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Poprawawyników i celów
Przychody, włącznie z Ferrari, wzrosły
o 18 procent i wyniosły więcej niż 113 mld
euro, a zysk netto z wyłączeniem pozycji
nietypowych wyniósł dwa miliardy, co daje
wzrost o 91 procent. Wszystkie wyznaczone
cele na 2018 rok zostały skorygowane
na korzyść w porównaniu z planem
zaprezentowanym w 2014 roku.

BILANS FCA ZA 2015 ROK
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FCA za koń czy ła 2015 rok
bar dzo dy na micz nie, a z
ogło szo nych wy ni ków fi -

nan so wych wy ni ka, że prze -
wyż szy ła ce le wy zna czo ne
wcze śniej na ca ły mi nio ny rok.
„Za słu gu je cie na uzna nie i mo -
że cie być dum ni z osią gnięć do -
ko na nych przez ostat nie dwa -
na ście mie się cy. Dzię ki te mu
mo że my po twier dzić na sze ce -
le fi nan so we wy zna czo ne na
2018 rok i w dal szym cią gu bu -
do wać glo bal ne przed się bior -
stwo mo to ry za cyj ne o wy so kiej
wy daj no ści”. Sło wa te po cho -
dzą z li stu Ser gio Mar chion ne,
dy rek to ra ge ne ral ne go FCA,
wy sła ne go do wszyst kich pra -
cow ni ków w dniu 27 stycz nia
przy oka zji po twier dze nia przez
Za rząd re zul ta tów za 2015 rok.
Wśród jed nych z naj waż niej -
szych wy da rzeń mi nio ne go ro ku
Mar chion ne wy mie nia zje cha nie
z li nii pro duk cyj nej w chiń skim
za kła dzie w Chang sha pierw -
sze go wy pro du ko wa ne go tam
Je epa Che ro kee. Po za tym
pod kre śla, że w czwar tym
kwar ta le wy ko na no waż ny krok

w bu do wa niu przy szło ści fir my
po przez za pre zen to wa nie no -
we go Fia ta 124 Spi der, któ ry na
no wo oży wia tę le gen dar ną na -
zwę i po zwa la klien tom po now -
nie prze żyć do świad cze nia
zwią za ne z jaz dą au ten tycz nym
wło skim ro ad ste rem. Z ko lei
w grud niu na wło skim ryn ku po -
ja wił się no wy Fiat Ti po, któ ry
miał swo ją pre mie rę w ma ju
pod czas Sa lo nu Sa mo cho do -
we go w Stam bu le, a któ ry jest
już sprze da wa ny w po nad 40
kra jach. Sa mo chód ten zdo był
pre sti żo wą na gro dę „Au to best”
ja ko naj lep szy sa mo chód w Eu -
ro pie w 2016 ro ku, czy niąc
z Fia ta je dy ną mar kę, któ ra aż
trzy krot nie zo sta ła uho no ro wa -
na w tym kon kur sie.

Mar chion ne do dał także: „Jak
wie cie, w ma ju 2014 ro ku przed -
sta wi li śmy am bit ny 5-let ni plan
biz ne so wy. Mam przy jem ność
po in for mo wać Was, że po myśl -
nie zre ali zo wa li śmy wy zna czo ne
ce le za rów no w ro ku 2014, jak
i w 2015. Mi mo że w po rów na -
niu z na szy mi wcze śniej szy mi
ocze ki wa nia mi na stą pi ły pew ne
zmia ny w wa run kach ryn ko -
wych, ne ga tyw ne zwłasz cza na
ryn ku bra zy lij skim, to na sza
szyb ka i zde cy do wa na in ter wen -
cja od po wied nio te mu za ra dzi ła.
W kon se kwen cji na dal je ste śmy
na do brej dro dze, aby osią gnąć
na sze pier wot ne ce le fi nan so we
wy zna czo ne na 2018 rok”.
Na za koń cze nie Ser gio Mar -
chion ne na pi sał: „Chciał bym po -
dzię ko wać Wam za za an ga żo -
wa nie, dzię ki któ re mu FCA po -
myśl nie za koń czy ła 2015 rok,
pierw szy peł ny rok, w któ rym
funk cjo no wa ła ja ko po łą czo na,
jed no li ta gru pa glo bal na. Przed
na mi sa tys fak cjo nu ją ca przy -
szłość, pod wa run kiem że z po -
ko rą bę dzie my po dej mo wać
wy zwa nia i ro bić wszyst ko, aby

Marchionne: 
„Jestem przekonany,
że w 2016 roku możemy
nadal dokonywać razem
niesamowitych rzeczy”
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roz po czy na ją cy się rok był ko lej -
nym nie zwy kłym cza sem. Udo -
wod ni li ście, że uta len to wa ni lu -
dzie mo gą, po przez wspól ną
pra cę, wy kra czać po za ocze ki -
wa nia ja ko je den glo bal ny ze -
spół. Ce lo wo po sta wi li śmy so bie
wy so ką po przecz kę i je stem
prze ko na ny, że w 2016 ro ku
mo że my na dal do ko ny wać ra -
zem nie sa mo wi tych rze czy”.

ROK 2015  
W LICZ BACH
Dla FCA 2015 rok był okre sem
po zy tyw nym, któ ry upły nął pod
zna kiem prze kro cze nia wszyst -
kich wy zna czo nych ce lów.
Wspól nie z Fer ra ri przy cho dy
net to wzro sły o 18%, osią ga jąc
kwo tę 113,2 mld eu ro. EBIT
(z wy łą cze niem po zy cji nie ty po -
wych) wzrósł o 40%, a zysk net -
to wy niósł dwa mi liar dy (po nad
91%). Wydzielenie z grupy marki
Fer ra ri po zwa la roz po cząć ten
rok z za dłu że niem prze my sło -
wym net to wy no szą cym 5 mld. 
W ubie głym ro ku ogó łem na ca -
łym świecie dostarczono do sieci
4,6 mln sa mo cho dów. Do osią -

gnię cia tej licz by przy czy ni ła się
w głów nej mie rze mar ka Je ep,
któ ra za no to wa ła re kor do wy wy -
nik sprze da ży 1,3 mln sa mo cho -
dów. Głów ne ce le na rok 2016
obej mu ją po zy tyw ny po stęp
w re gio nach NAF TA (Ame ry ka
Pół noc na) i EMEA (Eu ro pa), na -
to miast w ob sza rze LA TAM
(Ameryka Południowa) oczekuje
się niewielkiego zysku dzięki
osią gnię ciu peł nej zdol no ści pro -
duk cyj nej za kła du w Per nam bu -
co. Ren tow ność w re gio nie
APAC (Azja) praw do po dob nie
zo sta nie osią gnię ta w dru giej po -
ło wie ro ku. Rów nież w dru giej
czę ści ro ku wzro sną wy ni ki Ma -
se ra ti, bo wiem na ryn ku po ja wi
się no wy mo del Le van te. 

NO WY PLAN 
Fiat Chry sler Au to mo bi les po -
twier dza na ko rzyść ce le wy zna -
czo ne na 2018 rok: przy cho dy
w kwo cie oko ło 136 mld, zysk
net to z wy łą cze niem po zy cji nie -
ty po wych wy no szą cy od 4,7 do
5,5 mld, EBIT z wy łą cze niem
pozycji nie ty po wych od 8,7 do
9,8 mld, oraz ak ty wa pie nięż ne

          
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
– WYNIKI WSPÓLNIE Z MARKĄ FERRARI

    4. kwartał    Okres obrachunkowy
 2015 2014 Zmiana    (w mln euro)    2015 2014 Zmiana
 1.208 1.215 (7) Dostawy ogółem (w tysiącach) 4.610 4.608 2
 30.099  27.084  3.015 Przychody netto  113.191 96.090 17.101
 1.639 1.175 464 EBIT z wyłączeniem pozycji nietypowych 5.267 3.766 1.501
 6.012 7.845 (1.833) Zadłużenie przemysłowe netto 6.012 7.654 (1.642)
 25.239 24.877 362 Ogólna płynność finansowa 25.239 26.221 (982)

 
 

 

 

          
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – PRZYCHODY NETTO I EBIT 
Z WYŁĄCZENIEM POZYCJI NIETYPOWYCH WG SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI

    4. kwartał    Okres obrachunkowy
 2015 2014 Zmiana    (w mln euro)    2015 2014 Zmiana
 18.925 15.328 3.597 NAFTA  69.992 52.452 17.540
 1.514  2.314  (800)  LATAM  6.431 8.629 (2.198)
 1.008 1.662 (654)  APAC  4.885 6.259 (1.374)
 5.585 4.989 596  EMEA  20.350 18.020 2.330
 762 728 34  MASERATI  2.411 2.767 (356)
 2.438 2.379 59  Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 9.770 8.619 1.151
 223 229 (6)  Pozostała działalność 844 831 13
 (1.041) (1.209) 168 Pozycje nieodnotowane i zmiany (4.088) (3.937) (151)
 29.414 26.420 2.994 Ogółem – bez Ferrari 110.595 93.640 16.955 
 
 

685 664 21 Ferrari, bez międzygrupowych operacji wyłączon. 2.596 2.450 146
30.099 27.084 3.015 Ogółem – włącznie z Ferrari 113.191 96.090 17.101 

w kwo cie od 4 do 5 mi liar dów.
Ce le zwią za ne z ob sza rem
EMEA (Eu ro pa, Bli ski Wschód
i Azja) bę dą wyż sze w 2018 ro ku
w po rów na niu z tym, co prze wi -
dzia no w pla nie z 2014 ro ku,
dzię ki więk sze mu wy ko rzy sta niu
za kła dów do pro duk cji no wych
mo de li, zwłasz cza ro dzi ny „500”,
oraz dobrym wynikom marki
Jeep: EBIT z wy łą cze niem po zy -
cji nie ty po wych, któ ry we dług
pla nów sprzed dwóch lat miał
wy nieść 2-3%, te raz ma wzro s -
nąć do 4%. Spół ka Al fa Ro meo,
„z po wo du nie pew nej sy tu acji
w Chi nach i w ce lu za pew nie nia
odpowiedniej dystrybucji marki
na świe cie”, zakoń czy wpro wa -
dza nie na ry nek ca łej ga my
w po ło wie 2020 r. Na to miast
Jeep prze wi du je wzrost sprze -
da ży do 2 mi lio nów sa mo cho -
dów w 2018 ro ku, w po rów na -
niu z pla no wa ną po cząt ko wo
licz bą 1,9 mln: z cze go
1100 000 sa mo cho dów bę dzie
pro du ko wa nych w ob sza rze
NAF TA, 200 ty s. w re gio nie
EMEA, 200 ty s. w Ame ry ce Ła -
ciń skiej i 500 ty się cy w Azji. 
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Wza koń czo nym nie daw -
no roku polskie spółki
Gru py FCA za fak tu ro -

wa ły 20,9 mld zło tych (+3,6%
w po rów na niu z ro kiem 2014),
z cze go 15,1 mld po cho dzi ło
z eks por tu. Do bre re zul ta ty za -
pew ni ła przede wszyst kim
sprze daż mo de li pro du ko wa -
nych w Za kła dzie Ty chy, któ re
w po ło wie ro ku 2015 prze szły
nie tyl ko es te tycz ną, ale grun -
tow ną „ku ra cję od mła dza ją cą”,
i zdo by ły przy chyl ne przy ję cie na
głów nych ryn kach zbytu. W kon -
 tek ście eu ro pej skich ryn ków,
któ re po trwa ją cej re ce sji wresz -
cie notują zwyżkę, polskie spółki
Gru py umoc ni ły swo ją po zy cję,
ko rzy sta jąc z po zy tyw ne go dla

eks por te rów kur su pol skiej wa -
lu ty w sto sun ku do eu ro. Pol ska
wciąż po zo sta je stra te gicz nym
ob sza rem biz ne so wym dla Gru -
py FCA, gdzie zlo ka li zo wa nych
jest jej 15 spół ek, 9 za kła dów
pro duk cyj nych i po nad 9 400
pra cow ni ków. Ob raz ten po -
twier dza ją wy ni ki FCA Po land,

któ ra w 2015 ro ku wy pro du ko -
wa ła 303 ty sią ce sa mo cho dów,
od no to wu jąc przy cho dy na po -
zio mie 13,8 mld zło tych (z cze -
go 87% stanowi eksport) i wy -
niki prze wyż sza ją ce naj śmiel sze
ocze ki wa nia z po cząt ku ubie -
głe go ro ku. 

FCA PO LAND
W 2015 r. spół ka wy pro du ko -
wa ła 302 639 sa mo cho dów,
w tym 181 014 Fia tów 500,
57 760 Lan cii Yp si lon i 14 972
Abarthów 500. Wyniki te są lep -
sze od pla no wa nych na po cząt -
ku ubie głe go ro ku i po zwa la ją
ty skie mu za kła do wi po twier dzić
po zy cję li de ra wśród pro du cen -
tów sa mo cho dów w Pol sce. Do

Dobry start FCA
nad Wisłą
Wyniki finansowe za 2015 rok
potwierdzają kluczową wagę biznesu
motoryzacyjnego Grupy w Polsce.

GRUPA FCA W POL SCE
W 2015 ROKU

PRZY CHO DY 20,9 MLD PLN

EKS PORT 15,1 MLD PLN

15 SPÓŁ EK 
+ 2 JO INT VEN TU RE FI NAN SO WE

ZA TRUD NIE NIE 9 440 OSÓB

Na polskim
rynku ciągle

wzrasta
zainteresowanie
produkowanym

w Tychach
Fiatem 500,

którego 
w ub. roku
sprzedano

więcej o 47%
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uzy ska nia tak wy so kie go miej -
sca w ran kin gu przy czy ni ła się
zwłasz cza wiel kość pro duk cji
Fia tów 500, któ ra osią gnę ła je -
den z naj lep szych wy ni ków
w historii tego modelu, dzięki
cze mu po raz ko lej ny za koń czył
on ubie gły rok na po zy cji li de ra
seg men tu w Eu ro pie.
FCA Po land w 2015 r. sprze da -
ła na pol skim ryn ku 23 046 sa -
mo cho dów, w tym: Fia tów Pro -
fes sio nal 12 013 szt. (+12,5%
w sto sun ku do 2014 r., mar ka
lider w seg men cie z 22,5%
udzia łem), Fia tów i Abar thów
7 512 szt., Je epów 2 588 szt.
(+53,7%), Alf Ro meo 688 szt.
i Lan cii 241 szt. 

Ko lej ny rok z rzę du w na szym
kra ju wzro sło za in te re so wa nie
pro du ko wa nym w Ty chach Fia -
tem 500, któ re go sprze da no
wię cej o 47% w po rów na niu do
ro ku ubie głe go. Naj chęt niej
klien ci wy bie ra li wła śnie mo del
Fiata 500 (1 675 szt.), a da lej
Pun to (1 668), Pan dę (1 556),
Je epa Re ne ga de (1071), Grand
Che ro kee (806) oraz Fiata 500X
(726), a w seg men cie sa mo cho -
dów do staw czych – Fiata Du ca -
to (8 159 szt.), Do blò (1 619)
i Fio ri no (1421).

SPÓŁ KI MA GNE TI
MA REL LI W POL SCE
Dla Gru py Ma gne ti Ma rel li, któ ra
w Pol sce li czy 5 spół ek, 6 za kła -
dów pro duk cyj nych i po nad 3 ty -
sią ce pra cow ni ków, 2015 był
ko lej nym ro kiem dwu cy fro we go
roz wo ju. Przy cho dy wzro sły bo -
wiem o 13% w po rów na niu
z 2014 ro kiem, a za trud nie nie
zwięk szy ło się o nie mal 170
osób. Przy chód z eks por tu wy -
niósł oko ło 1,5 mi liar da zło tych
(47% ogól nej sprze da ży). Ta kie
wy ni ki by ły moż li we dzię ki po zy -
tyw nej sy tu acji na eu ro pej skim
ryn ku sa mo cho do wym, gdzie
od no to wa no oży wie nie po py tu
po dłu gim okre sie sta gna cji. Za -

mó wie nia wzro sły za rów no ze
stro ny FCA (któ ra na by wa 58%
pro du ko wa nych kom po nen tów),
jak i od in nych pro du cen tów sa -
mo cho do wych. Po za mo de la mi
pro du ko wa ny mi w ty skim za kła -
dzie FCA Po land (Fiat 500, Lan -
cia Yp si lon i Ford Ka), do któ rych
Ma gne ti Ma rel li do star cza sze ro -
ką ga mę róż nych kom po nen tów,
wy kaz sa mo cho dów, do któ rych
tra fia ją ele men ty pro du ko wa ne
przez spół kę, jest dłu gi i bu dzi
po dziw. Wy mie ni my za le d wie 
kil ka z nich: Je ep Re ne ga de,
Fiat 500X, Fiat 500L, BMW New
Mi ni, Su zu ki Swift, Peu ge ot G9,
Ford Ka, Ive co Da ily (za wie sze -
nia i amor ty za to ry), Opel Astra,
Volks wa gen Pas sat, Au di A4
Avant, Peu ge ot 308, To yo ta
Aygo, Ci tro ën C1, Peu ge ot 107
(lam py tyl ne), Fiat Pan da,
Volkswagen Touran, Suzuki Vi ta -
ra (ukła dy wy de cho we), Fiat Du -
ca to (kom po nen ty z two rzy wa).

FCA PO WER TRA IN
PO LAND 
W ro ku 2015 spół ka za trud nia ła
w biel skiej fa bry ce śred nio po -
nad ty siąc pra cow ni ków. Jej
ubie gło rocz ne ob ro ty, po dob ne
do tych z 2014 ro ku, wy nio sły
3,4 mld PLN (z cze go 40%
z eks por tu), a pro duk cja –
342 460 sil ni ków Die sla SDE 1.3
i 63 226 sil ni ków ben zy no wych
Twi nA ir 0.9. Pierw szy z nich, do -
stęp ny w wer sjach róż nią cych
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się mo cą od 75 do 95 KM,
prze zna czo ny jest do 15 róż -
nych mo de li, mię dzy in ny mi do
Fia ta 500, 500L, Pan dy, Fio ri no
i Doblò, Al fy Mi to oraz Lan cii
Ypsilon, a tak że do kil ku mo de li
konkurencji. Z kolei silnik TwinAir
0.9, ofe ro wa ny od 60 KM
w wer sji bez tur bo do ła do wa nia
aż do 105 KM z tur bo do ła do -
wa niem, prze zna czo ny jest do
sze ściu mo de li: Fia ta 500, 500L,
Pan dy i Pun to, Lan cii Yp si lon
oraz Al fy Mi to. Jed nost ki na pę -
do we z Biel ska -Bia łej wy sy ła ne
są do za kła dów gru py FCA
w Ty chach, Tu ry nie, Mel fi, Po mi -
glia no, Kra gu je va cu (Ser bia), To -
fas (Tur cja), Be tim (Bra zy lia),
a oko ło 11% pro duk cji tra fia tak -
że do nie któ rych za kła dów GM
w Eu ro pie. 

CO MAU PO LAND
W 2015 ro ku Co mau Po land,
za trud nia ją ca obec nie 176 pra -
cow ni ków, głów nie spe cja li stów
ro bo ty za cji, kon ty nu owa ła kam -
pa nię mar ke tin go wą w ce lu
utrzy ma nia tem pa wzro stu
sprze da ży swo ich ro bo tów
w no wych bran żach, tak że spo -
za sek to ra mo to ry za cyj ne go.
Po nad to dzię ki in ten syw nej pro -
mo cji pro duk tów w kra jach są -
sia du ją cych zdo by to no we ryn -
ki, zwłasz cza w Cze chach i na
Sło wa cji. Fir ma kon ty nu owa ła
też roz wój w ob sza rze au to ma -
ty za cji li nii pras, co za owo -
cowało wzrostem sprze daży za -
awan so wa nych urzą dzeń zro -
bo ty zo wa nych rów nież dla
klien tów spo za Gru py FCA,
w tym m. in. w USA, Bra zy -
lii, Pol sce i we Wło szech. 
W mar cu 2015 r. in no wa cyj ny
pro dukt mar ki Co mau – ro bot
Ra cer 999 otrzy mał I na gro dę
w kon kur sie Con trol En gi ne ering
Pol ska uzy sku jąc ty tuł „Pro dukt
Ro ku 2014”. Po dob ne wy róż -
nie nie ro bo to wi Ra cer 999 przy -
zna ła cze ska edy cja cza so pi -
sma. Spół ka an ga żo wa ła się
rów nież w pro jek ty pro mu ją ce

runki pra cy – zre du ko wa no
za war tość CO w po wie trzu
oraz po pra wio no wen ty la cję
w wy dzia le pie ców. Za -
instalowane zostały ekra ny
aku stycz ne ogra ni cza ją ce
emi sję ha ła su do śro do wi ska.
W 2016 rok Tek sid Iron Po -
land wcho dzi z peł nym port -
fe lem za mó wień. 

mło de ta len ty, któ re po zwa la ją
uczest ni kom po znać funk cjo no -
wa nie mię dzy na ro do wej fir my
oraz zdo by cie pierw sze go do -
świad cze nia na ryn ku pra cy. 

TEKSID IRON
POLAND
W 2015 roku spółka sprzedała
60875 ton, o 6,2 % wię cej niż
w ro ku po przed nim. Eks port
bez po śred ni wy niósł 55%, zaś
sprze daż do spół ek gru py FCA
80% – i te wielkości pozostały
na po dob nym po zio mie jak
w ro ku po przed nim. Wy ko rzy -
sta nie zdol no ści pro duk cyj nych
prze kro czy ło 96%. Wy nik ope ra -
cyj ny był po zy tyw ny i znacz nie
lep szy niż w ro ku 2014. By ło to
mię dzy in ny mi efek tem wy so kie -
go kur su eu ro oraz znacz nych
ob ni żek cen ma te ria łów wsa do -
wych w IV kwar ta le, jak rów nież
fak tu, że 2015 rok był pierw szym
peł nym ro kiem pra cy pie ców in -
duk cyj nych śred niej czę sto tli wo -
ści, za in sta lo wa nych w Tek sid
Iron Po land w la tach 2012
i 2014. Po nad to, aby jesz cze le -
piej wy ko rzy stać moż li wo ści no -
wych pie ców, za in sta lo wa na zo -
sta ła kru szar ka do zło mu obie -
go we go na jed nej li nii. Dru ga
te go ty pu in we sty cja prze wi dzia -
na jest na rok bie żą cy. 
Za trud nie nie w spół ce zwięk szy -
ło się o 5%. 
W 2015 ro ku po czy nio no tak że
in we sty cje m. in. w in fra struk tu -
rze: wy mie nio na zo sta ła ele wa -

cja za chod nia ha li pro duk cyj nej,
co oprócz efek tu es te tycz ne go
przy nio sło oszczęd no ści ener -
ge tycz ne (ścia na ma lep szą izo -
la cyj ność ciepl ną) oraz popra -
wiło do świe tle nie sta no wisk 
pra cy. Zre ali zo wa nych zo sta ło
kil ka za dań poprawiających wa -
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Genewskie debiuty
modeli FCA

Maserati Levante, Fiaty Tipo w wersjach
hatchback i kombi, a także Fiat 124 Spider,
Alfa Romeo Giulia, Abarth 124 Spider 
– to premierowe prezentacje samochodów
Grupy FCA na 86. targach Geneva
International Motor Show. 



Projektanci
z Centrum Stylu
Fiata stworzyli 
124 Spider
nawiązując do
klasycznego
piękna
poprzednika

Eks po zy cja sa mo cho dów
ma rek Gru py FCA w jed -
nym z naj star szych i naj -

bar dziej pre sti żo wych sa lo nów
mo to ry za cyj nych w Eu ro pie za -
ję ła znacz ną część po wierzch ni
wy sta wo wej ha li nu mer 5
i przez 10 dni przy cią ga ła tłu my
go ści od wie dza ją cych sa lon ge -
new ski. Naj licz niej gro ma dzi li się
przy bia łym au cie z cha rak te ry -
stycz nym trój zę bem na ma sce,
czy li wo kół Ma se ra ti Le van -
te. I nic dziw ne go – to pierw szy
SUV w stu let niej hi sto rii mar ki.
Ma se ra ti po więk sza tym au tem
swo ją ofer tę o pro po zy cję skie -
ro wa ną do zu peł nie no wej gru py
klien tów.

WIATR
Z TRÓJZĘBEM
Ma se ra ti Le van te uzu peł nia ga -
mę sa mo cho dów tej mar ki
i w kla sie pre mium bę dzie kon -
ku ro wał z luk su so wy mi nie miec -
ki mi SUV -ami za rów no swo im
wło skim sty lem, jak roz wią za nia -
mi tech nicz ny mi i osią ga mi.
Nad wo zie o agre syw nym przo -
dzie, z re flek to ra mi w no wym
kształ cie i cha rak te ry stycz ny mi
bocz ny mi wlo ta mi po wie trza,
pod kre śla spor to wy cha rak ter
sa mo cho du. Je go za wie sze nie
umoż li wia pod czas jaz dy wy bór
jed ne go spo śród aż pię ciu róż -

nych po zio mów wy so ko ści od
pod ło ża (plus do dat ko wy ob ni -
żo ny po ziom do par ko wa nia),
dzię ki cze mu sa mo chód ma
zna ko mi te wła sno ści jezd ne
w te re nie i na na wierzch niach
o ni skiej przy czep no ści. 

