szłym ro ku
umo˝ li wi ła pi´ ciu ty siàc om u˝yt -
kow ni ków sie ci bez po Êred nie Êle -

dze nie kon cer tu
z No we go Yor -

ku i zaj rze nie
za ku li sy
im pre zy. 

dia log ze swo imi u˝yt kow ni ka mi.
Do brym przy kła dem mo ̋ e byç
hi sto ria mo de lu Mi To, któ ry za -
nim po ja wił si´ na ryn ku, stał si´
naj bar dziej dys ku to wa nym sa mo -
cho dem w sie ci. Na je go blo gu
za re je stro wa ło si´ po nad czte ry
ty sià ce u˝yt kow ni ków, któ rzy
stop nio wo po zna wa li po jazd na
vi deo, do ko ny wa li wpi sów, a na -
wet sta ra li si´ go wy kre owaç i wy -
ko naç. Stro na na dal dzia ła ak -
tyw nie i udzie la po nad 27
ty siàc om u˝yt kow ni ków bie ̋ à -
cych in for ma cji na te mat wszyst -
kie go, co do ty czy Êwia ta Al fy Ro -
meo. Szcze gól nie cie ka wy wy da je
si´ link po Êwi´ co ny Al fie Bre rze
w eks klu zyw nej wer sji wy po sa ̋ e -
nia Ita lian In de pen dent. Pierw szy
z 900 wy pro du ko wa nych eg zem -
pla rzy był bo ha te rem nie co dzien -
ne go raj du po naj pi´k niej szych
mia stach eu ro pej skich w po szu ki -
wa niu eks klu zyw ne go sty lu by cia.

Fiat 
na Facebooku

FIRMY W SIECI

ZFacebooka korzysta 
coraz więcej osób,

które poszukują na nim nie tylko
rozrywki, ale i kontaktują się

z innymi osobami oraz czerpią
dzięki niemu z różne informacje

i treści. Dlatego Facebook staje się
z dnia na dzień nieocenionym

źródłem informacji. A to skłania
firmy do wykorzystania serwisu jako

narzędzia promującego markę. 
Swoje miejsce na Facebooku mają

także marki Fiata. Zachęcamy
pracowników grupy do zostania
fanami tych stron. Nowe profile

dostępne są pod adresami: 
www.facebook.com/FiatPl 

(marka FIAT)
www.facebook.com/AlfaRomeoPl

(marka Alfa Romeo)
www.facebook.com/LanciaPl

(marka Lancia)
www.facebook.com/AbarthPl 

(marka Abarth)

W cià gu 20 dni, fo to re por -
ter Giu lia nel li Fo sco wy ko -
nał wie le cie ka wych zdj´ç
i fil mów vi deo, prze pro wa -
dził sze reg wy wia dów
z oso ba mi za in te re so wa -
ny mi na tra sie mo de lem.
Na ekra nie mo˝ na by ło
Êle dziç ca łà hi sto ri´ za 
po mo cà „ma plo gu”, ro -
dza ju ma py, na któ rej 
Fo sco przy kle jał ze bra ny
ma te riał. 
Ko lej na no win ka Al fy Ro -
meo zwià za na jest z wpro wa dze -
niem na ry nek Giu liet ty. Mar ka,
bo gat sza o do Êwiad cze nie z Mi -
To, stwo rzy ła spe cjal nà stro n´ po -
Êwi´ co nà no we mu mo de lo wi, by
daç po le do po pi su kie row com
„na tyl nym sie dze niu” o na zwie:
Al fa Ego. Po zo sta je jesz cze
Lancia, któ rà mo˝ na za li czyç do
nie zwy kle za an ga ̋ o wa nych spo -
łecz nie ma rek. Nie daw no za koƒ -
czo no na Fa ce  booku pierw szy
„so cial -flash -mob”, za ty tu ło wa -
ny „Your Fa ce For Fre e dom”,
któ ry wspie ra kam pa ni´
uwol nie nia Aung San Suu
Kyi. Na stro nie tej pro szo -
no u˝yt kow ni ków o za mia -
n´ fo to gra fii w swo im
pro fi lu na zdj´ cie
zdo byw czy ni Po ko -
jo wej Na gro dy 
No b la, któ ra od
lat wal czàc o po -
sza no wa nie praw
czło wie ka w Bir -
mie, prze trzy -
my wa na jest
w aresz cie

Coraz 
cz´Êciej marki
samochodowe

sà obecne
w sieci 
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TEKST Marek Kamiƒski
FOTO Ireneusz Kaêmierczak

z gitarà
Tyska jesieƒ

N
a fe sti wal skła da jà si´ trzy ele men -
ty: kon kurs, lek cje mi strzow skie
i naj bar dziej ocze ki wa ne przez
pu blicz noÊç kon cer ty gwiazd. Or -
ga ni za to rzy naj wy raê niej nie sà
prze sàd ni. Do 13. edy cji za pro si li
trzy na stu gi ta rzy stów. Naj wi´k sza
gwiaz da Âlà skiej Je sie ni Gi ta ro -
wej, zna ko mi ty gi ta rzy sta Al Di

Me ola wy stà pił trzy na ste go. Bi le tów na kon cert
za bra kło kil ka ty go dni wcze Êniej, a szcz´ Êliw cy,

któ rzy mo gli po słu chaç mi strza, na gro dzi li kon -
cert owa cjà na sto jà co. Trud no si´ dzi wiç, bo mi -
mo, ˝e w Ty chach wy stà pi ło w po przed nich la tach
mnó stwo zna ko mi tych ar ty stów, tak elek try zu jà -

ce na zwi sko jesz cze si´ nie po ja wi ło. Al Di
Me ola to je den z naj bar dziej zna nych

ame ry kaƒ skich gi ta rzy stów jaz zo -
wych. W la tach 70. grał m. in.

z Chickiem Co reà i Ja co Pa sto -
riu sem. W na st´p nej de ka -
dzie two rzył naj słyn niej sze

jaz zo we trio gi ta ro we
wraz z Pa co de
Lu cià i Joh nem
McLau gh li nem.
Ich pły ta „Fri day

Al Di Me ola
wraz ze swo im
ze spo łem 
Al Di Me ola
World Sin fo nia

Âlàska Jesieƒ Gitarowa
stała si´ jednym

z najwa˝niejszych tego
rodzaju festiwali

w Europie. W tym
roku gitarzyÊci

oraz melomani
spotkali si´ ju˝

po raz
trzynasty. 



pod kre Êlał nie zwy kle wy rów na ny i bar dzo wy so ki
po ziom gi ta rzy stów bio rà cych udział w kon kur -
sie, mó wiàc, ˝e to ju˝ nie ama to rzy, jak to by wa ło
w pierw szych edy cjach, lecz zna ko mi cie wy -
kształ ce ni mu zy cy. 
Kon kurs no si imi´ Ja na Ed mun da Jur kow skie go,
twór cy fe sti wa lu, au to ra je go kon cep cji oraz or -
ga ni za to ra dwóch pierw szych edy cji. Po Êmier ci
je go dzie ło zna la zło kon ty nu ato rów, a kon kurs
otrzy mał je go imi´. 
Ko lej na Âlà ska Je sieƒ Gi ta ro wa za cznie si´
13 paê dzier ni ka 2012 ro ku. A or ga ni za to rom wy -
pa da ˝y czyç, aby „trzy nast ka” zno wu by ła dla
nich szcz´ Êli wa. 

Ni ght In San Fran ci sco” ro ze szła si´ w po nad
2 mi lio nach eg zem pla rzy. Do Ty chów mistrz gi ta -
ry przy je chał wraz ze swo im ze spo łem „Al Di 
Me ola World Sin fo nia”. Do dzia ła jà cej od kil ku lat
for ma cji za pro sił mu zy ków m. in. z Ku by, Izra ela
i Ar gen ty ny. 
W trwa jà cym ty dzieƒ fe sti wa lu wy stà pi li tak ̋ e in -
ni zna ni na ca łym Êwie cie wir tu ozi gi ta ry, jak:
Krzysz tof Pe łech oraz du et Da riusz Ku piƒ ski&Ja -
kub Lu bi na, Zo ran Du kiç (Chor wa cja) i Aniel lo
De si de rio (Wło chy), Sa nel Re d˝iç (Bo Ênia i Her -
ce go wi na) i Gra ham An tho ny De vi ne (Wiel ka
Bry ta nia), Łu kasz Ku ro pa czew ski i Mar cin Dyl la,
Paul Gal bra ith (Wiel ka Bry ta nia), du et Su sa na
Prie to (Hisz pa nia) i Ale xis Mu zu ra kis (Gre cja).
To ju˝ tra dy cja, ˝e wy ko naw com to wa rzy szy
AUKSO, Or kie stra Ka me ral na Mia sta Ty chy
pod ar ty stycz nà dy rek cjà Mar ka Mo sia. 
Po za cz´ Êcià fe sti wa lo wà, isto t´ Âlà skiej Je sie ni
Gi ta ro wej sta no wi kon kurs dla mło dych adep tów
te go in stru men tu. W tym ro ku wzi´ ło w nim
udział 21 gi ta rzy stów z ca łe go Êwia ta – Chin, Ja -
po nii, Bra zy lii, Ro sji, Ukra iny, Bel gii, Por tu ga lii
i Pol ski. W dru gim eta pie ry wa li zo wa ło ju˝ tyl ko
12 mło dych wir tu ozów (re gu la min sta no wił, ˝e
nie mo gà prze kro czyç trzy dzie ste go ro ku ˝y cia).
Mi´ dzy na ro do we ju ry do fi na łu za pro si ło 4 mu -
zy ków. W kon kur sie trium fo wał Xin gye Li
z Chin, któ ry wy grał 18 tys. zło tych, kon cer to wà
gi ta r´ (na któ rej b´ dzie mógł za graç m. in. w Pol -
sce i Cze chach) oraz mo˝ li woÊç na gra nia pły ty.
Dru gi był Po lak To masz Kan dul ski, trze ci Mar ko
Top chii z Ukra iny, a czwar ty No riy uki Ma su da
z Ja po nii. Prze wod ni czà cy ju ry To masz Dyl la
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Zwyci´zca konkursu
Xingyie Li, 21-letni Chińczyk został zwycięzcą 13. Śląskiej Jesieni

Gitarowej. Na stałe mieszka w Korei Południowej. Po zwycięstwie
mówił, że jest szczerze zaskoczony wynikami, bo nie spodziewał się,

że może wygrać. Dla chińskiego gitarzysty był to pierwszy duży
międzynarodowy konkurs, w którym brał udział.  