Pro du ko wa ny w tu ryń skiej fa bry -
ce Mi ra fio ri Le van te zo stał wy po -
sa żo ny w dwa ro dza je jed no stek
na pę do wych. Są to: ben zy no wy
V6 Twin Tur bo o po jem no ści 3 l
i mo cy od 350 do 430 KM oraz
trzy li tro wy, 275-kon ny die sel V6
Tur bo. Oba sil ni ki pra cu ją w pa -
rze z sys te mem in te li gent ne go
na pę du na czte ry ko ła Q4.
Na ko niec war to wy ja śnić na zwę
no we go Ma se ra ti. Od da je on
cha rak ter te go SUV -a. Sło wo
„le van te” ozna cza bo wiem śród -
ziem no mor ski „wschod ni wiatr”
– ta ki, któ ry w jed nej chwi li po -
tra fi się prze obra zić z lek kiej bry -
zy w nie okieł zna ny wi cher. 

Maserati
Levante to
pierwszy SUV
w stuletniej
historii marki

11
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124 SPIDER 
I RO DZI NA TI PO
Do bu do wy sto iska Fia ta w Ge -
ne wie wy ko rzy sta no stal, drew -
no, szkło, skó rę i... ko lo ry. Po le -
wej, bia łej stro nie usy tu owa no
mo de le aut ko ja rzo ne z pro sto -
tą, funk cjo nal no ścią i przy stęp -
no ścią: ce cha mi, któ re od za -
wsze wy róż nia ją mar kę Fiat. Po
stronie prawej, czarnej, pojawiły
się sa mo cho dy sym bo li zu ją ce
emo cje i aspi ra cje. Śro dek eks -
po zy cji za jął po kry ty skó rą po -
dest, na któ rym sta nął no wy
Fiat 124 Spi der, pre zen to wa ny
obok po przed nie go – żół te go
au ta z 1970 ro ku.
Pro jek tan ci z Cen trum Sty lu 
Fia ta stwo rzy li no we go Spi de ra
na wią zu jąc do kla sycz ne go
pięk na po przed ni ka. Je go syl -
wet ka pre zen tu je się bar dzo dy -
na micz nie, jak przy sta ło na
spor to we lek kie au to z wy dłu żo -
nym przo dem, cof nię tą ka bi ną
oraz na pę dem z ty łu. Fiat 124
Spi der, wy po sa żo ny w czte ro cy -
lin dro wy sil nik tur bo o po jem no -
ści 1.4 li tra z tech no lo gią Mul ti-
A ir, mo że osią gnąć pręd kość
215 km/h, sa mo chód przy spie -
sza do 100 km/h w 7,5 se kun -
dy. Naj wię cej przy jem no ści da je

jazda z otwar tym da chem.
Wśród mo de li, z któ ry mi mar ka
Fiat wią że swe na dzie je na suk -
ces ryn ko wy, jest nie wąt pli wie
Ti po. Dla te go wy bra no ge new -
ską sce nę, aby po raz pierw szy
za pre zen to wać ro dzi nę Ti po
w kom ple cie, a więc oprócz
zna ne go już czte ro drzwio we go
se da na rów nież wer sje pię cio -
drzwio we – hatch back i kom bi.
W pre mie ro wej od sło nie po ka -
za no hatch bac ka z czer wo nym

nad wo ziem Ros so Amo re
i czar nym Ci ne ma Black. Oba
mia ły sil ni ki 1.6 Mul ti jet II Eu ro 6
o mo cy 120 KM, czar ne Ti po
by ło wy po sa żo ne w au to ma -
tycz ną skrzy nię bie gów z po -
dwój nym sprzę głem. Na to miast
au ta w wer sji kom bi (sza re z la -
kie rem Gri gio Co los seo i nie bie -
skie Blu Me di ter ra neo) pod swy -
mi ma ska mi kry ły sil nik die -
sel 1.6 Mul ti jet II z au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów z po dwój nym

U góry strony
Fiat Tipo
hatchback, 
niżej: wersja
station wagon
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sprzę głem oraz ben zy no wy 1.4
T -Jet – oba o mo cy 120 KM
i speł nia ją ce nor my Eu ro 6.
Fiat Ti po hatch back ma dłu gość
4,37 m, na to miast mo del kom bi
jest o 20 cm dłuż szy. War to pod -
kre ślić naj lep szą w swo jej ka te -
go rii po jem ność bagażników
obu wersji. Wynosi 420 l w
hatch bac ku i 540 l w kom bi.
No we mo de le Fia ta Ti po zo sta ły
za pro jek to wa ne i skon stru owa -
ne przez Cen trum Sty li stycz ne
Fia ta wraz z jed nym z naj więk -
szych ośrod ków ba daw czo -roz -
wo jo wych FCA fir mę To faş R&D
z Tur cji. Ti po wy jeż dża ją z fa bry -
ki To faş w mie ście Bur sa.

NOWA 500S 
Z POLSKI
W pol skim za kła dzie FCA w Ty -
chach po wsta je zaś in ny waż ny
dla Fia ta mo del, czy li Fiat 500S,
któ re go od świe żo na ze wnętrz -
nie i we wnętrz nie wer sja mia ła
swo ją świa to wą pre mie rę w Ge -
ne wie. Au to na pę dza ne sil ni -
kiem 1.3 Mul ti jet o mo cy 95 KM
przy spie sza do 100 km/h
w 10,7 s, a je go mak sy mal na

pręd kość wy no si 180 km/h.
Speł nia przy tym wy mo gi nor my
emi sji Eu ro 6 i jest oszczęd ne
w eks plo ata cji. Do prze je cha nia
nim 100 km wy star czy 3,4 l ole -
ju na pę do we go. 
Go ście ge new skie go sa lo nu
oglą da li też 500S w wer sji ka -
brio le tu z mięk kim, elek trycz nie
ste ro wa nym da chem oraz wy -
szu ka ny mi roz wią za nia mi tech -
nicz ny mi (m. in. tyl na szy ba ze
szkła, trze cie świa tło stop wbu -
do wa ne w otwie ra ny dach).
Czte ro oso bo we au to ma pod
ma ską dwu cy lin dro wy sil nik

Twin Air o po jem no ści 0.9 cm3

i mo cy 105 KM.
In ną z eks po zy cyj nych nowości
Fiata był Ful l back: no wy pic kup
o off -roadowym wy glą dzie – au -
to z sza rym nad wo ziem i wnę -
trzem z czar nej skó ry, ozdo bio -
nym wstaw ka mi z ano do wa nej
mie dzi w de sce roz dziel czej.
Pod je go ma ską kry je się 2.4- 
li tro wy tur bo die sel, roz wi ja ją cy
moc 180 KM, ze sta wio ny z au -
to ma tycz ną skrzy nią bie gów
oraz na pę dem 4x4 z sa mo blo -
ku ją cym, elek tro nicz nym me cha -
ni zmem róż ni co wym.

Zderzaki,
przyciemnione
szyby, tylny
spojler
i chromowana
końcówka
wydechu nadaje
Fiatowi 500S
sportowy
charakter
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U góry:
odnowione Alfy
Giulietta i MiTo.

Niżej:
debiutujące
w Genewie

Giulia 
i Giulia Super

sji Su per, ma sie dze nia fo te li oraz
de skę roz dziel czą po kry te luk su -
so wą skó rą po łą czo ną z drew -
nia ny mi ak cen ta mi. Au to wy po -
sa żo no w spor to wą kie row ni cę
z przy ci ska mi ste ro wa nia, fel gi
ze sto pów lek kich o roz mia rze
18 ca li oraz ta kie roz wią za nia
tech nicz ne, jak no wy sys tem
infotainment Con nect 3D Nav
8.8". Czer wo na Giu lia Qu adri fo -
glio otrzy ma ła spor to we, ku beł -
ko we fo te le Spar co z obu do wą
z włókien węglowych, a jej koła
o wy mia rze 19 ca li ma ją po sze -
rzo ne ce ra micz no -wę glo we tar -
cze ha mul co we.
Ce chą wy róż nia ją cą no wą Giu lię

koń cze nie każ de go szcze gó łu.
Mo del za pre zen to wa no w trzech
wer sjach wy po sa że nio wych
(Giu lia, Su per oraz Qu adri fo glio)
wraz z no wy mi jed nost ka mi na -
pę do wy mi: die sla mi 2.2 JTDM
(o mo cach 150 KM i 180 KM)
i ben zy no wym 2.9 V6 Bi Tur bo
o mo cy aż 510 KM. Po łą cze nie
sil ni ków z za sto so wa ny mi do
bu do wy aut ul tra lek ki mi ma te ria -
ła mi, ta ki mi jak włók no wę glo we,
alu mi nium, kom po zyt oraz two -
rzy wo sztucz ne, po zwo li ło uzy -
skać w mo de lach Giu lia naj lep -
szą re la cję mo cy do ma sy.
Wszyst kie Giu lie wy róż nia ją się
ele gan cją. Wnę trze bia łej, w wer -

GIULIA NA
PLATFORMIE
Wy ra fi no wa na gra świa teł –
czer wo nych na czar nym tle,
czy li ko lo rów cha rak te ry stycz -
nych dla sty li za cji mar ki – przy -
cią ga ła wi dzów do sto iska Al fy
Ro meo. Do mi no wa ła na nim no -
wa Giu lia, sto jąc na plat for mie
oto czo nej LED -owym oświe tle -
niem. Wo kół kró lo wej sto iska
usta wio no pół ko lem po zo sta łe
mo de le ga my: no wą Giu liet tę
i Mi To MY 2016 oraz 4C Spider
i 4C Co upé. 
No wą Giu lię wy róż nia wy raź nie
wło ski styl, nie na gan ne pro por -
cje, pro sto ta oraz dba łość o wy -



Abar tha 595 Com pe ti zio ne, mo -
del po wsta ły dzię ki do świad cze -
niu in ży nie rów mar ki Abarth na -
by te mu na to rze wy ści go wym.

75. URODZINY JEEPA
Ge ne wa sta ła się tak że do sko -
na łą oka zją do świę to wa nia 75.
rocz ni cy po wsta nia mar ki Je ep.
Na sto isku za pre zen to wa no za -
tem trzy kla sycz ne mo de le mar -
ki, ta kie jak: Wil lys -Over land MB
z ro ku 1941, Wil lys Wa gon z ro -
ku 1947 oraz Je ep Wa go ne er
z 1963 r., a tak że no we spe cjal -
ne se rie „75th An ni ver sa ry”, któ -
re bę dą do stęp ne u de ale rów
w ca łym re gio nie już na po cząt -
ku dru gie go kwar ta łu 2016
roku. Se rie te ma ją no wą eks cy -
tu ją cą ko lo ry sty kę nad wo zia,
zna czek „75th An ni ver sa ry”,
a tak że eks klu zyw ne wnę trza
i wy po sa że nie.  

Jeep Wrangler
w Genewie.
Całą serię
limitowaną
„75th
Anniversary”
pokazujemy na
stronach 38-39.
Poniżej: 
Abarth 124
Spider 

SPIDER
ZE ZNAKIEM
SKORPIONA
Pierw sze wra że nie – w ha li sa lo -
nu ge new skie go za in sta lo wał się
warsz tat Of fi ci ne Abarth. Sto -
isko zbu do wa ne z że la znych
dźwi ga rów, be to nu i me ta lo -
wych płyt pod ło go wych ze śla -
da mi opon sa mo cho do wych
sta no wi ło sce ne rię do wpro wa -
dze nia na ry nek no we go
Abartha 124 Spi der. 
De biu tu ją cy w Ge ne wie sa mo -
chód ze zna kiem skor pio na na
ma sce ma wszyst kie ce chy, któ -
re mo gą za spo ko ić pra gnie nia
naj bar dziej wy ma ga ją cych kie -
row ców. Sa mo chód otrzy mał
na pęd na tyl ną oś, do pra co wa -
ne za wie sze nie oraz czte ro cy lin -
dro wy sil nik 1.4 Mul ti Air o mo cy
170 KM z 6-stop nio wą, ma nu al -
ną lub au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów Se qu en zia le Spor ti vo
oraz ma net ka mi przy ko le kie -
row ni cy. Sa mo chód osią ga mak -
sy mal ną pręd kość 230 km/h,
a je go przy spie sze nie od 0 do
100 km wy no si 6,8 se kun dy. Ma
rów nież coś bez cen ne go dla mi -
ło śni ków Abar thów – cha rak te -
ry stycz ny dźwięk, ja ki wy da je
silnik samochodów tej marki
(osią gnię ty dzię ki ukła do wi wy -
de cho we mu Re cord Mon za). 
Od wie dza ją cy sto isko po dzi wia li
też po wsta łe go w li mi to wa nej
edy cji Abar tha 695 Bi po sto Re -
cord, któ rym uczczo no 50 rocz -
ni cę usta no wie nia przez Car lo
Abar tha re kor dów to ru Mon za
na dy stan sie jed nej czwar tej mi li
oraz pię ciu set me trów. Za pre -
zen to wa no rów nież

jest opty mal ny roz kład ma sy na
obie osie i do sko na ły układ za -
wie sze nia (pa tent Al fy Ro meo)
oraz naj bar dziej bez po śred ni
układ kie row ni czy w tym seg -
men cie. W ca łej ga mie mo de lu
wpro wa dzo no też za awan so wa -
ne roz wią za nia po zwa la ją ce
zapewnić mak sy mal ne bez pie -
czeń stwo kie row com i pa sa że -
rom aut. Jest to m. in. zin te gro -
wa ny sys tem ha mul co wy IBS –
skra ca dro gę ha mo wa nia i gwa -
ran tu je szyb ką re ak cję pe da łu
ha mul ca wraz z wy eli mi no wa -
niem drgań w przy pad ku za -
dzia ła nia ABS. Wszyst kie wer sje
Giu lii ma ją rów nież sys tem
ostrze ga nia o na jeż dża niu na
po prze dza ją cy po jazd, a tak że
funk cję roz po zna wa nia pie sze -
go, uru cha mia ją cą się, gdy kie -
row ca nie za re agu je w po rę ha -
mo wa niem.
Pod czas ge new skie go po ka zu
błysz cza ły w świe tle re flek to rów
tak że no wa Giu liet ta i Mi To
MY 2016 – dwa mo de le o zmie -
nio nej sty li za cji, ozna czo ne 
od no wio ny m lo go mar ki Al fa
Ro meo.
Aby Giu liet ta i MiTo na dal mo gły
od gry wać zna czą cą ro lę w swo -
im seg men cie, od świe żo no ich
wy gląd, na da jąc mu bar dziej
spor to wy cha rak ter, do da no no -
we spe cjal ne ele men ty oraz wy -
ko rzy sta no „ro dzin ną” sty li sty kę
na wią zu ją cą do mo de lu Giu lia.
Nad wo zie Giu liet ty i MiTo MY
2016 otrzy ma ły grill o struk tu rze
pla stra mio du oraz no wy przed -
ni zde rzak. 
Po nad to stwo rzo no ra cjo nal niej -
szy mo del ga my. Obec nie obej -
mu je ona 3 po zio my wy po sa że -
nia (Giu liet ta, Su per oraz Ve lo -
ce), 2 pa kie ty (Ve lo ce oraz Lux)
i 9 wer sji sil ni ków (ben zy no we
i die sel). Dzię ki te mu klien ci bę -
dą mo gli ła twiej wy brać wer sję
naj bar dziej pa su ją cą do ich
upodo bań i po trzeb, a na stęp nie
do ko nać jej in dy wi du ali za cji za
po mo cą wy po sa że nia opcjo nal -
ne go i ak ce so riów.
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Ustawiony na czerwonym tle, podświetlony
migającymi lampami nowy Fiat Tipo
prezentował się bardzo efektownie. 23 lutego
w Arkadach Kubickiego warszawskiego
Zamku Królewskiego odbyła się polska
premiera prasowa tego samochodu.

Anna
Borsukiewicz

zdjęcia 
Jerzy

Kozierkiewicz,
Ireneusz

Kaźmierczak

Ważny gracz
na rynku



TAKIEGO AUTA 
NAM POTRZEBA
Siadając za kierownicą testowego Fiata Tipo
Rafał Grzanecki, country manager Fiat&Abarth
FCA Poland, udowadniał, że on, przy prawie 190-
centymetrowym wzroście, wygodnie mieści się
w aucie, a pasażer siedzący za nim ma sporo
miejsca na nogi. „Jak widać, jest ono
przestronne, funkcjonalne, proste w eksploatacji
i użyciu – mówi. – Jednocześnie jest
konkurencyjne w całej gamie modelowej,
zarówno pod względem doboru silników, jak
i wyposażenia oraz cen. Takiego auta,
dopasowanego do potrzeb i wymagań polskich
klientów właśnie nam trzeba, jeśli chcemy
walczyć o swoją pozycję wśród innych
producentów samochodów z segmentu C, czyli
samochodów kompaktowych klasy niższej
średniej. Jest on bardzo ważny. Zajmuje na rynku
pojazdów osobowych w Polsce aż 26,7%. Już
teraz widzimy, że nowy Tipo, z charakterystyczną
dla Fiata stylistyką i osobowością, będzie
ważnym graczem na tym rynku”.
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Premiera nowego Fiata Tipo
zgromadziła liczne grono
dziennikarzy. Wprawdzie

niektórzy przedstawiciele prasy
motoryzacyjnej uczestniczyli już
wcześniej w światowej premierze
modelu na salonie samochodo-
wym w Stambule i w próbnych jaz-
dach przeprowadzonych w oko -
licach Turynu, ale dla większości
warszawska premiera stała się
okazją do bliskiego kontaktu
z autem, o którym bez przesady
można powiedzieć, że było
długo wyczekiwane. Nie tylko
zresztą przez dziennikarzy mo-
toryzacyjnych, interesujących się
zawodowo każdym nowym mo-
delem samochodu. Również
przez klientów. Od dealerów
FCA dochodziły wiadomości, że
Fiat Tipo, na którego zamówienia
zaczęto zbierać w grudniu 2015
roku, rozchodzi się w Polsce jak
„świeże bułeczki”. 

PIERWSZY SUKCES
Informację tę potwierdził na war-
szawskim spotkaniu country ma-
nager Fiat&Abarth FCA Poland,
Rafał Grzanecki. Do 22 lutego
odnotowano już ponad 1200 po-
twierdzonych zamówień od klien-
tów i to złożonych „w ciemno”,
bo pierwsze Fiaty Tipo w salo-
nach sprzedaży miały się pojawić
na początku marca. „Uważamy,
że tym samochodem jesteśmy
w stanie odnieść sukces i odbu-
dować pozycję Fiata na rynku”
– mówił Rafał Grzanecki.
Przedstawiając nowy model
przypomniał, że nazwa Tipo ma
w Fiacie swoją sprawdzoną
markę sięgającą 1910 roku.
W 1988 roku wprowadzono na
rynek model, który nie tylko zdo-
był prestiżowy tytuł Car of the
Year, ale cieszył się ogromnym
powodzeniem wśród kierowców.
Do 1995 roku, kiedy to zakoń-
czono we Włoszech jego pro-
dukcję, powstało około 2 milio-
nów Fiatów Tipo.
Teraz na rynek wjeżdża następca
tamtego Tipo. Z poprzednim
poza nazwą łączy go jeszcze to,

że auto należy do segmentu C.
Poza tym są same różnice. Nowe
Tipo – to prezentowane obecnie,
bo za kilka miesięcy będą kolejne
wersje nadwoziowe – było od
początku projektowane jako trój-
bryłowy sedan, co widać po jego
harmonijnej, opływowej karoserii
(współczynnik Cx – 0,29). Nie
sprawia wrażenia hatchbacka,
któremu „doklejono tornister”.
Auto jest duże, wygodnie miesz-
czące pięć osób, w tym trzy na
lekko profilowanej tylnej kanapie,
a jego bagażnik ma imponującą
pojemność 520 litrów, co zado-
woli każdą rodzinę.
Fiat Tipo był już opisywany w po-
przednim numerze „FCA wokół
Nas”, pominiemy więc tu jego
szczegółowe dane techniczne.
Warto jednak podkreślić, że
wśród czterech poziomów wy-
posażenia jest specjalnie na pol-
ski rynek przygotowana wersja
o nazwie „Tipo” (z czterema sil-
nikami: 2 benzynowe – 1.4 16v,
95 KM i 1.6 E-Torq 16v, 110 KM
oraz dwa wysokoprężne – 1.3
Multijet 16v, 95 KM i 1.6 Multijet
16v, 120 KM). W podstawowym
wyposażeniu auta z silnikiem

PodpisNazwa Tipo ma
w Fiacie swoją
sprawdzoną
markę sięgającą
1910 roku
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benzynowym 1.4 znajduje się
sześcioprzekładniowa manualna
skrzynia biegów, auto ma m.in.
klimatyzację, radio z portem
USB, centralny zamek sterowany
z pilota w kluczyku, elektrycznie
sterowane szyby przednie oraz
elektrycznie wspomagany układ
kierowniczy z dwoma trybami
pracy wraz z dwupłaszczyznowo
regulowaną kolumną kierownicy.
„Tak dobrze wyposażony Fiat
Tipo w premierowej cenie kosz-
tuje 42 600 zł brutto – poinfor-
mował podczas spotkania
z dziennikarzami Rafał Grza-
necki. – Cennik Tipo kończy się
tam, gdzie zaczynają się ceny
konkurencyjnych modeli innych
producentów. Toteż nie ma prze-
sady w haśle reklamowym sa-
mochodu, brzmiącym „Tak nie-
wiele trzeba, by mieć tak wiele”.
Ten stosunek ceny samochodu
do jego wartości zadecydował
o zdobyciu przez Fiata Tipo tytułu

Autobest 2016. Międzynarodowe
jury Autobest, niezależnej orga-
nizacji powstałej w 2001 roku,
składające się z 26 branżowych
dziennikarzy europejskich przy-
znało mu 1492 punkty, uwzględ-
niające 13 różnych kryteriów, ta-
kich jak: design, komfort, niskie
koszty eksploatacji, komfort pro-
wadzenia, cena, sieć serwisowa,
dystrybucja części zamiennych,
wszechstronność i właśnie do-
skonała jakość w relacji do ceny.
Fiat Tipo  zajął w ten sposób
pierwsze miejsce, wyprzedzając

pozostałych czterech finalistów:
nowego Opla Astrę, nowego Hy-
undaia Tucsona, Hondę HR-V
oraz Mazdę CX-3. Na margine-
sie warto dodać, że jest to już
trzecie zwycięstwo Fiata w kon-
kursie Autobest. Pierwszym lau-
reatem był model Panda (w 2003
roku), a drugim Linea (2008 rok).

CORAZ WIĘKSZE
ZAINTERESOWANIE
Gdy Bogusław Cieślar, kierownik
biura prasowego FCA Poland
otworzył konferencję prasową,
chętnych do zadawania pytań
było wielu. Odpowiadali na nie
Rafał Grzanecki i Marek Kisz, dy-
rektor handlowy firmy.
Pytania dotyczyły przyszłości
modelu Tipo, czyli wprowadzenia
na rynek jego innych odmian
nadwoziowych. „Wersje kombi
i hatchback, mające swoje pre-
miery na salonie w Genewie, po-
jawią się w Polsce za kilka mie-
sięcy, choć jeszcze trudno podać
dokładne terminy. Chociażby
z tego powodu, że polska prak-
tyka handlowa powoduje, iż rok
produkcji auta determinuje jego
wartość – tłumaczył Marek Kisz.
– Dlatego, choć rozważaliśmy
wprowadzenie na rynek Tipo
kombi w końcu roku, prawdopo-

dobnie nastąpi to nieco później.
Wtedy też rozstrzygnie się wy-
sokość cen nowych wersji nad-
woziowych. Przecież – podkre-
ślał dyr. Kisz – dużo zależy od
kursów walut. Większość na-
szych konkurentów zdecydo-
wała się na podwyżki cen aut ze
względu na to, że przyjmowana
przez nich wartość złotówki była
inna, niż jest obecnie. My
idziemy w odwrotnym kierunku.
Znacząco obniżamy cenę Fiata
500X i zrobimy wszystko, by
cena Fiata Tipo w wersji hatch-
back była konkurencyjna”.
Pytani o zainteresowanie seda-
nem Tipo na rynkach europej-
skich Rafał Grzanecki i Marek
Kisz podkreślali, że na początku
pomysł wprowadzenia tej wersji
nadwoziowej w niektórych kra-
jach wzbudzał wątpliwości, np.
w Niemczech czy we Włoszech.
Tamtejsi specjaliści twierdzili, że
u nich takie samochody się nie
sprzedają, że zajmują za wiele
miejsca na parkingach itd. Zakła-
dali miesięczną sprzedaż w gra-
nicach 100 aut. I co? Całkowicie
przestrzelili zapotrzebowanie.
W Polsce zainteresowanie Tipo
też jest ogromne. Fabryka w Tur-
cji, gdzie powstaje ten model,
zamierza wyprodukować w tym

Rafał Grzanecki
i Marek Kisz
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roku 63 tysięcy aut, z których
60% zostanie na lokalnym rynku.
„Będziemy walczyć, by jak naj-
więcej samochodów trafiło do
Polski” – zapewniał dyr. Kisz.
Wiele pytań dotyczyło rozwiązań
technicznych zastosowanych
w Tipo i planów, np. wprowa-
dzenia fabrycznego zasilania aut
gazem LPG. Jak usłyszeliśmy,
takie instalacje będą montowane
od początku we wprowadzanej
na rynek wersji hatchback.
Natomiast tajemnicą niskiej
masy własnej (1152 kg) auta,
niższej niż w pojazdach konku-
rencji, jest zastosowanie specy-
ficznej stali o podwyższonej wy-
trzymałości. Również zawiesze-
nie auta nie jest zunifikowane
z wcześniejszymi pojazdami
Fiata i zostało przekon-
struowane specjalnie
dla Tipo.

I wreszcie sprawa nazwy auta.
Miało się nazywać Aegea. „Taką
nazwę (od Morza Egejskiego) za-
chowa np. na rynku tureckim –
tłumaczył Rafał Grzanecki. – Na
innych rynkach zdecydowano
się wprowadzić historyczną na-
zwę Tipo, bo jest powszechnie
doceniana przez klientów. Teraz
pracujemy nad jej nowym wize-
runkiem. Chcemy, by przy nowej
wersji kojarzyła się ona z samo-
chodem dużym, rodzinnym”.

ZA KIEROWNICĄ TIPO
Przygotowując polską premierę
prasową w FCA Poland zadbano
o to, by dziennika-

rze mogli solidnie wypróbować
nowe Fiaty Tipo. Przed Arkadami
Kubickiego czekało na nich 20
aut z podstawowymi silnikami
1.4, a w każdym opis przygoto-
wanej trasy jazdy, prowadzącej
zarówno szeroką Wisłostradą jak
i węższymi ulicami, a także
uwzględniający miejsca do zro-
bienia samochodom atrakcyj-
nych zdjęć.
Na testową trasę wyruszyliśmy
ze Zdzisławem Podbielskim,
dziennikarzem motoryzacyjnym,
ale również inżynierem, który
podczas swej pracy zawodowej
przebadał większość krajowych
i zagranicznych samochodów
wprowadzanych na polski rynek.
Już podczas pierwszego kon-
taktu z kierownicą nowego auta
mógł ocenić jego najważniejsze
cechy. Sprawdzał więc przyspie-
szenie Tipo i jego zwrotność,
oceniał bardzo ergonomicznie
ustawione wskaźniki, a nawet
kształt lusterek bocznych. My
zaś, towarzysząc mu, sprawdza-
liśmy wygodę podróżowania
z przodu i z tyłu auta, dostęp do
schowków przydatnych podczas
drogi, obsługę radia i klimatyza-
cji. Słuchaliśmy też pracy silnika
– jego odgłosy nie przeszkadzały
nam w rozmowie. W sumie
pierwsza ocena wypadła bardzo
pozytywnie, co powinni potwier-
dzić klienci odbywający podobne
próbne jazdy. 

Przed Arkadami
Kubickiego na
dziennikarzy
czekało 20 aut
z silnikami 1.4 
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„GRA”
Nowa linia

Pod czas ostat nie go au dy tu
WCM fi lar EEM za pre zen -
to wał pro jekt o na zwie

«Li nia GRA». Au dy to rom bar dzo
spodo ba ły się przed sta wio ne
dzia ła nia. Oce na koń co wa prze -
wyż szy ła na sze ocze ki wa nia.
Przy dzie lo no nam 4 punk ty, o je -
den wię cej niż w 2014 r. – na pi -
sał do nas dy rek tor Za kła du Ty -
chy FCA Po land An to ni Greń. –
To do sko na ły te mat na ar ty kuł”.
Sta nę li śmy więc przed za da -
niem fa scy nu ją cym, choć trud -

nym. Jest to bo wiem hi sto ria
pew ne go wy zwa nia o te ma ty ce
spe cja li stycz nej, któ rą mu si my
za pre zen to wać szer sze mu gro -
nu, czy li opi sać ją je dy nie
w ogól nym za ry sie. Nie ma my
jed nak wy bo ru, cho ciaż zda je -
my so bie spra wę, że spe cja li ści
od WCM -u bę dą krę cić no sem,
gdy zo ba czą te uprosz cze nia,
a z ko lei po zo sta li czy tel ni cy po -
czu ją się przy tło cze ni ta jem ni -
czy mi skró ta mi i skom pli ko wa -
ny mi ter mi na mi an giel ski mi. Aby

unik nąć nie po ro zu mień, z gó ry
prze pra sza my i jed nych, i dru -
gich. I dla te go ni czym pia ni ści
w daw nych ame ry kań skich we -
ster nach chcie li by śmy każ dą
stro nę te go ar ty ku łu opa trzyć
słyn nym na pi sem „Don’t sho ot
the pia no play er”…
Ale wróć my do na sze go pro jek -
tu zre ali zo wa ne go w ob sza rze
Mil le nium. O co wła ści wie w tym
cho dzi? Ob ja śnia to li der fi la ru
EEM (Ear ly Equ ip ment Ma na ge -
ment), Mar cin Roz wa dow ski:

Zespół specjalistów Zakładu Tychy wykorzystał
znakomitą okazję do stworzenia nowej,
przyjaznej pracownikom linii kompletacji
grupy koła przedniego. Zaprojektowano
i wykonano ją od podstaw w optyce WCM.

„

Jakub Wężyk, Filippo Gallino

zdjęcia: Satiz Poland
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„Mil le nium to na zwa zwy cza jo -
wa, po cho dzi od miej sca – «Mil -
le nium Park», na któ rym stoi ten
obiekt. W rze czy wi sto ści ob szar
ten no si na zwę Ze spół Tech no lo -
gicz ny Mon ta żu nr 17 i choć
znaj du je się po za za kła dem, jest
in te gral ną czę ścią Wy dzia łu
Mon ta żu. Pro jekt po le gał na zbu -
do wa niu no wej li nii kom ple ta cji
gru py ko ła przed nie go do no we -
go Fia ta 500, któ re go pro duk cję
uru cha mia no w czerw cu 2015 r.
Po tocz nie na zy wa my ją li nią
GRA (z wł. Grup po Ru ota An te -
rio re). W za ło że niach mo del miał
po nad 1900 kom po nen tów lub
podzespołów, które podlegały
prze pro jek to wa niu. W przy pad ku
grupy koła powiększone zostały
tar cze i za cisk ha mul co wy, co
wy ni ka ło z za ostrze nia wy mo -
gów bez pie czeń stwa”. 

KLIENT NASZ PAN
Zmia ny ma ją czę sto swo je źró -
dło w opi niach po zy ski wa nych
od klien tów, czy li w su ge stiach
i ob ser wa cjach, któ re są sys te -
matycznie gromadzone dzięki
son da żom prze pro wa dza nym
na ca łym świe cie. Są one bodź -
cem do pro jek to wa nia co raz to
lep szych sa mo cho dów. Po za
uwa ga mi klien tów na mo dy fi ka -
cję po szcze gól nych kom po nen -
tów czy pro jekt całego samo -
cho du wpływ mają wy mo gi
i nor my bez pie czeń stwa, ana li za
roz wią zań kon ku ren cji, obo wią -
zu ją ce na ryn ku tren dy (de sign)
oraz re duk cja kosz tów wy twa -
rza nia. Od aspek tów tych za -
czę ła się pra ca pro jek tan tów
FCA z dzia łu Ba dań i Roz wo ju
(R&D), a na stęp nie In ży nie rii Pro -
duk tu. Po prze pro jek to wa niu
kom po nen tów ko niecz ne by ło
tak że do sto so wa nie pro ce su
pro duk cyj ne go. Zadanie to
należało do Inżynierii Pro ce su
FCA w Tu ry nie, któ rą in ten syw -
nie wspie ra ła in ży nie ria ty skie go
za kła du re pre zen tu ją ca wszyst -
kie fi la ry WCM. Ich przed sta wi -
cie le, wraz ze spe cja li sta mi

z wie lu dzie dzin, utwo rzy li tzw.
Cross Functional Team. Dzięki
te mu za kład mógł prze jąć
inicjatywę i na nieść zmia ny
w pro jek cie, wpły wa ją ce w efek -
cie na uspraw nie nie funkcjo -
nowania li nii. 
„Tech no lo gia cen tral na, z któ rą
współ pra cu je my – ob ja śnia Mar -
cin Roz wa dow ski – prze sła ła
nam kon cep cję no wej li nii, od
któ rej za czę ła się żmud na pra ca
ze spo łu na szych spe cja li stów
z in ży nie rii, pro duk cji i fi la rów

WCM, któ rzy pod okiem EEM/
EPM two rzy li po my sły i roz wią -
za nia po pra wia ją ce pier wot ny
pro jekt li nii. My ja ko za kład za -
dba li śmy o to, aby był on re ali -
zo wa ny zgod nie z opty ką WCM
– aby wdra ża ne by ły roz wią za -
nia opty mal ne oraz tzw. Best
Prac ti ces, czy li wzor co we prak -
ty ki sto so wa ne już na in nych 
li niach. W przy pad ku GRA 
mie li śmy na resz cie do czy nie nia
z pro jek tem re ali zo wa nym cał -
ko wi cie od ze ra. Nie cho dzi ło
o mo dy fi ka cję czy po sze rze nie
ist nie ją cych urzą dzeń, ale o no -
wą li nię, na któ rej bę dzie mógł
być wdra ża ny WCM od fa zy
pro jek tu”.
Za nim za czę to re ali zo wać pro -
jekt GRA w ZTM 17 działały
dwie li nie: pierw sza na po trze by

Od góry:
Marcin
Rozwadowski
i Andrzej Gamża.
Poniżej:
strefa 
Golden Zone

Na nowej linii
wdrożono
wzorcowe
rozwiązania,
czyli najlepsze
praktyki i pomysły
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więk szo ści sta no wisk prze zbro -
je nie moż li we jest bez sto so wa -
nia do dat ko wych na rzę dzi”.
Roz wią za nia opra co wa ne przez
ty ski ze spół po zwo li ły ogra ni -
czyć kosz ty in sta la cji i zu ży cie
ener gii, skró cić czas wy ko ny wa -
nia czyn no ści, a tak że zwięk -
szyć bez pie czeń stwo i kom fort
pra cy. Wszyst ko to prze ło ży ło
się na wy so ką ja kość pro duk tu.
Ale zo bacz my, jak uda ło się to
osią gnąć.

OD PRO JEK TU
WSTĘP NE GO
PO KON KRET NE
ROZ WIĄ ZA NIA
Zgod nie z me to do lo gią WCM
re ali za cję pro jek tu po dzie lo no
na 7 kro ków, któ re sta no wią lo -
gicz ny spo sób po dej ścia do no -
we go uru cho mie nia. Nie mo że -
my zo bra zo wać tu taj ca łe go
pro ce su, od pla no wa nia pro jek -
tu po uru cho mie nie li nii. Je go
stresz cze nie pre zen tu je my na
slaj dzie obok. Sku pi my się je -
dynie na kil ku naj waż niej szych
aspek tach.

„By zdo być da ne wej ścio we do
pro jek tu wstęp ne go – ob ja śnia
Mar cin Roz wa dow ski – ze bra li -
śmy in for ma cje o dzia ła niu i po -
my słach wdro żo nych na li niach
już ist nie ją cych. Dzię ki ana li zie
strat fi la ru Cost De ploy ment
(tzw. Pa re to Strat) wie dzie li śmy,
ja kie są naj częst sze stra ty i pro -
ble my, któ re w przy pad ku tej li nii
mo gli śmy wy eli mi no wać w ra -
mach no we go pro jek tu. Szyb ko
więc wzię li śmy się do ro bo ty,
aby opra co wać opty mal ne roz -
wią za nia, mo gą ce je ogra ni czyć,
a naj le piej cał ko wi cie zre du ko -
wać”. W przy pad ku GRA wy -
zwa niem by ło przede wszyst kim
wy eli mi no wa nie strat NVAA,
czy li dzia łań bez war to ści do da -
nej, wy od ręb nio nych dzię ki ana -
li zie po szcze gól nych ope ra cji,
któ re do ty czy ły głów nie po ko ny -
wa nia przez pra cow ni ka dy stan -
su do po bra nia de ta li oraz na -
rzę dzi. W tym ce lu w pierw szej
ko lej no ści prze ana li zo wa no cie -
ka we roz wią za nia sto so wa ne już
w in nych za kła dach FCA” – tłu -
ma czy li der fi la ru EEM. 

• Cel inwestycji
• Potrzeby
• Business case
• Time & Budget

• Doświadczenie
podobnych
urządzeń

• Layout Design
• Qa Design
• P-FMEA
• Koncepcja

rozwiązania
• Analiza LCC
• Wybór dostawcy

• QX,QM
• 5CF0D
• D-FMEA
• WPI
• MP Design
• LCC Design
• Standaryzacja
• Symulacje 3D
• Harmonogram

• Monitorowanie
konstrukcji

• Weryfikacja
u dostawcy

• Próby off-line
• Monitorowanie

problemów
• Szkolenia UR
• Przygotowanie

placu instalacji
• Dokumentacja

robocza

• Zabezpieczenie
miejsca
instalacji

• Monitorowanie
instalacji

• Próby funkcyjne
• Spotkania
• Szkolenia

pracowników
• Monitorowanie

problemów
• Kalendarze

AM&PM

• Próby
z detalami
produkcyjnymi

• Optymalizacja 
• Kontrola jakości
• Potwierdzenie

wydajności
• Moitorowanie

OEE
• Monitorowanie

zużycia energii

• Kontrola
przepływu

• Obciążenie
urządzeń

• Zdolność
procesu

• MTBF/MTTR
• Max wydajność
• OEE i OLE
• FTE
• Weryfikacja

KPI i KAI
• Feedback

MPinfo
• Wnioski

EEM CD

Kiedy 
konieczne jest
przezbrojenie
produkowanego
zawieszenia dla
innej wersji,
klucz wysuwa
się, umożliwając
łatwą wymianę
nasadek
dostępnych 
„tuż pod ręką” 

mo de li 500 i Yp si lon oraz dru ga,
star sza, wy ko rzy sty wa na do
pro duk cji mo de li Ford Ka i 500.
Wraz z no wym pro jek tem fa bry -
ka po sta wi ła na li nię ela stycz ną
i uni wer sal ną, bę dą cą w sta nie
pro du ko wać gru pę ko ła przed -
nie go do wszyst kich wy twa rza -
nych w ty skim za kła dzie mo de li,
rów nież do Abar tha, oraz sto so -
wać awan gar do we roz wią za nia
tech nicz ne, umoż li wia ją ce ogra -
ni cze nie cza su po trzeb ne go na
prze zbra ja nie li nii z jed ne go mo -
de lu na in ny. „No wa li nia za pro -
jek to wa na jest tak – opo wia da
An drzej Gam ża, kie row nik pro -
duk cji w ZTM 17 – że by jej prze -
zbro je nie od by wa ło się w spo -
sób pro sty i szyb ki. Kie dy na li nii
na stę pu je zmia na wer sji mon to -
wa ne go za wie sze nia, w mo -
men cie doj ścia kom po nen tu do
kon kret nej sta cji np. do krę ca nia
za ci sku ha mul co we go – au to -
ma tycz ny klucz usta wia się
w po zy cji gór nej, dzię ki cze mu
ope ra tor mo że z ła two ścią wy -
mie nić na sad kę na ta ką, któ ra
pa su je do więk szej śru by. Po jej
wy mia nie li nia mo że znów roz -
po cząć dzia ła nie. War to też do -
dać, że pracownik ma nasadki
po rę ką, za tem nie mu si wy ko -
ny wać zbęd nych ru chów. Na
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Pro jekt wstęp ny za kła dał przede
wszyst kim opra co wa nie funk cjo -
nal ne go lay outu li nii. Do staw ca
urzą dzeń wraz ze swo imi pro jek -
tan ta mi sta no wił in te gral ną
część gru py pro jek to wej. Wspól -
nie pod ję to się opra co wy wa nia
opty mal nych roz wią zań dla każ -
de go sta no wi ska pra cy. „Na tym
kroku mieliśmy największe pole
do po pi su – mó wi Mar cin Roz -
wa dow ski, – bo zna jąc już kon -
cep cję szcze gó ło wą, mo gli śmy
ana li zo wać każ de sta no wi sko
i zgła szać na sze uwa gi, po pra wy
i po my sły. Nie któ re pro po zy cje
do ty czy ły roz wią zań dla zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa i er go no -
mii pra cy na sta no wi sku. In ne
po le ga ły na ogra ni cza niu za po -
trze bo wa nia na ener gię i dba ło -
ści o śro do wi sko. Część z nich
zwią za na by ła z kwe stia mi lo gi -
stycz ny mi. Na 109 pro po zy cji

zmian, któ re wy sła li śmy do
Tech no lo gii w Tu ry nie,
uda ło się wdro żyć aż
91” – tłu ma czy Mar cin
Roz wa dow ski.
Jak już wspo mnia no,
w po szu ki wa niu naj lep -
szych moż li wych roz -
wią zań za an ga żo wa ne
by ły po szcze gól ne fi la ry
WCM w za kła dzie. Ich
dzia ła nia ma ją klu czo we
zna cze nie dla po praw -
ne go funk cjo no wa nia
no wo po wsta łej li nii.
Opo wia da o tym
Ma rze na Siel ska

zdjęcie poniżej z lewej), ko or dy -
na tor WCM w Za kła dzie Ty chy.
„Fi lar EEM współ pra co wał z in -
ny mi fi la ra mi tech nicz ny mi, mię -
dzy in ny mi WO (Work pla ce 
Or ga ni za tion), L&CS (Lo gi stic &
Cu sto mer Se rvi ces), FI (Fo cus
Im pro ve ment), S (Sa fe ty). Waż ną
ro lę ode gra ły tu taj dzia ła nia WPI
(Work pla ce In te gra tion), czy li

ana li za, krok po kro ku, po szcze -
gól nych sta no wisk ro bo czych
i po szu ki wa nie moż li wo ści po -
pra wy po przez za sto so wa nie
na rzę dzi WCM. Spo tka nia WPI
od by wa ły się w spe cjal nie do te -
go przy go to wa nym po miesz -
cze niu, gdzie przed sta wi cie le
wszyst kich fi la rów WCM-u
i pro duk cji, wspól nie sy mu -
lo wa li pro ces, zgła sza jąc
pro po zy cję po pra wy” – mó -
wi Ma rze na Siel ska.

LOGISTYKA 
W SŁUŻBIE LINII
Do tej pory operator wózka widłowego,
dostarczając detale, musiał odkładać je za plecami
operatora linii, co stwarzało zagrożenie
wypadkowe. „Po zmianach layoutu – wyjaśnia
Adam Jaszczurowski (na zdjęciu po lewej),
specjalista filaru L&CS – wyeliminowaliśmy ryzyko
zderzenia pracownika z wózkiem widłowym,
a skracając ich drogę, zaoszczędziliśmy także
pieniądze na transporcie”. Obecnie wózki widłowe
w ogóle nie wjeżdżają w strefę produkcji.
Poruszają się wyłącznie po zewnętrznej
„logistycznej” stronie linii. „Zastosowaliśmy także
specjalne regały, które nazywamy frontal feeding –
dodaje specjalista filaru. – Oddzieliły one strefę
produkcji od strefy logistyki. Dzięki temu czas
poboru detalu uległ znacznemu skróceniu.
Pracownik logistyki przekłada je na specjalne
regały, za pomocą których są one transportowane
w sposób automatyczny do pracowników linii
montażowej. Ci z kolei pobierają detale z tzw.
strefy Golden Zone, gdzie mają wszystko pod ręką,
dlatego jest tam najmniej czynności
bezwartościowych, tzw. NVAA. Golden Zone jest
najlepszym obszarem dla pracowników, ponieważ
ogranicza ich wysiłek, a także skraca czas
dźwigania detalu, przenoszenia go itp.”.
Dodatkowo na wspomnianych regałach są
zainstalowane monitory, które pokazują dokładnie,

jakie detale w danym momencie należy
załadować. Takie rozwiązanie w znacznym
stopniu eliminuje błędy 
ludzkie. 
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Po prawej:
pobieranie detali

ze strefy 
Golden Zone.

Na stronie obok:
Kazimierz

Malcharek z PPS
przy panelu

operatora 

OSZCZĘDZANIE ENERGII
Dzięki zaangażowaniu filarów Energii i Środowiska na linii powstało wiele rozwiązań
pozwalających oszczędzić energię. Za przykład może posłużyć wprowadzenie dwóch obwodów
zasilania oświetlenia – oddzielnego dla stacji automatycznych, które nie potrzebują oświetlenia
do pracy, i oddzielnego dla manualnych. Oświetlenie jest konieczne tylko wówczas, kiedy
Utrzymanie Ruchu dokonuje inspekcji lub naprawy. Wtedy światło samo się zapala w chwili
otwarcia bramki do stanowiska automatycznego i gasi, gdy Utrzymanie Ruchu kończy
interwencję i zamyka bramkę. Urządzenia, w razie jakichkolwiek anomalii, same – za
pośrednictwem wizualizacji TV nad linią – informują operatora o przyczynie i lokalizacji
problemu. Na linii zastosowano po raz pierwszy nowoczesne napędy mechatroniczne, które
dostosowują pobór energii do aktualnego obciążenia linii. Są one zintegrowane z falownikiem,
dzięki czemu w razie awarii dokonuje się szybkiej wymiany całego napędu. Falowniki z kolei są
tak skonfigurowane, by urządzenia automatycznie się wyłączały, gdy na linii przez co najmniej
minutę nie jest wykonywana żadna czynność. Wystarczy jednak wciśnięcie jakiegokolwiek
przycisku przez pracownika, by linia ponownie się uruchomiła. 

OD BEZPIECZNEJ
INSTALACJI DO
SPRAWNEGO
URUCHOMIENIA
Przed za in sta lo wa niem li nii
w za kła dzie spe cja li ści spraw -
dzi li u do staw cy bu do wę i dzia -
ła nie za pro jek to wa nych urzą -
dzeń. Dzię ki tej po za za kła do wej
ope ra cji wy eli mi no wa no roz bież -
no ści i unik nię to po ten cjal nych
prze ró bek po za koń cze niu mon -
ta żu. Na tym eta pie i w póź niej -
szej fa zie uru cho mie nia li nii 
waż ną ro lę ode gra ły fi la ry PM
(Professional Maintenance), WO
(Work Pla ce Or ga ni za tion) i S
(Sa fe ty), któ rych za da niem by ło
do pil no wa nie, aby wszyst ko
dzia ła ło jak na le ży. Mó wi o tym
Zdzi sław Jan kow ski (zdjęcie po -
niżej), spe cja li sta fi la ru Sa fe ty:
„Za dba li śmy o to, aby in sta la cja
urzą dze nia od by ła się w bez -
piecz ny spo sób. Prze szko li li śmy

dla te go na szych pra cow ni ków,
jak i pra cow ni ków firm ze w -
nętrz nych wy ko nu ją cych in sta la -
cję. Po in for mo wa li śmy ich o sto -
so wa nych u nas stan dar dach
bez pie czeń stwa. Udo stęp ni li -
śmy im po nad to wie lo ję zycz ne
ma te ria ły szko le nio we. Okre so -
wo we ry fi ko wa li śmy tak że ich
spo sób pra cy oraz po dej ście
do bez pie czeń stwa w miej scu
pra cy. Po nie waż ob szar, na któ -
rym urzą dze nie by ło mon to wa -
ne, znajdował się w sąsiedztwie
innych linii, nasi pracownicy mieli
moż li wość ob ser wa cji spo so bu
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pracy wykonawców oraz pod -
jęcia odpowiednich kroków
w sytuacji zauważenia niebez -
piecznych działań”. 