Organizatorzy i mecenasi
Śląska Jesień Gitarowa jest organizowana od 1986 roku przez Miejskie
Centrum Kultury w Tychach i Akademię Muzyczną im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach. Impreza odbywa się co dwa lata,
a na jej program składają się koncerty gitarowe z orkiestrą, recitale
gitarowe polskich i międzynarodowych gwiazd, trzyetapowy konkurs dla

młodych gitarzystów, a także lekcje mistrzowskie, wykłady i wystawy. 
Jednym z mecenasów festiwalu jest Fiat Auto Poland. 

O IMPREZIE W PIGUŁCE

To już tradycja,
że wykonawcom

towarzyszy
AUKSO,

Orkiestra
Kameralna

Miasta Tychy
pod artystyczną
dyrekcją Marka

Mosia
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GRUPA LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
KOLEKCJE

RAJDYrRUBRYKI TEKST I FOTO Edward Poskier

W Bystrej koło Bielska-Białej
znajduje się jedna

z ładniejszych w kraju kolekcja
zabytkowych samochodów marki
Lancia, w tym kilka „perełek”.
Pasjonatami tej marki są ojciec
i syn: Jarosław i Olaf Mrowcowie.
Jarosława Mrowca poznałem
w warsztacie rekonstrukcji
zabytkowych pojazdów Jacka
Balickiego, zaimponował mi
wiedzą na temat Lancii jak
i ogólnie motoryzacji. Wtedy
postanowiłem odwiedzić ich
„stajnię” w Bystrej, gdzie znajduje
się ten swoisty „Lancialand”. 
Motoryzacją interesowali się
od zawsze. Od 1966 roku, tj.
od nabycia pierwszego oldtimera
Fiata 1500 L, swoją miłość
kierowali głównie
do samochodów włoskich. Pasja
do Lancii narodziła się w 2003 r.,
kiedy podczas pobytu
u znajomych we Włoszech odkryli

w jednym
z magazynów
wrak modelu

Fulvia

Coupe 1.3 S seria II z 1974 r. Auto
nadawało się do rekonstrukcji,
mimo to bardzo ich urzekło
i wkrótce zostało ich własnością! 
Z każdą Lancią obecną w stajni
Mrowców, które cenią
za elegancję, komfort i sportowe
zacięcie, wiąże się ciekawa
i nieraz zaskakująca historia,
często owiana tajemnicą. W ich
kolekcji są modele: Aprilia
Berlina (sedan,) z 1938 r.
(jedyny egzemplarz w kraju
będący ostatnim autem
skonstruowanym przez Vincenzo
Lancię przed śmiercią), Fulvia GT
(sedan) 1.3 GT seria I z 1967 r.,
Fulvia Sport (Zagato) 1.3 S
seria I z 1971 r. (konstrukcja
nadwozia stalowo-aluminiowa),
Fulvia Coupè 1.3 S
seria II z 1974 r. Poza Lanciami
kolekcję tworzą wspomniany
Fiat 1500 L z 1966 r. i angielski
MG Midget 1500 z 1976 r.
W planach Jarosława i Olafa
Mrowców jest zakup Lancii Flavii
Convertible i Bety
Montecarlo Spikera
(a trzeba dodać, że

obszerne

garaże sprzyjają uzupełnianiu
kolekcji) oraz renowacja ich Lancii
Fulvii Zagato (są trzy w kraju). 
Jarosław Mrowiec prowadzi
własną firmę mechaniki 
precyzyjnej (tokarstwo, skrawanie

itp.), co ułatwia mu
niejednokrotnie rekonstrukcje
starych modeli. 
Obaj panowie, niezwykle dumni
z posiadania jedynej w kraju
Lancii Aprilii, spotykają się z dużą
sympatią za swoją pasję
i zainteresowania. Zapewne
dlatego, że ratują piękne
samochody przed zapomnieniem
i wielkim kosztem finansowym
oraz ciężką pracą przywracają do
życia pojazdy historyczne, dając
przyszłym pokoleniom dowód

wspaniałej techniki ubiegłego
wieku, tych szalonych
pięknych lat w zupełnie
starym stylu. 

Jarosław i Olaf Mrowiec
uważają,

że kolekcjonowanie
samochodów to nie tylko
ich odnawianie

i gromadzenie,
to także starty
w rajdach
i wyścigach
zabytkowych
samochodów,
udział w zlotach
i zjazdach
oldtimerów. Sami
startowali

w Mistrzostwach Polski
Pojazdów Zabytkowych,
w rajdzie Classic Cup
w Dębicy, gdzie zajęli 3
miejsce. W 2008 roku brali
udział w prestiżowej
obsadzie w I Rundzie
Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego Pojazdów
Zabytkowych Piaseczno-
Warka. Uczestniczą również
w rajdach organizowanych
przez Automobilerów
Asocjację Europejską (EAA)
oraz przez Automobilklub
Beskidzki w Bielsku-Białej. 
Poza udziałem w rajdach
i zlotach, właściciele
bystrzańskiej „stajni”
są zrzeszeni w klubach
sympatyków, należą do PZM
(Automobilkluby) oraz
do wspomnianej
Europejskiej Asocjacji
Automobilerów (EAA),
utrzymują kontakty
z podobnymi
kolekcjonerami w kraju
i za granicą. 