PRA CA 
ZE SPO ŁO WA
Roz wią za nia przy ję te w ra mach
pro jek tu GRA są owo cem
wspól nej pra cy po szcze gól nych
fi la rów WCM -u, któ rzy pod
okiem fi la ru EEM wnie śli wie le
cie ka wych po my słów i know
how do pro jek tu. Ze wzglę du na
ogra ni czo ną ilość miej sca nie
mo że my opi sać ich wszyst kich,
ale w „bo xach” na poprzednich
stro nach przy bliżymy dwa
z nich. Podobnie zresztą mu -
simy poprzestać na zaledwie
kilku konkretnych przykładach

roz wiązań zas to sowanych na
no wej li nii. 
Od uru cho mie nia pro duk cji
w obiek cie Mil le nium, co mia ło
miej sce w 2008 ro ku, mi nę ło
w su mie już kil ka lat, a wy da je
się, jak by to by ło przed wczo raj.
Ale, ob ser wu jąc pra cę na no wej
linii, ma się wrażenie, że dzięki
pro gra mo wi WCM w cią gu
ostat nich lat w Za kła dzie Ty chy
do ko nał się wi docz ny po stęp
w po dej ściu do pro jek to wa nia
pro ce sów pro duk cyj nych,
a dzię ki no wym urzą dze niom
na stą pił praw dzi wy skok tech -
no lo gicz ny. A mo że prze skok
ludz ki, a nie tech no lo gicz ny. Bo -
wiem WCM to dzie ło umy słu
ludz kie go, stwo rzo ne z my ślą
o czło wie ku. ROLA FILARU EEM

Wczesne zarządzanie urządzeniami, czyli filar Early
Equipment Management, zajmuje się zarządzaniem
projektami uruchomień nowych linii produkcyjnych
i urządzeń, w szczególności rozwiązywaniem
problemów w fazie projektowania, ponieważ na tym
etapie zmiany kosztują najmniej. Celem jest
tworzenie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo,
wysoką jakość i niskie koszty eksploatacji oraz ich
uruchomienie w możliwie najkrótszym czasie. Jest to
możliwe, jeśli w fazie projektowania bierze się pod
uwagę doświadczenia filarów WCM nabyte zarówno
podczas projektowania poprzednich urządzeń (EEM,
FI), jak też ich eksploatacji (S, WO, LCS, CD, ENV, 
E, PD) i utrzymania (QC, AM, PM). Dlatego też
współpraca EEM z innymi filarami przynosi tak dobre
rezultaty, o czym piszemy w tym artykule. 

KAŻDE STANOWISKO 
POD LUPĄ QC
Podczas projektowania nowego procesu istotnym
elementem jest skupienie uwagi na operacjach, które
mają szczególny wpływ na jakość. Ich analiza zaczyna
się od tzw. QA Design. Jest to matryca, która pozwala
powiązać parametry procesu, jak np. moment
dokręcenia czy też siłę wprasowania z potencjalnymi
usterkami – stuki w kole mogą być bowiem związane
z nieprawidłowym dokręceniem danej śruby.
W matrycy określana jest siła powiązania – znaczenie
parametrów, które mogą mieć wpływ na daną usterkę.
Określa się, które z tych parametrów są najważniejsze,
by skupić na nich szczególną uwagę. Kolejną fazą
Quality Design jest FMEA (Failure Mode and Effect
Analysis), czyli analiza potencjalnych problemów
jakości, jakie mogą wystąpić podczas procesu
produkcji i próba zapobiegania im. Na etapie projektu
szczegółowego analizuje się zakładową matrycę
usterek, jakie wydarzyły się na podobnych liniach do
tej pory, czyli QA Matrix, ale także priorytety
opracowane wcześniej w matrycy QA Design. Na ich
podstawie tworzy się tzw. matrycę X – określa ona
parametry urządzenia wymagające kontroli, które
zapewniają wymagany poziom jakości przyszłego
produktu. Za ten obszar odpowiedzialny jest filar
Jakości. Sposób kontroli tych parametrów w procesie
produkcyjnym (manualny lub automatyczny, wartość
parametru, osoba odpowiedzialna, częstotliwość)
zdefiniowany jest w matrycy QM. Obecnie projektuje
się tak, by maszyna kontrolowała się samoczynnie,
a przywrócenie parametrów było jak najłatwiejsze.
Po uruchomieniu za kontrolę parametrów odpowiada
produkcja i Utrzymanie Ruchu, czyli filary AM i PM. 
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Podczas spotkania z dostawcami Antoni Greń
powiedział: „Od 1971 roku do teraz
wyprodukowaliśmy 11 milionów
samochodów. Ale nie zrobiliśmy tego sami”.

Filippo
Gallino

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak
i archiwum
dostawców

Na odbywającym się trady-
cyjnie na początku roku
spotkaniu z dostawcami

FCA mieliśmy okazję zamienić
kilka słów z dyrektorem Antonim
Greniem, który podsumował do-
piero co zakończony rok i jed-
nocześnie podkreślił, jak ważne
jest rozszerzanie wdrażania pro-
gramu WCM również poza FCA
Poland. Od czterech lat główni
partnerzy tyskiej fabryki weszli
bowiem na ścieżkę, która po-
prowadzi ich do stopniowego
wprowadzania tego systemu.

Panie dyrektorze, jak zakoń-
czył się 2015 rok i jakie są
pana oczekiwania do roku
bieżącego? 

Jak wszyscy wiedzą kończy się
kontrakt z Fordem. W maju wy-
produkujemy ostatnie egzempla-
rze modelu Ka. Pozostają nam
więc trzy, a w praktyce dwa mo-
dele. Chodzi mianowicie o Lan-
cię Ypsilon i dwie wersje 500.
W ubiegłym roku zostały one
w znacznym stopniu odnowione,
a obecnie widać już pierwsze
tego efekty: dane pokazują, że
wielkość zamówień wzrosła. Po-
nadto niedługo ruszymy z no-
wymi wersjami 500 Abarth
i 500 S. 10 listopada obchodzi-

usłana różami
to nie droga
WCM
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Podczas spotkania mieliśmy
także okazję dowiedzieć się, co
o programie WCM sądzą do-
stawcy. Poniżej ich opinie.

Jacek Gwóźdź, Denso 
Thermal Systems Poland
Po początkowym lekkim oporze,
gdy wydawało się, że WCM bę-
dzie wiązał się z kolejną biuro-
kracją i większym zakresem
pracy, szybko okazało się, że
efekty wprowadzenia tego sys-
temu są coraz lepsze i realne,
a sam WCM z czasem staje się
elementem DNA funkcjonowania
naszej firmy, produkującej m.in.
deski rozdzielcze, nagrzewnice,

wkłady grzewcze, front-endy i ra-
diatory. Wiemy też, że we wdra-
żaniu WCM ważna jest pasja
i zaangażowanie, a ten projekt
w dużym stopniu wyzwala te ele-
menty – i to nie tylko w manage-
mencie, gdzie to zaangażowanie

liśmy okrągły jubileusz wyprodu-
kowania 1,5 mln egzemplarza
Fiata 500, a na początku tego
roku, 28 stycznia, z linii monta-
żowych zjechał 11 mln samo-
chód wyprodukowany od 1971
do dziś. To dla nas kawał historii,
w której również nasi dostawcy
mają swój znaczący udział. Pro-
dukcja w ubiegłym roku wyniosła
prawie 303 tys. samochodów,
a budżet 2016 przekracza 280
tys. Czeka nas zatem jak zwykle
dużo pracy.
Czy pomysł rozszerzenia me-
tody WCM na dostawców cie-
szy się ich zainteresowaniem?
W grudniu mieliśmy kolejny au-
dyt w naszej fabryce, w którym
uzyskaliśmy 2 punkty więcej: 
1 punkt z filaru PM (Utrzymanie
Specjalistyczne), który oceniony
został na czwórkę oraz 1 punkt
z EPM i EEM (Wczesne Zarzą-
dzanie Urządzeniami i Wyposa-
żeniem Procesu) uzyskany dzięki
tzw. projektowi nowej linii GRA.
Ale zawsze powtarzam dostaw-
com, że WCM nie jest drogą
usłaną różami, to – przynajmniej
na początku – raczej droga przez
mękę. Aktualnie w program
WCM zaangażowanych jest 41
naszych dostawców (5 więcej
niż w roku ubiegłym), z czego 13
w wersji Intermediate i 28
w Light. Dwóch dostawców

w ciągu najbliższych dwóch lat
będzie mogło starać się o „Brąz”.
Tak więc popularyzowanie pro-
gramu trwa, ale jest jeszcze
sporo do zrobienia. 
Na co dostawcy muszą zwra-
cać największą uwagę?
Na podstawie naszych doświad-
czeń mogę stwierdzić, że praca
managementu jest fundamental-
nym warunkiem powodzenia
WCM w danej firmie. Bez ich
udziału WCM nie jest praktycznie
możliwy do wdrożenia. Manage-
ment musi w tym brać udział,
musi w swojej codziennej pracy
dawać przykład pracownikom,
by zrozumieli wagę stosowania
tej metody w firmie. Manage-
ment z pierwszego poziomu
musi posiadać taką wiedzę
i praktykę w tym względzie jak
audytorzy WCM.

Po prawej Jacek
Gwóźdź, prezes
Denso Thermal

Systems Poland

WCM jest
systemem, 
za pomocą

którego możemy
stworzyć jedność
spółki i jedność
pracowników
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łej, Myślenicach, Dzierżoniowie,
a także w Sremskiej Mitrovicy
(Serbia) i w Craiovej (Rumunia).
Nasz zakład powstał w 1997 r.
Głównym profilem działalności
fabryki w Piotrkowie jest produk-
cja uszczelnień gumowych dla
przemysłu samochodowego.
Naszym głównym klientem jest
grupa FCA (marki Fiat, Lancia,
Ford Ka, Maserati, Iveco, Alfa
Romeo). Dodatkowo produku-
jemy i sprzedajemy wyroby rów-
nież dla klienta Daimler. Wdra-
żanie WCM na poziomie Inter-
mediate w naszym zakładzie roz-
poczęliśmy w 2011 r. Podczas
ostatniego audytu uzyskaliśmy
25 punktów. Nasza firma planuje
dalszą aktywność związaną
z wdrażaniem WCM poprzez
rozwój i implementacje kolejnych
kroków z poszczególnych fila-
rów. Chcielibyśmy w tym roku
podczas kolejnego audytu WCM
uzyskać 30 punktów. 

musi być trwałe, ale również
wśród pracowników. WCM jest
znakomitym systemem, za po-
mocą którego możemy stworzyć
jedność spółki, jedność pracow-
ników i rozwijać ten projekt. 
Ostatni nasz audyt zakończy-
liśmy z 39 punktami. Nie ma dla
nas innej drogi, niż dojście w przy-
szłym roku do poziomu Brąz.

Ryszard Jania, Pilkington
Automotive Poland
Jesteśmy producentem szyb sa-
mochodowych należącym do
japońskiego koncernu NSG
Group. Asortyment wyrobów
obejmuje m.in. szyby przednie
standardowe i ogrzewane, szyby
boczne standardowe, inkapsu-
lowane i laminowane oraz szyby
tylne i dachowe. Współpracu-
jemy z FCA Poland od początku
istnienia naszej firmy, tzn. od
1998 roku. Program WCM wdra-
żamy od 3 lat, a w ostatnim au-

dycie uzyskaliśmy 27 punktów.
W tym roku planujemy dwa au-
dyty, wiosenny i jesienny, i mamy
zamiar uzyskać w nich dodat-
kowo minimum 15 punktów.
Metodyczne wdrażanie WCM
pozwala nie tylko na zrozumienie
tego, gdzie tkwi problem, ale
również pokazuje, jakie kroki na-
leży podjąć, aby problem rozwią-
zać. Niezmiernie istotna jest

transformacja organizacji, która
na każdym szczeblu powinna
stosować światopogląd WCM,
czyli zasadę: zero wypadków,
zero start, zero ekstra kosztów
itd. Wyzwaniem podczas wdra-
żania WCM w dużych korpora-
cjach jest konieczność dopaso-
wania wdrożenia z już istnieją-
cymi inicjatywami w firmach,
które często wymagają odręb-
nych sposobów raportowania.

Maciej Szmit, Cooper-
Standard Automotive
Zakład w Piotrkowie Trybunal-
skim (6 600 m2) jest częścią
grupy Cooper-Standard w Euro-
pie Wschodniej, w skład której
wchodzą fabryki w Bielsku-Bia-

Maciej Szmit,
Cooper-
Standard
Automotive

Po lewej:
Ryszard Jania.
Poniżej Zakład
Pilkington
Automotive
Poland
w Chmielowie

Wdrażanie
WCM pokazuje,

gdzie tkwi
problem i jak 
go rozwiązać

fo
t. 

Gr
ze

go
rz

 B
ie

rn
at



30

Z
W Bielsku-Białej wyprodukowano 
6-milionowy silnik 1.3 Multijet SDE.

Filippo
Gallino

zdjęcia
Satiz Poland

Chyba bardziej niż robiącej wrażenie wielko-
ści produkcji obchodzimy dziś święto do-
skonałego poziomu jakości, a także linii

montażowej, która musi wyprodukować kolejne
sześć milionów silników (uśmiech), oraz osób,
1049 pracowników, którzy są naprawdę wyjątkowi.
Serdecznie witam również dwóch naszych zna-
mienitych gości, którzy przybyli specjalnie na tę
uroczystość z Włoch: poprzedniego dyrektora za-
kładu, obecnie odpowiedzialnego m.in. za koor-
dynację pracy zakładów Powertrain EMEA, Ema-
nuele Lorenzina, oraz szefa Technologii Produkcji
FCA, Mauro Mollo” – takimi słowami swoje krótkie
wystąpienie rozpoczął Davide Guerra, dyrektor za-
kładu FCA Powertrain Poland, podczas uroczystości
związanej z wyprodukowaniem 6-milionowego sil-
nika, która miała miejsce 9 lutego w Bielsku-Białej.

Silnik 1.3 Multijet SDE, posiadający cztery cylindry
w rzędzie, 16 zaworów i całkowitą pojemność
skokową wynoszącą 1248 cm³, produkowany jest
w zakładzie w FCA Powertrain Poland od 2003
roku, a już w 2005 roku zdobył prestiżowy mię-
dzynarodowy tytuł „Silnika Roku” w swojej kate-
gorii pojemnościowej. Prawdę mówiąc nie chodzi
tutaj o jeden tylko silnik, a o całą rodzinę produk-
tów: aktualnie w bielskim zakładzie produkuje się
bowiem aż dziewięć jego wersji. Z biegiem lat
gama ta stale ewoluowała zarówno pod względem
dostosowania się do nowych norm Euro4, Euro5
i Euro6, jak i do możliwości wykorzystania dosko-
nałych parametrów tego silnika w różnych roz-
miarach dzięki zwiększaniu jego zakresu mocy. 
Na przykład obecnie silnik Euro6 jest oferowany
z turbosprężarką o stałej geometrii (75 KM) lub

nie po

„
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pewnością na tym
przestaniemy

Poprzedni
dyrektor zakładu
FCA Powertrain
Poland Emanuele
Lorenzin oraz
obecny Davide
Guerra

z turbosprężarką o zmiennej geometrii, która umoż-
liwia wzrost mocy do 80 lub 95 KM. Możliwości
konfiguracji jest więc wiele, a obejmują one około
15 modeli, które należą nie tylko do segmentu A,
czyli samochodów miejskich, lecz także do modeli
nieco większych, jak Punto, 500X, 500L i Doblò. 
Silnik o numerze „6000000” to 1.3 SDE 95 KM
Euro6 trafił do Fiata 500 produkowanego przez
FCA Poland. Poza Zakładem Tychy silniki SDE do-
starczane są jeszcze do dziesięciu innych fabryk
montażu finalnego na całym świecie, między in-
nymi do Włoch, Turcji, Niemiec, Hiszpanii, Serbii
i Brazylii. W 2015 roku fabryka z Bielska-Białej
wyprodukowała 342 460 silników SDE 1.3, tyle
samo co rok wcześniej. W tym roku nie przewiduje
się znacznych zmian w planach produkcyjnych. 
Zakład w Bielsku-Białej produkuje również dwu-
cylindrowy silnik benzynowy TwinAir 0.9. W 2012
roku FCA Powertrain Poland zdobył „Gold Level”
w programie World Class Manufacturing, a audyty
przeprowadzone w kolejnych latach tylko potwier-
dziły dotychczasową jakość produkcji, ponieważ

zakład stopniowo zdobywał coraz więcej punktów.
W 2016 roku fabryka planuje zdobyć kolejne dwa
punkty, które pozwoliłyby jej uzyskać 80 punktów,
czyli zaledwie pięć dzieliłoby ją od poziomu „World
Class Level”. To umocniłoby jej pozycję
lidera w światowym 
rankingu WCM-u,
w którym uczest-
niczą wszystkie
fabryki grupy
FCA. 
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Filarna „piątkę”
Filar Profesjonalnego Utrzymania Ruchu
w bielskiej fabryce FCA Powertrain Poland
jest o krok od doskonałości.

Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

Złoty poziom World Class
Manufacturing zakład FCA
Powertrain osiągnął już

cztery lata temu, ale nikt nie za-
mierza tam spocząć na laurach.
Codzienna rzetelna praca załogi
oraz jej kreatywność sprawiają,
że firma pnie się po drabinie do-
skonałości. Wiodącą rolę pełni
Inżynieria Utrzymania Ruchu ści-
śle współpracująca z Utrzyma-
niem Ruchu. Audytorzy docenili
trud i zaangażowanie pracowni-
ków, a także efekty ich pracy,

przydzielając temu filarowi WCM
maksymalną liczbę 5 pkt. To wy-
nik, który czyni bielską fabrykę
punktem odniesienia dla całego
świata.

UTRZYMANIE RUCHU,
CZYLI CO?
Lider filaru Utrzymania Ruchu
(z ang. Professional Mainte-
nance, PM) w bielskiej fabryce
Michał Mikołajczyk mówi, że sło-
wem kluczem w tej dziedzinie
jest „optymalizacja”. „Przez opty-

malizację utrzymania ruchu ro-
zumiemy działania, które zwięk-
szają wydajność i niezawodność
urządzeń, a także stworzenie
systemu zdolnego do zreduko-
wania do zera usterek i postojów
maszyn, a tym samym uzyskania
oszczędności w postaci wydłu-
żenia żywotności komponentów
i maszyn. Innymi słowy to odpo-
wiedni balans pomiędzy wydaj-
nością maszyn, a kosztami po-
noszonymi na utrzymanie tej wy-
dajności” – wyjaśnia.
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awarii i zatrzymania maszyny” –
mówi Kazimierz Witek. To był
duży postęp w kierunku uspraw-
nienia produkcji, zwiększenia wy-
dajności i obniżenia kosztów, ale
też uzyskania kompletu punktów
w filarze PM.

SKĄD TA „PIĄTKA”?
Wprowadzenie utrzymania pre-
wencyjnego pociągnęło za sobą
wzrost kosztów. Na ten cel
trzeba było przeznaczyć dodat-
kowe nakłady. Służby utrzymania
ruchu skierowały zatem swoją
uwagę na poszukiwanie
możliwości zredukowa-
nia kosztów w taki
sposób, by nie po-
ciągało to za sobą
spadku wydajności
maszyny. „Żeby to
osiągnąć, wpro-
wadziliśmy warun-
kowe utrzy-
manie

FUNDAMENT „PIĄTKI”
W teorii brzmi to dość prosto.
Podnieść wydajność maszyn,
zredukować awaryjność i popra-
wić ich niezawodność, a następ-
nie utrzymać wydajność, redu-
kując koszty. W tym jednym zda-
niu kryje się jednak wiele lat
pracy, praktycznie całej załogi.
Kierownik Inżynierii Utrzymania
Ruchu w bielskiej fabryce Kazi-
mierz Witek wspomina: „Począt-
kowo podległa mi służba mniej
skupiała się na profilaktyce,
a głównie reagowała na awarie.
Gdy maszyna się zepsuła, spe-
cjalista diagnozował sytuację
i wymieniano uszkodzony ele-
ment. Takie działanie pochłaniało
zbyt dużo czasu i pieniędzy. Ten
stan rzeczy trzeba było zmienić.
Należało zredukować ilość awa-
rii, a jednocześnie znaleźć taki
sposób wymiany elementów
maszyny, by zaoszczędzić czas
i koszty” – mówi.
Michał Mikołajczyk dodaje, że
zaczęto od wprowadzenia na-
rzędzia 5S (sortowanie, syste-
matyka, sprzątanie, standaryza-
cja i samodyscyplina) i uporząd-
kowania miejsc pracy w warsz-
tatach utrzymania ruchu oraz
magazynie części zamiennych.
Służby utrzymania ruchu nawią-
zały też współpracę z operato-
rami, by wyeliminować czynniki
skracające żywotność maszyn.
Usunięto m.in. wszelkie anoma-
lia, jak brud, czy wycieki oleju.
„Nasze działania przyczyniły się
do poprawy bezpieczeństwa
i wydajności pracy oraz zmniej-
szenia ilości błędów popełnia-
nych przez pracowników, co
w konsekwencji wpłynęło na
zmniejszoną awaryjność maszyn
i poprawę produktywności.
Współpraca z operatorami za-
owocowała wieloma projektami,
które usprawniały działanie ma-
szyn” – podkreśla Mikołajczyk.
Rychło okazało się, że aby wy-
konać kolejny krok, należy zmie-
nić sposób reagowania służb
utrzymania ruchu. Zadbać o pro-
filaktykę i działać zanim dojdzie

do awarii, która zatrzyma na dłu-
żej maszynę. „Aby podejść sys-
tematycznie do zagadnienia,
sklasyfikowaliśmy maszyny na
podstawie generowanych przez
nie strat w wyniku awarii. Na-
stępnie ustaliliśmy, które kompo-
nenty mają na to największy
wpływ i określiliśmy jak powinni
działać operatorzy oraz pracow-
nicy Utrzymania Ruchu, by
w przyszłości wyeliminować
usterki. Rezultatem tych działań
było stworzenie systemu zarzą-
dzania, który miał na celu podej-
mowanie zaplanowanych inter-
wencji. Każdy komponent kry-
tyczny, który mógł spowodować
zatrzymanie lub spowolnienie
maszyny, objęty został utrzy-
maniem prewencyjnym.
Określone zostały cykle, po
których należy wymienić
daną część, aby nie
doszło do

Michał
Mikołajczyk

Od 2007 r. koszty
utrzymania

ruchu
w przeliczeniu
na jeden silnik

zostały
zredukowane 

o 49%



34

Zatem już nie „kalendarz”, który
był odpowiedzią na postulat
uzyskania zera awarii, decyduje
o wymianie komponentu, ale
człowiek na podstawie danych
przekazywanych przez czujniki.
To ogromny postęp. „To jeden
z kroków w stronę idealnej fab-
ryki. Informacja podana w do-
kładnym czasie: idź teraz, wy-
mień określony komponent!
Wcześniej wymiana obarczona
była pewnym ryzykiem wynika-
jącym z niedoszacowania odpo-
wiedniego momentu. Teraz ogra-
niczyliśmy wynikającą z tego
stratę w utrzymaniu ruchu. Nie
są też konieczne ręczne pomiary
wykonywane przez pracownika,
które generują koszty” – wyjaśnił
Michał Mikołajczyk.
Przygotowania do wdrożenia
tego rozwiązania rozpoczęły się
już dwa lata temu. „Musieliśmy
jak najdokładniej poznać kom-
ponenty, które chcieliśmy oce-
niać. To wszystko wymagało

dużej wiedzy” – podkreśla
Kazimierz Witek. Roz-

wiązanie zostało
wdrożone w ob-
szarze modelo-
wym na operacji
40, na linii gło-
wicy. To tam zo-

ruchu oparte na pomiarach tem-
peratury w celu określenia stanu
danego komponentu. Systemy
informatyczne i czujniki, które
wykorzystaliśmy, powodują, że
maszyna praktycznie sama nas
informuje, w jakim stanie są jej
najważniejsze i najdroższe ele-
menty. Konfrontując dane z teo-
retyczną krzywą zużycia, okre-
ślamy moment, w którym trzeba
daną część wymienić, gdyż nie-
długo ulegnie ona awarii. Żywot-
ność komponentu wykorzystana
jest do maksimum” – mówi Ka-
zimierz Witek. baczyli je audytorzy, którzy

uznali, że jest na tyle nowator-
skie, iż w pełni uzasadnia przy-
znanie filarowi PM maksymalnej
punktacji. W przyszłości metoda
ta będzie wdrażana także na in-
nych maszynach.
Na audytorach wrażenie z pew-
nością wywarły także wymierne
oszczędności. Kolejne fazy
usprawnienia utrzymania ruchu
doprowadziły do znaczącej re-
dukcji kosztów. Od 2007 r., czyli
początku drogi WCM, koszty
utrzymania ruchu, w przeliczeniu
na jeden wyprodukowany silnik,
zostały zredukowane o 49%
i w stosunku do całkowitych
kosztów zakładu spadły w tym
czasie z 2 na 0,7 proc. 

Metodologia
WCM uczy, 

że żaden system
nie jest aż tak
doskonały, by 
nie wymagał

ulepszeń

Dawniej gdy
maszyna się

zepsuła
diagnozowano

sytuację
i wymieniano

uszkodzony
element. To

pochłaniało dużo
czasu i pieniędzy.