Stajnia 
Mrowców

Lancie w starym stylu
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Spośród wielu imprez
samochodowych w Polsce,

rozrywany od ponad 40. lat Rajd
Żubrów cieszy się dużą
popularnością. Po raz kolejny
wzięły w nim udział także załogi
Fiata Auto Poland.
W tym roku na starcie 44. edycji
stanęło ponad 80 załóg, wśród
których, jak zwykle nie zabrakło
rasowych, sportowych aut, takich
jak Alfa Romeo, Subaru, Lancia,
Mitsubishi i Porsche. Po dwóch
latach przerwy na starcie pojawiła
się także liczna grupa zawodników
z Włoch, reprezentujących zespół
Historic Team Italia. Także i tym
razem goście z Brescii przywieźli ze
sobą takie zabytkowe rarytasy jak
Porsche 356, Porsche 911
Carrera, Alfa Romeo Giulia, czy
Lancia Fulvia HF. Warto
wspomnieć, że w ubiegłych latach
na trasie rajdu rywalizowali m.in.
były kierowca Formuły 1 Alex Caffi
oraz mistrz Europy w wyścigach
górskich Giulio Regosa. Ale
znakomitych nazwisk nie
brakowało na liście startowej
także i w tym roku. Poza
Sobiesławem Zasadą na trasie
można było podziwiać także
innych znakomitych przed laty
zawodników m. in.: Andrzeja

Jaroszewicza, Andrzeja
Postawkę, Wiesława
Mrówczyńskiego,
Krzysztofa Strykiera
i Janusza Wojtynę.
Rajd był okazją
sprawdzenia swoich sił nie
tylko dla kierowców
rajdowych, którzy od dawna
już nie siedzieli za kierownicą
samochodów rajdowych, ale także
dla dziennikarzy motoryzacyjnych.
W tej kategorii na starcie stanęły
załogi: Jacek Jurecki i Arkadiusz
Raszewski w Abarth 500, Marek
Sworowski i Maciej Jakubowski
w Alfie Romeo MiTo, oraz Tomasz
i Aleksandra Szmandra w Abarth
Grande Punto.
Trasa tegorocznego rajdu liczyła
ponad 220 km i została
podzielona na 8 prób
szybkościowych, o przeciętnej
długości 1,3 km oraz 2 slalomy.
Po starcie z rynku w Myślenicach,
załogi rywalizowały w okolicach
Jawornika, Sułkowic, Harbutowic
i Góry Chełm. Niestety, tegoroczne
klęski żywiołowe zmusiły
organizatorów z Automobilklubu
Krakowskiego do rezygnacji
z przeprowadzenia klasycznych
odcinków zlokalizowanych
na terenach Lanckorony i Zawoi. 

Biorąc pod uwagę przelicznik
wiekowy, w klasyfikacji generalnej,
już po raz 10. pierwsze miejsce
zajął startujący Mercedesem
C 350, pomysłodawca imprezy
Sobiesław Zasada. I tym razem
wywalczył on główną nagrodę
– statuetkę Żubra, w towarzystwie
swojej żony i zarazem znakomitego
pilota.
Na mecie, zlokalizowanej
tradycyjnie pod hotelem
„Kasprowy” w Zakopanem,
zameldowały się także wszystkie
załogi reprezentujące Fiata Auto
Poland. Obydwa Fiaty Abarth i Alfa
Romeo spisały się na piątkę, a gdy
emocje już opadły, uczestnicy
rajdu wzięli udział w tradycyjnym,
trwającym niemal do świtu, Balu
Żubrów. 
Następna, 45. edycja tej
wyjątkowej imprezy, już za rok. 

Rajd został
zapoczątkowany przez

trzykrotnego mistrza Europy
Sobiesława Zasadę, który
wpadł na pomysł, aby raz

w roku zawodnicy i działacze
sportów motorowych

zamienili się rolami. I tak
od 1966 roku na trasie

z Krakowa do Zakopanego
czynni zawodnicy wcielają
się w rolę sędziów i osoby

odpowiedzialne
za zabezpieczenie

i organizatorów zawodów,
natomiast działacze oraz

byli rajdowcy zasiadają
za kierownicami

samochodów i rywalizują
na próbach sportowych.

Od lat w gronie uczestników
rajdu nie brakuje także

dziennikarzy i zaproszonych
gości, a swoją klasyfikację

mają także panie. 
W ostatnich latach, ze

względów organizacyjnych,
start został przeniesiony
do Myślenic, co w żaden

sposób nie wpłynęło
na zmniejszenie znaczenia

rajdu, który należy
do najliczniej obsadzonych

imprez samochodowych
w naszym
kraju.

TEKST I FOTO Tomasz Szmandra

Fiat w Rajdzie ˚ubrów Historia
„˚ubrów”
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KINO

KSIĄŻKIrRUBRYKI

Przełom zimy i jesieni to idealna
pora na połączenie dwóch pasji –

filmu i muzyki. Kino obfituje w filmy
muzyczne, trzeba tylko po nie sięgnąć.
Nie wszystkie są musicalami, nie we
wszystkich bohaterowie tańczą, ale
mają wspólny mianownik – melodia
i śpiew to jedne z najistotniejszych
czynników danego filmu, czasem
na równi z głównymi charakterami.
„Once” to uroczy kameralny obraz
nakręcony przez Johna Carneya, który
z reżyserią miał niewiele wspólnego
(był basistą). Film okazał się wielkim
sukcesem, który przerósł najśmielsze
oczekiwania twórców. Prosta historia
uczucia między ulicznym irlandzkim
grajkiem a biedną imigrantką z Czech
chwyta za serce. Bezpretensjonalni
bohaterowie wyrażają swe emocje
za pomocą nieskomplikowanych
piosenek o pięknych tekstach
płynących prosto z serca. W głównych
rolach występują autentyczni muzycy
– lider grupy The Frames (jeden
z ulubionych zespołów Bono) – Glen
Hansard oraz obdarzona anielskim
głosem Marketa Irglova. Kto raz
obejrzy ten film, „zarazi się” jego
klimatem, a zwłaszcza muzyką. 
W zupełnie innym stylu został
nakręcony film „Exils” Tony’ego
Gatlifa. Żeby zrozumieć ten niezwykły
obraz należy sięgnąć do historii Francji

i przyjrzeć się mieszance
etnicznej zamieszkującej
kraj. „Exils” to film
o poszukiwaniu własnej
tożsamości i powrocie do
korzeni. Młodzi
bohaterowie – Zano
i Naima poszli pod prąd
własnemu pokoleniu –
dostrzegli, że nie do końca należą do
konsumpcyjnej i anonimowej kultury
miejsca, w którym przyszło im
mieszkać. Wyruszają więc w barwną
podróż do Algierii – podróż trudną
i przełomową. Bohaterom przez cały
film towarzyszy oryginalna muzyka.
„Exils” nie jest filmem łatwym, ale jeśli
widz da się porwać niezwykłemu
nastrojowi, nigdy go nie zapomni. 
„Some Kind of Monster”
to gratka dla fanów
zespołu Metallica. Twórcy
– znani dokumentaliści
Joe Berlinger i Bruce
Sinofsky – przez 3 lata
towarzyszyli członkom
zespołu podczas
nagrywania materiału
studyjnego. Tłem dla filmu jest
skomplikowana relacja pomiędzy
członkami grupy. Zespół opuścił
właśnie basista Jason Newsted,
dalsze jego istnienie stało pod
znakiem zapytania. Jako ostatnią
deskę ratunku menedżerowie
zaproponowali terapię grupową.
Terapia ta dała nieoczekiwane
rezultaty – pod jej wpływem frontman
James Hetfield zdecydował się na
odwyk i zrzekł się wyłącznej kontroli
nad tekstami piosenek. Widzowie
mogą obserwować, jak Metallica
powstaje z gruzów. Ten fascynujący
dokument to pozycja obowiązkowa dla
wszystkich fanów mocnego uderzenia. 

TEKST Joanna Lasek

Maria  ̋obrazu
i muzyki

PREMIERY
KINOWE

„Chrzest”
Jeden z najlepszych
polskich filmów ostatniego
sezonu. Michał, który
prowadzi w Warszawie
komfortowe życie z piękną
żoną i małym synkiem,
natyka się na przyjaciela
z dawnych lat. Jak można
się domyśleć, wpłynie to
w decydujący sposób
na dotychczas sielankowe
życie młodej pary... 
Reż.: Marcin Wrona, 
wyst.: Wojciech Zieliński,
Natalia Rybicka.

Przełom zimy
i jesieni to
idealna pora
na połączenie
dwóch pasji 
– filmu i muzyki
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Grażyna Plebanek „Nielegalne
związki”
Dawno nie było w polskiej
literaturze tak świetnego opisu
anatomii romansu
pozamałżeńskiego. Grażyna
Plebanek skupiła się tym razem
na mężczyźnie, zresztą uczyniła
to celowo. Łatwo jest pisarce

wczuć się w rolę kobiecej bohaterki,
trudniej „wskoczyć” w skórę mężczyzny.
Książkę czyta się jednym tchem, mimo
że świadomie lub mniej świadomie
(z większą lub mniejszą ochotą)
odbiorca daje się wciągnąć w duszny
i zakłamany trójkąt. Atmosfera
towarzysząca od początku romansowi
Jonathana i Andrei jest naładowana
erotyzmem i to on głównie przyciąga
ich do siebie i powoduje, że nie mogą

się oprzeć własnej cielesności.
Związek ewoluuje, ale w jakim
kierunku zmierza, o tym czytelnik
musi przekonać się sam. 
Akcja toczy się w Brukseli
w kosmopolitycznym środowisku
skupionym wokół Parlamentu
Europejskiego. 
Grażyna Plabanek: Nielegalne
związki. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2010.

Jean-Philippe Arrou-Vignod „Jaśki”
Słodkie urwisy są kochane przez
wszystkich, o czym można było się
przekonać, obserwując narastającą
histerię towarzyszącą przygodom
Mikołajka. Czytelnicy wprost zakochali
się w grupce przyjaciół, o ich
przygodach czytali młodzi i starsi,
wszyscy świetnie się przy tym bawiąc.
Tym tropem poszedł Arrou-Vignod,
który stworzył rodzinę „Jaśków” –
równie słodkich co denerwujących
braci. Jest ich sześciu, a rodzice ledwo

dają sobie z nimi radę. Autor, sam
mający pięciu braci, oparł się w dużej
mierze na własnych doświadczeniach
zdobytych w dość zwariowanej
rodzince. Jego ojciec był lekarzem,
mama natomiast „zawodowo”
zajmowała się tą rozwrzeszczaną
gromadką. Do tego ciągle się
przeprowadzali... Nie dziwi fakt,
iż Arrou-Vignod zdecydował się
napisać książkę opartą na kanwie 
tak niezwykłego dzieciństwa... 
Jean-Phiippe Arrou-Vignod: Jaśki.
Znak. Kraków 2010.