Teraz maszyna
sama informuje,

w jakim stanie są
jej najważniejsze

i najdroższe
elementy 

Kazimierz Witek
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TRÓJWYMIAROWA
REWOLUCJA
Jeśli służby utrzymania ruchu
otrzymają sygnał, że dany ele-
ment maszyny należy wymienić,
dużą pomocą w pracy stały się
trójwymiarowe dokumentacje.
Wyposażony w tablet pracownik
otrzymuje do nich dostęp dzięki
sieci internetowej. „Przed wy-
mianą może wyświetlić animo-
waną, trójwymiarową instrukcję.
Zobaczy krok po kroku, jakie
czynności i w jakim czasie po-
winien wykonać. System infor-
matyczny prowadzi go niemal za
rękę. W ten sposób podczas wy-
miany elementu maszyny unika
pomyłek, które pojawiały się
wcześniej. Pamięć bywa za-

wodna, zwłaszcza, gdy jakąś
czynność wykonuje się rzadziej”
– podkreśla Witek. Dotychczas
brygady remontowe korzystały
jedynie z dwuwymiarowych ry-
sunków technicznych.
Oprócz animowanej instrukcji
pracownik otrzymuje komplet
danych na temat wymienianej
części. „Informacja jest pełna:
opisany jest zespół, podzespół,
podana liczba porządkowa, pełna
nazwa, numer części, a nawet
lokalizacja w magazynie, którą
można wykorzystać przy zamó-
wieniu” – dodaje Mikołajczyk.

KU PRZEMYSŁOWI 4.0
Jak podkreśla Kazimierz Witek
żaden system nie jest aż tak do-
skonały, by nie wymagał ulep-
szeń. Tego uczy metodologia
WCM. Dotyczy to również służby
Utrzymania Ruchu w Powertrain,
która zgromadziła maksymalną
liczbę punktów. „Jeżeli nasz filar
osiągnął poziom World Class, to
nie znaczy, że nie musimy się da-
lej rozwijać. Wręcz przeciwnie.
Będzie to jednak coraz trudniej-
sze. Musimy bowiem z jednej
strony utrzymać ten poziom, a
zarazem nadążać za postępem,
który następuje na świecie”.
Świat nie stoi w miejscu. W prze-
myśle będą się wyczerpywały
metody pozwalające uzyskać

efektywność poprzez obniżenie
kosztów. Gospodarka światowa
szuka innych rozwiązań, a przy-
szłością stać się ma tzw. Prze-
mysł 4.0. Pod tą nazwą kryje się
połączenie ze sobą maszyn, sys-
temów, procesów i wyrobów
w „inteligentne” sieci, wysyłające
potężne ilości danych, które od-
bierają i wykonują polecenia. To
wyzwania, które czekają FCA
Powertrain w przyszłości. Do
nich trzeba się przygotowywać
już dziś, ale bielska załoga udo-
wodniła już nieraz, że potrafi po-
dołać każdej próbie. 

WCM
World Class Manufacturing 
(Produkcji Klasy Światowej) to 
metodologia zarządzania produkcją 
według najlepszych standardów światowych
w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, utrzymania
ruchu, logistyki oraz kontroli jakości.
Nadrzędnym celem jest brak strat, awarii,
defektów i wypadków w fabryce. 

FILARY
W WCM ocenianych jest 10 filarów technicznych
i tyle samo zarządczych. Jednym z nich jest
Profesjonalne Utrzymanie Ruchu (Professional
Maintenance, PM). Każdy może uzyskać
maksymalnie 5 pkt., których przyznanie oznacza
osiągnięcie w danej dziedzinie klasy światowej.
W drodze do finalnego poziomu World Class Level
prowadzi proces złożony z etapów pośrednich:
Brązowego, Srebrnego i Złotego. 

ZŁOTY SZLAK 
POWERTRAIN
Złoty poziom World Class Manufacturing zakład
FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej osiągnął
wysiłkiem całej załogi już w 2012 r. Audyt
przyniósł wówczas 72 pkt. Była to najwyższa
ocena w całej ówczesnej Grupie Fiat. Pracownicy
nie spoczęli na laurach i każdego roku robili
kolejne kroki na drodze ku doskonałości fabryki.
Potwierdzała to rosnąca punktacja w kolejnych
audytach: 74, 76… Pod koniec minionego roku
zgromadzili 78. pkt. 

CZWARTA
REWOLUCJA 
PRZEMYSŁOWA
To koncepcja, która odnosi się do pojęcia
„rewolucji przemysłowej”. Pierwszą rewolucję
ludzkość przeżyła wraz z nastaniem wieku pary.
Do drugiej doprowadziła elektryczność –
masowa produkcja, a do trzeciej komputery –
przemysł wysokich technologii. Czwarta, która
dzieje się na naszych oczach, wiąże się
z zanikaniem bariery między człowiekiem
i maszyną. Jej ucieleśnieniem jest „inteligentna
fabryka”, w której systemy sterują procesami
i podejmują decyzje, a poprzez Internet w czasie
rzeczywistym komunikują się i współpracują ze
sobą oraz z ludźmi. 
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Giancarlo Riolfo

Jeep!Niech żyje



Marka obchodzi swoje 75. urodziny.
Oto krótka historia pierwszego

nowoczesnego auta terenowego, którego
nazwa stała się symbolem wolności.

Wystawa
Jeepów
z dawnych lat.
Na pierwszym
planie MB
z drugiej wojny
światowej (po
lewej) i CJ-2A,
pierwszy model
przeznaczony
do użytku
cywilnego
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Je ep świę tu je 75 uro dzi ny.
Pierw sze eg zem pla rze ma -
łe go sa mo cho du te re no -

we go z napędem na cztery koła
tra fi ły do ame ry kań skiej ar mii
w 1941 ro ku. Ich ofi cjal na na -
zwa brzmia ła wte dy 1/4 Ton
Truck i okre śla ła je go do pusz -
czal ną ła dow ność – 250 ki lo gra -
mów bez kie row cy. Wszy scy
jed nak mó wią o tym mo de lu ja -
ko o pierw szym „Je epie”, choć
po cho dze nie tej na zwy nie do
koń ca jest ja sne.
Po mysł na Je epa na ro dził się
dość szyb ko. W 1940 ro ku Sta -
ny Zjed no czo ne nie bra ły jesz -
cze udzia łu w II woj nie świa to -
wej, ale ca ły świat stał już
w ogniu. Wraz z roz sze rza niem
po tę gi Hi tle ra w Eu ro pie i za gro -
że niem ze stro ny Ja po nii Ame -
ry ka przy go to wy wa ła się na naj -
gor sze. Jej si ły zbroj ne dys po -
no wa ły jed nak prze sta rza łym
wy po sa że niem. Bra ko wa ło na -
wet ka ra bi nów. Prze mysł ame -
ry kań ski był jed nak po tęż ny,
dla te go w cią gu kil ku mie się cy
za pro jek to wa no no we sa mo lo ty,

czoł gi i stat ki. Za kła dy, któ re do
tej po ry wy twa rza ły sza fy gra ją -
ce, ma szy ny do pi sa nia czy re -
flektory samochodowe, zaczęły
pro du ko wać ka ra bi ny ma szy no -
we i pi sto le ty. Trwał wy ścig
z cza sem. Woj sko na rze ka ło
tak że na mo to cy kle z bocz nym
wóz kiem, słu żące do za dań

pro to ty py pod da no su ro wym
te stom, w wy ni ku któ rych wy ło -
nio no zwy cięz cę, Wil ly sa. Osta -
tecz na wer sja mo de lu Wil lys
MB mia ła pła ską po kry wę ko -
mo ry sil ni ka z cha rak te ry stycz -
ny mi pio no wy mi szcze li na mi
osło ny chłod ni cy (na po cząt ku
by ło ich dzie więć, a po woj nie
sie dem), któ re sta ły się iko ną
mar ki. W la tach 1941-45 wy -
pro du ko wa no pra wie 650 ty się -
cy Je epów. Wy ko rzy sty wa no je
do wie lu za dań. W Afry ce Pół -
noc nej ar mia bry tyj ska wy po sa -
ży ła je w ka ra bi ny ma szy no we
i uży wa ła na pu sty ni do ata ków
po za li nią wro ga. W Nor man dii
i Ho lan dii Je epy lą do wa ły wraz
z alianc kim de san tem. Ge ne rał
Mar shall, do wód ca Sił Zbroj -
nych, uwa żał, że Jeep to „naj -
więk szy wkład Ame ry ki w no -
wo cze sną sztu kę wo jen ną”. Po -
dob nie brzmia ła wy po wiedź
ge ne ra ła Eisen ho we ra, na czel -
ne go do wód cy alianc kich sił
zbroj nych w Eu ro pie i przy -
szłego pre zy den ta Ame ry ki:
„Jeep, sa mo lot trans por to wy

zwia dow czych i łącz no ści, po -
nie waż by ły dro gie w utrzy ma -
niu, de li kat ne i do syć za wod ne.
Pen ta gon skie ro wał za tem do
135 pro du cen tów za py ta nie
o za pro jek to wa nie sa mo cho du
z na pę dem na czte ry ko ła, któ -
ry mógł by prze wo zić 600 fun -
tów. Na ofer tę tę od po wie dzia ło
trzech kon struk to rów: Ban tam,
Wil lys i Ford. Pod ko niec 1940
ro ku i na po cząt ku 1941 ich
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C -47 i trans por tow ce to trzy
ma szy ny, któ re wy gra ły woj nę”.
Naj le piej Je epa okre ślił jed nak
dzien ni karz wo jen ny Er nie Py le,
któ ry pi sał „Stać go no wszyst -
ko. Jest wier ny jak pies, sil ny jak
muł i zwin ny jak ko zi ca”.
W 1945 ro ku, po za koń cze niu
woj ny, na ryn ku po ja wił się Je ep
prze zna czo ny do użyt ku cy wil -
ne go. Na zy wał się CJ -2A (CJ to
skrót od Ci vil Je ep). W prak ty ce
by ła to woj sko wa wer sja MB
z pew ny mi udo god nie nia mi.
Dru ga ge ne ra cja wie lo za da nio -
we go te re no we go sa mo cho du
po ja wi ła się w 1952 ro ku, pod -
czas woj ny w Ko rei. Mo del ten
na zy wał się M38A1, był nie co
wyż szy od po przed ni ków i miał
za okrą glo ną „ma skę”, po dob nie
jak błot ni ki. Nie by ły to je dy nie
zmia ny es te tycz ne, pod wyż szo -
ny przód mie ścił sil nik Hur ri ca ne
z za wo ra mi w gło wi cy, któ ry za -
stą pił sta rą, bocz no -za wo ro wą,
jed nost kę Go De vil. Wer sja do
użyt ku cy wil ne go M38A1 na zy -
wa ła się CJ5 i by ła praw dzi wym
po przed ni kiem dzi siej sze go

Wran gle ra. Trud no w kil ku zda -
niach wspo mnieć o wszyst kich
mo de lach, któ re zło ży ły się na
hi sto rię Je epa. Ogra ni czy my się
do tych naj waż niej szych, ta kich
jak Wa go ne er, któ ry w 1963 ro -
ku za po cząt ko wał no wą ka te -
go rię po jaz dów, luk su so wych
SUV -ów. Skrót, któ ry wszedł do
po wszech ne go uży cia (w rze -
czy wi sto ści wy ma wia się go 
ja ko Es ju wi), ozna cza Sport
Utility Ve hic le, czy li po jazd do
pra cy i spę dza nia cza su wol ne -
go, ale w rze czy wi sto ści był to
sa mo chód te re no wy ty pu kom -
bi. Wa go ne er, pro du ko wa ny do
koń ca 1991 ro ku, pre zen to wał
się ja ko im po nu ją cy sa mo chód
ro dzin ny z sil ni kiem sze ścio -
i ośmio cy lin dro wym, au to ma -
tycz ną skrzy nią bie gów i na pę -
dem na czte ry ko ła. To wła śnie
w tym mo de lu po raz pierw szy
za sto so wa no w 1973 prze kład -
nię Qu adra -Trac: pierw szy na
świe cie zin te gro wa ny na pęd
sta ły z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów. Kro kiem mi lo wym
w roz wo ju Je epa oka zał się mo -

del XJ Che ro kee. Od te go kom -
pak to we go SUV -a o do sko na -
łych wła ści wo ściach te re no -
wych roz po czę to sto so wa nie
nad wo zia sa mo no śne go, czy li
bez ra my. Mo del osią gnął świa -
to wy suk ces i pro du ko wa ny był
nie tyl ko w le gen dar nym za kła -
dzie w To le do w sta nie Ohio
w la tach 1984-2001, lecz tak że
w Ar gen ty nie, Chi nach, We ne -
zu eli i w Egip cie. Po prze dził też
w pew nym sen sie ostat ni mo del
mar ki Re ne ga de: pro du ko wa ny
na ska lę glo bal ną we Wło szech,
Bra zy lii, a te raz tak że w Chi -
nach. 

REKORDOWY ROK
Rok 2015 okazał się rekordowy w historii Jeepa.

Sprzedaż na całym świecie przekroczyła liczbę

1,2 miliona egzemplarzy (to o 22% więcej

w stosunku do roku 2014). 

W Europie w ciągu ostatnich 12 miesięcy

sprzedaż Jeepa zwiększyła się o 56%.  

To największy wzrost na rynku ze wszystkich

marek samochodowych.

Nowe specjalne
serie „75th
Anniversary”,
które
zadebiutowały
na salonie
w Genewie



Wywiad z modelką i aktorką
polskiego pochodzenia, która
przy okazji debiutu nowego
modelu Ypsilon została
twarzą marki Lancia.

Francesca Rech

Kasi Smutniak
Uwodzicielskie

spojrzenie
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Tak mod na „twarz mo dy”,
ja ką uosa bia pięk na i zmy -
sło wa mo del ka oraz ak tor -

ka Ka sia Smut niak, ide al nie pa -
su je do spo tu re kla mo we go no -
wej Lan cii Yp si lon, któ rej ce chą
jest wy zna cza nie tren dów. „Wy -
bra li śmy Ka się, po nie waż jest
jed ną z naj lep szych eu ro pej skich
ak to rek, co za wdzię cza swo je -
mu moc ne mu cha rak te ro wi,
oso bo wo ści oraz ele gan cji”, mó -
wi An to nel la Bru no, sze fo wa
mar ki Lan cia w re gio nie EMEA,
pod czas kon fe ren cji pra so wej,
na któ rej za pre zen to wa no ten
miej ski sa mo chód. Ka sia Smut -
niak, jako twarz marki, przejęła
pa łecz kę po swo ich słyn nych
po przed nicz kach Ca the ri ne De -
neu ve i Car li Bru ni. 
„Po raz pierw szy mam oka zję
zwią zać swój wi ze ru nek z mar ką
sa mo cho do wą – mó wi ak tor ka –
i mu szę przy znać, że jest to dla
mnie mi łe do świad cze nie. Być
„twa rzą sa mo cho du” to wi dzieć
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sie bie w war to ściach da nej mar -
ki i mieć oso bo wość zbli żo ną do
te go no we go mo de lu. I ta kie
wła śnie re la cje łą czą mnie z Lan -
cią Yp si lon. Na gry wa nie spo tu
reklamowego sprawiało mi wiele
ra do ści: po do bał mi się sce na -
riusz, dla te go mo głam po czuć
się swo bod nie w swo jej ro li”.
W spocie widzimy scenkę,
w której próbuje pani
dokonać wyboru
odpowiedniego stroju:
czy pani również, jak wiele
kobiet, stoi przed lustrem
i zadaje sobie to pytanie
„co na siebie włożyć”?
Oczy wi ście, że zda rza mi się
być nie zde cy do wa ną, ale z bie -
giem lat na uczy łam się no sić tyl -
ko ubra nia, w któ rych czu ję się
do brze i nie mu szę za sta na wiać
się nad ich wy bo rem. Za czę łam
pra cę ja ko mo del ka w wie ku
pięt na stu lat, dzię ki cze mu wi -
dzia łam sie bie na wie le spo so -
bów. Te raz, ma jąc trzy dzie ści
sześć lat, mam swój styl, któ ry
mo że i jest cią gle ta ki sam, ale
spra wia, że czu ję się w nim do -
brze. A je śli chcę się po ba wić
wy glą dem i zmie nić go, mo gę
sko rzy stać z ser wi sów fo to gra -
ficz nych i zo ba czyć, jak wy glą -
da ła bym w czymś in nym.
Jest pani aktorką, mamą
i promotorką organizacji
non-profit, która pomaga
dotkniętym trzęsieniem
ziemi Nepalem. Ma pani
życie pełne obowiązków
i wyzwań. Jak sobie pani
z tym wszystkim radzi?
Peł nię wie le ról, jak na oso bę
w tym wie ku przy sta ło... Je stem
ko bie tą wy ko rzy stu ją cą w stu
pro cen tach swo ją ener gię, dla -
te go za rów no w ży ciu, jak
i w pra cy nie bo ję się wy zwań.
Ostatnio włoscy widzowie
mogli panią podziwiać w roli
kobiety-żołnierza. Chyba nie
było łatwo zagrać tak
skomplikowaną rolę?
Lim bo – tak brzmi ty tuł te go se -
ria lu bę dą ce go ekra ni za cją po -

wie ści Me la nii Maz zuc co – to hi -
s to ria wło skiej żoł nier ki, z puł ku
al pej skie go, któ ra po wró ci ła do
Włoch z Afga ni sta nu. Lim bo ma
sil ną oso bo wość, jest od waż na,
dla te go pra ca nad fil mem bar dzo
mnie po chło nę ła. Mo gę na wet
po wie dzieć, że za wsze o ta kiej
roli marzyłam. Mój ojciec i moja
bab cia by li woj sko wy mi, więc
wiem, co ozna cza ta kie ży cie.
A jakie projekty przed panią?
W naj bliż szym cza sie w ki nie
po ja wi się film Pa olo Ge no ve se
Per fet ti sco no sciu ti, gdzie gram
wspól nie z ta ki mi ak to ra mi, jak
Va le rio Ma stran dea, An na Fo g -
liet ta, Giu sep pe Bat ti ston, Edo -
ar do Leo i Mar co Gial li ni. Jest to
„gorz ka” ko me dia opo wia da ją ca
o przy jaź ni, mi ło ści i zdra dzie.
A po za mo imi dzieć mi naj wię cej
cza su po chła nia mi ostat nio On -
lus, czy li wspo mnia na wcze śniej
or ga ni za cja po żyt ku spo łecz ne -
go ty pu non -pro fit.
...czyli pani fundacja na
rzecz Nepalu, która
powstała w 2011 roku?
Do kład nie, ta fun da cja jest
cząst ką mnie. Ży cie jest krót kie,
dla te go trze ba się angażować.
Utworzyliśmy pierwszą szkołę
w re gio nie Mustang, przy gra ni -
cy Ty be tu z Ne pa lem, a te raz –
po za po mo cą tym, któ rzy ucier -
pie li w trzę sie niu zie mi – bu du je -
my ko lej ną szko łę. Ne pal to miej -
sce peł ne świa tła i gło śnych
dzie ci. By łam tam wie le lat te mu
i miej sce to od ra zu za go ści ło
w mym ser cu. Po wie dzia łam so -

Kasia Smutniak
w spocie
reklamowym
modelu Lancia
Ypsilon. 
Powyżej:
aktorka
w towarzystwie
Antonelli Bruno
i Alfredo Altavilla
podczas
prezentacji tego
nowego
samochodu
miejskiego
w modnym stylu

bie wów czas, że nie tyl ko chcia -
ła bym tam po wró cić, ale przy
ko lej nej wi zy cie chcia ła bym ofe -
ro wać oś tym dzie ciom, tym lu -
dziom. I tak po wstał pro jekt On -
lus. W Ty be cie je stem po pro stu
Ka sią, nikt nie wie, kim je stem
we Wło szech i ni cze go nie mu -
szę ni ko mu udo wad niać.
Czy ma pani jakieś
marzenie, które pozostaje
gdzieś na dnie szuflady?
Nie jed no, tak w ży ciu, jak
i w pra cy. Ma rzę, by speł ni ły się
wszyst kie pro jek ty fun da cji i bym
mo gła grać w pa sjo nu ją cych fil -
mach, od gry wać róż ne ro le, tak -
że oso bo wo ści bę dą ce mo im
prze ci wień stwem.
A jak wy glą da ją pa ni po ran ki?
Chciałabym, aby moje pobudki
były ci che i spo koj ne, ale z mo -
im sy nem Le onem, któ ry ska cze
mi na gło wę, to ra czej nie jest
moż li we. Po ran ki za czy na ją się
za tem burz li wie. Ale tak jest na -
praw dę cu dow nie. 
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Jakub Wężyk

zdjęcia
I. Kaźmierczak

Wszyst ko za czę ło się
w 1993 ro ku. Wów -
czas mia ła miej sce

pierw sza edy cja Bie gu Fia ta. Na
prze strze ni lat im pre za zy ski wa ła
co raz więk sze za in te re so wa nie
za rów no ze stro ny ama to rów, jak
i pro fe sjo nal nych bie ga czy. 10-
ki lo me tro wą tra sę, wio dą cą uli -
ca mi Biel ska -Bia łej, po ko nu ją co
ro ku nie tyl ko Po la cy, ale tak że
przed sta wi cie le wie lu kra jów (do
tej po ry 22). Przez la ta Bieg Fia -
ta od by wał się pod pa tro na tem
Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie -
go, obec nie po sia da pa tro nat i li -
cen cję Pol skie go Związ ku Lek -
kiej Atle ty ki. 

BY BIE GA ŁO SIĘ 
LE PIEJ
Mi mo że cha rak ter bie gu od lat
po zo sta je nie zmie nio ny, or ga ni -
za to rzy co ro ku do kła da ją sta -
rań, by jesz cze bar dziej uspraw -
nić je go prze bieg.
„W tym ro ku po raz pierw szy
wpro wa dzo no li mit uczest ni ków
– mó wi An drzej Fi li piak, or ga ni -
za tor bie gu. – Wy no sić on bę -
dzie 1600 osób i jest zwią za ny
z za pew nie niem każ de mu
uczest ni ko wi wy go dy za rów no
pod czas star tu, jak i na tra sie”.
Ogra ni cze nie to nie do ty czy jed -
nak pra cow ni ków spół ek FCA.
Dla tych osób oraz dla za pro -

szo nych go ści or ga ni za tor dys -
po nu je osob ną pu lą nu me rów
star to wych. Przed sta wi cie le
każ dej ze spół ek gru py FCA
mu szą w tym ce lu do star czyć
or ga ni za to ro wi im pre zy li stę pra -
cow ni ków bio rą cych udział
w bie gu. Są oni tak że zwol nie ni
z opłat star to wych.

WY CZE KI WA NA 
KA TE GO RIA
„Po raz pierw szy wpro wa dzo no
tak że wspól ną kla sy fi ka cję pra -
cow ni ków wszyst kich spół ek
FCA – do da je An drzej Fi li piak. –
Dla naj lep szych za wod ni ków tej
ka te go rii, wśród ko biet i męż -

29 maja odbędzie się 24. edycja Biegu Fiata.
Po raz pierwszy wprowadzono wspólną
klasyfikację pracowników spółek FCA.

24. BIEG FIATA
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czyzn, któ rzy zaj mą miej sca
od 1 do 3, przy go to wa ne są
pu cha ry oraz atrak cyj ne na gro -
dy rze czo we.
Osob ną ka te go rią jest bieg mło -
dzie żo wy, w któ rym mo że wziąć
udział 400 osób. Li mit wie ko wy
wy no si 12 lat. Przed sta wi cie le
tej ka te go rii wy star tu ją wspól nie
z in ny mi bie ga cza mi, na to miast
po trzech ki lo me trach za koń czą
swój bieg. Zgło sze nia wszyst -
kich uczest ni ków przyj mo wa ne
bę dą do 20 ma ja lub do wy -
czer pa nia nu me rów star to wych”
– tłu ma czy An drzej Fi li piak.

SPAR TA NIE 
DZIE CIOM
W tym ro ku po raz pierw szy
w Bie gu Fia ta we zmą udział
przed sta wi cie le Fundacji Spar -
ta nie Dzie ciom. Zrze sza ona
bie ga czy dłu go dy stan so wych,
któ rzy po sta no wi li po ma gać
dzie ciom cho rym i nie peł no -
spraw nym.
„Fun da cję za ło żył Mi chał Le -
śniew ski, bie gacz, któ re go cór -
ka cier pi na po ra że nie mó zgo -
we – opo wia da Łu kasz Alek -
san dro wicz, czło nek Rady
Spartan. – Kil ka lat te mu Mi chał
zde cy do wał się brać udział
w róż nych im pre zach bie go -
wych, aby zwró cić uwa gę na
nie peł no spraw ne dzie ci i ich ro -
dzi ny. W tym ce lu prze bie rał się
w cha rak te ry stycz ne stro je na
przykład Ro bin Ho oda czy Su -
per ma na. Oka za ło się jed nak,
że jed na oso ba jest nie mal że
nie wi docz na w ty sięcz nym tłu -
mie. Wraz ze zna jo my mi wpadł
za tem na po mysł, by stwo rzyć
or ga ni za cję na wią zu ją cą do
legendarnego woj ska skła da ją -
ce go się ze 300 spar tan. De ter -
mi na cja i wa lecz ność tych żoł -
nie rzy sta ły się ide ała mi współ -
cze snych spar tan” – do da je
Łu kasz Alek san dro wicz. 
Na po cząt ku or ga ni za cja zrze -
sza ła kil ka na ście osób. Obec nie
w bie gach bie rze udział oko -
ło 80 za wod ni ków. Cha rak te ry -

stycz ne dla człon ków
tej or ga ni za cji są stro -
je, któ re w wier ny
spo sób na wią zu ją do
zbroi sta ro żyt ne go
spar tań skie go żoł nie -
rza. Gru py tak ubra -
nych bie ga czy nie
spo sób nie za uwa -
żyć, na wet w du żym
tłu mie.