Elisabeth Gilbert 
„Jedz, módl się,
kochaj” 
Książka Gilbert stała
się światowym
bestsellerem, na jej
podstawie nakręcono
film z Julią Roberts
w roli głównej.
W wielkim skrócie
można nazwać „Jedz,
módl się, kochaj” przepisem
na szczęście w pigułce. Według
bohaterki wszystko polega na tym,
aby w pewnym momencie podążyć
za własnym sercem, a racjonalne
myślenie zostawić daleko w tyle.
Gilbert zdecydowała się na to, a swoje
doświadczenia opisała w powieści.
To piękna książka o miłości, szczęściu
i czerpaniu radości z prostych
przyjemności. Fantastycznie
optymistyczna i podtrzymująca wiarę
w łaskawy los. Wszystko jest
w naszych rękach, szczęście jest
za rogiem, trzeba tylko po niego
sięgnąć! 
Elisabeth Gilbert: Jedz, módl się,
kochaj. Świat Książki.
Warszawa 2010.

Jedz, módl sí
i czytaj

„Pogrzebany”
Koszmar każdego człowieka
– zostać pogrzebanym
żywcem. To właśnie
przytrafiło się głównemu
bohaterowi. Budzi się
w trumnie, a w telefonie
słyszy głos z irakijskim
akcentem. Przypomina
sobie, że został porwany
w Iraku, gdzie pracował.
Ma 90 minut na wydostanie
się z tej śmiertelnej
pułapki... 
Reż.: Chris Sparling, 
wyst.: Ryan Reynolds, 
Paul Conroy.
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GRUPA LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
NOWOŚCIrRUBRYKI TEKST Joanna Lasek

Firma Fiskars to jeden z czołowych
dystrybutorów towarów konsumpcyjnych dla
domu i ogrodu. Nowa seria naczyń kuchennych
Functional Form wyróżnia się ergonomią,
funkcjonalnością i dyskretną elegancją.
Wykonane z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej bądź anodyzowanego aluminium,
naczynia kuchenne umożliwią wykonanie nawet
najbardziej wyszukanych potraw. Zostały one
zaprojektowane głównie z myślą
o użytkownikach płyt indukcyjnych, ale mogą
być używane również w przypadku innych
rodzajów kuchenek. Naczynia ze stali
nierdzewnej posiadają grube warstwowe dno
typu Sandwich (5,6 mm w 3-litrowym rondlu).
Uchwyty posiadają antypoślizgową warstwę
silikonu, która gwarantuje pewny uchwyt
i zmniejsza ryzyko poparzenia. Naczynia można
myć w zmywarkach. Garnki są dostępne
w rozmiarach od 1 do 7 litrów, a patelnie
o średnicy 24 do 28 cm.

Pozostając w temacie
kawy, nie można nie

wspomnieć o firmie Illy, która
od lat dostarcza na rynek
wyśmienite gatunki czarnego
napoju. Jednak nawet
najbardziej szlachetna kawa
nie będzie smakowała, jeśli
zostanie podana
w nieodpowiednim naczyniu.
Dlatego Illycaffe od ponad
20 lat prezentuje kultową już
filiżankę w coraz to nowych
odsłonach. Limitowane
kolekcje są dostępne także
w naszym kraju. Tym razem

Pi´kny wyglàd
i oszcz´dnoÊç energii

Na topie:

Nowa kolekcja
Illy

Krups znowu uszczęśliwia miłośników pysznej
kawy! Ten uznany producent wysokiej jakości
ekspresów tym razem wprowadził na rynek model
EA8261. Wielbicieli kawy z mleczną pianką
ucieszy fakt, iż do urządzenia dodano
automatyczny spieniacz do mleka XL2000

z trzema programami, dzięki którym
przygotujemy w pełni profesjonalne
capuccino czy latte. Czytelny
wyświetlacz posiada informacje
w języku polskim. Filtr wody
Claris Aqua zmniejsza jej
twardość i usuwa zanieczyszczenia.
Automatyczny system czyszczenia
i odkamieniania gwarantuje

utrzymanie urządzenia w ciągłej gotowości.
Rozmiary to około 245 x365 x 330 mm, zmieści
się więc na każdym kuchennym blacie.



Moda na zdrowe jedzenie nie przeminie, a można
przypuszczać, że będzie coraz powszechniejsza. Kolejny
producent AGD, Tefal, wychodzi naprzeciw potrzebom
klientów wprowadzając na rynek parowar Vitacuisine
Compact, który pozwoli w jednym czasie przygotować
nawet trzydaniowy posiłek. Potrawy można gotować bez
użycia soli czy tłuszczu, przez co są zdrowsze i mniej
kaloryczne. Szybki wzrost temperatury powoduje, że
proces gotowania przebiega błyskawicznie, a urządzenie
zużywa znacznie mniej energii. Dzięki zastosowaniu
dwóch oddzielnych tacek, możliwe jest gotowanie potraw
w marynatach lub naturalnych sosach. Automatyczny
czujnik zawiadomi użytkownika o braku wody
w parowarze. Przy zakupie konsument otrzymuje książkę
zawierającą zdrowe i urozmaicone przepisy.
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autorem projektu jest
niemiecki artysta Tobias
Rehberger. Charakterystyczny
kolisty uchwyt filiżanki jest już
rozpoznawalny na całym
świecie. Wśród artystów
współpracujących z Illy byli
m. in.: młody architekt Rufus
Willis, wybitny fotograf
Sebastiano Salgado, ale
również Francis Ford Coppola,
Federico Fellini. Słynna jest
również (już dziś niedostępna)
kolekcja filiżanek ze słynnymi
scenami z filmów Pedro
Almodovara. 

Niskie temperatury w natarciu, trzeba więc ze
zdwojoną siłą dbać o cerę i chronić skórę twarzy

przed mrozem i wiatrem. Delikatny Fluid
Intensywnie Kryjący firmy Eris (seria

Pharmaceris, do kupienia w aptekach) to
świetne rozwiązanie dla pań mających

kłopot z zatuszowaniem zaczerwienienia,
popękanych naczyniek czy trądziku

różowatego. Składniki fluidu
chronią przed promieniowaniem

UVA i UVB. Użycie kosmetyku
nie powoduje efektu „maski”,

pory nie ulegają zatkaniu,
a ewentualne plamy

na ubraniu bez problemu 
znikną w praniu. 

O oszczędności wody i energii pomyślała
również firma Ardo, jej najnowsza
zmywarka DWI60AE przeznaczona
do zabudowy cechuje się klasą A we
wszystkich możliwych kategoriach –
zmywaniu, suszeniu i zużyciu energii.
Zmywarka mieści 12 kompletów naczyń,
zużywając podczas jednego cyklu
jedynie 14 litrów wody. Elektroniczny panel
zawiera 5 programów pracy. Dokładne
usuwanie zanieczyszczeń jest możliwe 
dzięki wykorzystaniu czterech temperatur
zmywania. Panel sterujący jest ukryty, nie
będzie więc problemu z wkomponowaniem
urządzenia do każdej kuchni. Sugerowana
cena producenta to około 1699 zł. 



WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500 Euro 5
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda Euro 5

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto Euro 5

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 5,7 132 5
1.4 ACTUAL DUALOGIC 77KM 5D 41.217 1368 57 165 5,7 132 5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 5D z DPF 44.192 1248 55 165 4,1 108 5

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 ACTIVE 69KM 3D 36.542 1242 49 156 5,2 123 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 41.642 1368 57 165 5,7 132 5
1.4 M-Air Turbo16v ENERGY 135KM 3D 53.117 1368 99 200 5,6 129 5
1.2 ACTIVE 69KM 5D 37.817 1242 49 156 5,2 123 5
1.4 ACTIVE 77KM 5D 38.667 1368 57 165 5,7 132 5
1.4 ACTIVE DUALOGIC 75KM 5D 42.917 1368 55 165 5,7 124 5
1.3 M-Jet 16vACTIVE 75KM 5D 45.892 1248 55 165 4,1 108 5
1.4 DYNAMIC 77KM 5D 42.917 1368 57 165 5,7 132 5
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D 47.167 1368 57  165 5,4 125 5
1.4 M-Air 16v DYNAMIC 105KM 5D 48.867 1368 77 185 5,7 133 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 95KM 5D 51.842 1248 71 178 4,2 110 5
1.3 M-Jet 16v DYN. DUALOGIC95KM 5D 56.092 1248 71 175 4,1 107 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 POP 69KM 36.125 1242 51 160 5,1 119 4
1.2 SPORT 69KM 42.925 1242 51 160 5,1 119 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
1.4 16v LOUNGE 100KM 49.725 1368 74 182 6,3 149 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 POP 69KM 46.325 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16v POP Z DPF 75KM** 53.125 1248 55 165 4,2 110 4
1.2 LOUNGE 69KM 52.275 1242 51 160 5,1 119 4
1.4 16V LOUNGE 100KM 59.075 1368 74 182 6,3 149 4
1.3 M-Jet16v LOUNGE  S&S DPF 95KM 61.625 1248 74 180 3,9 104 4

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
** tylko auta ze stocku

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo Euro 4**

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 ACTUAL ECO 69KM 28.042 1242 51 162 4,9 113 4/5
1.2 ACTIVE ECO 69KM 30.592 1242 51 162 4,9 113 4/5
1.2 DYNAMIC ECO 69KM 33.992 1242 51 162 4,9 113 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 35.692 1248 55 165 4,2 109 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 75KM 39.942 1248 55 165 4,2 109 4/5
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RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
ACTIVE 1.4 16V 95KM** 48.442 1368 70 161 7,3 174 5
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM** 55.642 1598 77 164 5,2 138 5
DYNAMIC 1.4 16V 95KM 52.692 1368 70 161 7,2 166 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM 62.892 1598 77 164 5,2 138 5
EMOTION 1.4 16V 95KM 56.517 1368 70 161 7,2 166 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM 66.717 1598 77 164 5,2 138 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM 71.817 1956 99 179 5,7 150 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
** tylko auta ze stocku