SZCZYT NY CEL
Pie nią dze zbie ra ne pod czas
każ dej im pre zy prze zna cza ne
są w ca ło ści na re ha bi li ta cję
dziec ka za miesz ku ją ce go re -
gion, w któ rym da ny bieg się
od by wa. Przy oka zji każ dych
za wo dów Fun da cja sta ra się
po zy ski wać spon so ra, któ ry
prze zna czy kon kret ne środ ki na
rzecz chorego dziecka. Datki
moż na wpła cać na kon to – je go
nu mer znaj du je się na stro nie
inter netowej Spar tan Dzie ciom
www.spartaniedzieciom.org.
Po nad to na każ dej im pre zie
fun da cja ma swo je sto iska,
gdzie or ga ni zo wa ne są róż ne

atrak cje, jak np. ma lo wa nie
twa rzy dzie ci przez żo ny bie ga -
czy. Na tych sto iskach moż na
tak że wpła cać dat ki do wy sta -
wio nych tam pu szek. 
„Bieg Fia ta jest jed ną z naj star -
szych im prez bie go wych w Pol -
sce, któ ra przez la ta od by wa się
nie prze rwa nie. To do sko na łe za -
wo dy dla po cząt ku ją cych spar -
tan. Wie lu lu dzi boi się bo wiem
po ko ny wać dłu gie dy stan se
w stro jach, któ re wa żą wię cej
niż ty po wa odzież bie ga cza.
10 ki lo me trów to opty mal ny dy -
stans dla wszyst kich uczest ni -
ków. Or ga ni za tor tej im pre zy
ser decz nie przy jął na szą or ga ni -
za cję. Cie szy my się, że w tym
ro ku bę dzie my mo gli wziąć
udział w Bie gu Fia ta. Pie nią dze
ze bra ne pod czas tej im pre zy
zo sta ną prze zna czo ne na
sprzęt i re ha bi li ta cję Mar ka Bo -
ga cza, sy na biel skiej Tria th lo -
nist ki. Zapraszamy wszystkich
chętnych do pomagania – także
poprzez wstąpienie w szeregi
Fundacji” – pod su mo wu je Łu -
kasz Alek san dro wicz.

Fundacja
Spartanie
Dzieciom

zrzesza
biegaczy, 

którzy, startując
w zawodach

takich jak 
Bieg Fiata, 

chcą pomagać
dzieciom

Kto będzie
w tym roku
najszybszym
biegaczem wśród
pracowników
spółek FCA?
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Fiatem 500

prawie
do Mantui

Większość ludzi uważa, że produkowany
w Tychach Fiat 500 to wyłącznie auto
miejskie. Aby dowieść fałszywości takiego
poglądu, wybrałem się nim na obiad w miejsce
odległe zaledwie o… 450 km w jedną stronę.

Tekst
i zdjęcia

Piotr R.
Frankowski

Dla małego Fiata pokona-
nie tej trasy nie stanowiło
żadnego problemu. Prze-

szkodą nie była także aura – na
zmianę ulewny deszcz albo śnie-
życa. Elastyczny silnik o pojem-
ności 1.2 litra i mocy 69 KM nie
bał się autostradowej prędkości
140 km/h ani wyprzedzania li-
tewskich ciężarówek. Kseno-
nowe reflektory testowego eg-
zemplarza sprawdziły się i we
mgle na autostradzie A4 w oko-

licach Góry Św. Anny, i na krę-
tych drogach Opolszczyzny mię-
dzy Krapkowicami oraz moim
celem podróży. A była nim mała
miejscowość Jarnołtówek, poło-
żona mniej więcej pomiędzy
Prudnikiem i Głuchołazami,
w której Leandro De Cao i jego
towarzyszka życia Marysia Ko-
zaczek wspólnie prowadzą wy-
jątkową włoską restaurację. Wy-
jątkowe są w niej nie tylko kuch-
nia, smak wędlin własnego wy-

robu czy otaczające ją krajob-
razy, ale także samochodowa
pasja właściciela. 
Zacznijmy jednak od początku.
Leandro pochodzi z rodziny
rzeźników, masarzy i rolników
wywodzących się z miejscowo-
ści Romanore, położonej na
przedmieściach Mantui. Bakcy-
lem wyścigowym zarażony był
od urodzenia, bowiem w nieda-
lekim Castel d’Ario urodził się je-
den z najgenialniejszych kierow-

Powyżej:
restauracja

„Włoski smak”
w Jarnołtówku
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ców wyścigowych wszech cza-
sów, Tazio Nuvolari. Kierowca
ten, zwany „latającym Mantuań-
czykiem”, jest legendą w swoich
rodzinnych stronach, gdzie do
dziś organizowany jest wyścig
górski. Nic dziwnego zatem, że
gdy młody Leandro zdołał odło-
żyć pieniądze na swój pierwszy
samochód, aktualny wtedy mo-
del pierwszego Fiata 500, na-
tychmiast postanowił go zmody-
fikować, by jeździł szybciej niż
identyczne samochody dwóch
kuzynów. Demonstrując upodo-
banie do własnoręcznych prac
mechanicznych, które pozostało
w nim do dziś, wykonał kilkana-
ście otworów w spodniej części
filtru powietrza tak, by wentylator
chłodzący silnik wtłaczał więcej
powietrza w dolot silnika. Bez
dodatkowych przeróbek uzyskał
dzięki temu zwiększenie prędko-
ści maksymalnej o 10 km/h
i szacunek kuzynów.

Potem była Alfa Romeo Giulia TI,
dająca początek jego „romansu”
z marką w Arese, który Leandro
kontynuuje do dziś, zdradzając
ją tylko czasem z marką Fiat.
W drugiej połowie lat 70. De Cao
startował w Alfasud Cup, pucha-
rze markowym, wykorzystują-
cym identyczne egzemplarze
Alfy Alfasud z silnikiem bokser
1.2 litra i fabrycznym zestawem
części wyścigowych. W swoim
albumie przechowuje zbiór foto-
grafii z wyścigów na torach Val-
lelunga, Misano Adriatico, Monza
oraz Imola. Wśród nich uwagę
przyciąga zdjęcie dziesiątek Alf,
walczących zderzak w zderzak
na jednym z torów, choć mi naj-

bardziej podoba się zdjęcie, na
którym Leandro podróżuje głę-
bokim bocznym poślizgiem z za-
łożoną potężną kontrą. Teraz ar-
chiwalne zdjęcia wyścigowych
Alf zdobią ściany restauracji
„Włoski smak” w Jarnołtówku,
ale w Leandro nadal pozostała
pasja do szybkiej i płynnej jazdy. 
Sprawdzam to, oddając mu klu-
czyk do nowego Fiata 500, któ-
rym przyjechałem z Warszawy.
Rusza z miejsca, komentując
z uśmiechem, że czuje się tak,

jakby jeździł tym samochodem
od stu lat. Na krętej drodze do
Pokrzywnej i dalej do Prudnika
idealnie dobiera punkty hamo-
wania, z niezwykłą subtelnością
zmieniając biegi – od razu wy-
czuwa się jego wyścigowy rodo-
wód. W Prudniku odwiedzamy
filię jego restauracji, prowadzoną
przez córkę Marysi, Natalię. To
właśnie w tej miejscowości, ale
w innym miejscu, powstała
pierwsza pizzeria Leandra. Trzy
stoliki i konkurencja w postaci

PIOTR R.
FRANKOWSKI
Publikujący w ponad 15 krajach
świata polski dziennikarz
samochodowy. Autor książki
o technice jazdy samochodem.
Wielokrotny uczestnik Festiwalu
Prędkości w Goodwood, pierwszy
polski zawodnik w wyścigu Le
Mans Classic.

Leandro De Cao.
W tle archiwalne
zdjęcia
wyścigowych Alf,
które zdobią
teraz wnętrze
jego restauracji
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trzech istniejących pizzerii, ser-
wujących grubą, pozbawioną
związków z włoskim pierwowzo-
rem, pseudopizzę po polsku.
Początkowo trudno było prze-
konać mieszkańców Prudnika
do cienkiej pizzy z prawdziwą
mozzarellą, ale już niebawem
konkurencja straciła popularność
i okazało się, że najbardziej za-
twardziałych miłośników scha-
bowego z kapustą można prze-
konać do włoskiego jedzenia.
Leandro poznał Marysię we Wło-
szech. Pracowała na jego kilku-
dziesięciohektarowej plantacji
pomidorów. Gdy wróciła do Pol-

ski, on akurat przeżywał
trudny okres – urodzaj po-

midorów spowodował
ogromny konflikt

Leandro za
kierownicą 500
czuje się jakby

„jeździł tym
samochodem 

od stu lat” 

plantatorów z przetwórcami,
i Leandro, jako członek regional-
nej rady rolników, żył w ogrom-
nym stresie wiedząc, że traci
własne pieniądze i marnuje ener-
gię na pracę na rzecz innych,
którzy jej nie doceniają. Wybrał
się więc, a było to ponad 20 lat
temu, do odległej, nieznanej Pol-
ski, mając zapisany na kartce
adres Marysi. Po pierwszym
krótkim pobycie przyjechał drugi
raz, a potem sprzedał plantację
i osiedlił się w naszym kraju na
stałe. Wspomina, że gdy lokalna
społeczność zobaczyła, że po-
rusza się Fiatem Croma, od razu
w okolicy pojawiło się kilka po-
dobnych samochodów.
Zaczęli od przetwórni pomido-
rów, produkującej pasteryzo-

wany przecier pomidorowy po-
zbawiony wszelkich konserwan-
tów. Niestety narazili się wielkim
producentom i nękani przez
nich, musieli zmienić rodzaj dzia-
łalności. Na potrzeby malutkiej
pizzerii w Prudniku Leandro za-
czął wytwarzać własną szynkę
prosciutto crudo, której wtedy
nie można było w Polsce kupić.
Szynkę, salami, boczek pancetta
wyrabia do dziś tradycyjną me-
todą ze swych rodzinnych stron.
Posiada ogromną encyklope-
dyczną wiedzę na temat wło-
skiego rolnictwa i kuchni, jego
rodzina zajmuje się hodowlą
trzody, produkcją wędlin i serów.
W swojej restauracji nie używa
żadnych gotowych przypraw,
aromatów
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i innych cywilizacyjnych trucizn.
Najbardziej oczywiście ukochał
sobie kuchnię okolic Mantui, pro-
ponuje mi więc obserwację pro-
cesu powstawania dwóch dań,
które nierozerwalnie wiążą się
z tymi okolicami. Pierwsze z nich
to risotto alla pilota, nazwane 
tak na cześć wspomnianego
wcześniej Tazio Nuvolariego, wy-
nalazcy sposobu pokonywania
zakrętów czterokołowym pośliz-
giem. Risotto, które Nuvolari ja-
dał codziennie, ma historię li-
czącą może i dwieście lat, a różni
się od innych potraw podobnego

typu tym, że do jego przyrządze-
nia nie używa się typowego dla
tego dania ryżu Arborio, tylko
specjalnego ryżu spod Mantui.
Ryż gotuje się w specjalny spo-
sób w rosole, a osobno dusi się
pokrojone kiełbaski o małej za-
wartości tłuszczu, które Leandro
produkuje oczywiście również
samodzielnie. Ryż połączony
z duszonym mięsem trzeba spo-
żywać natychmiast po przyrzą-
dzeniu. Nie jest tak sycący jak
inne odmiany risotto, a idealnie
przygotowane danie wyróżnia się
tym, że każde ziarenko ryżu po-
zostaje osobne i jest lekko oble-
pione smakowitym sosem. Ri-
sotto przyrządził dla mnie Marco,
kucharz sprowadzony przez
Leandro z rodzinnych stron.
Drugie danie, dla którego warto
było wybrać się Fiatem 500 do
Jarnołtówka, to tortelli di zucca
Mantovani, czyli pierogi man-

tuańskie z dyni. To prawdziwa
brama do kulinarnego obłędu.
Pracochłonne danie, warte każ-
dej sekundy spędzonej w kuchni.
Najpierw przygotowuje się nie-
biański farsz, na który składa się
zmielony miąższ pieczonej dyni
piżmowej z Włoch, zmielone
ciasteczka z Amaretto, ser
Grana Padano oraz Mostarda
(czyli słodko-pikantny gęsty sy-
rop z kandyzowanymi owocami,
np. firmy Sperlari). Potem trady-
cyjne ciasto z mąki i jaj jest
ugniatane i wałkowane. Ugoto-
wane pierogi podaje się z nie-

wielką ilością mięsnego sosu
ragu albo z masłem i liśćmi
szałwi. Kto raz skosztuje, zosta-
nie uwiedziony na zawsze.
Największą wadą restauracji
Leandra i Marysi jest to, że nie
da się tu wpaść na jedno danie
i uciec z powrotem do normal-
nego świata. Tagliata z rukolą
z wołowiny piemontese, której
dostawcę Leandro znalazł
w Bieszczadach, pasta, czyli
makaron przyrządzany na różne
sposoby, pizza, desery... Wśród
tych ostatnich prym wiedzie ge-
nialna panna cotta z gorącymi
owocami leśnymi, zbieranymi
i zamrażanymi w sezonie, którym
nie może dorównać żadna go-
towa mieszanka ze sklepu.
Leandro chętnie wspomina nie-
mieckiego profesora, który, my-
śląc, że nikt tego nie widzi, pod-
niósł talerz i wylizał go do czysta
językiem. I trudno mu się dziwić!

„Mangiare bene” – dobrze zjeść,
to najważniejszy temat dyskusji
u prawdziwych Włochów. Gdy
rozmowa schodzi na ten temat,
bledną nawet kwestie polityki
i samochodów. Ma to logiczny
sens. Człowiek zdrowy i zado-
wolony może planować inne
działania, głodny i wściekły jest
niewolnikiem złych emocji. Dla-
tego też warto wybrać się w po-
dróż do Jarnołtówka, posmako-
wać wybitnej włoskiej kuchni
i podobnie jak ja, bez opuszcza-
nia granic Polski dotrzeć prawie
do Mantui... 

Mantuańskie
przysmaki to

risotto alla pilota
oraz pierogi z dyni

Pierogi z dyni 
to prawdziwa
brama do
kulinarnego
obłędu. 
Na potrzeby
restauracji
Leandro
wytwarza też
własną szynkę
prosciutto crudo
oraz inne
specjały

Maria Kozaczek
i Leandro De Cao.
Na stole risotto
alla pilota –
przysmak Tazio
Nuvolariego
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obo wią zu je za kaz wjaz du sa mo -
cho dów, co umoż li wi ło spo koj ne
prze by wa nie uczestnikom na ło -
nie na tu ry w wy jąt ko wej at mos -
fe rze. W przed dzień spo tka nia
mia ły miej sce spo re opa dy śnie -
gu. Po nad to stycz nio wa so bo ta
oka za ła się jed nym z naj zim niej -
szych dni tej zi my. Ra no tem pe -
ratura przekroczyła -20°C. Dzięki
te mu po ka zy pierw szej po mo cy
prze pro wa dzo ne na śnie gu
przez przed sta wi cie li Gru py
Ratow nictwa PCK Bielsko-Biała
były bar dziej wia ry god ne. Każ dy
z uczest ni ków otrzy mał spe cjal -
ną czap kę z lo go Co mau, co do -
dat ko wo ak cen to wa ło jed ność
grupy. Ozdobą spotkania były
dwa mo de le Fia ta: czar ny 500X,
któ re go te re no wy cha rak ter
świet nie wpi sał się w at mos fe rę

spo tka nia oraz czer wo ny 500 –
mi mo ty po wo miej skich wła ści -
wo ści tak że dziel nie ra dził so bie
z wa run ka mi zi mo wy mi. 
„Sa fe ty Me eting ma na ce lu
nie tyl ko po głę bia nie wie dzy
o pierw szej po mo cy, ale za chę -
ca też do ak tyw ne go spę dza nia
cza su na świe żym po wie trzu.
– mówi Paweł Ziobro z Co -
mau. – Spo tka nia te ma ją już
cha rak ter cy klicz ny. Dzię ki nim
pra cow ni cy po szcze gól nych
wy dzia łów mo gą nie tyl ko mi ło
spę dzić czas, in te gru jąc się, ale
przede wszyst kim zdo być wie le
cen nych in for ma cji zwią za nych
z bez pie czeń stwem” – pod -
kreśla Pa weł Zio bro. Tym bar -
dziej cie szy fakt, że or ga ni za to -
rzy im pre zy już pla nu ją ko lej ną
jej edy cję. 

Jakub
Wężyk To już czwar te spo tka nie

do ty czą ce pierw szej po -
mo cy, or ga ni zo wa ne przez

Co mau ze współ pra cow ni ka mi
z FCA Po wer tra in Po land w Biel -
sku -Bia łej. Tym ra zem szko le nie
do ty czy ło czyn no ści, ja kie na le ży
wy ko nać w przy pad ku prze mar -
z nię cia czy wy pad ków mo gą -
cych wy da rzyć się np. na sto ku
nar ciar skim. 
Za zwy czaj wszel kie go ro dza ju
szko le nia od by wa ją się w spe -
cjal nych sa lach kon fe ren cyj nych
Or ga ni za to rzy spo tka nia po sta -
no wi li za mie nić mu ry ta kich po -
miesz czeń na praw dzi wie zi mo -
wy kra jo braz. Dla te go ko lej ny
Sa fe ty Me eting od był się w Do li -
nie Zim ni ka. Znaj du je się ona
u pod nó ży Skrzycz ne go i Ma li -
now skiej Ska ły. W tym miej scu

Bezpieczeństwo
Uczestnicy kolejnego Safety Meeting
dowiedzieli się co robić, by ratować ludzkie
życie. Taka wiedza jest bezcenna.

na śniegu
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FCA POLAND WSPIERA
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
1 lutego w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Krakowie ksiądz Wojciech
Olszowski, ekonom Archidiecezji Krakowskiej oraz Marek Kisz, członek
zarządu i dyrektor handlowy FCA Poland, podpisali umowę o współpracy
przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Wydarzenie to
odbyło się w obecności Kardynała Stanisława Dziwisza, członków Zarządu
FCA Poland: Czesława Świstaka, Andrzeja Piętki, Antoniego Grenia,
Marka Kisza oraz członka Rady Nadzorczej FCA Poland, Henryki Bochniarz.
Kardynał Dziwisz poświęcił 4 samochody marki Fiat, które zostały
przekazane Komitetowi Organizacyjnemu. Są to modele: 500, 500L, Panda
oraz Doblò – każdy oznaczony okolicznościowym, graficznym emblematem
ŚDM Kraków 2016. To pierwsza partia z 75 samochodów Grupy FCA, które
będą służyć Komitetowi przy organizacji i obsłudze spotkania z papieżem
Franciszkiem. FCA Poland jest jedynym partnerem strategicznym
z dziedziny motoryzacji w tym ważnym wydarzeniu. 

KOCHAM CIĘ 500
Nowa kolekcja kosmetyków do makijażu „COLLISTAR TI AMO 500” 
Wiosna-Lato 2016 stworzona we współpracy Fiata i Collistara została
przedstawiona podczas Międzynarodowych Targów TFWA (Tax Free World
Association) w Cannes. Obie marki są wyrazem włoskiej doskonałości pod
względem wysokiej jakości, wyrafinowanego gustu, smaku, kreatywności
i innowacji. Współpraca między Fiatem i Collistarem jest częścią

większego projektu o nazwie „TI AMO ITALY”, który rozpoczął się
w 2014 roku. W jego ramach producent kosmetyków podjął współpracę
z kilkoma najbardziej znanymi włoskimi markami. Po świecie mody
i designu przyszła kolej na świat motoryzacji. Gwiazdą jest tu nowy
Fiat 500, ikona stylu na całym świecie. Limitowana edycja kosmetyków
do makijażu „capsule collection”, oferowana w eleganckiej palecie
kolorów odpowiedniej dla każdej kobiety, łączy chromowane akcenty
zaczerpnięte z nowej 500 z jasnym cieniowanym wzorem w kropki
na metalicznym tle, a będzie dostępna w sprzedaży w ponad 30 krajach.
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20 LAT 
FIATA WOKÓŁ NAS
W marcu 1996 r. ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika Fiat
Wokół Nas. Zbiegło się to z 75-leciem otwarcia pierwszej fabryki
Fiata w Polsce. Przez 20 lat gazeta nieprzerwanie docierała do
tysięcy pracowników koncernu Fiata (obecnie FCA) w Polsce.
Będąc jednym z największych i najstarszych czasopism
zakładowych w kraju, FWN jest obiektem zainteresowania nie tylko
pracowników i ich rodzin, ale także osób niezwiązanych
bezpośrednio z firmą. Do gazety niejednokrotnie pisali znani
dziennikarze, w tym motoryzacyjni, którzy w ciekawy sposób

dzielą się swoim doświadczeniem
i refleksjami na temat
samochodów. Na przestrzeni lat
gazeta kilkakrotnie zmieniała
szatę graficzną, a kolejna
modyfikacja zostanie
wprowadzona przy publikacji
następnego numeru FWN.
W marcu 2015 roku w związku
z połączeniem Fiata
z Chryslerem, co zaowocowało
powstaniem Grupy FCA,
czasopismo zmieniło swoją
nazwę na FCA Wokół Nas. 

GIULIA ZWYCIĘŻA W INTERNECIE
Moto.pl – jeden z najpopularniejszych portali motoryzacyjnych w Polsce ogłosił wyniki konkursu na samochód roku 2015

przeprowadzonego wśród internautów. Spośród 32 premier motoryzacyjnych większość wybrała Alfę Romeo Giulia.

Po raz pierwszy głosowanie czytelników pokryło się z rankingiem dziennikarzy portalu, którzy także uznali Giulię za

najciekawszą premierę roku 2015. „Brawo Alfa Romeo! Po raz pierwszy nasi Czytelnicy wybierają dokładnie ten sam

samochód, co Redakcja. To o czymś świadczy” – komentuje wyniki Redakcja Moto.pl. 

ANDRZEJ WŁADYKA 
NIE ŻYJE
W styczniu br. zmarł Andrzej Władyka, wieloletni dyrektor
przedstawicielstwa POL-MOT w Turynie. Jako dyrektor handlowy
był jednym z sygnatariuszy umowy z Fiatem dotyczącej produkcji
w Polsce modelu 126p (na zdj. siedzi pierwszy z prawej).
Był pasjonatem rozwoju motoryzacji w Polsce oraz współpracy
polsko-włoskiej. Swoimi motoryzacyjnymi zainteresowaniami
Andrzej Władyka potrafił dzielić się z innymi. W czerwcu 1996 roku
na łamach czasopisma Fiat Wokół Nas ukazała się 8-odcinkowa
„Historia Fiata w Polsce”. Materiał ten stał się podstawą do
opracowania monografii „Polska Droga Fiata”, którą dwukrotnie
dołączaliśmy do naszej gazety, a można ją znaleźć na stronie
internetowej www.fcagroup.pl
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NAGRODA 
INŻYNIERÓW
Kierownik Wydziału Spawalni zakładu FCA Poland w Tychach,
inż. Wojciech Rymer, został wyróżniony najważniejszą nagrodą

w środowisku polskich inżynierów –
tytułem „Złoty Inżynier 2015”. 
Tytuł ten przyznają czytelnicy 
i redakcja miesięcznika polskich
inżynierów i techników –

Przeglądu Technicznego. Wręczenie
nagrody odbyło się 9 marca,

w warszawskim Domu
Technika podczas 22 Gali
Przeglądu Technicznego. 
Wojciech Rymer
z wykształcenia jest
chemikiem po
Politechnice Śląskiej.
Większość swojego
życia zawodowego
związał
z zakładem FCA
Poland w Tychach,
gdzie pracuje
od 1972 r.

NAGRODA 
DLA FCA POLAND TYCHY
Zakład FCA Poland w Tychach zajął pierwsze miejsce w konkursie
Environment, Health and Safety Leadership Awards (EHSLA).
Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został przez firmę
Chrysler w 1994 roku jako Environment Leadership Awards (ELA).
W 2015 roku został rozbudowany o dziedziny bezpieczeństwa

i higieny pracy, i odbywa
się w ramach WCM-u.
Przedmiotem konkursu są
projekty mające na celu
zmniejszenie szkodliwego
wpływu działań człowieka
na środowisko oraz
zwiększania
bezpieczeństwa
w miejscach pracy.
Nagrodzony projekt
dotyczył Programu
Promocji Zdrowia 

w FCA Poland. W 2015 roku, w ramach jego realizacji
przeprowadzono 51 rodzajów bezpłatnych badań, w tym
profilaktyki chorób tarczycy, nowotworów, chorób układu
pokarmowego, wątroby, płuc, układu krążenia, oczu i wiele
innych. Szerzej na ten temat w następnym numerze.

POMOC
DLA GERARDA GODKA
33-letni Gerard Godek, pracownik Utrzymania Ruchu
Montażu Zawieszeń w Zakładzie Tychy, w 2013 roku

dowiedział się, że w jego głowie rozwija się nowotwór. 
Po przeprowadzonej operacji rokowania lekarzy były dobre.

Niestety, w listopadzie ubiegłego roku okazało się,
że nastąpił nawrót choroby. Tym razem ułożenie i rozmiar

guza nie pozwoliły na interwencję chirurgiczną. 
Gerard poddał się wszelkim możliwym zabiegom,

jak chemioterapia czy radioterapia, które dostępne są
w Polsce. Obecnie guz jest uśpiony, ale nie został

zlikwidowany. Koszty konsultacji i leczenia za granicą,
które mogłyby uratować życie Gerarda, są zbyt duże. 

Do tej pory wszystkie wydatki na lekarstwa pokrywane
były z własnych oszczędności. Aby Gerard Godek mógł

kontynuować leczenie, konieczna jest pomoc. 

Wpłaty na rzecz leczenia można przekazywać na konto
Fundacji Onkologicznej osób młodych

Alivia 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831

– koniecznie z dopiskiem „DAROWIZNA NA PROGRAM

SKARBONKA – GERARD GODEK 110230”. 

KONKURS 
ROZSTRZYGNIĘTO
Ogłoszony w 117 numerze FCA Wokół Nas konkurs z okazji
40-lecia Zakładu Tychy został rozstrzygnięty. Zabawa składała
się z dwóch pytań oraz jednego zadania. Zwyciężczynią
konkursu została Genowefa Chodnik, zatrudniona w Bielsku-
Białej, w Logistyce Części Zamiennych Dyrekcji Handlowej
FCA Poland. Udzieliła ona prawidłowych odpowiedzi, ale także
napisała ciekawe, rymowane życzenia z okazji 40-lecia
tyskiego zakładu. Pani Genowefa dołączyła ponadto makietę
swojego autorstwa (na zdjęciu). Dla zwyciężczyni 
przewidziana jest nagroda – Apple iPad Mini. Redakcja
ufundowała także nagrody pocieszenia, które otrzymają: 
Janusz Kempora, z zakładu FCA Poland w Tychach, 
Marcin Pliszka z Magneti Marelli Poland w Sosnowcu oraz
Andrzej Szczotka z FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. 
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Emmanuela
Chiappero

Tato,chcę miłości i zasad
Dzisiejsi młodzi ludzie czują się dorośli, ale ich
osobowość wydaje się jednak bardzo krucha.
Mają więcej swobody niż kiedyś, a mimo to
potrzebują silnego wsparcia. Są cały czas
w sieci i mogliby nic nie jeść, byleby tylko mieć
dostęp do SMS-ów. A przy tym odtrącają
porady rodziców, którzy silą się na koleżeńskie
relacje ze swoimi dziećmi. 



Do ra sta nie to okres trud ny
dla ca łej ro dzi ny: za rów no
dla dzie ci, któ re ob ser wu -

ją u sie bie nie po ko ją ce zmia ny
w roz wo ju psy cho -fi zycz nym, jak
i ro dzi ców, któ rzy z dnia na dzień
kon sta tu ją, że ich dzie ci zbyt
szyb ko sta ły się kimś in nym. 
By cie ro dzi cem to nie ustan ny
tre ning, roz po czy na ją cy się wraz
z przyj ściem na świat po tom -
stwa. Ro dzi na sta je się la bo ra to -
rium, w któ rym każ dy uczy się,
tak że na wła snych błę dach, jak
bu do wać re la cje z bli ski mi.
A jed no cze śnie wszy scy wie my,
że zwią zek, któ ry łą czy po szcze -
gól nych człon ków ro dzi ny po zo -
sta je nie ro ze rwal ny. W okre sie
do ra sta nia, zwłasz cza we współ -
cze snym świe cie zdo mi no wa -
nym przez wir tu al ne me dia oraz
la bi ryn ty róż nych idei, mód
i wzor ców za cho wań, nie trud no
zna leźć się w sy tu acji, w któ rej
nie wie my, ja kim ję zy kiem roz -
ma wiać z na szy mi dzieć mi czy
też jak roz wią zać po ja wia ją ce się
po raz pierw szy w ich ży ciu pro -
blemy. Życie nastolatków wydaje
się dzi siaj bar dziej zło żo ne niż
mo że my to so bie wy obra zić.
Aby je zro zu mieć, do brze na po -
czą tek wy słu chać, co ma ją do
po wie dze nia o so bie sa mych.

TYL KO NIE KUM PEL
Oka zu je się, że dzi siej sza mło -
dzież wca le nie pra gnie wi dzieć
w ro dzi cach „kum pli”, ale ra czej
wzor ców, któ re by ły by dla nich
bez piecz nym punk tem od nie sie -
nia. Ten den cję tę po twier dza ją
za rów no psy cho lo go wie jak
i sta ty sty ki: we dług wy ni ków ba -

dań nad mło dzie żą pro wa dzo -
nych przez ośro dek Do xa Kids
na gru pie do ce lo wej 1553 mło -
dych lu dzi w wie ku od 12 do 18
lat, oso ba mi god ny mi za ufa nia
są dla na sto lat ków nie mal
w rów nym stop niu: przy ja cie le
(47,7%) i ro dzi ce (44,8%). Ale
kie dy trze ba roz wią zać ja kiś pro -
blem, 48 pro cent ba da nych
zwra ca się z nim do ro dzi ców,
a tyl ko 25% pro si o po moc ró -
wie śni ków. Dla te go wła śnie trze -
ba za cho wy wać się sto sow nie
do swej ro li. Ro dzi ce po win ni
być ro dzi ca mi i słu żyć wspar -
ciem. Oczy wi ście po win ni być
tro skli wi, wraż li wi na po trze by
dzie ci i słu chać ich z uwa gą. Ale
nie jest do brze, gdy wcho dzą
w ro lę ko le gów swo ich po ciech,
bo jed nak ko le ga to dla dziec ka
ktoś rów ny. Nie zna czy to wca -
le, że trze ba być szorst kim i nie -

prze jed na nym w roz mo wie,
wręcz prze ciw nie, wszel kie za -
ka zy po win ny być za wsze od -
po wied nio mo ty wo wa ne. Ale
uda wa nie, że jest się kum plem
dziec ka, do ni cze go do bre go
nie pro wa dzi. Ro dzi ce nie mu -
szą oba wiać się prze ka zy wa nia
dzie ciom wy zna wa nych przez
sie bie za sad i re guł ży cia, i te go,
że o suk ce sy trze ba się w ży ciu
po sta rać, a nie cze kać aż spad -
ną z nie ba. W prze ciw nym wy -
pad ku mło dy czło wiek na uczy
się, że ca łe je go oto cze nie po -
win no sku piać na nim swo ją
uwa gę i słać ró że pod no ga mi
nie za leż nie od te go, czy sam na
to za słu żył, czy nie. A zde rze nie
z rze czy wi sto ścią mo że być bo -
le sne, do tkli we i obez wład nia ją -
ce. Wy cho wa nie bez dy sku syj nie
za czy na się w do mu. A spraw -
dzian efek tów – po za nim.
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„Młodość to piękny wiek, w którym
można być wszystkim, ale jeszcze

niczym się nie jest na dobre. Czas,
w którym ma się poczucie

wszechmocy, a wyobraźnia nie
zna granic i swobodnie się

rozwija” (Eugenio Scalfari). 
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RO DZI NY 
PAT CHWOR KO WE
Tak zwa ne „tra dy cyj ne ro dzi ny”
ode szły już nie ste ty do prze szło -
ści i chy ba nic te go nie zmie ni.
Pra wie 18% do ra sta ją cych dzie -
ci nie miesz ka dzi siaj z oj ca mi.
Z cze go w 8 na 10 przy pad ków
ro dzi ce po zo sta ją w se pa ra cji
lub są roz wie dze ni. I wła śnie
w wie ku, w któ rym dzie ci ba lan -
su ją mię dzy nie za leż no ścią
i przy wią za niem do ro dzi ców,
mię dzy ide ali za cją ży cia a nor -
mal no ścią, w okre sie kie dy po -
trzeb na jest im sta bil na i pew na
struk tu ra ro dzin na, dzie ci ro dzi -
ców roz wie dzio nych znaj du ją się
w bar dzo trud nej sy tu acji. Ro dzi -
na przy sta je być dla nich bez -
piecz ną przy sta nią, dla te go pod -
da ni są sil nej pre sji szyb kie go
dorastania. Często wzrastają
w oba wie przed przy szły mi
związ ka mi, bo jąc się, że oka żą
się one za wod ne, tak jak w przy -
pad ku ro dzi ców. Ich re ak cje mo -
gą być bar dzo róż ne. Nie któ rzy
mło dzi lu dzie wy da ją się doj rza li
po nad swój wiek i kie ru ją się za -
sadami etyki. Inni z kolei cofają
się w swo ich za cho wa niach do
eta pu dziec ka, cze mu to wa rzy -
szy czę sto brak suk ce sów
w szkole. Jeszcze inni oddalają
się od ro dzi ny, rzu ca jąc się w wir
za jęć po za do mem. 

CA ŁY CZAS W SIE CI
Sieć wcią ga za rów no mło dzież
jak i dzie ci. SMSy i In ter net przy -
czy ni ły się do te go, że doj rze -
wać za czę ło po ko le nie, któ re
zo sta wi ło w tym wzglę dzie da le -
ko w ty le swo ich ro dzi ców. No -
we tech no lo gie za wsze two rzą
prze paść mię dzy po ko le nio wą,
wy ni ka ją one jed nak bar dziej
z obaw do ro słych niż ze zmia ny
try bu ży cia mło dych lu dzi.
W rze czy wi sto ści sy tu acja
przed sta wia się le piej niż by się
wy da wa ło na pierw szy rzut oka.
So cjo lo go wie od kry li, że ko rzy -
sta nie z na rzę dzi elek tro nicz -
nych mo że sty mu lo wać krea -
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O zachowaniu młodzieży mówi doktor Piera Rosso,
psychoterapeutka i psychoonkolożka z Centrum Medyczno-
Diagnostycznego i Instytutu M. Ericksona w Turynie. 
Jakie są dzisiaj dorastające dzieci?
Dzisiejsze nastolatki żyją w zupełnie innym wymiarze niż kiedyś.
Żeby ich zrozumieć, rodzice nie powinni porównywać ich
zachowania do lat swojej młodości. Dzisiejsza młodzież żyje
w otoczeniu technologii, które pozwalają jej na słuchanie muzyki,
oglądanie filmów, zdobywanie informacji na potrzeby szkolne
i zadań domowych, surfowanie po sieci i kupowanie tam niemal
wszystkiego. Priorytetem jest bycie w ciągłym kontakcie ze
znajomymi przez WhatsApp i Facebook. To właśnie one, social
media, przyczyniły się do wyjałowienia relacji emocjonalnych
z rodzicami. W okresie między 11 a 16 rokiem życia u młodych ludzi
zachodzą jeszcze kluczowe zmiany cielesne i charakterologiczne.
Ciało zmienia się szybko, a te widocznie zmiany powodują, że
młodzież czuje się często zdezorientowana tym faktem. Postrzegają
je jako coś dziwnego, wstydliwego i krępującego. Gdybyśmy chcieli
uchwycić obraz dzisiejszych dojrzewających nastolatków, to
zobaczylibyśmy chłopców i dziewczęta przejętych własnym
wyglądem i fizycznością. Tymczasem czynnikiem sprzyjającym
rozwojowi jest interakcja i integracja z rówieśnikami, a także
poczucie bliskości z dorosłymi. Ci ostatni powinni być dojrzali,
wyczuleni na potrzeby nastolatków, zdolni dostrzec zachodzące
w nich procesy, właściwie je ocenić i służyć wsparciem.
Jeszcze dwadzieścia lat temu konflikt między rodzicami
a dziećmi był chyba bardziej wyraźny?
Dzisiaj chyba jednak stawia się na swobodę?
Konfliktowość jest integralnym etapem rozwoju psychologicznego
i emocjonalnego dorastających dzieci. Dzieci uważają rodziców za
staroświeckich, zaś rodzice są przekonani, że posiedli
doświadczenie, którego brakuje dzieciom. Nie jest im łatwo
porozumieć się ze sobą chociażby ze względu na podział ról.
Rodzice czują się odpowiedzialni za dzieci i chcieliby, działając
zwykle w dobrej wierze, pokierować nimi w życiu. Często jednak
takie próby postrzegane są przez dzieci jak autorytarne nakazy,
które prowadzą jedynie do konfliktów. Z drugiej strony dzieci wraz
z dojrzewaniem potrzebują (a nawet mają prawo do) większej
niezależności; czasem jednak przesadzają, ponieważ nieświadomi
są zagrożeń, jakie na nich czyhają. Ta większa wolność, jaką młodzi
ludzie zdobyli dzisiaj w stosunku do poprzedniego pokolenia, wiąże
się ze zmianami społecznymi i zachwianiem ról społecznych, które
kiedyś były ściśle określone: matka była czuła i opiekuńcza, a ojciec
spełniał funkcję regulującą. Dzisiaj wiele par się rozstaje, często
zawiązują nowe rodziny, w wyniku czego nastąpiło zamieszanie
w podziale na to, co kto ma robić. Nie można nie dostrzegać także
poczucia winy u rodziców żyjących w separacji, którzy próbują
wynagrodzić dzieciom utratę pełnej rodziny i stają się o wiele mniej
wymagający. Ale ta zwiększona dawka wolności wcale nie pomaga
młodym ludziom. Oni nadal, tak jak kiedyś, potrzebują rodziców,
którzy będą dla nich drogowskazem, potrafią ich wysłuchać
i zrozumieć ich potrzeby, szanując przy tym odrębność dzieci.
Jakie są potrzeby młodych ludzi?

Najważniejsza potrzebą jest zdobycie niezależności. Dziecko stało
się już chłopcem lub dziewczynką o własnej osobowości, ma
potrzeby i pragnienia odmienne od rodziców i potrzebuje je
zrealizować. Grupa rówieśnicza jest narzędziem ułatwiającym
przejście od życia pod opieką rodziny do świata dorosłych,
w którym trzeba dokonywać wyborów. Koledzy i koleżanki są
niezwykle ważni dla młodego człowieka: to z nimi się konfrontuje,
wymienia opinie, rozmawia na wiele tematów, zwierza z najbardziej
intymnych problemów, które pozostają tajemnicą dla rodziców.
W grupie młody człowiek zaczyna czuć się dorosły i niezależny.
Potrzebie niezależności często towarzyszy jednak poczucie
„wszechmocy”, tak jakby nic poważnego nigdy nie mogło się
zdarzyć. Kiedy się o czymś pomyśli, to natychmiast trzeba to
zrealizować, nie zważając na ryzyko. Kolejna potrzeba to znalezienie
„sensu”. Młody człowiek w tym wieku pyta często, dlaczego muszę
robić to lub tamto? Próbuje nadać sens wielu działaniom
i obowiązkom, których się podejmuje.
Jak mamy komunikować się z młodzieżą w epoce Internetu?
Internet przyczynił się do głębokich zmian w sposobie życia
i myślenia młodzieży, ograniczając bezpośrednie relacje.
To, co wydaje się normalne dla młodych, u rodziców spotyka się
z nieufnością. Przecież to, co nieznane,  zawsze wywołuje niepokój.
Wielu rodziców, zamartwiających się ilością czasu, jaki dzieci
spędzają w sieci lub ze smartfonem w ręce, próbuje wprowadzać
ograniczenia i kary, które okazują się mało skuteczne.Trzeba
tymczasem komunikować się z młodymi ludźmi szanując ich
przestrzeń i prywatność. Takie „wścibskie” podejście daje bowiem
tylko złudzenie, że dbamy o nasze dzieci, podczas gdy tak
naprawdę prowadzi ono do dalszej utraty intymności. 
W kontaktach z młodym człowiekiem należy przede wszystkim
zaakceptować jego sposób myślenia. Rodzice powinni rozmawiać
ze swoimi dziećmi, dbając o bezpośrednią komunikację oraz
pomagać dzieciom zrozumieć ich własne emocje.
A jakich błędów należy unikać?
Dojrzewanie to fascynujący, ale równocześnie dezorientujący okres
w życiu. Mitem jest przekonanie, że to jeden z etapów dzieciństwa
i że nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać, aż dzieci podrosną.
Cała praca okresu dojrzewania, sprawdzania własnych ograniczeń
i zdobywanie nowych doświadczeń służy stworzeniu podstaw do
rozwoju naszych podstawowych cech charakteru, które pozwolą
nam żyć harmonijnie w dorosłym życiu. Zadaniem rodziców jest
stworzenie dzieciom warunków do aktywnego uczestnictwa
w procesie dojrzewania, tak aby zwiększyć zdolność młodych ludzi
do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, czyli do
uniezależnienia się od rodziców. I chociaż rodzice czują czasem,
że niewłaściwie odczytują potrzeby swoich dzieci, to z drugiej
strony cały czas pozostają dla nich ważnym punktem
odniesienia i wsparcia. Żeby dziecko mogło stawić czoła
nowym wyzwaniom i z sukcesem przebrnąć przez każdy
etap rozwoju psychicznego oraz społecznego,
potrzebuje zrozumienia rodziców. 
To ważne, by rodzice pamiętali, że nie warto
kształtować dzieci na swoje podobieństwo,
ale raczej pomagać im dorastać
zgodnie z ich własnym rytmem
i potencjałem.

EKSPERT RADZI
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tywność na sto lat ków i być uży -
tecz ne nie tyl ko w ży ciu spo -
łecz nym, ale tak że w na uce. Czy
jed nak ko rzy sta nie ze zbyt wie lu
por ta li spo łecz no ścio wych unie -
moż li wi lub znie chę ci na sto lat -
ków do kon tak tów bez po śred -
nich? Ba da nia zda ją się te mu
prze czyć. Gru pa ba da czy ame -
ry kań skich od kry ła, że dzie ci,
któ re wy sy ła ją du żo wia do mo ści
elek tro nicz nych chęt niej też
w re alu spę dza ją czas z przy ja -
ciół mi. Wy ni ka z te go, że je den
typ kon tak tów spo łecz nych nie
za stę pu je dru gie go, wręcz prze -
ciw nie, jesz cze go wzmac nia.
Ro dzi ce nie po trzeb nie oba wia ją
się po nad to, że mło dzież ma ło
wa gi przy wią zu je do pry wat no -
ści w sie ci. Tak na praw dę na sto -
lat ki go dzi na mi cy ze lu ją swój
pro fil na Fa ce bo oku i spraw nie
za cie ra ją po so bie śla dy. Al bo
za miesz cza ją zdję cia na In sta -
gra mie, cza tu ją z przy ja ciół mi,
a po tem usu wa ją ca łą kon wer -
sa cję, nie po zo sta wia jąc po niej
śla du. Nie zna czy to, że za wsze
kie ru ją się zdro wym roz -
sąd kiem. Jak wszy -
scy, cza sem po -
peł nia ją błę dy
i to na wet po -
waż nie. Tym cza -
sem zna jo mość
sa vo ir vi vre’u
w sie ci sta ło się
no wą umie jęt no -
ścią spo łecz -
ną. Wie my,

jak dra ma tycz ny w skut kach
mo że być in ter ne to wy hejt i jak
szyb ko trze ba na nie go re ago -
wać. Ale ca łe szczę ście coś ta -
kie go nie zda rza się co dzien nie.
Jak za tem naj le piej ra dzić so bie
z pro ble mem? 
Spraw dza się w tym przy pad ku
sta ra mą drość: „umiar”, a tak że
do bry przy kład, któ re są klu -
czem do do bre go wy cho wa nia.
Ro dzi ce nie odry wa ją cy oczu od
swo je go smart fo na i nie czy ta ją -
cy ksią żek naj pew niej wy cho wa -
ją dzie ci, któ re żyć bę dą po -

dob nie. Dla te go po sta raj my
się tak że za cząć

przy glą dać się
sa mym so bie.

ZWIĘ ZŁA 
KO MU NI KA CJA
Każ de po ko le nie po słu gu je się
swo im wła snym żar go nem. Ję -
zyk mło dych lu dzi po dat ny jest
na wpły wy z wie lu stron; z an -
giel skie go, z ję zy ka in for ma tycz -
ne go, ze świa ta mu zy ki itp. Kil ka
lat te mu mó wi ło się na przy kład
„cześć?”. Dzi siaj mó wi się „na -
ra?”. Mło dzi lu dzie co chwi la wy -
naj du ją no we sło wa i po wie -
dzon ka. W ten spo sób po ka -
zu ją, że są świa do mi ży cia i ma -
ni fe stu ją swą od ręb ność wo bec
do ro słych. Kie dy jed nak tyl ko
no we wy ra że nia wej dą do po -
wszech ne go uży cia, po ja wia ją
się na ich miej sce in ne. Pod sta -
wo wym me dium ko mu ni ka cji dla
mło dych lu dzi stał się dziś smart -
fon i kom pu ter. To w ich ra mach
po wsta ją szy fry i skró ty, na któ re
ro dzi ce re agu ją zwy kle nie chęt -
nie. Ten den cja ta jed nak nie
ozna cza, że mło dzi ma ją pro ble -

my ze swo im oj czy -
stym ję zy kiem.
A do wo dem ich
kom pe ten cji ję -
zy ko wej mo gą

być hip -ho po -
we tek sty. 
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Monika Hałucha, Anita Graboś „Cyrk na
kółkach, czyli język polski na wesoło.
Łamigłówki, labirynty, kolorowanki
i inne zabawy edukacyjne”
Ta niezwykła książka to istna kopalnia
łamigłówek. Wszystko, co dzieciaki lubią
najbardziej, znajduje się na kartach „cyrku”
– labirynty, łączenie kropek, tropienie
różnic, rozwiązywanie krzyżówek,
kolorowanie obrazków. W łamigłówki
wplątane są wiadomości na temat języka
polskiego, oprócz wysiłku intelektualnego
dziecko nabywa więc ważnych informacji
na temat ojczystej mowy. Autorki
w zabawny sposób wyjaśniają związki
frazeologiczne, na przykład, „wilczy
apetyt”, „gruszki na wierzbie” czy „co
w trawie piszczy”. Kartki mają strukturę
grubego papieru, można je dowolnie
wyrywać, dzięki czemu w zabawie może
brać udział cała rodzina. 
Monika Hałucha, Anita Graboś: Cyrk na
kółkach, czyli język polski na wesoło.
Łamigłówki, labirynty, kolorowanki
i inne zabawy edukacyjne. Nasza
Księgarnia. Warszawa 2016.

Opracowanie zbiorowe „Przełomowe
wynalazki”
Doskonała pozycja dla małych inżynierów.
Świetnie opracowana historia

bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki,
ssaki. Na początku znajduje się pięknie
rozrysowane „ewolucyjne drzewo życia”.
Ilustracje są tak estetyczne, że niejeden
rodzic miałby ochotę je powyrywać
i umieścić jako oprawioną grafikę na
ścianie domu. 
Jenny Broom: Animalium. Muzeum
zwierząt. Dwie Siostry. Warszawa 2015.

Jon i Tucker Nichols „Szczęka Alfreda”
Interaktywna książeczka, w której mały
czytelnik musi pomóc Alfredowi znaleźć
zagubioną sztuczną szczękę. A jako że
Alfred jest strasznym bałaganiarzem, nie
będzie to łatwe. Pełna humoru pozycja
obrazkowa, przy której dzieciaki będą
zaśmiewać się wspólnie z rodzicami. Jon
i Tucker Nichols to bracia, którzy od zawsze
robili wszystko wspólnie, a „szczęka” to ich
pierwsza wspólna książka dla dzieci. Alfred
ma w swoim posiadaniu mnóstwo rzeczy,
wszystkie po kolei trzeba przejrzeć
i nazwać, to świetna pozycja dla
dzieciaków, które zapoznają się właśnie
z otaczającym światem. 
Jon i Tucker Nichols: Szczęka Alfreda.
Dwie Siostry. Warszawa 2016.

Książki rozbudzające
wyobraźnię

najważniejszych wynalazków, które
zmieniły świat. Aby jak najlepiej
przedstawić je młodym czytelnikom,
stworzono możliwość poskładania
trójwymiarowych modeli. Wynalazki
pochodzą z dziedziny architektury,
przemysłu, geografii. Wrażenie robi
doskonale opracowana szata graficzna.
Pięć modeli do poskładania to między
innymi balista, katedra, Układ Słoneczny,
prasa drukarska czy maszyna parowa.

Każdy model jest skrupulatnie opisany, aby
rozbudzić dalsze zainteresowanie tematyką
nauki. Dobra wiadomość jest taka, że
model można złożyć bez pomocy kleju. 
Praca zbiorowa: Przełomowe wynalazki.
Wydawnictwo Debit. Bielsko-Biała 2015.

Jenny Broom „Animalium. 
Muzeum zwierząt”
Następna pięknie wydana książka, w której
ilustracje zapierają dech w piersiach.
Ryciny są zrobione w konwencji retro.
Znajdzie się tu najpiękniejsze
i najdziwniejsze istoty, jakie mieszkają na
Ziemi. Olbrzymie, malutkie, groźne
i bezbronne. Na kartach książki jest
przedstawionych 160 gatunków, każdej
ilustracji towarzyszy zwięzły opis. Muzeum
jest podzielone na sześć „sal” –

RUBRYKI
Joanna Lasek



Garance Doré to znana blogerka,
nieograniczająca się jedynie do
opisywania świata mody, ale
dotykająca także tematów życia
codziennego – kłopotów z dietą,
kobiecych kompleksów, awersji do
wysiłku fizycznego. Garance jest
(a przynajmniej tak się wydaje)
zwykłą czterdziestolatką, która,
dzięki własnej determinacji
i talentowi, odniosła w sieci
gigantyczny sukces.
W księgarniach pojawiła się jej
pierwsza książka, która zbiera to,
co w blogu Garance jest najbardziej
interesujące – proste porady dotyczące stylu ubierania się, makijażu,
ale także osobiste historie blogerki (okraszone doskonałym
poczuciem humoru), opowieści dotyczące życia w Paryżu, Nowym
Jorku i na Korsyce, gdzie Garance dorastała. Jedno jest pewne – to
jedna z najładniej wydanych książek zeszłego roku. Pozycja
obowiązkowa dla wszystkich czytelniczek lubiących modę. 
Garance Doré: Love style life. Wydawnictwo Znak. Kraków 2015.

Któż z nas nie słyszał o Kurdach,
ale czy wiemy o nich
wystarczająco dużo? Paweł
Smoleński przez kilka ostatnich
lat podróżował po Iraku
i Kurdystanie, o losach Kurdów
pisze nad wyraz obiektywnie, nie
ukrywa niewygodnych faktów,
pozostając jednak pełnym
sympatii dla swoich bohaterów.
Kurdowie to największy na
świecie naród bez własnego
państwa (posiadają jedynie
autonomiczny region z własną
flagą i prezydentem), ciągle
zmagają się z trudnościami,
opierając się między innymi
fundamentalistom islamskim. Smoleński odwiedził
muzeum ludobójstwa w Halabdży i jazydzkie sanktuarium
w Lalisz, opisał jednak głównie życie zwykłych ludzi, pracujących
i robiących zakupy w centrach handlowych. 
Paweł Smoleński: Zielone migdały. Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2016.

Ben Kane sprzedał na całym
świecie ponad 800 000
książek. Całkiem zasłużenie,
bowiem jego powieści czyta
się jednym tchem.
Głównych bohaterów
„Zapomnianego legionu”
jest trzech – jeden z nich
to etruski wojownik
i wróżbita – Tarkwiniusz,
drugi – Brennus Gall jest
siejącym postrach
gladiatorem, trzeci to
sprzedany do szkoły
gladiatorów chłopak –
Romulus, który szuka
zemsty za sprzedanie

swojej siostry Fabioli do domu publicznego. Kane
przedstawia starożytny Rzym bardzo realistycznie – jako miejsce
pełne przemocy, intryg i okrucieństwa. Jest to świetna propozycja
nie tylko dla miłośników powieści historycznych. 
Ben Kane: Zapomniany legion. Wydawnictwo Otwarte.
Kraków 2015.

Niezwykła panorama
starożytnego świata 

O Kurdach przejmująco,
dociekliwie i bez stereotypów

Emocjonująca podróż
po krainie stylu

Marek Kondrat to wybitny
aktor, który stworzył genialne
kreacje w takich filmach jak
„C.K. dezerterzy”, „Dzień
świra”, „Psy” i wielu innych.
U szczytu kariery wycofał
się jednak z przemysłu
filmowego i zaczął zarabiać
na swojej pasji
(szczęściarz!) –
winiarstwie. „Winne
strony” to doskonała
pozycja dla czytelników
interesujących się winami,

ale i dla fanów gawędziarstwa Marka
Kondrata. Autor zabiera nas w podróż do najodleglejszych
zakątków świata – od spalonej słońcem Toskanii po Nową
Zelandię. Możemy zapoznać się ze stroną biznesową przemysłu
winiarskiego, ale i poznać fascynujących ludzi, dla których praca
jest jednocześnie sposobem na życie. 
Marek Kondrat: Winne strony. Wydawnictwo Znak. 
Kraków 2015.

Opowieść o pasji,
która odmienia życie
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Zima nie jest okresem dobrym dla naszych paznokci – robią się matowe,
zaczynają się łamać i pojawiają się na nich przebarwienia. Scholl wprowadził na
rynek nowy elektroniczny system do pielęgnacji płytki paznokci – Scholl Velvet
Smooth. W zaciszu własnego domu można sobie zaserwować serię zabiegów,
z których do tej pory musieliśmy korzystać w profesjonalnych gabinetach. Zestaw
posiada trzy wymienne końcówki. Piłująca pozwala nadać paznokciom idealny
kształt oraz usunąć wszelkie nierówności i zadarcia. Nasadka wygładzająca
wyrówna powierzchnię płytki, dzięki czemu lakier będzie wyglądał elegancko
i estetycznie. Nasadka polerująca nada finalny połysk. Dzięki Velvet Smooth nie
trzeba używać lakierów bezbarwnych, a pojawia się okazja, aby zaoszczędzić na
zabiegach w profesjonalnych salonach manicure. 

DOMOWE ZABIEGI MANICURE

RUBRYKI

Zaprojektowanie garderoby tak, by była użyteczna i ułatwiała
życie, jest kluczem do utrzymania porządku w domu. Najlepiej
umieścić to pomieszczenie blisko łazienki i sypialni, zapewnić
dostęp światła dziennego i wentylację. Firma Peka dysponuje
praktycznymi i łatwo montowanymi systemami przechowywania
ubrań. Systemy składają się z drzwi chowanych do wnęki – Hawa
– Folding Concepta. Przy zastosowaniu dwóch takich systemów
otrzymujemy wnękę o szerokości 280 cm, ten rodzaj garderoby
najlepiej nadaje się do sypialni. Półki Extendo są tak łatwe do
montażu, że można to zrobić jedną ręką, dodatkowo można
zamontować magnetyczne barierki, które, ustawione pomiędzy
ubraniami czy przedmiotami, łatwiej organizują przestrzeń.
System półek może być stosowany w korpusach o szerokości od
30 do 120 cm, a dopuszczalne obciążenie półki wynosi 30 kg.
W zestawie są dodatkowo wieszaki do przechowywania spodni
oraz półki na buty.

Sukhi to nowa witryna internetowa e-commerce, gdzie
utalentowani twórcy rękodzieła z krajów rozwijających się tworzą
ręcznie tkane dywany czy chodniki na indywidualne zamówienie
klienta. W tym układzie nie korzysta się z usług pośredników,
dlatego towary są do 60% tańsze niż oferty sklepowe. Sukhi
promuje świadome zakupy w przystępnych cenach. Wszystkie
chodniki wykonane są z naturalnych materiałów i są dziełem pracy
artystów z Nepalu, Indii, Turcji, a także Maroka. Klienci mogą
wybrać odpowiedni rozmiar, kształt, wzór i paletę kolorystyczną,
mogą też skorzystać z podpowiedzi lub rady. Sukhi gwarantuje
swoim artystom zarobki kilkukrotnie większe niż średnie pensje
w ich regionie. To nowoczesny biznes społeczny, rzec by można,
biznes z ludzką twarzą.

RĘCZNIE TKANE
DYWANY

SYSTEM PÓŁEK
DO GARDEROBY

Joanna Lasek
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Po latach hegemonii bieli, aranżacja przestrzeni kuchennych
otwiera się na kolory ziemi. Na salony wkraczają wszelkie
odcienie beżu. Technistone to producent blatów kuchennych,
który stara się ocieplić chłodną biel poprzez używanie kolorów
natury. Tym samym kuchnie zaczynają nawiązywać do stylów
rustykalnych, na przykład prowansalskiego. Beż świetnie
skomponuje się z odcieniem ecru, śmietankowym lub kolorem
ciemnego drewna. Doskonale wygląda także w towarzystwie
naturalnego kamienia lub surowego betonu. W połączeniu z bielą,
beż to powiew nowoczesności i minimalizmu. Amatorom nieco
bardziej odważnych połączeń można polecić mariaż z nasyconym
oranżem, ceglastą czerwienią lub niezwykle modną w tym
sezonie marsalą. 

Zimą nasza skóra jest zmęczona i przesuszona, potrzeba jej
wzmożonej pielęgnacji i kosmetyków bogatych w składniki
odżywcze. Firma Ziaja wprowadziła do swojej oferty nową serię –
Cupuaçu. Egzotycznie brzmiąca nazwa niech nie odstrasza –
kosmetyki zawierają natłuszczające masło Cupuaçu – masło
uzyskiwane z drzewa rosnącego w Amazonii, masło karite, oleje
z orzechów brazylijskich, orzechów makadamia oraz wosk
mikrokrystaliczny. W skład serii wchodzą cukrowy peeling,
balsam pod prysznic, brązujące mleczko do ciała, brązujący krem
odżywczy, mydło pod prysznic, odżywczy krem regenerująco-
wygładzający oraz suchy olejek do twarzy i ciała.

PROFESJONALNE NAGRYWANIE

KOLORY ZIEMI
W KUCHNI

ODŻYWCZE 
KOSMETYKI

Firma Sony wprowadziła do swojej oferty nowy model kamery
profesjonalnej – HXR-NX100. Łączy ona zaawansowaną
technologię z atrakcyjną ceną. Kamera jest wyposażona w 20-
megapikselowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R® wykonany
w technologii BSI. Ma on wielkość zbliżoną do klatki filmu Super
16 mm i cechuje się wysoką rozdzielczością, niskim poziomem
szumu oraz znakomitą jakością obrazu, nawet przy słabym
oświetleniu. Zapewnia także pełniejszą kontrolę nad głębią
ostrości. Minimalna ogniskowa niewymiennego obiektywu Sony
z serii G wynosi 29 mm. Dzięki technologii By Pixel Super
Resolution 12-krotny zoom optyczny można zwiększyć do 24x,
a krotność zoomu można w dowolnym momencie podwoić nawet
do 48x, używając funkcji Digital Extender. Ergonomicznie
zaprojektowana obudowa pozwala komfortowo nagrywać różne
ujęcia i łączy lekkość z łatwością użycia i niezawodnością. 



RUBRYKI Agnieszka Kudłacik 
zdjęcia: Dino Trentin

Restauracja Terra Mare
Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl
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Godzinka i obiad gotowy!
od przystawki po deser
Dzisiaj wiele się mówi o szybszym stylu życia. Wszyscy pracują, są zabiegani i na nic nie mają
czasu. To natomiast często odbija się niekorzystnie na naszym odżywianiu, a co za tym idzie,
i na zdrowiu. Nie przygotowujemy sami pożywnych posiłków błędnie zakładając, że jest to
czasochłonne i niepotrzebne. Dlatego głównie odżywiamy się w fastfoodach, kupujemy dania
gotowe, które wystarczy podgrzać tylko w mikrofalówce. A to błąd! Możemy bowiem zjeść
zdrowy posiłek, dodatkowo ładnie podany, a nie zjedzony wprost z opakowania jednorazowego,
i – co najważniejsze – przygotowany w naprawdę krótkim czasie! Spróbuję przekonać
Państwa, że jest to możliwe, a więc do dzieła!

PINZIMONIO, czyli warzywka
z sosem czosnkowym 
(czas przygotowania ok. 15 min.)

1 marchewka, papryka, seler
naciowy, bulwa kopru włoskiego,

cukinia, 80 g masła, 3 fileciki
anchois, 3 ząbki czosnku, zielona pietruszka.

Warzywa czyścimy i kroimy w słupki. W rondelku topimy masło,
dodajemy czosnek i anchois. Fileciki
muszą się „rozpłynąć”. Dodajemy
natkę pietruszki. Podajemy
warzywa polane sosem.

ŁOSOŚ Z SOSEM
JOGURTOWO-
BALSAMICZNYM 

(czas przygot. ok. 15 min.)
12 plastrów łososia
wędzonego,
150 g jogurtu greckiego,
50 g cukru, ocet balsamiczny,
kilka liści sałaty radicchio.
W rondelku rozpuszczamy cukier z 50 g wody i gotujemy
do uzyskania gęstego syropu, ok. 5 minut. W innym
rondelku podgrzewamy ocet, po czym łączymy go
z syropem. Po ostudzeniu mieszamy z jogurtem.
Na talerzach rozkładamy radicchio, plastry łososia
i polewamy przygotowanym sosem. 

Mam nadzieję, że podane przepisy
nie sprawią Państwu trudności.

Oczywiście dodatki można
zmieniać, np. krewetki podlać 

nie winem, a likierem
pomarańczowym. Albowiem to, 
co w kuchni jest najważniejsze, 

to fantazja i inwencja gotującego.
Ale przede wszystkim radość

z tego, co się robi. Smacznego!!!

proporcje na 4 osoby
przystawki pierwsze dania

 TRÓJKOLOROWY KREM ZE ŚMIETANKĄ I PARMIGIANO 
(czas przygot. ok. 20 min.)
puszka pomidorów, 500 g świeżego lub mrożonego szpinaku,
500 ml wywaru warzywnego,
oliwa z oliwek, sól, pieprz, śmietanka, płatki parmigiano.
Przepis ten podał mi mój szef kuchni.
Pomidory miksujemy i przygotowujemy najprostszy krem
pomidorowy, dodając trochę wywaru. Podobnie postępujemy
ze szpinakiem: dusimy go na oliwie, miksujemy dodając
wywar w miarę potrzeby, przyprawiamy do smaku. Na talerz
jednocześnie wlewamy obie zupy, dekorujemy kleksem
śmietany i płatkami parmigiano.
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 MAKARON RUOTE Z SZYNKĄ, GROSZKIEM I ŚMIETANKĄ 
(czas przygot. 20 min.)
320 g makaronu ruote, ale mogą też być penne,
200 g szynki gotowanej pokrojonej w sporą kostkę, 
200 g zielonego groszku, świeżego lub mrożonego, cebula,
śmietanka, sól, pieprz, oliwa z oliwek,
starte parmigiano.
Na oliwie podsmażamy cebulę, dodajemy szynkę i po chwili
groszek. Wszystko dusimy kilka minut. W międzyczasie gotujemy
makaron. Dodajemy do sosu, wlewamy śmietankę. 
Posypujemy parmigiano. 

 DUSZONE KREWETKI Z SAŁATKĄ Z POMIDORÓW
I ORZESZKÓW PINII (czas przygot. ok. 25 min.)

20 krewetek obranych, 300 g pomidorów lub pomidorków, 
30 g orzeszków pinii, świeża bazylia, zielona pietruszka,
szczypiorek, oliwa z oliwek, sól, białe wino.
Pomidorki kroimy na połówki, prażymy delikatnie orzeszki
i mieszamy wszystko z oliwą, ziołami i solą do smaku. Krewetki
dusimy na rozgrzanej oliwie kilka minut, posypujemy szczypiorkiem,
podlewamy odrobiną białego wina. Na talerz wykładamy
np. radicchio, na to krewetki, posypujemy jeszcze raz ziołami.
Podajemy z sałatką 
z pomidorków. 

SZASZŁYKI Z CIELĘCINY 
(czas przygot. ok. 30 min.)
500 g zmielonej cielęciny, 3 fileciki anchois,
1 duża czerwona papryka, kilka lisków selera
naciowego, peperonato w proszku, gorczyca,
kolendra, ocet balsamiczny, oliwa z oliwek, sól.
Miksujemy paprykę z anchois, selerem, 1 łyżką octu
balsamicznego. Ja osobiście robię ten sos z pieczonej papryki,
jest smaczniejszy i dodaję odrobinę cukru. Mięso doprawiamy solą,
tymiankiem, mieloną gorczycą, kolendrą i pieprzem. Z powstałej
masy formujemy szaszłyki, które układamy na blasze, skrapiamy

oliwą. Pieczemy w piekarniku w temperaturze
190 stopni przez ok. 20 minut lub grillujemy.
Takie są jeszcze smaczniejsze. Podajemy
gorące z sosem paprykowym.

 MILLEFOGLIE Z KREMEM Z MASCARPONE I OWOCAMI 
(czas przygot. ok. 20 min.)
1 opakowanie ciasta francuskiego,
300 ml śmietanki do ubijania, 200 g mascarpone,
3 łyżki cukru pudru, świeże owoce.
Pieczemy 12 prostokątów z ciasta francuskiego. 
Ubijamy śmietankę z cukrem, dodajemy serek mascarpone. 
Ciasto przekładamy kremem, dekorujemy owocami. 

dania główne

deser

FRITTATA ALLA CAPRESE 
(czas przygot. ok. 25 min.)
200 g pomidorów, mozzarella z mleka
bawolego, ale może też być zwykła, 10 jajek,

zielona pietruszka, świeża bazylia, oliwa z oliwek, sól, pieprz.
Zdradzę Państwu, że to ulubiona frittata mojego męża, im więcej
mozzarelli, tym lepiej. W misce ubijamy jajka z ziołami, solimy
i pieprzymy. Smażymy 4 omlety. Następnie układamy je na blasze
na papierze do pieczenia. Posypujemy pokrojonymi pomidorami
i mozzarellą, składamy na pół. Wkładamy do piekarnika

nagrzanego do 190 stopni na 5 min. Podajemy z pomidorem. 
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
500 1.2 8V POP 39 525 1242 69 160 5,1 4
500 1.2 8V LOUNGE 43 775 1242 69 160 5,1 4
500 0.9 TWINAIR 8V LOUNGE 85KM 48 875 875 85 173 4,1 4
500 0.9 TWINAIR 8V LOUNGE 105KM 50 575 875 105 173 3,4 4
500C 1.2 8V LOUNGE 54 825 1242 69 160 5,1 4
500C 0.9 8V TWINAIR LOUNGE 105KM 61 625 875 85 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP 46 992 1368 95 178 5,0 5
1.4 16V T-JET POP 52 272 1368 120 189 5,4 5
1.4 16V POP STAR 50 952 1368 95 178 6,2 5
0.9 8V TWINAIR POP STAR 53 592 875 105 180 4,8 5
1.4 16V T-JET POP STAR 56 232 1368 120 189 6,9 5
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR 120KM 64 152 1598 120 189 4,0 5
1.4 16V LOUNGE 57 112 1368 95 178 6,2 5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 59 752 875 105 180 4,8 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 62 392 1368 120 189 6,9 5
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE 120KM 70 312 1598 120 189 4,0 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING LITE 54 472 1368 95 165 5,0 5
1.4 16V TREKKING 57 992 1368 95 165 6,4 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 60 632 875 105 173 5,1 5
1.4 16V T-JET TREKKING 63 372 1368 120 183 7,0 5
1.6 MJET II 16V TREKKING 120KM 71 192 1598 120 183 4,0 5

WYMIARY (cm)
424/179/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

RABAT 12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 16V 4X2 POP STAR 57 640 1598 110 180 6,4 5
1.4 MAIR II 16V 4X2 POP STAR 65 560 1368 140 180 6,0 5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT POP STAR 70 840 1368 140 190 4,9 5
1.3 MJET II 16V 4X2 POP STAR 64 680 1348 95 172 3,8 5
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR 68 200 1598 120 186 4,1 5
1.6 E-TORQ 16V 4X2 LOUNGE 66 440 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE 73 360 1368 140 180 6,0 5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT LOUNGE 79 640 1368 140 190 4,9 5
1.3 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE 73 480 1348 95 172 3,8 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE 77 000 1598 120 186 4,1 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS 69 080 1368 140 180 6,0 5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS 74 360 1368 140 190 4,9 5
1.4 MAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS 82 280 1368 170 200 5,7 5
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS 71 720 1598 120 186 4,1 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS 77 880 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS 86 680 1956 140 190 5,5 5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS PLUS 83 160 1368 140 190 4,9 5
1.4 MAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 91 080 1368 170 200 5,7 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS 86 680 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 95 480 1956 140 190 5,5 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V EASY 33 320 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 MJET 16V EASY 44 370 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 8V LOUNGE 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 44 370 875 85 177 4,2 4/5
0.9 8V TWINAIR 4X4 54 570 875 85 167 4,9 4/5
1.3 MJET 16V DPF 4X4 58 820 1248 95 167 4,4 4/5
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4 62 220 875 90 167 4,9 4/5
1.3 MJET 16V DPF CROSS 4X4 66 470 1248 95 168 4,4 4/5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
(w przypadku 500X – rabat 7%)

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla), S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2016
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WYMIARY (cm)
453/179/149

BAGAŻNIK
520 LITRÓWTipo 

RABAT 10%/12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP 44 100 1368 95 185 5,7 5
1.6 E-TORQ 16V AT6 POP 50 400 1598 110 192 6,3 5
1.3 MULTIJET 16V POP 53 100 1248 95 180 4,1 5
1.6 MULTIJET 16V POP 58 500 1598 120 199 4,2 5
1.4 16V EASY 46 640 1368 95 185 5,7 5
1.6 E-TORQ 16V AT6 EASY 52 800 1598 110 192 6,3 5
1.3 MULTIJET 16V EASY 55 440 1248 95 180 4,1 5
1.6 MULTIJET 16V EASY 60 720 1598 120 199 4,2 5
1.4 16V LOUNGE 51 040 1368 95 185 5,7 5
1.6 E-TORQ 16V AT6 LOUNGE 57 200 1598 110 192 6,3 5
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE 59 840 1248 95 180 4,1 5
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE 65 120 1598 120 199 4,2 5

WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWNowy Doblò  WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V EASY 5D 36 295 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37 995 1368 77 165 5,7 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8V ACTIVE 41 650 1368 77 155 6,9 5
1.4 8V DYNAMIC 46 750 1368 77 155 6,9 5
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 57 800 1248 75 155 4,5 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP 52 700 1368 95 161 7,2 5
1.4 16V EASY 56 100 1368 95 161 7,2 5
1.4 T-JET 16V EASY 61 200 1368 120 172 7,4 5
1.6 MULTIJET 16V EASY 70 550 1598 95 161 7,4 5
1.6 MULTIJET 16V EASY 71 400 1598 120 172 7,2 5
1.4 T-JET 16V LOUNGE 65 450 1368 120 172 7,4 5
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE 75 650 1598 120 160 5,2 5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING 77 350 1598 95 172 5,2 5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING 78 200 1598 120 160 5,2 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla), S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6 42 764 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 47 014 875 85 176 4,2 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 50 414 875 85 176 4,2 5
1.2 8V START&STOP ELLE EURO 6 49 989 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP ELLE EURO 6 54 239 875 85 176 4,2 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są 
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. 
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 40
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Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 40
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* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
S&S – system Start&Stop, TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118 915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130 815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144 415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150 365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163 965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169 915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169 915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164 815 3239 272 180 10 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8V 78 KM PROGRESSION 47 770 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION 53 720 875 105 184 4,2 4/5
1.4 8V 78 KM SPRINT 52 020 1368 78 165 5,6 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION 57 970 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE 54 570 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE 60 520 875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MAIR 16V 140 KMDISTINCTIVE TCT 69 020 1368 140 209 5,4 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE 64 770 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT 77 520 1368 170 219 5,4 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo PY2015

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta PY2015

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 120 KM 64 430 1368 120 195 6,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 150 KM 67 065 1368 150 210 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT 76 585 1368 170 218 4,9 5
1.6 JTDM 16V 120 KM 74 630 1598 120 195 3,9 5
1.6 JTDM 16V 120 KM TCT 81 430 1598 120 195 3,9 5
2.0 JTDM 16V 150 KM 78 285 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB 16V 120 KM 70 805 1368 120 195 6,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 150 KM 73 440 1368 150 210 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT 82 960 1368 170 218 4,9 5
1.6 JTDM 16V 120 KM 81 005 1598 120 195 3,9 5
1.6 JTDM 16V 120 KM TCT 87 805 1598 120 195 3,9 5
2.0 JTDM 16V 150 KM 84 660 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT 94 010 1956 175 219 4,3 5
1750 TBI 16V 240 KM TCT 104 550 1742 240 244 6,8 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 7%)

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade PY2015

RABAT 12%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 72 952 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 79 640 1598 120 178 4,6 5
1.4TMAIR LONGITUDE DDCT FWD S&S 79 816 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S 86 680 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 78 936 1368 140 181 6 5
1.4 TMAIR LIMITED DDCT FWD S&S 85 800 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 85 624 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 105 512 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 98 472 1368 170 196 6,9 5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 96 360 1956 140 182 5,1 5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 111 232 1956 170 196 5,8 5



al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036 
Prezes Zarządu: Alfredo Leggero

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

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

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132272, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 29 lutego 2016 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Lucyna Bogusz

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. 
      

   2. FCA Poland S.A.
        

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

   4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
        

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

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland S.A.
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  FCA Services Polska Sp. z o.o. 
        

11. FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
        

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

 14.  FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  FCA-Group Bank Polska S.A. 
        

   2.  FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

   1.  CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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