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  Euro 5/Euro 4**

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea Euro 4**

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
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM 53.542 1368 88 195 6,7 157 5

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 6,3 146 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 6,3 146 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM 51.842 1368 88 197 6,3 146 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM 57.792 1368 103 204 5,7 132 5
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM 65.442 1368 103 204 5,7 132 5
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM 65.442 1368 103 204 5,7 132 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 4,8 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF DYN.DUAL.120KM 62.042 1598 88 195 4,6 125 5
2.0 M-Jet 16v EMOTION 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
2.0 M-Jet 16v SPORT 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5

Bravo Euro 5/Euro 4** 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
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

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici Euro 5
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 90.015 1750 147 235 8,1 189 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT 84.915 1956 100 202 5,1 134 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT PLUS 93.415 1956 100 202 5,1 134 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 89.165 1956 125 218 5,4 142 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 98.515 1750 147 235 8,1 189 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 97.665 1956 125 218 5,4 142 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 95.115 1750 147 233 8,3 194 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT 90.015 1956 100 200 5,2 137 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT PLUS 98.515 1956 100 200 5,2 137 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 94.265 1956 125 216 5,5 145 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 103.615 1750 147 233 8,3 194 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 102.765 1956 125 216 5,5 145 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 77 187 5,7 134 4/5
1.4 TB M-Air 16vS&S 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 99 207 5,6 129 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTIN. 64.515 1368 99 207 5,5 126 4/5
1.3 M-Jet S&S 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 70 180 4,3 112 4/5
1.6 M-Jet E5 S&S 120KM DISTINCTIVE 63.665 1598 88 198 4,8 126 4/5
1.4 TB M-Air 16vS&S 170KM QUADR. VERDE 70.465 1368 125 219 6,0 139 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 65.365 1368 88 195 6,4 149 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE 70.465 1368 125 218 5,8 134 5
1.6 TB JTDM-2 16v 105KM DISTINCTIVE 73.865 1598 77 185 4,4 114 5
2.0 TB JTDM-2 16v 170KM DISTINCTIVE 80.665 1956 125 218 4,7 124 5
1750 TBI 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.015 1742 173 242 7,6 177 5
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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
1.2 8v EURO 5 ORO 69KM 41.565 1242 51 160 4,9 114 4
1.2 8v EURO 5 PLATINO 69KM 45.815 1242 51 160 4,9 114 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 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
SELECTRONIC - zautomatyzowana skrzynia biegów
SPORTRONIC - automatyczna skrzynia biegów

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v START&STOP ORO 95KM 51.765 1368 70 175 6,0 140 5
1.3 M-Jet 16v START&STOP ORO 95KM 59.415 1248 70 173 4,3 114 5
1.4 16v START&STOP PLATINO 95KM 57.715 1368 70 175 6,0 140 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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DODGE CALIBER
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

SE 2.0L 5M 1998 156/115 198 7,4 176 2010 2010 15% od 66.190,00

* cena pracownicza dotyczy konkretnego samochodu łącznie z wyposażeniem dodatkowym i uwzględnia łączny rabat z tytułu roku produkcji oraz promocji pracowniczej.

Oferta ważna na dzień 05.10.2010. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny. Samochody są dostępne u dowolnego dealera Chrysler Jeep Dodge. 
Wszelkie informacje na temat dostępności, kompletacji samochodów można otrzymać u pani Elżbiety Prokopiuk, tel.: 22 607 47 72; e-mail: elzbieta.prokopiuk@fiat.com

DODGE JOURNEY
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

RT 2.0 CRD 6A 1968 140/103 182 7,0 186 2009, 2010 2009 do 24% od 113.235,84

CHRYSLER 300 C
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

300 C 3.0 CRD 2987 218/160 230 8,1 215 2009, 2010 2009 34% od 146.162,26

CHRYSLER 300 C TOURING
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

300 C 3.0 CRD TOURING 2987 218/160 2010 2009 27% 162.745,81

JEEP GRAND CHEROKEE
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

LTD 3.0 CRD V6 A5 2987 218/160 200 10,2 270 2010 2009 28% 177.091,11

WYMIARY (dł./szer./wys. - cm)
441/179/153

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
296

SKRZYNIA BIEGÓW
MANUALNA

WYMIARY (dł./szer./wys. - cm)
489/188/169

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
784 wer. 5-m./167 7-m.

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

WYMIARY  (dł./szer./wys. - cm)
502/188/148

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
504

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

WYMIARY  (dł./szer./wys. - cm)
458/186/177

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
389

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

WYMIARY  (dł./szer./wys. - cm)
475/187/179

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
978

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

Oferta pracownicza samochodów grupy Chrysler dotyczy ograniczonej liczby modeli z roku produkcji 2009 i 2010, a także różnego
wyposażenia, dlatego w wykazie poniżej nie podajemy konkretnej ceny danej wersji, ale „przedział cenowy od…” i „rabat pracowniczy do…”
określony dla danego modelu. 
Pracownicy zainteresowani zakupem proszeni są o kontakt z panią Elżbietą Prokopiuk z grupy Chrysler (telefon u dołu strony).

CENNIK SAMOCHODÓW GRUPY CHRYSLER 



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. WyÊcigowa 6, 02-681 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´Êciami 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 listopada 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.

18. Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

2. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures




