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ZE ŚWIATA FCA

Pernambuco świętuje swoje 
pierwsze dwa lata działalności
Otwarte 28 kwietnia 2015 roku centrum produkcyjne Jeepa
w Pernambuco zakończyło swoje pierwsze dwa lata działalności
liczbą ponad 220 tysięcy wyprodukowanych modeli Jeep Renegade,
Jeep Compass i Fiat Toro. Ponad 30 tysięcy z nich wyeksportowano
do innych krajów Ameryki Łacińskiej, od Argentyny po Kolumbię,
Chile, Paragwaj i Urugwaj. W kwietniu Jeep Renegade wypłynął
z portu Suape, by po 15 dniach dotrzeć również do Meksyku.
Zatrudniający około ośmiu tysięcy pracowników (średnia wieku to
29 lat) zakład jest jedną z najnowocześniejszych fabryk FCA.

BRAZYLIA

Nagroda dla Teksidu
Cummins, amerykańska firma opracowująca i produkująca silniki

Diesla, silniki na gaz naturalny oraz powiązane technologie, a także
dystrybuująca je do 190 krajów na całym świecie, przyznała spółce

Teksid nagrodę Category Partner za umiejętności w zarządzaniu
przepływem materiałów, opracowywanie nowych produktów

i technologii wspierających projekty prototypów oraz nieustanną
poprawę standardów jakościowych mającą na celu utrzymywanie

światowego poziomu i konkurencyjnych kosztów. Dzięki temu
ważnemu wyróżnieniu Teksid będzie uważany za jednego

z najważniejszych dostawców powiązanych z nowym biznesem,
nowymi projektami i programami rozwoju, a jednocześnie zwiększy

swoje globalne możliwości dostaw w perspektywie długoterminowej. 

USA

Maserati Ghibli 
w połyskującej czerni 

Czarne błyszczące felgi aluminiowe. Czarne klamki drzwi, ramki szyb
bocznych i detale osłony chłodnicy. Niemal całkowicie czarne wnętrze.

Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Nowym Jorku
zaprezentowano po raz pierwszy Ghibli „Nerissimo”, nową wersję

o wyszukanym wyglądzie, która zostanie wyprodukowana w ograniczonej
liczbie 450 sztuk, wyłącznie na rynek północnoamerykański. „Nerissimo”

dostępne będzie w wersjach Ghibli o mocy 350 KM i Ghibli S 
o mocy 410 KM, obie z napędem na tylną oś, a także Ghibli SQ4 

o mocy 410 KM z napędem na cztery koła. 

USA
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przygotowane przez redakcję

Włoska technologia 
na Auto Shanghai
Spółka Magneti Marelli wzięła udział
w ostatniej edycji targów Auto Shanghai
w Chinach, jednych z największych
międzynarodowych salonów samochodowych,
na które przygotowała stoisko o powierzchni
350 metrów kwadratowych. Największe
zainteresowanie chińskiej prasy budziły
technologie poświęcone ograniczaniu emisji,
wymagane przez normę przeciw
zanieczyszczeniom „China 6”. Wśród licznych
propozycji znalazły się również te związane
z napędem hybrydowo-elektrycznym. Sporą
uwagę poświęcono także przyszłości jazdy
autonomicznej, interfejsowi człowiek-maszyna
(HMI) i bezpieczeństwu teleinformatycznemu.
W Chinach Magneti Marelli zatrudnia ponad
4100 osób w jedenastu zakładach
położonych w różnych zakątkach kraju. Już
w czerwcu będzie ich 12 po otwarciu zakładu
Changchun w ramach JV z firmą Fudi.

CHINY

WŁOCHY
Agile1500 firmy Comau 

Comau wprowadziła na rynek innowacyjną
platformę AGV (Automated Guided Vehicle),

która odpowiada na potrzeby logistyczne
związane z koncepcją Przemysłu 4.0. Agile1500

to niezależna platforma mobilna zapewniająca
modułowe i elastyczne rozwiązanie w celu

optymalizowania inteligentnej logistyki
zakładowej. Może przewieźć maksymalnie

1500 kg z prędkością maksymalną wynoszącą
1,7 m/s. Platforma dysponuje również sporymi
możliwościami konfiguracji. Ponadto można ją

doposażyć w różne akcesoria, które zwiększają
jej efektywność i łatwo dopasować do różnych

potrzeb produkcyjnych i układów fabryki. 
Ta w pełni zautomatyzowana technologia

logistyczna pozwala Comau lepiej wspierać
wysoce zindywidualizowaną i wydajną

produkcję, jednocześnie zabezpieczając
produktywność i zyskowność całej linii

produkcyjnej klienta. 





Grupa FCA opublikowała Raport na temat
Zrównoważonego rozwoju za 2016 rok.

Obejmuje on wyniki i cele, w które
zaangażowana jest cała Grupa. 

Francesca Rech

– NASZ MANIFEST 

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ 

-25%
emisji CO2

Od 2010 do 2016

-36%
zużycia wody

-22%
wygenerowanych 
odpadów
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Postępowanie w sposób
odpowiedzialny i promo-
wanie zrównoważonego

modelu rozwoju to integralna część
tradycji i wartości wyznawanych
przez FCA. Jednolite podejście
do zrównoważonego rozwoju
w modelu biznesowym pozwoliło
z biegiem lat na stopniowe posze-
rzanie zakresu projektów i inicjatyw,
które zwiększyły zaangażowanie na
rzecz ochrony środowiska i zaso-
bów naturalnych poprzez oferowa-
nie coraz bardziej ekologicznych
modeli i procesów produkcyjnych,
a także waloryzację kapitału ludz-
kiego, ochronę zdrowia i bezpie-
czeństwa osób oraz wspieranie roz-
woju społeczności lokalnych. 
Zadania te są co roku coraz bardziej
ambitne: w ciągu ostatnich dziesię-
cioleci zapotrzebowanie na zasoby
stale wzrastało, co stanowi zagro-
żenie dla otaczającego nas środo-
wiska, a w szczególności dla nie-
których zasobów. Konieczne jest
więc ułatwianie przejścia na taki
model rozwoju gospodarczego,
który potrafi sprawić, że zaczniemy
zastanawiać się nad sensem po-

Fiat Panda
Natural Power

numer 300
tysięcy

wystawiony 
na Salonie
w Genewie

dejścia „zastosuj i wyrzuć”, typo-
wego dla obecnej gospodarki linio-
wej. Korzystniejsze będzie przejście
na gospodarkę o obiegu za-
mkniętym. Jest to model, dzięki
któremu produkty i ich komponenty
są tak projektowane, aby można je
było odzyskać lub poddać recyklin-
gowi, przedłużając tym samym ich
cykl życia, co przekłada się na ko-
rzyści zarówno dla środowiska, jak
i dla zrównoważonego rozwoju. 
W FCA w 2016 roku poczyniono
w tym zakresie kolejne postępy,
między innymi ograniczając, w sto-
sunku do ostatnich sześciu lat,
o 25% emisje CO2 na wyproduko-
wany samochód, redukując o 36%
zużycie wody w zakładach i o 22%
produkcję odpadów na samochód.
Dziesiąty rok z rzędu zmniejszono

liczbę wypadków w fabrykach i ze-
brano ponad 2,6 mln pomysłów
pracowników dot. poprawy produk-
tów i procesów.
Skuteczne okazało się również za-
angażowanie na rzecz bardziej
zrównoważonej mobilności:
w 2016 roku rozpoczęto produkcję
pierwszego na rynku hybrydowego
minivana, modelu Chrysler Paci-
fica Hybrid, w którym zużycie pa-
liwa wynosi 84 MPGe (odpowiednik
mil na galon), natomiast w trybie
całkowicie elektrycznym jego zasięg
wynosi 33 mile, zaś emisje są ze-
rowe (jedna mila to około 1,6 km,
a jeden galon to około 3,8 l).
Inny ważny rekord odnotowano
w zakładzie w Pomigliano d’Arco,
gdzie niedawno wyprodukowano
300-tysięczny model Panda Na-
tural Power. Żaden inny samo-
chód na metan w Europie nie może
się poszczycić tak dużą liczbą
sprzedanych egzemplarzy. To pierw-
szy samochód miejski na to paliwo,
który od 2007 roku do teraz jest
najlepiej sprzedającym się
w Europie samochodem zasi-
lanym metanem. 
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FCA nie zamierza ustawać w swych
staraniach. W tym celu Grupa od-
powiednio ocenia i analizuje wła-
ściwości poszczególnych rynków,
na których działa, biorąc pod uwagę
względy ekonomiczne, geograficzne
i dostępność paliw, a także prze-
prowadzając doświadczenia w za-
kresie innowacyjnych technologii,
włącznie z coraz większą liczbą roz-
wiązań dotyczących łączności
i technologii innowacyjnych na rzecz
mobilnej przyszłości.
Kultura odpowiedzialności
w 2016 roku stanowiła również in-
tegralną część podejścia do spo-
łeczności, w których obecna jest

grupa FCA: blisko 24 miliony euro
przeznaczono na zbiorowości lo-
kalne w różnych zakątkach świata.
Należy także wspomnieć o niemal
200 tysiącach godzin wolontariatu
ze strony pracowników na rzecz
działań non profit.
Cele w wymiarze zarządzeniowym,
środowiskowym i społecznym
osiągnięto dzięki zaangażowaniu
wszystkich pracowników na świe-
cie. Wkład każdego z nas został
opisany w Raporcie na temat Zrów-
noważonego rozwoju, z którym
można się zapoznać na stronie
http://reports2016.fcagroup.com/
sustainability/2016/ 

Grupa FCA od 1997 roku sprzedała
ponad 720 tysięcy samochodów
osobowych i pojazdów użytkowych
na metan i pod tym względem jest
jednym z liderów w Europie. 
W 2016 roku ogłoszono też rozpo-
częcie współpracy z Waymo (po-
czątkowo Google Self-Driving Car
Project) w zakresie zastosowania
technologii jazdy autonomicznej
we flocie 600 hybrydowych mini-
vanów Chrysler Pacifica. Grupa
pracuje też nad innowacyjnymi roz-
wiązaniami w dziedzinie tradycyj-
nych silników, o czym świadczy
wprowadzenie na rynek Firefly, no-
wej generacji silników benzynowych
o niskim zużyciu paliwa. 
Równie dużą uwagę poświęca się
badaniom nad rozwojem paliw al-
ternatywnych: w 2016 roku zapre-
zentowano Fiata 500 M15, pierw-
szy samochód spełniający normę
Euro 6, który może być zasilany
również mieszanką benzyny i me-
tanolu. W ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy zarejestrowano w Brazylii po-
nad 329 tysięcy samochodów
Flexfuel i TetraFuel. Inwestycje
w działalność badawczo-rozwojową,
które objęły około 20 600 pracow-
ników i 87 obiektów na całym świe-
cie, pochłonęły ponad 4 mld euro. 
W 2016 roku zaprezentowano także
samochód koncepcyjny Chry-
sler Portal, będący futurystyczną
interpretacją nowej generacji roz-
wiązań dla rodziny, który stworzono
z myślą o tzw. „milenialsach”.

Jeden z 600
hybrydowych
minivanów

Chrysler
Pacifica,
w którym

zastosowano
technologię

jazdy
autonomicznej

Waymo.
Poniżej linia
montażowa
w zakładzie
w Cassino
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FOREVER YOUNG 
WIECZNIE MŁODY!

Ettore Gregoriani, Francesco Novo

Kultowy model 
Fiata obchodzi 

swoje 60 urodziny. 
Z tej okazji pojawiła

się limitowana edycja
560 egzemplarzy
modelu oraz miał
miejsce wirtualny,

pięcioetapowy tour
po jego historii.

Wszystko to jest
swojego rodzaju
hołdem dla tego
najsłynniejszego

małego samochodu
na świecie. 

FIAT 500



edycja Fiata 500. Od razu też przedstawiono jej plan
komunikacji oraz europejski tour modeli po najpięk-
niejszych placach Europy pod wspólnym hasłem 
„Forever young”. 
Specjalna edycja modelu, opracowana z okazji 60. rocz-
nicy urodzin, jest serią limitowaną i numerowaną,
która upamiętnia dawny model poprzez szereg najsłyn-
niejszych charakterystycznych elementów, poddanych
współczesnej interpretacji. Są to m.in. winylowa deska
rozdzielcza, przednie logo w stylu vintage z charaktery-
stycznymi chromowanymi listwami, które występuje
również na pokrywie bagażnika i kierownicy, a także
chromowana listwa ozdobna na pokrywie komory silnika. 
Cała seria została wykonana w wersji kabriolet
w dwóch odcieniach lakieru o przyciągającej nazwie
„Dolcevita”: kolorem perłowym białym polakierowano
dolną części nadwozia, a „kością słoniową” pokrywę
komory silnika i słupki. To kolorystyczne zestawienie
podkreśla środkowa linia oddzielająca pomalowana na
szaro i bordowo oraz składany dach w kolorze szarym.
Uwagę zwraca też wiele detali, jak chromowane obu-
dowy lusterek wstecznych zewnętrznych, szesnasto-
calowe felgi aluminiowe oraz specjalne logo „560”,
które stanowi markę samą w sobie. Ten szczególny
znak zdobi także słupek i pojawia się na chromowanej
listwie progowej i tabliczce z numerem, informującej
o egzemplarzu z limitowanej serii. 
Akcenty retro odnajdziemy także wewnątrz modelu.
Mowa o okrągłych wypustkach foteli skórzanych w ko-
lorze kości słoniowej z bordowymi kontrastowymi prze-
szyciami, występującymi także na środkowym pasie
deski rozdzielczej i na dywanikach, również dwukolo-
rowych. Egzemplarze specjalnej serii Fiata 500 można

4lipca minęło 60 lat od powstania Fiata 500.
Przez ten czas sprzedano cztery miliony eg-
zemplarzy tego małego, obecnego na ulicach

całego świata auta, oraz dwa miliony w okresie roz-
poczętej dziesięć lat temu jego drugiej młodości.
We Włoszech odbyło się z tej okazji szereg inicjatyw
pod hasłem „Forever young”. Projekt miał na celu
przybliżenie ponadczasowych cech Fiata 500, które
miały swoje odbicie w modzie, trendach, wzornic-
twie, sztuce i reklamie. Wśród licznych atrakcji na
uwagę zasługiwała wirtualna podróż na stronie
www.500foreveryoung.fiatpress.com, która opo-
wiadała o historii Fiata poprzez dostęp do cyfrowego
i interaktywnego muzeum, pokazującego ewolucję
modelu na tle historii świata. Informacje przekazywane
były za pośrednictwem symbolicznych przedmiotów
nawiązujących do przemian społecznych, umiejscowio-
nych na przestrzeni 60 lat istnienia modelu, m.in. ra-
dioodbiornika, telewizora czy też maszyny do pisania. 
Pierwszy odcinek podróży kultowym Fiatem 500 roz-
poczynał się w turyńskim gabinecie Dantego Gia-
cosy, twórcy projektu 500. W drugim przeniesieni zos-
taliśmy do Londynu lat 60., kiedy Piccadilly Circus
był światową stolicą mody i trendów społecznych, mu-
zycznych oraz artystycznych. Ostatnim, trzecim etapem
był kosmopolityczny Paryż lat 70. i 80. Ale twórcy
przewidują jeszcze kolejne odcinki podróży, opisującej
ikonę na ponadczasowej ścieżce.

WYJĄTKOWA SERIA 
Urodzinowe obchody rozpoczęły się na międzynaro-
dowej scenie podczas Salonu Samochodowego w Ge-
newie. To tu zadebiutowała specjalna, jubileuszowa
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zamówić przez stronę internetową. Dostępnych jest
dokładnie 560 egzemplarzy wraz z certyfikatem au-
tentyczności, opatrzonych nazwą głównych rynków
w regionie EMEA. Dostawy rozpoczęły się nieprzypad-
kowo 4 lipca. 
W całej Europie zaś publiczność mogła podziwiać te
samochody i zapoznać się z bliska z historią 500 dzięki
„The Forever Young Tour”, który odwiedził Cannes,
Monako i Madryt, gdzie spotykali się ze sobą pasjonaci
dawnych i nowych 500. 

ZAWSZE INNA I ZAWSZE TA SAMA 
Fiat 500 na przestrzeni wielu lat prezentował się 
w różnych odsłonach, ale zawsze były one wyjąt-
kowe. Design Fiata pozostaje bowiem ciągle niepo-
wtarzalny i stymuluje wyobraźnię artystów i stylistów,
którzy opracowywali go pod kątem elegancji i sporto-
wego stylu. Wystarczy przypomnieć przywiązanie do
szczegółów w 500C by Gucci z 2011 roku, z dachem
składanym w kolorze zielono-czerwonym typowym dla
tej marki, albo dwukolorowe fotele ze skóry Frau w mo-
delu 500 by Diesel z 2008 roku, które łączą świat
motoryzacji i mody w jednym produkcie będącym ema-
nacją kreatywności, przyjemności i innowacyjności. Ce-
chy te można było dostrzec w 2009 roku w modelu
500 Pink z charakterystycznym różowym nadwoziem
czy też w serii 500 Vintage ’57 z 2015 roku w paste-
lowym błękicie, która była hołdem dla dawnego stylu
widocznym chociażby w skórzanych fotelach. Ostatnio
sukces święci 500 Riva, określany jako „The Smallest
Yacht in the world” [Najmniejszy jacht na świecie], sym-

Dawne i nowe modele
kultowego Fiata brały
udział w uroczystościach
upamiętniających ten
samochód w najbardziej
szykownych miastach
Europy 
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Jakie znaczenie dla marki Fiat ma 60.
rocznica urodzin jej kultowego modelu? 
Fiat 500 jest więcej niż tylko samochodem:

w latach 60. stał się prawdziwą ikoną, symbolem włoskiego stylu.
Stał się nim, ponieważ ma autentyczne włoskie korzenie, no i jest
niepowtarzalny, bo trudno zastąpić go czymś innym. Ma poza tym
inną, ważną cechę: potrafił odpowiadać na potrzeby klientów wraz
z upływem czasu. Był obiektem wielu specjalnych edycji: np. „500C
by Gucci”, „500 by Diesel”, „500 Riva”, i zawiera kilka paradoksów:
jest ekskluzywny, a jednocześnie dostępny, elegancki i zabawny,
bardzo włoski, ale obecny na całym świecie. 

Jakie dane świadczą szczególnie o jego sukcesie? 
Od 1957 roku sprzedaliśmy sześć milionów egzemplarzy, z czego
prawie dwa miliony po roku 2007, a 80% z tej liczby przeznaczono
na eksport. 500 jest niepodważalnym liderem segmentu małych
miejskich samochodów, poza tym nie wydaje się, że miałaby ustąpić
komuś miejsca. Pozostałe dwa modele należące do rodziny 500 też
odnoszą sukcesy: w 2016 roku Fiat 500L był europejskim liderem
w segmencie Small MPV, zdobywając 25,5% rynku, a 500X zajął
1. miejsce we Włoszech i jedno z pierwszych w Europie z blisko
70% udziałem w swoim segmencie. 

Dlaczego auto przyciąga, tak jak kiedyś, młodych klientów? 
Bo Fiat 500 nie jest konwencjonalnym pojazdem, jest buntowniczy,
fajny i zarazem wesoły. Zawsze taki był. 500 Mirror, na przykład, był
modelem kierowanym do Milenialsów. Młodzi ludzie kochają nowe
technologie i chcą samochodu, który byłby zawsze w sieci: system
integrujący smartphony poprzez Apple CarPlay i Android Auto
pozwala na korzystanie z aplikacji bezpośrednio z 7-calowego
ekranu dotykowego w bezpieczny sposób. 

Czy firma ma coś w zanadrzu na przyszłość? 
Na razie za nami obchody 60. urodzin modelu. I jak zawsze odbyły
się one 4 lipca... w stylu typowym dla 500! 

„Ikona wciąż
rozpoznawalna w świecie”

bol włoskiego piękna, z deską rozdzielczą zdobioną
mahoniem i wstawkami z drewna klonowego – tych
samych materiałów używa się do wykończenia luksu-
sowych jachtów. Krótko mówiąc, każda wersja 500 za-
chwyca i zaskakuje kupujących. To zasługa osobowości
tego modelu, widocznej w każdym nowym wcieleniu.
W swojej długiej historii Fiat 500 dorobił się wyjątko-
wych ambasadorów marki. Wśród nich warto wy-
mienić chociażby Jennifer Lopez, która zasiadła za
kierownicą 500C by Gucci, czy zdobywcę Oskara Paolo
Sorrentino, który wystąpił w reklamie wersji 500 Cult,
albo Bena Stillera reklamującego 500 Rosso Corallo.
W ostatnich latach rodzina 500 powiększyła się,
powstały 500L i 500X, samochody należące do familii
500, chociaż każdy z nich ma inną misję i duszę.
W ostatnich tygodniach w zakładzie w Lingotto w Tury-
nie zaprezentowano nowe 500L, w którym jeszcze
wyraźniej zaznaczono przynależność do tej rodziny. Od-
nowiony model jest pojazdem wszechstronnym i od
pięciu lat sytuuje się nieprzerwanie na samym szczycie
swojego segmentu. 

NIEZAPOMNIANY
CINQUINO
Tak naprawdę Fiat 500 początkowo nie był dla Włochów
miłością od pierwszego wejrzenia. Po uruchomieniu
produkcji w lecie ’57 roku, klienci przyjęli model bez
większego entuzjazmu. Wszystko z powodu tylnej, nie-
zbyt wygodnej i ciasnej kanapy w 500, która mieściła
co najwyżej dwójkę dzieci. Cena też nie była niska. Ro-
botnik musiał na kupno auta przeznaczyć aż dwanaście
swoich pensji. Fiat próbuje więc zaradzić tej sytuacji,
dlatego trzy miesiące później, na Salonie w Turynie
„Małe, wielkie auto” prezentuje się już z tapicero-
waną tylną kanapą z homologacją na dwie dorosłe
osoby i z ceną obniżoną o 25 tysięcy lirów. Ma też
większy silnik, który pozwala na osiągnięcie prędkości
90 kilometrów na godzinę. W wersji standardowej wpro-
wadzono usprawnienia i poprawki estetyczne. Na przy-
kład opuszczane boczne szyby, elementy sterowania
światłami i kierunkowskazami przy kierownicy, a także
kilka chromowanych detali (które bardzo się wtedy po-
dobały), jak wystające oprawki przednich świateł, prze-
tłoczenia na „masce” silnika i kołpaki. 
Entuzjazm klientów dla Fiata 500 rodził się więc stop-
niowo, prowadząc do trwałego liczącego już 60 lat
związku, w czasie którego sprzedano sześć milionów
egzemplarzy tego modelu. Tajemnica jego sukcesu tkwi
chyba bardziej w historii zwyczajów niż w samym sa-
mochodzie. To symbol boomu ekonomicznego lat sześć-

Luca Napolitano, odpowiedzialny 
za markę Fiat w regionie EMEA



dziesiątych XX wieku, kiedy Włosi gromadnie przesiedli
się do samochodów. Ale symbolem tego boomu był
nie tyle Fiat 500 co Fiat 600. Bo to właśnie przy pomocy
tego drugiego, powstałego dwa lata wcześniej modelu,
Vittorio Valleta wprowadził Włochów w epokę masowej
konsumpcji, co przyniosło pozytywne efekty włoskiej
gospodarce. 
Ale Fiat 500 nadal cieszył się popularnością: od
1957 do 1972 roku był najczęściej sprzedawanym
samochodem we Włoszech. To auto, zaprojektowane
przez Dantego Giacosę jako „projekt 110”, nie tylko
miał wiele inteligentnych rozwiązań, jak dwucylindrowy
silnik chłodzony powietrzem (który Fiat zastosował jako
pierwszy), lekką, prostą, wytrzymałą i funkcjonalną 
konstrukcję. Przyjął także kształt sugerowany począt-
kowo przez Hansa Petera Bauhofa, młodego nie-
mieckiego pracownika Deutsche-Fiat w Weinsbergu,
potem był modyfikowany powoli na bardziej włoską
modę przez Giacosę, który w swoich wspomnieniach
pisał: „Karoseria była dla mnie niezwykle ważna, dlatego
każdego dnia spędzałem sporo czasu na pracy w La-
boratorium Modeli”. Tak powstał charakterystyczny
design porównywalny z innymi przedmiotami wło-
skiej kreatywności, które stały się sym-
bolem epoki lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX wieku. Po-
dobnie jak maszyna do pisania Lettera
22 Marcella Nizzoli (1950), przenośny te-
lewizor Algol 11 Marco Zanuso (1964) czy
lampy Arco di Achille i Piera Giacomo Cas-
tiglioniego (1962). 
Od samego początku Fiat 500 miał swoją
silną osobowość. Wraz z upływem czasu
stał się symbolem stylu i trendsetterem,
poddając się cały czas zmianom i z in-
teligencją podchodząc do wymogów ory-
ginalności oraz dobrego smaku, a także
dyskretnie nawiązując do stylu retro. Ten
sam charakter rozwija w okresie swojej
drugiej młodości od 2007 roku. Ale to
już inna historia. 
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Nowy design, wyposażenie i wnętrze,
a przede wszystkim trzy wersje powstałe

z myślą o różnych typach klientów.

NOWY FIAT500L 
URBAN, CROSS IWAGON
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Poszukujesz samochodu rodzinnego idealnego
do miasta? Wybierz 500L Urban. Gdy musisz
przewieźć dwóch dodatkowych pasażerów lub

sporą ilość bagażu najodpowiedniejszy będzie dla Ciebie
500L Wagon. Jeśli natomiast nie wykluczasz jazdy
skrótami po bezdrożach i oczekujesz auta dynamicz-
nego oraz nastawionego na przygody wzornictwa, kup
500L Cross. To trzy różne odmiany nowego Fiata 500L.
Wersje 500L Urban i Cross już wkrótce pojawią się
w salonach sprzedaży.

Fiat 500L – czyli najpojemniejsza z wszystkich „pięć-
setek” – od chwili wprowadzenia na rynek w 2012
roku utrzymuje stabilną pozycję jednego z najlepiej
sprzedających się w swojej klasie samochodów w Eu-
ropie. By pozostać bestsellerem, ten „Fiat dla rodzin”,
potrzebował odświeżenia. Dlatego właśnie dokonano
jego odnowienia, które obejmuje sporą dawkę nowości:
zmiany dotyczą aż 40% komponentów. 

DESIGN ZEWNĘTRZNY
Projekt modelu przewidywał wzmocnienie przywią-
zania do rodziny „500” poprzez podkreślenie ce-
nionych elementów, typowych dla tego kultowego Fiata.
Z zewnątrz zauważa się nowe chromowane detale oraz
światła do jazdy dziennej LED, które nawiązują do
kształtu graficznego świateł dziennych modelu 500.
Dzięki takiej decyzji stylistycznej nowy 500L nawet
w ciemności będzie z daleka rozpoznawalny.
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Nowe wersje 500L
spełnią wszystkie

potrzeby klientów



Model dostępny jest w 10 kolorach, pastelowych lub
metalizowanych, a także z trzema wersjami dachu:
w kolorze nadwozia, czarnym lub białym błyszczącym
bądź czarnym matowym. W sumie klient może wybrać
spośród aż 37 kombinacji kolorystycznych.

NOWOŚCI RÓWNIEŻ WE WNĘTRZU
Wygląd deski rozdzielczej jest bardziej technologiczny
i widać w nim również wyraźne nawiązanie do najno-
wszej wersji modelu 500, o czym świadczy między in-
nymi chromowany napis „500” po stronie pasażera.
Całe wnętrze jest jeszcze bardziej przytulne, wygodne,
wszechstronne, pełne światła i wykonane z dbałością
nawet w najmniejszych detalach.
Za nową wielofunkcyjną kierownicą z elementami chro-
mowanymi trudno nie dostrzec nowego stylu ze-
stawu wskaźników z wyraźnie zaakcentowanym
obrotomierzem i prędkościomierzem, a w jego środko-
wej części znalazł się kolorowy wyświetlacz o przekątnej
3,5 cala. Kierowca ma do dyspozycji także innowacyjny
kolorowy wyświetlacz cyfrowy TFT, na którym wyświet-
lane są wszystkie niezbędne podczas jazdy informacje. 
W tej wersji 500L przewidziano również spore prze-
szklenie górnej części nadwozia między innymi dzięki
przeszklonemu słupkowi A, który daje kierowcy
poczucie dominacji na drodze i ułatwia wykonywanie
manewrów parkingowych. W dolnej części wnętrza
zainstalowano obszerne schowki i utworzono nowe
elementy zapewniające komfort, między innymi środ-
kowy podłokietnik. Przeprojektowano dźwignię zmiany
biegów, umieszczając ją wyżej, aby zapewnić pasaże-
rom większą ergonomię podróżowania. Również ją
przyozdobiono logo „500”.

Gdzie powstaje 500L?
Produkcja nowego modelu 500L ruszyła oficjalnie 25 maja, a uroczyste
jej rozpoczęcie miało miejsce w serbskim zakładzie w miejscowości
Kragujevac. Uczestniczyli w niej Alfredo Altavilla, Chief Operating
Officer EMEA w FCA, premier oraz prezydent tego kraju Aleksandar
Vučić i dyrektor FCA Serbia, Silvia Vernetti. „Mamy nadzieję, że nowy
Fiat 500L – powiedział Alfredo Altavilla – odziedziczy po swoim
poprzedniku pozycję lidera sprzedaży w swoim segmencie w Europie
i powtórzy jego sukces. Punktem wyjścia jest niezwykle solidna baza
produkcyjna: Kragujevac zapewnił nam wysoki poziom pracy i solidną
platformę przemysłową. Rząd Serbii z kolei był niezwykle
zaangażowanym i wiarygodnym partnerem. FCA natomiast wniosła
kompetencje na światowym poziomie, zasoby oraz rynki zbytu”. 
Nowa produkcja to kontynuacja historii sukcesu o mocno utrwalonych
korzeniach. Fiat bowiem już w latach 50. rozpoczął współpracę z firmą
Zastava Automobiles w Kragujevacu. 
W 2008 roku firma podpisała z Republiką Serbii umowę joint venture
na budowę nowego zakładu, który otwarto w 2012 roku. FCA
posiada 67% udziałów w spółce, reszta zaś jest w rękach rządu.
FCA Serbia, zatrudniająca około 2 tysiące pracowników, to jedno
z najważniejszych w kraju przedsiębiorstw dające 3% produktu
krajowego brutto i 8% krajowego eksportu. Pracujący w nim zespół
jest bardzo młody (średnia wieku to 36 lat) i posiada wysoki poziom
kwalifikacji. To skuteczna drużyna dbająca o szczegóły i jakość. Dzięki
jej zaangażowaniu FCA Serbia w zaledwie trzy lata osiągnęła Srebro
w programie WCM. 
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TRZY WERSJE DO TRZECH 
RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Największa nowość dotycząca tej ostatniej „odsłony”
Fiata 500L to z pewnością zmiana gamy z wyraźnym
podzieleniem jej na trzy wersje, które reprezentują
trzy różne charaktery tego samochodu. 
Najbardziej dynamiczna i nastawiona na podróże
pełne przygód jest oczywiście wersja Cross, długa
na 4,28 m i wysoka 1,68 m. Jej prześwit zwiększono
o 25 mm, a mechanika czerpie korzyści z seryjnie od-
nowionego systemu Mode Selector, który pozwala usta-
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Autonomus City Brake
W całej gamie oferowane są liczne elementy wyposażenia, które

zwiększają przyjemność z jazdy, komfort i bezpieczeństwo. Mowa
przede wszystkim o niezwykle przydatnym systemie Autonomous

City Brake, obejmującym umieszczony w górnej części szyby
przedniej czujnik laserowy, który wykrywa przed samochodem

poprzedzające go pojazdy. W przypadku jazdy z prędkością
poniżej 30 km/h, system ten automatycznie hamuje nowym

Fiatem 500L w razie potencjalnie bliskiej kolizji.
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wić trzy różne tryby jazdy: Normal, Traction+ i Gravity
Control. Dwa ostatnie docenione zostaną zwłaszcza
podczas specyficznych warunków przyczepności „na
równym” lub w czasie zjeżdżania ze wzniesienia. Wersja
ta jest także wyposażona w nowy system Uconnect
HD Live z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali.
Charakter miejski reprezentuje wersja Urban, do-
stępna w odmianach Popstar i Lounge, której długość
wynosi 4,24 m, a wysokość to 1,66 m. Szerokość każ-
dej wersji to 1,78 m, natomiast rozstaw osi – 2,61 m.
Dla osób wymagających sporej przestrzeni prze-
widziano wersję Wagon, dostępną również w konfigu-
racji siedmiomiejscowej, o długości aż 4,38 m. 
Pojemność bagażnika z wysuniętym siedzeniem tyl-
nym to 455 litrów w przypadku wersji Urban i Cross
oraz 638 litrów w odmianie Wagon (416 litrów w wersji
siedmiomiejscowej). W przypadku złożenia siedzeń po-
jemność wzrasta do 1480 litrów w wersjach Urban
i Cross, i do 1784 w 500L Wagon. 
Gama silników obejmuje: jednostki benzynowe
1.4 16V 95 KM, 1.4 16V T-jet 120 KM i 0.9 TwinAir
105 KM; silniki dwupaliwowe benzyna/LPG 1.4 TJet
120 KM i benzyna/metan 0.9 TwinAir 85 KM; dwa silniki
Diesla 1.3 16V MultiJet 95 KM, również ze skrzynią
biegów Dualogic, a także 1.6 16V MultiJet 120 KM.  
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Jeszcze bardziej „on-line”
W Fiacie 500L debiutują nowe zaawansowane systemy
zapewniające użytkownikom integrację ze smartfonem. Dzięki nim
można wejść do głównych aplikacji smartfona bezpośrednio
poprzez wbudowany w deskę rozdzielczą wyświetlacz systemu
Uconnect HD LIVE z 7-calowym ekranem dotykowym o wysokiej
rozdzielczości. Może on również obsługiwać aplikacje Apple Car
Play i Android Auto. System ten obejmuje także interfejs Bluetooth
z zestawem głośnomówiącym, funkcją strumieniowej transmisji
dźwięku, z czytnikiem wiadomości SMS i funkcją rozpoznawania
głosowego oraz gniazdami Aux i USB, do których można podłączyć
między innymi iPoda, a także z elementami sterowania na
kierownicy, a na zamówienie również z kamerą parkowania oraz
nowym zintegrowanym systemem nawigacji TomTom 3D.
Po pobraniu darmowej aplikacji na smartfon z systemem
Uconnect LIVE można strumieniowo odtwarzać muzykę dzięki
aplikacjom Deezer i Tuneln, słuchać aktualności bezpośrednio
z serwisu Reuters, a także korzystać z nawigacji on-line
TomTom LIVE i pozostawać w kontakcie ze znajomymi dzięki
aplikacjom Facebook Check-In i Twitter. 
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NA PIERWSZYM PLANIE

W 25. edycji Plebiscytu „Samochód Roku Playboya 2017”, który
wskazuje kierunek rozwoju polskiego rynku motoryzacyjnego, aż
dwa prestiżowe wyróżnienia otrzymały modele marek FCA: Alfa
Romeo Giulia zwyciężyła w kategorii samochodów sportowych,
a marki Fiat i Abarth z modelem 124 Spider zdobyły tytuł „Auto
dla młodego Playboya”. O przyznaniu tytułów decydowało jury
złożone ze znanych w kraju osobistości i ekspertów branży
samochodowej. Tymczasem w plebiscycie motoryzacyjnym
„MotoAS” portalu informacyjnego Interia na modele marek FCA
głosy oddawali czytelnicy serwisu Motoryzacja. W kategorii „Styl”
zagłosowali na Alfę Romeo Stelvio, a Jeep Grand Cherokee zajął
zaszczytne drugie miejsce w klasie „Na każdą drogę”.

Wyróżnienia dla modeli FCA

Marka Fiat 
sponsorem sportu
Tegoroczne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym na trasie
Krokowa-Gdynia przeszły już do historii. Złote medale w wyścigach
elit ze startów wspólnych zdobyli Adrian Kurek i Karolina
Karasiewicz, Mistrzem Polski w jeździe indywidualnej na czas został
Michał Kwiatkowski, a tytuł Mistrzyni Polski wywalczyła Katarzyna
Pawłowska. Na trasie kolarzom towarzyszyła marka Fiat: dwa
egzemplarze 124 Spider prowadziły kolumny kolarskie i pełniły
funkcje pojazdów sędziowskich, natomiast osiem samochodów Tipo
sprawdziło się, jako wozy organizacyjne i było wykorzystywanych 
do transportu osób oraz pomocy w obsłudze Wyścigu. Fiat Tipo
został ponadto oficjalnym samochodem trzech warszawskich
imprez biegowych, a także nagrodą dla biegaczy. Na początku tego
roku FCA Poland z marką Fiat i Fundacją Maraton Warszawski
ogłosili bowiem partnerską współpracę. Na jej podstawie do walki
o nowego Fiata Tipo mogą stanąć wszyscy, którzy wiosną ukończyli
12. PZU Półmaraton Warszawski i wezmą udział w 39. PZU
Maratonie Warszawskim, który odbędzie się we wrześniu. 

Od 4 do 10 czerwca członkowie klubu Honorowych
Dawców Krwi przy FCA Poland uczestniczyli w Nowej
Rudzie w województwie dolnośląskim w 41.
Ogólnopolskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK
pn. „Czerwona Róża”. W rozgrywanych w ramach
rajdu zawodach sportowych klub HDK przy FCA
Poland reprezentowała drużyna w składzie: Kamila
Kicińska, Adam Jurek, Halina Słyś i Karol Gołka.
W konkursie wiedzy o regionie z ramienia klubu
uczestniczył Marek Szczypior, a z wiedzy o HDK i PCK
– Andrzej Lis. Tyszanie odnotowali na swoim koncie
kilka zwycięstw: drużyna zajęła pierwsze miejsce
w rzucie piłką do bramki i trzecie w wieloboju, a Adam
Jurek zapewnił sobie drugą lokatę w strzelaniu.
Drużynowo w klasyfikacji ogólnej Klub HDK i PCK przy
FCA Poland zajął VI miejsce na 22 drużyny.

Rajd Honorowych 
Dawców Krwi
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Fiat Tipo numerem 1 w rankingu samochodów 
nabywanych przez osoby prywatne
Jak donosi Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, majowy
ranking najpopularniejszych samochodów nabywanych w Polsce
przez osoby prywatne przynosi przetasowanie na samym szczycie
listy. Nowym bestsellerem w Polsce został Fiat Tipo. Ten ważny
sukces potwierdza słuszność strategii marki, skoncentrowanej na
dostarczaniu klientom samochodu o optymalnej relacji ceny do
wyposażenia i odzwierciedlonej w reklamowym motto „Tak
niewiele trzeba, by mieć tak wiele”. Według rankingu w maju
polscy klienci zarejestrowali 994 egzemplarze Fiatów Tipo,
plasując go na 6. pozycji w łącznym zestawieniu samochodów
osobowych. Jednak w rankingu aut zakupionych przez osoby
prywatne, Fiat Tipo z liczbą 503 zarejestrowanych sztuk wspiął się
na sam szczyt Top50. SAMAR bazuje na danych pochodzących
z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK.

przygotowane przez redakcję

Firma Fleet Meetings, wydawca branżowego
magazynu „Fleet”, ogłosiła wyniki Plebiscytu „Fleet
Derby 2017” oraz towarzyszących mu testów Fleet
Auto Premium i Fleet Cars&Vans. Tytuł Motoryzacyjnej
Marki Flotowej w kategorii samochodów użytkowych
zdobył Fiat Professional, a najlepszym SUV-em
w teście Fleet Auto Premium została Alfa Romeo
Stelvio. Modele marek FCA zdobyły uznanie także
w ogłoszonym przez magazyn „Flota” branżowym
plebiscycie Fleet Awards Polska, którego celem jest
wybór liderów polskiej branży flotowej. W tym
plebiscycie nagrodzone zostały aż 3 modele Grupy
FCA. W segmencie C, kompaktowy Fiat Tipo SW
został uznany Samochodem Roku dla Pracownika.
Funkcjonalny Fiat Talento zwyciężył w kategorii Średni
Samochód Dostawczy, a piękna sportowa Alfa Romeo
Stelvio została liderem flotowym wśród SUV-ów
swojej kategorii. 

Aby udoskonalić efektywność łańcucha produkcji i przyczynić
się do poprawy jakości pracy na liniach produkcyjnych, koncern
stawia na cyfryzację zakładów poprzez współpracę z różnymi
partnerami, np. z Samsungiem. Ma to miejsce w zakładzie
Cassino, gdzie produkowane są dwa prestiżowe samochody
segmentu premium: Alfa Romeo Giulia i Alfa Romeo Stelvio.
Pierwsza faza procesu cyfryzacji dotyczyła zebrania informacji
dostępnych w zakładzie i zainstalowania monitorów wysokiej
jasności wzdłuż linii produkcyjnej, pokazujących przebieg samej
produkcji oraz generujących ostrzeżenia. W drugim etapie
leaderzy zespołów technologicznych określali potrzeby mogące
pomóc w lepszym wykonywaniu pracy. Wybrano dwa
rozwiązania: smartfony i smartwatche. Urządzenia te można
wykorzystać do usprawnienia procesów, poprawy przepływów
i komfortu pracy. 

Fabryka 4.0 Alfy Romeo
i technologia Samsunga

Modele marek FCA 
liderami branży
flotowej
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25 LAT
BEZ WYTCHNIENIA

Filippo Gallino
zdjęcia: Ireneusz Kaźmierczak
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W ciągu ćwierćwiecza FCA Poland
wyprodukował średnio 320 tysięcy

samochodów rocznie i zainwestował
przez ten czas 11,2 mld złotych.

Rozmawiamy o tym z Antonim Greniem,
dyrektorem zakładu w Tychach.



27 kwietnia w FCA Po-
land w Tychach z linii
montażowej zjechał

ośmiomilionowy samochód w historii
zakładu. Był to Fiat 500 Sport w ko-
lorze białym, wyposażony w silnik
JTD 1.3, przeznaczony na rynek
włoski. Był on jednym z 6,6 mln sa-
mochodów (czyli 82,5% produkcji
zakładów FCA w Tychach i Bielsku-
Białej), które w ciągu ostatnich 25
lat wyeksportowano za granicę.
Licznik produkcji wystartował do-
kładnie 16 października 1992 roku,
gdy fabryki dawnego FSM stały się
oficjalnie częścią turyńskiego kon-
cernu. W ciągu dwóch dziesięcioleci
poprzedzających tę datę, czyli od
1971 roku, zakłady karoserii FSM
wyprodukowały 3,35 mln samocho-
dów (średnio około 160 tysięcy eg-
zemplarzy rocznie), z czego więk-
szość na licencji Fiata. Poza Fiatem
126p FSM w Bielsku-Białej wypro-
dukował w latach 1971-1983 jesz-
cze 344 099 Syren. W sumie pro-

dukcja samochodów w zakładach
w Bielsku-Białej i w Tychach od
1971 roku do dzisiaj przekroczyła
pułap 11,35 miliona aut.
Najliczniej produkowanym modelem
w historii FCA w Polsce pozostaje
Panda (2,17 mln egzemplarzy w la-
tach 2003-2012). Ale tuż za nią
uplasował się Fiat 500, którego od
2007 udało się wyprodukować
w liczbie ponad 1,8 miliona egzem-
plarzy, czyli średnio 190 tysięcy

sztuk w ciągu roku. Dzięki udanemu
odnowieniu sprzed dwóch lat mały
samochód miejski dalej święci try-
umfy w całej Europie, gdzie od dzie-
sięciu lat pozostaje niepodważal-
nym liderem w swoim segmencie.
Czy rekord Pandy zostanie zatem
wkrótce pobity?
Mówi o tym dyrektor zakładu w Ty-
chach, Antoni Greń (na zdjęciu
obok), który swoją karierę w FSM-ie
rozpoczął w 1974 roku, a więc brał
udział we wszystkich tych wyda-
rzeniach.
Jak wspomina Pan tamte lata?
FSM na przełomie lat 80. i 90. miał
spore trudności finansowe, dlatego
został przejęty przez grupę Fiat
Auto. Po zmianach ustrojowych
w Polsce nie było żadnej możliwo-
ści, by mógł samodzielnie konty-
nuować działalność przemysłową.
W Polsce, nie tylko w FSM-ie, nie
było niezbędnego zaplecza projek-
towego. Owszem istniało wiele pro-
totypów, ale to wszystko nie wy-
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starczyło, by uruchomić produkcję
modelu, który odniósłby sukces na
rynkach europejskich. Pojawienie
się Fiata w Polsce spowodowało
prawdziwą rewolucję technolo-
giczną. Od tamtego momentu
wszystko uległo zmianie zarówno
z organizacyjnego, jak i z technicz-
nego punktu widzenia „kultury”
przemysłowej.
Czym się Pan zajmował w tam-
tym okresie?
Odpowiadałem za dział kół zębatych
w zakładzie nr 1 FSM-u (Mecha-
nika). W 1992 r. trafiłem do jakości,
gdzie zarządzałem przejściem z sys-
temu jakości FSM na system Fiata.
Byłem wówczas młody, ale miałem
już za sobą 18 lat doświadczeń
w pracy w oddziale Mechaniki.
Jak reagowali na zmianę
ówcześni pracownicy FSM-u?
Na początku podchodzili do niej
ostrożnie. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że bez Fiata nie mogli-
byśmy kontynuować naszej pracy.
Ale wiedzieliśmy również, że cze-
kają nas spore zmiany i że bę-
dziemy musieli się dostosować do
nowej rzeczywistości. A co do tego
mieliśmy pewne obawy. Współpra-
cowaliśmy już z Fiatem w ramach
umowy licencyjnej, ale wtedy miało
być inaczej. My sami mieliśmy
w krótkim czasie stać się „Fiatem”.
Początki były trudne?
Nie było problemów z podejściem
ani z naszej strony, ani po stronie
Włochów. My nigdy nie mieliśmy
wrażenia, że zostaliśmy „skolonizo-
wani”, a więc byliśmy otwarci na
zmianę. Chcieliśmy zdobyć ich za-
ufanie, wykazując się wszystkimi
naszymi kompetencjami, których
było przecież niemało. Włochów po-
strzegaliśmy jako osoby otwarte,
z podejściem nastawionym na ma-
ksymalne zrozumienie i integrację.
Można powiedzieć, że jedyną praw-
dziwą przeszkodą na początku był
język. Wtedy niewiele osób znało
włoski. Pamiętam doskonale, jak

LISTA 500
W 2017 roku trzy firmy z Grupy FCA znalazły się na „Liście 500”, rankingu
dziennika Rzeczpospolita przedstawiającym zestawienie największych w kraju
firm, klasyfikowanych według przychodów. FCA Poland po raz kolejny uplasowała
się w nim na 10. miejscu; dalsze pozycje zajęły FCA Powertrain Poland (91)
i Magneti Marelli (102). FCA Poland to także drugi eksporter w Polsce i pierwszy
w branży motoryzacyjnej.



przybył do naszego biura inż. Carlo
Tuzzi w celu uruchomienia Inżynierii
Jakości. On nie znał polskiego, a ja
włoskiego. Obaj musieliśmy się
uczyć swoich języków i pomagać
sobie nawzajem. Zostaliśmy przy-
jaciółmi i jesteśmy nimi po dzisiaj. 
Czy integracja między inżynie-
rami oraz technikami włoskimi
i polskimi następowała szybko?
Aby pomóc nam wprowadzić nowy
system jakości, przybyło do nas
wielu przedstawicieli Fiata z Włoch.
Niektórzy na krótki okres, inni na
kilka lat. Pomimo barier językowych
szybko się porozumieliśmy. Czasami

spotykaliśmy się również po pracy.
Pamiętam jak dziś wycieczki na
grzyby do lasów Twardogóry. Widać
było wzajemną akceptację, zaufanie
i maksymalny szacunek do kultur
obu narodowości. W miarę jak upły-
wały miesiące pozwalano nam na
coraz większą niezależność w pracy.
A to był dla nas sygnał, że sprawy
szły dobrze. W 1993 roku miano-
wano mnie szefem jakości w Za-
kładzie Mechaniki.
Jak zmieniało się podejście do
jakości?
Dla nas było to niczym przewrót
kopernikański. Kazano nam za-
przestać kontroli jakości, a zacząć
produkować jakość. Postaram się
to wytłumaczyć: w FSM-ie mieliśmy
obszar Produkcji, który zajmował
się produkcją, i Jakość, której ce-
lem było jej kontrolowanie. Jeśli
coś było nie tak, było to winą Ja-
kości, to ona bowiem „dawała OK”.

Natomiast według systemu Fiata
jakość musiała być zintegrowana
z produkcją. Produkcja zaczęła od-
powiadać za jakość swojego pro-
duktu. Był to skok kulturowy, a dla
wielu wręcz szok. W fabryce pra-
cownicy zadawali nam pytania: 
„Ale jak produkcja ma sama siebie
kontrolować? I jak mamy wiedzieć,
że to ja popełniłem błąd czy może
ktoś inny?”.
Potrzeba było trochę czasu, by ich
do tego podejścia przekonać i sporo
szkoleń. Ale później zaczęli ufać,
zrozumieli, że „jeśli dobrze się robi”,
nie ma się czym przejmować, a jeśli
„robi się źle”, należy o tym powie-
dzieć i zatrzymać proces. Szefowie
Fiata od razu oznajmiali, że jeśli de-
fekty będą odpowiednio i samo-
czynnie certyfikowane, nie będzie
żadnych konsekwencji. Po kilku
miesiącach ludzie przekonali się, że
system ten działa. Dane na temat
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25 LAT MINĘŁO
28 maja 1992 roku, w obecności prezesa

Grupy Fiat, Giovanniego Agnelli, oraz premiera RP,
Jana Olszewskiego zawarto umowę pomiędzy

Skarbem Państwa RP, Fabryką Samochodów
Małolitrażowych S.A. (FSM) i Fiatem Auto S.p.A,

w wyniku której 16 października 1992 roku
powstały trzy włosko-polskie spółki akcyjne: 

Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland 
i Teksid Poland. Po 25 latach Grupa FCA jest

liderem w produkcji automotive w Polsce
i jednym z bardziej innowacyjnych i najbardziej

istotnych dla polskiej gospodarki koncernów.



defektów, te prawdziwe, zaczęły
więc pojawiać się na biurku dyrek-
tora. Podejście to było transparen-
tne i można było interweniować,
aby udoskonalić proces. Nie można
było już bawić się w chowanego,
czyli ukrywać rzeczywistości pod
dywanem, jak to miało miejsce
w przeszłości.
W ciągu 25 lat Fiat (dziś FCA)
wyprodukował w Polsce ponad
8 milionów samochodów. Czy
poza sukcesami w postaci uru-
chomienia produkcji nowych
modeli albo zdobycia Złota
w programie WCM były również
trudne chwile?
W historii każdej dużej grupy rolę
odgrywa dynamika rynku i sytuacja
gospodarki na świecie. Trudne
okresy zawsze mogą się przytrafić.
Ale w tak długim okresie liczą się
fakty i dziś można powiedzieć, że
przejęcie FSM-u przez Fiata było

ogromnym sukcesem. W ciągu 25
lat wyprodukowaliśmy średnio 320
tysięcy samochodów rocznie.
A jeszcze więcej silników. Najtrud-
niejszy okres to pewnie pierwsze
lata tego wieku, w których produk-
cja, ograniczająca się wyłącznie do
modelu Seicento, spadła do około
158 tysięcy. Wkrótce później Gianni
Coda, szef produkcji w Fiacie, przy-
był do Tychów. Zebraliśmy się
w pokoju 102 i poinformował nas,
że nowa Panda będzie produko-
wana w Tychach. Nasze napięcie
w końcu opadło. Brawom nie było
końca. W kolejnych miesiącach
300 naszych pracowników poje-
chało do Beinasco (Turyn), gdzie
miała miejsce pierwsza faza uru-
chomienia tego modelu, który póź-
niej zdobył tytuł Samochodu Roku.
Od tamtego momentu już się nie
zatrzymaliśmy. Reszta to już czasy
teraźniejsze.

A jak Pan je ocenia pierwszą
połowę 2017 roku?
W pierwszych sześciu miesiącach
tego roku wyprodukowaliśmy nie-
mal 152 tysiące samochodów. To
doskonały wynik, przekraczający
oczekiwania. Przez cały 2017 rok
planujemy wyprodukować ponad
281 tysięcy samochodów, czyli wię-
cej niż w roku 2016. Ale wszystko
zależy od rynku. Model 500 nadal
jest bestsellerem. A Ypsilon, który
jest oferowany wyłącznie we Wło-
szech, wciąż odnotowuje dobre wy-
niki sprzedaży. 
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FCA Poland – 8 milionów samochodów 
(16.10.1992 – 27.04.2017)

Fiat 126 do 2000 r. 375 tys. 
Fiat Cinquecento do 1998 r. 1103 tys. 
Fiat Seicento/600 od 1997 do 2010 r. 1329 tys.
Fiat Panda od 2003 do 2012 r. 2168 tys.
Fiat 500* od 2007 r. 1790 tys.
Lancia Ypsilon od 2010 r. 362 tys.
Pozostałe modele** 873 tys.
Ogółem od 16.10.1992 do 27.04.2000 r. 8 milionów

* W tym Abarth,  **Montaż SKD, Ford Ka, Fiat Uno, Siena i Palio Weekend

„W 2017 roku
wyprodukujemy
więcej
samochodów”



Ta wyjątkowa uroczystość,
organizowana nieprzerwa-
nie od 20 już lat, była wyra-

zem uznania dla wysiłku 75 młodych
osób, jaki podjęli, by rozwinąć swoje
talenty i poszczycić się ponadprze-
ciętnymi wynikami w nauce, po-
nieważ, jak mawiał Honoré de Bal-
zac: „Nie istnieje wielki talent bez
wielkiej siły woli”. Wśród zebranej
młodzieży można było zatem spot-
kać lekarzy, magistrów, inżynierów,
licencjatów oraz studentów, zdoby-
wających obecnie wykształcenie na
prestiżowych uczelniach. Poza nimi

w uroczystości uczestniczyli także
ich rodzice, przedstawiciele władz
lokalnych i uczelni, służb munduro-
wych oraz duchowieństwa. Gospo-
darzem wydarzenia była dr Hen-
ryka Bochniarz, która witając lau-
reatów nagród i zaproszonych gości,
powiedziała: „W licznych obowiąz-
kach, jakie spadły na mnie z tytułu
zasiadania w Radzie Nadzorczej
FCA, wręczanie nagród za wyniki
w nauce dla dzieci pracowników jest
jedną z najprzyjemniejszych inicja-
tyw. Jestem bowiem przekonana,
że inwestowanie w talenty jest naj-

lepszą lokatą na przyszłość, a lau-
reaci nagród są osobami, które chcą
swoje talenty rozwijać. Życzę wszyst-
kim nagrodzonym, aby tej kreatyw-
ności, determinacji i konsekwencji
nie zabrakło im w przyszłości. Mam
nadzieję, że podczas jednej z kolej-
nych moich wizyt w którymś z za-
kładów grupy spotkam się tam z nie-
którymi z nich”. Henryka Bochniarz
podkreśliła także, że przez 20 lat
trwania tej inicjatywy wręczono
3146 nagród o łącznej kwocie 11,2
mln zł. Członek komisji przyznającej
nagrody w Polsce, prof. dr hab.
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DZIAŁANIE DŁUGOFALOWE 
TO PATRZENIE 
WPRZYSZŁOŚĆ

29 czerwca w Teatrze Polskim w Bielsku-
Białej odbyła się 21. edycja nagród dla dzieci

pracowników spółek FCA i CNH Industrial.
Mirosława Malich, Jakub Wężyk, zdjęcia I. Kaźmierczak, M. Feodorów



Marek Trombski, który również
uczestniczył w tym wyjątkowym wy-
darzeniu, powiedział m.in.: „Nagrody
te, poza wyróżnieniem, są także
szczęściem rodzin tych młodych lu-
dzi. Sam mam siedmioro wnuków
i wiem, jak trudno jest ich odciągnąć
od komputerów i zmotywować do
nauki. Rodzicom tych dzieci się to
udało. Gratuluję Wam tego. Wła-
dzom spółek gratuluję natomiast
konsekwencji w przyznawaniu na-
gród, bo bez względu na ich poło-
żenie, a także sytuację ekonomiczną
kraju, zawsze znalazły środki pie-
niężne na te nagrody. To świadczy
o tym, że spółki Grupy FCA i CNH
Industrial biorą udział we wspólnym
kształtowaniu sympatii załogi dla
swoich działań. To jest niezwykle is-
totne, by pracownicy czuli się ważni
dla tych spółek”.
Na fakt, że Grupa FCA kontynuuje
tę inicjatywę w sposób nieprzerwany,
zwrócił także uwagę ks. dr Robert
Kaczmarek, opiekun Wydziału Ka-
techetycznego Kurii Metropolitarnej
w Katowicach. „W imieniu abpa Wik-

tora Skworca pragnę wyrazić uzna-
nie dla obu spółek, które nagradzają
utalentowaną młodzież, ponieważ
czynią to nieprzerwanie od lat. Myślę,
że to długofalowe działanie jest tak
naprawdę patrzeniem w przyszłość”.
Ks. dr Kaczmarek, cytując brazylij-
skiego pisarza, Paulo Coelho, życzył
młodzieży, żeby była jak dobrze
naostrzony ołówek. „On nigdy nie
pisze sam, tylko jest narzędziem
w czyichś rękach. Wy bądźcie na-
rzędziami w rękach Boga. Pamię-
tajcie też, że czasami trzeba prze-
rwać pisanie i naostrzyć ołówek. To
bolesny proces, ale dzięki niemu pi-
sze się wyraźniej. Nie bójcie się za-
tem stawiać czoła trudom codzien-
nego życia. One Was kształtują
i sprawiają, że stajecie się lepszymi
ludźmi. Ołówek ma też tę właści-
wość, że można zmazać to, co się
nim napisało. Nie zapominajcie za-
tem, że macie prawo popełniać
błędy. Ważne jednak, żebyście po-
trafili wyciągać z nich wnioski na
przyszłość. W ołówku wartościowa
jest nie tyle drewniana obudowa, ale

to, co znajduje się w środku. Naj-
większe bogactwo jest w Waszych
wnętrzach – dbajcie o nie. Życzę
Wam, abyście zapisywali swoim ży-
ciem najpiękniejsze strony, jakie
świat może sobie wyobrazić”.
Uznanie dla laureatów wyrazili
także wicewojewoda śląski Jan
Chrząszcz, wiceprezydent Bielska-
Białej, Jarosław Kamiński oraz ks.
Sebastian Rucki, dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej, który re-
prezentował bpa Romana Pindla.
Komisja ds. nagród FCA i CNH
Industrial, w skład której weszli
przedstawiciele zarządu spółek kon-
cernu oraz rektorzy i profesorowie
polskich uczelni, przeanalizowała
w tym roku 114 wniosków konkur-
sowych i przyznała nagrody 75 oso-
bom. Łączna wartość przyznanych
nagród wyniosła 210 tys. zł. Uro-
czysta gala zakończyła się recitalem
utworów damy polskiej piosenki Ag-
nieszki Osieckiej, w ekscytującym
wykonaniu aktorki bielskiego teatru,
Wiktorii Węgrzyn.

NAGRODZENI  
Aleksandra Banet, córka Jaro-
sława z FCA Poland, nagrodzona
za tytuł magistra prawa uzys-
kany na Uniwersytecie Wrocław-
skim, na Wydziale Prawa, Admi-
nistracji i Ekonomii. 
„Uczymy się dla siebie, bo wiedza
i nauka jest jedną z największych
wartości, które nas prowadzą przez
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Na stronie
obok, 

od prawej:
dr Henryka
Bochniarz
i Andrzej
Piętka, 

dyr. personalny
FCA Poland.

Poniżej,
z lewej:

Antoni Greń,
dyr. Zakładu

Tychy



życie. Nagroda jest jednak dodat-
kową gratyfikacją za trud, jaki po-
dejmowaliśmy przez długie lata
nauki, za to, że się staraliśmy. Część
z otrzymanych dziś pieniędzy prze-
znaczę na swój dalszy rozwój. Za-
częłam bowiem jeszcze studiować
dziennikarstwo ze specjalizacją fo-
tograficzną na Uniwersytecie War-
szawskim. Część nagrody z pew-

nością spożytkuję też na swój ko-
lejny wyjazd do Japonii”.
Daria Szuster, córka Urszuli i Bo-
gusława Dyczków z Teksid Iron
Poland, nagrodzona za tytuł ma-
gistra na Wydziale Zarządzania
i Inżynierii Produkcji w Wyższej
Szkole Zarządzania Ochroną
Pracy w Dąbrowie Górniczej. 
„Nagrodę traktuję jako duże wyróż-
nienie. Informacja o jej otrzymaniu
wzruszyła mnie do tego stopnia, że
się popłakałam, co przestraszyło ro-
dziców. Ale były to tylko łzy szczę-
ścia. Wzruszyło mnie, że został do-
ceniony mój wysiłek, że nauka się

opłaciła. Teraz zamierzam zająć się
nauką języków. Na początek będzie
to włoski i czeski”.
Kamila Kozłowska, córka Iwony
z FCA Services Polska, nagrodę
otrzymała za tytuł licencjata na
kierunku Biologia, na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. 
„Prezenty z zakładu pracy mojej
mamy zawsze były super, cieszą się
także bardzo z dzisiejszej nagrody,
ponieważ docenione zostały moje
starania. Obecnie kontynuuję stu-
diowanie na Biologii, niedługo
przede mną obrona pracy magis-
terskiej. Od września planuję nato-
miast studia doktoranckie, które –
mam nadzieję – przybliżą mnie do
kariery naukowca”.
Marta Szlachta, córka Anity Gor-
gol z Magneti Marelli, nagro-
dzona za tytuł magistra z meta-
lurgii na Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. 
„Od dziecka lubiłam nauki ścisłe,
dlatego tak dobrze odnalazłam się
na tym kierunku. Postanowiłam
jednak nadal się kształcić i zaczę-
łam studia zaoczne na Politechnice
Warszawskiej, na programowaniu
obrabiarek CNC. Dlatego otrzy-
mane dziś pieniądze przeznaczę na
dalszą naukę. Inicjatywa jest wed-
ług mnie wyjątkowa. Wszyscy moi
znajomi są zdziwieni, że istnieją 

zakłady, które w ten sposób doce-
niają i nagradzają dzieci swoich
pracowników”. 
Sebastian Nowak, syn Anny
z Magneti Marelli, nagrodę otrzy-
mał za tytuł inżyniera energetyki. 
„Studiowałem na Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach. Kontynuuję naukę
na tym samym kierunku na stu-
diach magisterskich, a ponieważ
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zdecydowałem na studia zaoczne,
dzisiejsza nagroda bardzo się
przyda. Nieczęsto firmy wspoma-
gają w ten sposób swoich pracow-
ników i ich dzieci. Myślę, że m.in.
przez tę inicjatywę firma pokazuje
swoją pozycję na rynku, bo spół-
kom, które w niej uczestniczą, za-
leży nie tylko na wynikach, ale pat-
rzą też w przyszłość”. 
Karolina Topolska, córka Wac-
ława, pracownika Comau Po-
land, nagrodzona za licencjat na
Wydziale Gospodarki Przestrzen-
nej, na Politechnice Krakowskiej.
„Choć urbanistyka i planowanie
przestrzenne jest jeszcze w Polsce
mało znane, wybrałam ten kieru-
nek, ponieważ wiedziałam, że będę
mogła tworzyć własne koncepcje,
coś, co będzie wpływało na życie
ludzi i na to, jak będą się czuli
w przestrzeniach publicznych.
Obecnie kontynuuję ten kierunek,
ale już na Politechnice Warszaw-
skiej.  Cieszę się, że w trakcie uro-
czystości przygotowywane są do-
datkowe atrakcje, jak chociażby
dzisiejszy koncert piosenek Ag-
nieszki Osieckiej, który bardzo mi
się podobał”. 
Hanna Dyminczuk, córka Ewy
i Jana Drapałów z FCA Poland,
ukończyła farmację na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym. 

Swój rozwój naukowy rozpoczęłam
ukierunkowywać już w liceum, gdzie
zdecydowałam się na profil biolo-
giczno-chemiczny – wiedziałam
wówczas, że chcę rozwijać się
w tym kierunku. Udało mi się podjąć
pracę w zawodzie, więc z radością
mogę mówić o sukcesie. 
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Lista nagrodzonych
Świadectwo dojrzałości: 7 osób 
FCA Poland Krzysztof Bodzinowski, Paulina Patkowska,
Szymon Żogała
Comau Poland Łukasz Dulat
FCA Powertrain Poland Patrycja Matusiak
Iveco Poland Maria Gąsowska
Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Anna
Bojczuk

Dyplom licencjata: 12 osób
FCA Poland Katarzyna Czajkowicz, Agnieszka Jasek,
Paulina Polak, Łukasz Sipak, Aleksandra Turek
CNHI Polska Katarzyna Mielnikow 
FCA Powertrain Poland Justyna Czaicka, Aleksandra
Kania, Tomasz Wolny
FCA Services Polska Katarzyna Kowalik, Kamila
Kozłowska
Sadi Polska - Agencja Celna Agnieszka Pogan

Dyplom inżyniera: 18 osób 
FCA Poland Magdalena Brudny, Izabela Bukowska,
Marcin Dyguś, Sebastian Górski, Sulisława Korek,
Dominika Łaskarzewska, Jakub Łopuszyński, Michał
Wieczorek
CNHI Polska Aleksandra Milewska, Przemysław Jarosiński 
Comau Poland Karolina Topolska
FCA Powertrain Poland Paweł Gębala, Mikołaj Kowalczyk,
Justyna Sadlik, Aleksandra Seruga, Wojciech Szal
Magneti Marelli Poland Konrad Łazarz, Sebastian Nowak

Dyplom magistra lub lekarza: 38 osób
FCA Poland Aleksandra Banet, Marta Burgiel, Monika
Byrska, Magdalena Dragańczyk, Hanna Dymińczuk,
Katarzyna Filarek-Kocurek, Natalia Gawrysiak, Monika
Gorgoń, Kinga Jakubiec, Justyna Kowalczyk, Ewelina Kraus,
Justyna Migdał, Izabela Mrugała, Magdalena Onyszczuk,
Marta Pustelnik, Irmina Rak, Michał Szuplak, Monika Turek
CNHI Polska Aleksandra Cymerman, Magdalena Gościcka,
Michał Kędzierski, Beata Królikowska, Marcin Michalski
Comau Poland Klaudia Dulat, Justyna Osierda
FCA Group Purchasing Poland Krzysztof Korzunowicz,
Marta Wandzel
FCA Services Polska Justyna Zarecka
FCA Powertrain Poland Aneta Janoszek, Krzysztof Kołek,
Anna Pilorz
Magneti Marelli Poland Marta Mączyńska
Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Tomasz
Patrak, Marta Szlachta
Plastic Components and Modules Poland Marcin
Gudowski
Sirio Polska Iwona Krzysztofiak
Teksid Iron Poland Dawid Macura, Daria Szuster



Bezpieczeństwo pracowni-
ków i ekologia są nadrzęd-
nymi celami działu BHP

i Ochrony Środowiska. W ich reali-
zacji bardzo pomocny jest wdrożony
w zakładzie system World Class
Manufacturing (WCM), polegający
na ciągłym doskonaleniu procesu
produkcyjnego z uwzględnieniem
działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa oraz dbanie o śro-

dowisko. „W ramach działania tego
filaru WCM skupiamy się na kształ-
towaniu i szerzeniu kultury bez-
pieczeństwa wśród pracowników,
na poprawie warunków pracy na-
szego personelu i redukcji do mini-
mum potencjalnych zdarzeń wy-
padkowych, a także poszanowaniu
środowiska naturalnego” – mówi
Krzysztof Chmielniak, kierownik
działu BHP i Ochrony Środowiska.

ERGONOMICZNA PRACA
Jednym z narzędzi, jakie bielski za-
kład stosuje w celu weryfikacji sta-
nowisk poprawiających warunki
pracy, jest system ERGO-UAS. To
metoda analizy pozwalająca do-
strzec i skutecznie eliminować wy-
stępujące na nich nieprawidłowości
pod względem ergonomii. „Badanie
to rozpoczyna się od sfilmowania
kamerą danego stanowiska. Ze-
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BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM

Zakład FCA Powertrain Poland 
w Bielsku-Białej od lat podejmuje działania

mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
pracowników oraz dbałość o środowisko

naturalne. Efekty widoczne są gołym okiem.
Jakub Wężyk, zdjęcia: M. Feodorów

Powyżej:
spotkanie

pracowników
w Safety
Corner



brany materiał jest przetwarzany
w odpowiednim oprogramowaniu,
które pozwala na wnikliwą analizę
każdego elementu. Takie badanie
daje nam informację o tym, jakie
zmiany należy wprowadzić, by
praca na stanowisku była w pełni
ergonomiczna i komfortowa” – wy-
jaśnia Krzysztof Chmielniak. 
W ramach poprawy środowiska
pracy podejmuje się też m.in. dzia-
łania mające na celu eliminację
szkodliwych substancji emito-
wanych podczas pracy przez urzą-
dzenia obróbcze. W zakładzie sto-
sowane są w związku z tym spe-
cjalne filtry zapobiegające przedos-
tawaniu się szkodliwych oparów na
halę. Dzięki nim udało się zreduko-
wać ich poziom do zaledwie 5%
normy, co sprawia, że powietrze na
obszarze produkcyjnym jest obecnie
niemal całkowicie pozbawione
szkodliwych emisji. Dużą wagę przy-
wiązuje się także do obniżenia po-
ziomu hałasu emitowanego przez
maszyny obróbcze. W tym celu wy-
korzystuje się m.in. kamerę aku-
styczną. To urządzenie, podobne
w sposobie działania do kamery ter-
mowizyjnej, ma wbudowane odpo-
wiednio czułe mikrofony wykrywa-
jące tę część maszyny, w której na-
tężenie hałasu jest największe. Wy-
nik pomiaru kamerą akustyczną jest
znacznie dokładniejszy w porówna-
niu z klasycznym sonometrem.
Dzięki precyzji działania kamery aku-
stycznej, możliwa jest modyfikacja
wyłącznie tego elementu maszyny,
który wywiera najbardziej nieko-
rzystny wpływ na słuch pracownika. 

ROZWIĄZANIA NA HALI
Przykładem skutecznego zastoso-
wania kamery akustycznej jest 
maszyna wybijająca oznaczenia na 
poszczególnych komponentach. 
Kamera wykazała, że w miejscu
styku maszyny z powierzchnią de-
talu hałas jest największy, ponieważ
jeden element uderza o drugi.

W celu wyeliminowania tego pro-
blemu zastosowano znakowniki
żłobiące, dzięki którym został ob-
niżony poziom hałasu. 
Nowoczesnym rozwiązaniem, jakie
wykorzystano w bielskiej fabryce są
skanery optyczne. Zamontowane
w obszarze pracy robotów spra-
wiają, że po wejściu w strefę robo-
czą robota, zostaje on natychmiast
zatrzymany. Dzięki temu rozwiąza-
niu robot może bezpiecznie praco-
wać bez konieczności stosowania
dodatkowych osłon. 
Jednym z działań mających zapew-
nić bezpieczne poruszanie się po
halach bielskiej fabryki jest montaż
specjalnych lamp na wózkach
transportowych. Emitują one sku-
piony promień światła o barwie nie-
bieskiej, który pada
na ziemię w du-
żej odległości od

Po lewej: 
Krzysztof

Chmielniak.
Poniżej:

robot, który
dzięki

skanerom
optycznym 

nie musi mieć
dodatkowych

osłon

wózka. Dzięki temu rozwiązaniu, za-
równo operator innego wózka, jak
i pracownicy, którzy zobaczą
światło, otrzymują sygnał o zbliża-
jącym się pojeździe, mimo że jest
on jeszcze dla nich niewidoczny. 
Dodatkowo co roku prowadzone są
liczne działania mające na celu eli-
minację operacji manualnych,
które przyczyniają się do powsta-
wania chorób zawodowych układu
ruchu wywołanych sposobem wy-
konywania pracy. Operacje te za-
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by pracownicy
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stępowane są stacjami automa-
tycznymi, a pracownicy są prze-
mieszczani na inne operacje. Do-
datkowo na stanowiskach manual-
nych jest zastosowana rotacja pra-
cowników na inne stanowiska oraz
dłuższe przerwy dla pracowników
montażu. Działania podejmowane
są w celu minimalizacji skutków mo-
notypii na stanowiskach pracy. 

GŁOS PRACOWNIKÓW
Jak podkreśla szef działu BHP
i Ochrony Środowiska ważnym
czynnikiem warunkującym skutecz-
ność wdrażania w zakładzie meto-
dologii WCM jest odpowiednia men-
talność personelu. „Zależy nam na
tym, by pracownicy samodzielnie
dostrzegali potrzebę zmian zarówno
na swoim stanowisku, jak i w innych
obszarach fabryki, które sprawią,
że ich praca stanie się bezpiecz-
niejsza i bardziej komfortowa. Bar-
dzo ważnym elementem jest budo-
wanie świadomości bezpieczeń-
stwa wśród pracowników. W tym
celu organizujemy spotkania z ope-
ratorami. Spotkania te mają na celu
pogłębianie świadomości poprzez
dyskusję i zaangażowanie podczas
spotkań. Bardzo ważnym elemen-
tem było odpowiednie przygotowa-
nie do tego typu spotkań. Zaanga-
żowaliśmy team leaderów jako mo-
deratorów spotkań. Wcześniej zos-
tali przeszkoleni, aby potrafili prze-
prowadzać tego rodzaju spotkania.
Ponadto stworzyliśmy specjalne
miejsca do odbywania spotkań tzw.
Safety Cornery. Miejsca te zostały
tak zaprojektowane, aby pracownicy
mogli angażować się podczas spot-

kań. Mogą w nich sygnalizować po-
tencjalnie niebezpieczne zdarzenia
i wspólnie zastanowić się, jakie
kroki podjąć, by w przyszłości nie
miały miejsca” – wyjaśnia Krzysztof
Chmielniak. 

PROMOCJA ZDROWIA 
FCA Powertrain w Bielsku-Białej kła-
dzie duży nacisk na promocję zdro-
wia wśród swoich pracowników. Co
roku w ramach takiej akcji pracow-
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nicy mają możliwość wykonania
darmowego pakietu badań.
W ubiegłym roku kładziony był na-
cisk na profilaktykę chorób serca
i w ramach promocji zdrowia można
było wykonać szereg badań pod tym
kątem. Dodatkowo, cyklicznie jest
realizowany program redukcji masy
ciała. Osoby w nim uczestniczące
mogą odbyć specjalną kurację pod
okiem dietetyka. Zainteresowaniem
cieszą się też kampanie promu-
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WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI
Zakład FCA Powertrain Poland na-
wiązał współpracę z Politechniką
Warszawską, Politechniką Śląską
czy Centralnym Instytutem Ochrony
Pracy. Celem tej kooperacji jest
opracowanie nowoczesnych roz-
wiązań, które pozwolą wyelimino-
wać błędy popełniane przez pra-
cownika. Jeden z projektów dotyczy
okularów, które sygnalizują 
nieprawidłowość ich użycia, 
np. kiedy pracownik chowa je do
kieszeni albo zakłada na czoło za-
miast na oczy. Zakład wspólnie
w ośrodkami naukowymi pra-
cuje także nad wykorzystaniem wir-
tualnej rzeczywistości. Dzięki niej
pracownicy będą mogli wziąć udział
w symulacji niebezpiecznych wy-
darzeń w warunkach całkowicie
bezpiecznych. 

jące zdrowe odżywianie oraz in-
formujące o zagrożeniach związa-
nych z otyłością, chorobami jelita
grubego czy raka piersi. „Istotnym
elementem promocji zdrowego trybu
życia jest dbanie o aktywność fi-
zyczną. Pracownicy naszego zakładu
mogą w tym celu korzystać
z Centrum Rekreacji i Kultury,
które umożliwia im czynny wypo-
czynek, uprawianie różnych dyscy-
plin sportowych, a także udział
w różnych wydarzeniach kultural-
nych. Należy także zaznaczyć, że
każdy z pracowników naszej fabryki
może stać się posiadaczem karty
Multisport i korzystać z niej w do-
wolnym miejscu w Polsce. Myślę,
że możliwości, jakie im oferujemy
pozytywnie wpływają na ich samo-
poczucie zarówno w czasie pracy,
jak i po jej zakończeniu” – dodaje
Krzysztof Chmielniak. 



szącej 170 KM. Samochód ten po-
siada skuteczny napęd terenowy,
który umożliwia bezproblemowe do-
tarcie do każdego miejsca na
ternie bielskiego zakładu. Tomasz
Borsuk podkreślił podczas uroczys-
tości, że ten mały wóz bojowy będzie
przydatny głównie podczas zabez-
pieczania prac mogących stać się
przyczyną pożaru. „Obecnie zmienia
się charakter straży zakładowej.
Fabryki wyposażone są w niezależne
zaopatrzenie wodne dla celów po-
żarowych, ponadto posiadają stałe
urządzenia gaśnicze, których stoso-
wanie odbywa się w ramach tzw.
High Protection Risks (utrzyma-
nie wysokiego ryzyka pod kontrolą).
Zakładowa Służba Ratownicza
wciąż jednak jest potrzebna, cho-
ciażby do prowadzania działań pre-
wencyjnych, dlatego będziemy robić
wszystko, żeby udowodnić, że za-

Po prawej:
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przekazuje
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Uroczystość przekazania
Zakładowej Służbie Ra-
towniczej samochodu

miała miejsce 2 czerwca w siedzibie
Sirio Polska. Uczestniczyli w niej
pracownicy spółki, przedstawiciele
dyrekcji FCA Poland, spółek nale-
żących do grupy FCA oraz osoby
reprezentujące Państwową Straż
Pożarną. W ich obecności Tomasz
Borsuk, dyrektor Sirio Polska od-
czytując akt wprowadzania wozu
bojowego do służby powiedział:
„Niech ten samochód oraz wasze
zaangażowanie będzie gwarantem
bezpieczeństwa pożarowego w ob-
szarze działania Sirio Polska”.
Nowy samochód ratowniczo-gaś-
niczy Iveco Daily 70 C17 GLBA
to pojazd klasy lekkiej, kategorii ute-
renowionej, wyposażony w silnik
wysokoprężny spełniający wymogi
Euro6, o maksymalnej mocy wyno-

służyliśmy na nowy wóz, że posia-
damy dużą wiedzę i doświadczenie
i jako partner staramy się służyć
zgodnie z naszą misją i warto-
ściami, zwłaszcza w kwestii bez-
pieczeństwa i nieustannego dosko-
nalenia. Z tego powodu ciągle pra-
cujemy zatem nad podwyższaniem
jakości naszych usług tak, by nasi
klienci czuli się bezpiecznie” – pod-
kreśla Tomasz Borsuk. 
Uroczystość przekazania nowego
wozu stała się też okazją do pożeg-
nania długoletniego pracownika tej
spółki, Jerzego Olka, który do 30
kwietnia 2017 r. pełnił funkcję ko-
mendanta Zakładowej Służby Ra-
towniczej w zakładzie FCA Poland
w Tychach. Jego pożarnicza służba
rozpoczęła się w 1977 r. od zastęp-
czej służby wojskowej w Oddziale
Obrony Cywilnej przy Zakładowej
Zawodowej Straży Pożarnej FSM
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Strażacy z Sirio Polska w Bielsku-Białej
otrzymali nowy wóz gaśniczy, który będzie im
służył podczas codziennej pracy w zakładzie.

NOWY WÓZ BOJOWY 
DLA SIRIO

Jakub Wężyk, zdjęcia: M. Feodorów
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w Tychach. W 1978 r. uzyskał sto-
pień strażaka, a rok później, już jako
funkcjonariusz pożarnictwa, rozpo-
czął służbę w Zakładowej Zawodo-
wej Straży Pożarnej FSM w Ty-
chach. Po ukończeniu wielu kursów
i uzyskaniu kolejnych stopni w hie-
rarchii pożarnictwa, w 1992 roku
objął stanowisko dowódcy zmiany,
później plutonu, a od 2003 r. sta-
nowisko kierownika Zakładowej
Straży Pożarnej w Zakładzie Tychy
Fiat Auto Poland, a obecnie FCA
Poland. W trakcie pożarniczej służby
brał udział w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych zarówno na terenie
tyskiego zakładu, jak i poza nim. 
Po zakończeniu uroczystości
uczestnicy zostali zaproszeni na pik-
nik, który miał miejsce w malowni-
czo położonej kwaterze myśliwskiej
Osowiec. 

Historia Sirio Polska
Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna (ZZSP) i Straż Przemysłowa (SP), jako wewnętrzne
jednostki FSM-u w Bielsku-Białej, powstały w 1972 r. decyzją Głównego Inspektoratu
Ochrony Przeciwpożarowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 2001 roku
Zakładową Straż Pożarną, Ochronę Osób i Mienia oraz Obsługę Transportową
wydzielono ze struktury organizacyjnej Fiat Auto Poland. Wykonywane przez te działy
funkcje zostały przekazane do realizacji nowo powstałej firmie Sirio Polska zgodnie
z podobnie funkcjonującym systemem we Włoszech. Obecnie firma zatrudnia 188
pracowników w trzech obszarach swojego działania: Komprensorio Tychy i Bielsko-Biała
oraz Teksid Skoczów. Mając na uwadze konieczność dostosowywania kosztów oraz
aktywności operacyjnej do nowoczesnych wymagań rynku motoryzacyjnego oraz
najlepszych praktyk, a także polepszanie jakości świadczonych usług spółkę
zrestrukturyzowano, łącząc obszar bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony osób
i mienia. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie jak najlepszego i wszechstronnego
potencjału pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej gotowości
do reagowania w sytuacjach kryzysowych. 



Na rynku motoryzacyjnym
zachodzą ciągłe zmiany,
dotyczące również pojaz-

dów użytkowych. Konieczne jest
więc uzyskanie pełnej wiedzy na
ten temat i jak najlepsze dostoso-
wywanie się do tych zmian. 
Dlatego na spotkaniu pracowników
sieci dealerskiej FCA aż dwa z
panelowych szkoleń poświęcono 

nowym procesom sprzedaży
i narzędziom je wspomagającym.
Prowadzili je przedstawiciele firmy
Kerel, specjalizującej się w szkole-
niach dotyczących rozwoju sprze-
daży na rynku motoryzacyjnym. Jak
podkreślił szef firmy, Adam Smeja,
z marką Fiat współpracuje bardzo
długo, bo już od 2005 roku. „Znam
dużą grupę sprzedawców i deale-

rów sieci Fiat Professional, więc
rozmowy i dyskusje podczas pa-
nelowych spotkań były bardzo kon-
kretne i fachowe” – mówił.
Fiat Professional jest w Polsce li-
derem na rynku samochodów
użytkowych i nie zamierza ustąpić
z tej pozycji mimo wysiłków innych,
konkurencyjnych firm. W tej walce
do poważnych atutów należy cał-
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PROFESJONALIŚCI 
SIĘ SZKOLĄ

Handlowców Fiata Professional 
23 maja w podwarszawskiej Jachrance

witała okazała ekspozycja samochodów
zabudowanych przez firmy karoseryjne

współpracujące z marką Fiat. Ich prezentacja
była jednym z tematów szkolenia

pracowników sieci dealerskiej.
Anna Borsukiewicz, zdjęcia: J. Kozierkiewicz



kowicie odświeżona gama pojaz-
dów. „Oferujemy takie nowości jak
np. model Ducato 4x4 z silnikiem
130 KM, systemem ESP i przedłu-
żoną gwarancją, Ducato Kombi
L3 w wersji zwykłej i maxi, w róż-
nych aranżacjach wnętrza czy Du-
cato minibus z trzema poziomami
wyposażenia” – podkreślał podczas
rynkowej prezentacji Seweryn
Szczepanek, Fiat Professional
Brand&Marketing Manager. 
Fiat Ducato jest od dziesięciu lat
w Polsce rynkowym numerem 1.
Utrzymaniu tej pozycji i zadaniom
sprzedawców poświęcony był spe-
cjalny panel zatytułowany „Ducato
vs. konkurencja”.
Na polskim rynku rosną też nowe
segmenty, takie jak segment mini-
busów, do których należy model
Talento. Zanotowano w nim aż
6-procentowy wzrost sprze-
daży (około tysiąca sztuk w ciągu
miesiąca). We wrześniu znajdzie
się w sprzedaży stylowy pick-up
Fullback Cross. „W tych segmen-
tach dopiero uczymy się sprzeda-
wać samochody. Trzeba więc poz-
nawać nowych klientów, zdobywać
ich zaufanie” – mówił sprzedaw-
com Fiata Professional Seweryn
Szczepanek.
Nowemu pick-upowi poświęcone
było prowadzone przez Jarosława
Rozmiarka specjalne, bardzo ory-
ginalne szkolenie w formie
quizu. Jego uczestnicy, podzieleni
na 3 zespoły, odpowiadali na pyta-
nia wyświetlone na ekranie, korzys-
tając ze smartfonów, a program Ka-
hoot natychmiast podawał prawid-
łowe wyniki i przeliczał je na punkty
uzyskane przez konkretne grupy.
Pytania były różnorodne: dotyczące
rynku (np. ile firm w 2016 roku ofe-
rowało w Polsce pick-upy, ile sa-
mochodów sprzedał Fiat Professio-
nal w Polsce w 2017 r.), paramet-
rów Fullbacka (np. współczynnik
Cx, promień skrętu, wysokość
progu załadunkowego), oraz takich

detali jak np., z której strony kie-
rownicy znajduje się Start/Stop, 
czy w ilu kolorach nadwozia do-
stępny jest Fullback. Uczestnicy gry
musieli się wykazać zarówno 
znajomością tematu jak i reflek -
sem niezbędnym wśród sprze-
dawców. Liczyły się bowiem nie
tylko trafność odpowiedzi, ale i czas
jej przekazania.
Tradycyjnie już podczas szkoleń
handlowców Fiata Professional nie
może zabraknąć tematów związa-
nych z zabudowami pojazdów. Ich
różnorodność jest olbrzymia. By
oferować klientom tego typu sa-
mochody, dealerzy je sprzedający
muszą orientować się nie tylko
w możliwościach ich przystosowa-
nia do często bardzo specjalis-
tycznych zadań, ale również znać
firmy wykonujące certyfikowane
zabudowy i orientować się we
wprowadzanych przez nie nowych
rozwiązaniach. Fiat Professional
współpracuje z ok. 40 takimi
firmami z całej Polski, głównie
działającymi na terenach woj. wiel-
kopolskiego, Mazowsza, Górnego
i Dolnego Śląska. Ogólnym zasa-
dom współpracy z firmami zabu-
dowującymi poświęcone były spot-
kania panelowe zorganizowane
podczas szkolenia handlowców,
a bardzo istotne ich uzupełnienie
stanowiła prezentacja pojazdów ze
specjalistycznymi zabudowami. 
Sławomir Szuberski, odpowie-
dzialny w Fiat Professional za kon-
takty z „zabudowcami” zaprosił na
spotkanie w Jachrance 28 auto-
ryzowanych przez FCA firm ka-
roseryjnych, by zaprezentowały
swoje zabudowy na pojazdach
marki Fiat Professional i przedsta-
wiły zastosowane w nich nowości.
Na dwóch wielkich parkingach
przed hotelem „Warszawianka”
stanęły auta w wersjach izoterma,
chłodnia, zabudowa brygadowa,
skrzyniowa, kontener meblowy,
warsztat mobilny, zabudowa dla ku-

rierów, ambulans i laweta. Przy
każdym z nich dyżurowali przed-
stawiciele firm. Handlowcy mieli
więc możliwość nie tylko obejrzenia
pojazdów, ale i dowiedzenia się
w bezpośrednich rozmowach o no-
wościach zastosowanych w pre-
zentowanych zabudowach. Przygo-
towano dla nich też wiele materia-
łów informacyjnych, przydatnych
w pracy z klientami.

Spotkanie w Jachrance trwało dwa
dni i były one wypełnione zajęciami
prowadzonymi w niewielkich gru-
pach, tak aby każdy z uczestników
miał możliwość bezpośrednich
kontaktów z prowadzącymi.
Szkolenie zakończyło się pisem-
nym egzaminem pozwalającym
ocenić poziom umiejętności zdo-
bytych przez handlowców Fiata
Professional. 
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Powyżej: 
panel

szkoleniowy.
Obok:

Seweryn
Szczepanek
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ZABAWOWY 
ZAWRÓT 
GŁOWY

Mirosława Malich, zdjęcia: M. Feodorów

Jak co roku Magneti Marelli zaprosiła
pracowników swoich spółek wraz

z rodzinami na wspólne biesiadowanie.
Było wszystko, czego można

zapragnąć: mnóstwo zabaw i uśmiech
na twarzach dzieci, a dla dorosłych

dobra muzyka i wiele konkursów. 

Podczas tegorocznego Dnia
Rodzinnego spółek Magneti
Marelli, który odbył się

w niedzielę 11 czerwca, dopisała
nie tylko pogoda, ale także liczba
gości. Na teren Stadionu „Ludo-
wego” w Sosnowcu przybyło około
8 tys. osób: pracowników zakładów
Automotive Lighting, Exhaust Sys-
tems, Magneti Marelli After Market,
Plastic Components and Modules
Poland i Plastic Components Fuel
Systems Poland, ich małżonków, ro-
dziców, braci, kuzynów, kolegów
i znajomych, ale przede wszystkim

dzieci, dla których teren obok płyty
stadionu był prawdziwym zabawo-
wym rajem. Przygotowanie bowiem
w jednym miejscu i w tak dużej licz-
bie atrakcji dla najmłodszych
i tych trochę starszych mogła przy-
prawiać o prawdziwy zawrót głowy. 
Tradycyjnie już największą popular-
nością cieszyły się liczne stoiska
z dmuchańcami: ścianka wspinacz-
kowa, zjeżdżalnie, suche baseny
wypełnione różnobarwnymi kul-
kami, minizoo umożliwiające po-
skakanie na dmuchanej kaczce czy
rybce, rodeo byk, tunele, labirynty,

dmuchane zamki, strzelnica i wiele
innych. Nie lada atrakcją jak co roku
było malowanie twarzy najmłod-
szych. Maluszki kolorowały rysunki
rozwijające swój zmysł artystyczny,
ćwiczyły rzucanie do celu, układały
klocki, budowały zamki, łowiły rybki
na wędkę itp. Dużym powodzeniem
cieszył się także zraszacz, który tego
wyjątkowo ciepłego i słonecznego
dnia chłodził rozpromienione i ro-
zemocjonowane buzie dziecia-
ków. Trochę starsi ustawiali się do
wirtualnej przejażdżki kolejką
górską, a także do symulatora da-



chowania, dzięki któremu każda
osoba próbująca to urządzenia
mogła się przekonać, jak ważne są
prawidłowo zapięte pasy bezpie-
czeństwa w samochodzie. Zainte-
resowanie wzbudzała wystawa aut
wszystkich marek FCA przygoto-
wana przez dealera grupy firmę Ga-
ninex i możliwość wygrania Fiata
Tipo na weekend. Pod dwoma
ogromnymi namiotami można było
zjeść grillowane smakołyki i odpo-
cząć po wrażeniach przy dźwiękach
muzyki z lat 60. w brawurowym wy-
konaniu zespołu Chrząszcze. 
„Dzięki takim dniom jak dzisiejszy
rodzina poznała moje miejsce pracy
– mówi Adrian Kwapień z Auto-
motive Lighting. – W tym roku
z żoną, synem Kubą oraz bratem
i jego dziećmi Kacprem i Krystia-
nem postanowiliśmy przyjść na sta-
dion, by dzieci mogły skorzystać
z wielu przygotowanych tu atrakcji.

czego więcej trzeba!”.
„Jest fantastyczny klimat – mówi
Adrian Bożek pracujący w spółce
Plastic Components and Modules,
który na imprezę zaprosił narze-
czoną i córkę oraz szwagra z żoną.
– Pogoda dopisała, bardzo dobrze
się bawimy. Braliśmy już udział
w biegu w potrójnych galotach
i z tego, co wiemy, mamy najlepszy
czas, więc liczymy na wygraną.
Przygotowujemy się jeszcze do sla-
lomu na dmuchanych rurach. Faj-
nie, że takie dni są organizowane,
bo można spędzić czas w inny niż
zazwyczaj sposób”.
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Na dole,
od lewej:

Adrian
Kwapień

z żoną i synem
Kubą oraz 

Adrian Bożek
z rodziną

Kuba najbardziej zainteresowany
jest wspinaniem się na ściance.
Tym razem wybrał trudne wejście
i był niepocieszony, że udało mu się
wejść tylko do połowy, ale jest
w tym naprawdę dobry”. 
Krzysztofa Staszczyka z Auto-
motive Lighting i jego żonę Annę
oraz syna Janka zastaliśmy przy
stosiku, gdzie trwała nauka resus-
cytacji. „Chcemy pokazać naszemu
dziecku zasady udzielania pierwszej
pomocy, by wiedział w przyszłości,
jak to robić. Później pójdziemy jesz-
cze na dmuchańce, bo syn jest nimi
zafascynowany, a głównie z jego
powodu tutaj dzisiaj jesteśmy” –
mówi pan Krzysztof. „Przychodzimy
na Dzień Rodzinny co roku – do-
daje pani Anna – i co roku dobrze
się bawimy. Jest bardzo przyjemna
atmosfera i super zabawy dla
dzieci, choć i dla dorosłych nie bra-
kuje atrakcji. Pogoda dopisała,



Marcin Kirszniok zatrudniony
w Automotive Lighting przybył na
stadion z partnerką Magdą i có-
reczką Polą: „Fajnie zorganizowana
impreza. Bawimy się super, bo jest
bardzo dużo atrakcji, zwłaszcza dla
naszej córeczki” – mówi. „Jestem
na Dniu Rodzinnym po raz pierwszy
– dodaje pani Magda. – Taka im-
preza to fajny pomysł zwłaszcza na
integrację pracowników. Można ich
poznać z innej strony, bardziej pry-
watnej, dzięki temu w pracy jest
później lepsza atmosfera”. 
„Cieszę się, że przybyliście tak licz-
nie – mówił ze sceny do uczestni-
ków przedstawiciel zarządu Magneti
Marelli Gianluca Guarnieri. – Jest
to dowód na to, że czujecie się czę-
ścią tej wielkiej grupy i że znajdu-
jecie ochotę, aby w rodzinnym gro-
nie wspólnie świętować. Chciałbym
wam podziękować za trud, jaki
wkładacie w swoją pracę, dzięki
czemu możliwe było osiągnięcie tak
dobrych wyników”. Dyrektor Guar-
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U góry,
po prawej:
Gianluca
Guarnieri

wręcza puchar
i medale

najlepszym
piłkarzom.
Powyżej:
Krzysztof
Staszczyk

z żoną Anną
oraz Jankiem.

Po prawej:
Marcin

Kirszniok
z Magdą

i córeczką Polą

nieri omówił również pozycję Grupy
na świecie oraz sytuację spółek
w Polsce za rok ubiegły, jak i za
pierwsze półrocze tego roku i plany
na rok bieżący, a także podsumował
stopień wdrażania metodologii
WCM. „Chcę wyrazić swoje zado-
wolenie i dumę z osiągniętych
wyników zarówno ilościowych, jak
i jakościowych i życzyć dalszego
rozwoju i takich rezultatów w przy-
szłości”– powiedział.
Miłym akcentem kończącym ofi-
cjalną część Dnia Rodzinnego było
wręczenie przez dyrektora Guarnieri
medali w Międzyzakładowym Tur-
nieju Piłki Nożnej. Jego zwycięzcą
została drużyna Plastic Compo-
nents Fuel Systems, przed Plastic
Components i Modules (II miejsce)
i Automotive Lighting (III miejsce).
Najlepszym bramkarzem turnieju
został Paweł Łapka z Plastic Com-
ponents i Modules, a najlepszym
piłkarzem Paweł Mileński z Plastic
Components Fuel Systems. 
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CAMP JEEP 2017

Camp Jeep PL to cykliczna impreza
będąca spotkaniem pasjonatów, właścicieli

i entuzjastów marki Jeep®. W tym roku 
zlot odbył się w dniach 8-11 czerwca
w Karkonoszach, w okolicy Łomnicy,

niedaleko Jeleniej Góry. Na starcie stawiło
się prawie 500 uczestników! 

Grzegorz Surowiec, zdjęcia: Robert Jędrygas, Monika Rozmus, Michał Pierewicz



Pomimo że Camp Jeep PL został zorganizowany
dopiero po raz trzeci, to impreza zyskała
już uznanie wśród uczestników, czego

dowodem mogą być listy startowe, które – przy
limicie 150 załóg – zapełniły się po niecałych

dwóch tygodniach od otwarcia.

TRASY
Tradycyjnie już uczestnicy zostali podzieleni na pięć
grup jadących pięcioma odcinkami. Do najtrudniejszych
należał Jeep Trial, podczas którego Jeepy musiały zmie-
rzyć się z wymagającą trasą usytuowaną na pobli-
skim poligonie wojskowym. Przeprawa obfitowała
w wodne i błotne przeszkody oraz strome podjazdy
i zjazdy. Organizatorzy przygotowali również kilka wa-
riantów przejazdu prób terenowych, w zależności od
ambicji kierowców i przygotowania ich samochodów.
Najbardziej malownicza była trasa Jeep Castle, na
której uczestnicy zatoczyli kilkudziesięciokilometrową
pętlę wokół Kotliny Jeleniogórskiej, przejeżdżając obok
zamków oraz przez miejscową żwirownię i nieczynny
tunel kolejowy pod Przełączą Kowarską. Równie atrak-
cyjnie było na trasie prowadzącej do Huty Julia – tam
uczestnicy mogli zobaczyć, jak wygląda produkcja szkła
użytkowego. Kolejna trasa – Jeep River – to tradycyjny
element zlotu, czyli przesiadka z Jeepów na pojazdy
wodne. Tym razem były to pontony. 
Ostatnia z aktywności nosiła nazwę Jeep Compass
i odbywała się na bazie Jeep Village. W trakcie jej trwa-
nia uczestnicy – już bez Jeepów – mogli wykazać się
podczas prób zarówno sprawnością fizyczną, zręczno-
ściową, jak i wiedzą techniczną. 

JEEP VILLAGE
Na czas trwania zlotu Camp Jeep PL utworzona została
wioska Jeepa. Tym razem organizatorzy zdecydowali
się wybudować ją na rozległej łące znajdującej się na
rozgałęzieniu dróg prowadzących z Jeleniej Góry do
Karpacza i Kowar. Na jej terenie znajdował się między
innymi tor off-roadowy, kącik wystawców, duży namiot
kateringowy (mogący pomieścić 500 osób) i strefa ma-
łych Jeepowców. W Jeep Village wytyczono również
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strefę militarną z Willysem, dziadkiem dzisiejszych mo-
deli, a także z nowymi, testowymi pojazdami, za sterami
których uczestnicy mogli sprawdzić się na torze off-
roadowym. Uczestnicy mogli sprawdzić się także pod-
czas licznych konkursów, m.in.: układania dużych
puzzli przedstawiających Wagoneera, zwijania wycią-
garki na czas, sprawdzania mocy reflektorów LED itp.

NOWY JEEP COMPASS
Tematem przewodnim zlotu Jeep Camp PL był wcho-
dzący w tym roku do sprzedaży Jeep Compass,
ochrzczony już małym Grand Cherokee. To właśnie na
zlocie Jeepersów firma FCA zdecydowała się po
raz drugi w Polsce zaprezentować nowego
Jeepa Compassa. Samochód zaprezen-
tował się uczestnikom w pełnej krasie
w obłokach dymu i blasku laserów. Jego
spektakularna premiera została zakoń-
czona trwającą do późnych godzin
nocnych zabawą i koncertem. 



Bieg Fiata z roku na rok bije rekordy
frekwencji. Pomimo wyjątkowo
wysokiej temperatury na mecie
zameldowało się aż 1671 biegaczy,
w tym 413 kobiet. 
Zwyciężyli Kenijczyk Matheka Benard
Muinde z czasem 00:30:04 min oraz
Kenijka Barsosio Stellah Jepngetich
z wynikiem 00:34:34. Pierwszym
Polakiem na mecie był Wojciech Gajny
z Bielska-Białej, któremu do zwycięzcy
zabrakło 4:56 min.

Historia Biegu
Bieg Fiata jest rozgrywany od 1993
roku. Jego historia nierozerwalnie
łączy się z historią Fiata Auto Poland
(dzisiaj FCA Poland). Przez wszystkie
lata firma z zaangażowaniem
wspierała bieg, występując nie tylko,
jako sponsor tytularny, ale również
poprzez czynne zaangażowanie
pracowników FCA Poland
w organizację wydarzenia, a także
ich uczestnictwo w samym biegu.

Kategorie FCA
W biegu przewidziano kategorię, która jest
szczególnie bliska ponad 100 naszym
czytelnikom, którzy zapisali się na bieg. 
Najszybsi z nich to (zdj. na str. obok, u góry):
Marek Żaba (Magneti Marelli, M30), 00:36:39
Mariusz Kiljan (FCA Poland, M30), 00:38:14
Krzysztof Kosibór (FCA Services, M40), 00:38:24
A wśród kobiet (zdj. na str. obok, u dołu):
Magdalena Kalemba (FCA Services) 00:48:51
Anna Sosnowska (FCA Services) 00:49:15
Agnieszka Gaweł (FCA Services) 00:50:49



NAJPIĘKNIEJSZE 
FOTOGRAFIE 
W niedzielę 28 maja, Bielsko-Biała znów
zamieniło się w sportową stolicę Polski.
Zobaczmy najpiękniejsze zdjęcia
z 25. edycji Biegu Fiata.

Filippo Gallino, zdjęcia: Ireneusz Kaźmierczak

Spartanie
dla Agnieszki
Godnym uwagi akcentem
25. Biegu Fiata był udział
biegaczy z akcji społecznej
Spartanie Dzieciom. Jej działacze
ubrani w stroje historycznych
Spartan zbierali fundusze na
pomoc niepełnosprawnej
dziewczynie z Bielska-Białej.

Zygmunt Kasolik 
(FCA Powertrain Poland, M60)
00:54:47
„Jestem jednym z dwóch biegaczy,
którzy wzięli udział we wszystkich
edycjach biegu. Mam 25 medali! 
Nie mogę zaprzestać ich
kolekcjonowania. Dla mnie są one
bezcenne. Niełatwo jest dzielić taką
pasję z pracą, ale naprawdę warto”.



Ma dopiero 20 lat, a już może poszczycić się
takimi osiągnięciami sportowymi, jak mist-
rzostwo Europy w biegu na 100 m czy

uczestnictwo w olimpiadzie. Pochodząca z Żor Ewa
Swoboda jest wschodzącą gwiazdą polskiej lekkoat-
letyki i wszystko wskazuje na to, że wzniesie się na
sam szczyt. Aby jednak tak się stało, konieczne są
setki godzin treningów, które pozwolą jej w pełni roz-
winąć sportowy talent. Firma FCA Poland postanowiła
w związku z tym użyczyć Ewie wyjątkowy samochód,
który towarzyszyć jej będzie w rozwoju kariery. Jest
nim wybrany przez młodą sprinterkę Fiat 500X City
Look w intrygującym kolorze Blue Jeans. 
O sporcie, samochodach i… tatuażach rozmawiamy
z Ewą w Centrum Sprzedaży FCA Poland tuż przed od-
biorem samochodu.

Jak to jest – mieć tak wiele osiągnięć w tak mło-
dym wieku?
To dosyć niecodzienne uczucie. Muszę przyznać, że
cieszę się z każdego, nawet najmniejszego sukcesu.
One motywują mnie do dalszej pracy nad sobą. Naj-
ważniejszy jednak jest dla mnie fakt, że moi rodzice są
ze mnie dumni. To bardzo przyjemne, kiedy robi się to,
co lubi, i to, co daje spełnienie.
Czy właśnie to sprawia, że ciągle tryskasz ener-
gią, a uśmiech nie znika z twojej twarzy?
W dużej mierze tak. Ale jestem także pogodna z natury.
Wychodzę z założenia, że nie ma sensu się smucić. Po
co ciągle chodzić ze spuszczoną głową, skoro można
cieszyć się nawet krótkimi chwilami każdego dnia. Mu-
szę przyznać, że takie podejście do życia znacząco
ułatwia realizowanie się w sporcie.
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Jakub Wężyk, zdjęcia: PAP, M. Feodorów

500-kaDLA SWOBODY
Nadzieja polskiego sprintu, 

młoda lekkoatletka Ewa Swoboda
wybrała Fiata 500X, który przez

co najmniej rok będzie jej towarzyszył
podczas treningów i zawodów.
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Skoro mowa o sporcie, czy są takie chwile
w Twojej karierze, kiedy stresujesz się bardziej
niż kiedykolwiek?
Najgorszy moment to ten, kiedy staję przed blokiem
startowym – wówczas stres jest największy. Później,
po starcie, jest już znacznie lepiej, bo podczas biegu
nie ma czasu na rozmyślanie. Wtedy po prostu robię
swoje, czyli biegnę najlepiej, jak umiem. Oczywiście
uczestnictwo w zawodach wyższej rangi budzi znacznie
silniejsze emocje, zwłaszcza, kiedy ma się świadomość,
po co się biega i o co się biega. Doskonałym tego przy-
kładem są Igrzyska w Rio de Janeiro. Mój udział w nich
budził emocje, które trudno jest opisać. Kiedy weszłam
na stadion i zobaczyłam, jak wiele ludzi tam się znajduje,
zaniemówiłam. Musiałam jednak szybko się uspokoić.
Wiedziałam, że jeśli nie opanuję stresu, to poniosę po-
rażkę. Wytłumaczyłam sobie zatem, że muszę się tam
zachowywać tak samo, jak podczas każdych innych
zawodów. Teraz widzę, że już nauczyłam się opanowy-
wać stres – co mnie ogromnie cieszy.
Jaka jest różnica pomiędzy zawodami odbywa-
jącymi się w Polsce, a zagranicznymi?
Kiedy biegam w Polsce, najważniejsze jest dla mnie
to, że słyszę, jak moi rodacy krzyczą z trybun. Wtedy
czuję, jak wiele osób wspiera mnie w tym, co robię.
Tego bardzo mi brakuje podczas zagranicznych zawo-
dów, choć oczywiście bardzo lubię podróżować do 
innych krajów i tam rywalizować z osobami, które je
reprezentują. 
Co uważasz za swoje największe osiągnięcie do
tej pory?
W tej chwili mogę mówić o trzech takich osiągnięciach.
Są nimi: rekord świata w biegu na 60 m, wicemistrzostwo
świata w biegu na 100 m oraz uczestnictwo w olimpiadzie
– z tego ostatniego jestem szczególnie dumna. 
Jakie są Twoje obecne marzenia?
W tym roku chciałabym zdobyć medal na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Europy oraz do-
stać się do finału Mistrzostw Świata
w Londynie. Chciałabym też pod-
czas przyszłej olimpiady zajść
jeszcze dalej niż ostatnio.
Moim wielkim marze-
niem jest także, by do-
bre zdrowie nigdy
mnie nie opuszczało. 

Jakie największe wyrzeczenia ponosisz
w związku z rozwojem kariery sportowej?
Bardzo lubię jeść, więc doskwiera mi ściśle określona
dieta – nie mogę jeść tyle, ile bym chciała i tego, na co
w danej chwili mam ochotę. Ciężka jest dla mnie także
każda rozłąka z rodzicami, a takich, w związku
z licznymi wyjazdami, jest wiele. Muszę się
jednak do nich przyzwyczaić. Kiedyś bardzo
brakowało mi wyjść do miasta ze znajomymi.
Teraz mi to nie przeszkadza. Albo więc
nauczyłam się z tym żyć, albo po prostu
się starzeję (śmiech).
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Lubisz samochody?
Bardzo! Interesują mnie zwłaszcza ciekawe klasyki
z duszą, ale przyjemność sprawia mi także jeżdżenie
pojazdami nowoczesnymi – zwłaszcza takimi, które
mają duże i mocne silniki pod maską. Podziwiam także
pojazdy będące bezpośrednią kontynuacją modeli, które
w sposób szczególny zapisały się w historii motoryzacji. 
Jak na tym tle postrzegasz Fiata 500X?
Ten samochód przypomina mi dopracowaną zabawkę,
którą artysta wykonał własnoręcznie. Tym bardziej że
mój egzemplarz przygotowano specjalnie dla mnie, ob-
wiązując go czerwoną wstążką – to bardzo mi się po-
doba (śmiech). Przed jego odbiorem zapoznałam się
z wieloma opiniami na temat tego modelu i wszystkie
są pozytywne. Większość z nich skupia się na bardzo
dobrych właściwościach jezdnych 500X. 

Cieszę się z każdego,
nawet najmniejszego

sukcesu. One motywują
mnie do dalszej pracy 

Po prawej:
Ewa Swoboda

podczas
sztafety 
4x100 m 

w Bydgoszczy
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Bardzo ciekawi mnie automatyczna dwusprzęgłowa
skrzynia biegów. Z tego co wiem, to niezwykle nowo-
czesna i szybka przekładnia. Tym bardziej cieszę się,
że egzemplarz, który będzie przeze mnie użytkowany,
został wyposażony w to rozwiązanie. Moją szczególną
uwagę zwróciło jednak wnętrze tego modelu. Już
w chwili, kiedy wsiadłam do niego po raz pierwszy po-
czułam, że jest nie tylko przemyślane, ale także solidne
i ładnie zaprojektowane. Ponadto od razu zafascynowały
mnie wygodne fotele. Bardzo ważny jest także dla mnie
fakt, że ten samochód oferuje dużo przestrzeni. Za-
zwyczaj bowiem mi jej brakuje i często na to narzekam.
Codzienne treningi wymagają wożenia ze sobą wielu
rzeczy. W moim bagażniku zawsze znajdują się zatem
m.in. buty do biegania, buty na siłownię, piłki i inny
sprzęt, który wykorzystuję do uprawiania mojej dyscy-
pliny sportowej. 
W jakich okolicznościach będziesz użytkować
Fiata 500X?
Będę wykorzystywać go głównie w celu dojeżdżania
na treningi. Muszę natomiast przyznać się do tego, że
bardzo lubię prowadzić. Jazda autem jest dla mnie
sposobem na oderwanie się od codzienności. Kiedy
jestem zła albo smutna, siadam za kierownicą i jeżdżę
bez celu. Oczywiście jako kierowca, który stara się jeź-
dzić przepisowo i bezpiecznie, podczas jazdy skupiam

się na wykonywaniu prawidłowych manewrów na dro-
dze. Dzięki temu nie mam czasu myśleć o tym, co
mnie przygnębia, bądź powoduje złość. Myślę, że nie-
bieski Fiat, którego mi użyczono, będzie towarzyszył
mi w wielu ciekawych podróżach. 
O ile mi wiadomo, lubisz tatuaże…
To prawda. Obecnie mam ich już 10 i z pewnością na
tej liczbie nie poprzestanę. Część z nich zrobiłam, bo
po prostu mi się podobały. Mam jednak też takie, które
dotyczą ważnych dla mnie osób bądź wydarzeń z mo-
jego życia. Myślę, że podobnych tatuaży zrobię sobie
jeszcze sporo… 
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Młoda mistrzyni
Ewa Swoboda urodziła się w 1997 r. w Żorach. Swoją przygodę
z lekkoatletyką rozpoczęła w szkole podstawowej. Pierwszy duży
sukces odniosła w 2013 r., zajmując czwarte miejsce w biegu
na 100 metrów w Mistrzostwach Świata do lat 18 w Doniecku.
W tym samym roku czterokrotnie poprawiła rekord Polski juniorek
młodszych w biegu na 100 metrów, który pobiła jeszcze trzy razy
w następnym sezonie. W 2015 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Europy
do lat 20, a w zeszłym sezonie została półfinalistką Igrzysk

Olimpijskich w Rio de Janeiro i rekordzistką świata juniorek
w biegu na 60 metrów, przy czym swoim wynikiem na poziomie
7,07 sekundy zaledwie 18-letnia Ewa ustanowiła halowy rekord
Polski seniorek. Do tych sukcesów zawodniczka dołożyła jeszcze
tytuł Wicemistrzyni Świata juniorek w biegu na 100 metrów, 
bijąc tym samym rekord Polski w tej kategorii wiekowej na tym
dystansie. Wynikiem 11,12 sekundy zapisała się na drugim miejscu
na kartach historii polskiego sprintu kobiet. 



Aby zregenerować siły, nie wystarczy
wyjechać w dalekie, egzotyczne kraje.

Korzyści z urlopu zależą bowiem nie tylko
od atrakcyjnego miejsca wypoczynku, ale

w dużej mierze także od stanu ducha,
w jakim wyruszamy na urlop, i od sposobu,

w jaki wypoczywamy. Oto kilka
wskazówek, które warto wziąć

sobie do serca i zabrać ze sobą
na urlop oprócz stroju
kąpielowego i kremu

przeciwsłonecznego.
Oprac.: Mirosława Malich
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CZY POTRAFIMY
WYPOCZYWAĆ?
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Wakacje to czas odpoczynku i odzyskiwania
równowagi psychofizycznej. Kiedy już wy-
braliśmy cel podróży odpowiadający na-

szym upodobaniom i budżetowi domowemu, powstaje
pytanie, jak się wyciszyć i naładować wewnętrzne „aku-
mulatory”? Jak szybko się odstresować i zrzucić z siebie
balast nagromadzonego napięcia? Jak korzystać z uro-
ków nowego miejsca i osiągnąć stan pełnego relaksu?
Łatwo bowiem powiedzieć „jestem na wakacjach”,
trudniej jednak rzeczywiście na nich być. Negatywne,
a czasem nawet destrukcyjne emocje, nad którymi
„pracujemy” przez cały rok, towarzyszą nam najczęściej
nadal podczas urlopu. Tymczasem czerpanie przyjem-
ności i prawdziwego pożytku z wypoczynku zależy od
naszej umiejętności wypoczywania i zerwania z rutyną
dnia codziennego: niepokojem, brakiem snu, zmęcze-
niem, napięciem, oderwaniem się od obowiązków, stre-
sem… Warto zatem wziąć sobie do serca kilka prostych
zaleceń, by szybciej wejść w kontakt z nowym środo-
wiskiem i skuteczniej naładować baterie.

PLANOWANIE PODRÓŻY
Przed wyjazdem na urlop najczę-
ściej zaczynamy panikować z po-
wodu nawału ważnych spraw do
załatwienia. Tymczasem zosta-
wianie wszystkiego na ostatnią
chwilę jest źródłem stresu i du-
żego prawdopodobieństwa,

że ze wszystkim nie zdą-
żymy. Aby ostudzić poczu-

cie obowiązku i rozpo-
cząć urlop w rados-
nym nastroju, najle-
piej przygotować listę

rzeczy do zrobienia
dużo wcześniej przed

opuszczeniem progu domu. Powinny się na niej znaleźć
sprawy, które musimy załatwić przed wyjazdem osobi-
ście oraz te, z których może nas wyręczyć przyjaciel
lub sąsiad zostający w tym czasie w mieście. Sporzą-
dzenie listy z zadaniami będzie nam przypominało o ich
wykonaniu. Kolejna sprawa to wykaz ciekawych miejsc,
które chcemy zobaczyć w podróży: muzeów, zabytków,
restauracji z lokalnymi specjałami kulinarnymi i innych
ciekawostek. Dzięki takiemu podejściu zapewnimy sobie
spokojny wypoczynek, ale także zaczniemy rozsmako-
wywać się w wakacjach jeszcze przed wyjazdem.

ODZYSKAĆ SIŁY 
Kiedy już przybędziemy na miejsce, nie spieszmy się
z rozpakowywaniem walizek. Zostawmy je w pokoju
i wybierzmy się na zwiedzenie najbliższego otoczenia.
Zapoznanie się z nową przestrzenią pozwala łatwiej
wejść psychicznie w klimat urlopowy. Myśli też muszą
się przemieścić, bo w przeciwnym razie ciało będzie
na wakacjach, a umysł pozostanie w domu. Po podróży
wskazana byłaby ponadto krótka drzemka, warto też
poświęcić czas na relaks, wziąć na przykład prysznic
lub spędzić godzinkę na basenie. Gdy zaakceptujemy
już emocjonalnie inny niż zazwyczaj układ dnia, łatwiej
będzie nam dostosować się do naturalnego rytmu na-
szego organizmu. Przez pierwsze dni nastawmy budzik
na późniejszą niż zazwyczaj godzinę i nie katujmy się
obowiązkami. Napięcie nerwowe spowalnia bowiem
proces wchodzenia w wakacyjny nastrój. Lepiej skupić



się na kilku wybranych czynnościach, sprowadzających
się do koniecznego minimum. Wydłużenie naszego su-
biektywnego poczucia wolnego czasu tonizuje ciało,
otwiera umysł, a tego właśnie oczekujemy od wypo-
czynku. Będzie jeszcze sporo czasu na zrobienie tego
wszystkiego, co zaplanowaliśmy. 

HARMONIA UMYSŁU
Urlopowa garderoba powinna różnić się od ubrań no-
szonych na co dzień. I nie chodzi wcale o kupowanie
nowych rzeczy. Kilka kolorowych, zwiewnych i cieszą-
cych oko ciuchów oryginalnie ze sobą połączonych,
sprawi, że wstąpi w nas pozytywny nastrój i nabierzemy
chęci do nowych, niecodziennych doświadczeń. Nie-
bagatelny wpływ na nasze samopoczucie mają również
zapachy, którymi się otaczamy. A każde wakacje mają
swój zapach w zależności od miejsca i pory roku.
Kwiaty, drzewa, krzewy, zioła nadają rytm naszemu
życiu i naszemu wewnętrznemu stanowi ducha. Przez
węch wchodzimy w ścisłą relację z otaczającym nas
światem, co może wprowadzić harmonię między cia-
łem, umysłem i duchem. Te wymiary życia ludzkiego
są ze sobą nierozerwalnie połączone, a osiągnięcie
harmonii między nimi pozwala optymalnie wykorzystać
nasze zasoby intelektualne, ale także uspokoić nasz
umysł, by zrobić miejsce na „nowe”. Spróbujmy też
słuchać innych niż zazwyczaj płyt czy stacji radiowych.
Muzyka nadaje barw naszej przestrzeni za pomocą
melodii, słów i rytmu.

ODZYSKAĆ ENERGIĘ PRZY STOLE
Jednym z podstawowych sposobów na odzyskanie
energii podczas wakacji jest zdrowe odżywianie się.
Należy jeść dużo warzyw, zbóż, ryb i owoców morza,
które zwierają magnez tak ważny w walce ze zmęcze-
niem, a także są bogatym źródłem wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-3, wpływających korzyst-
nie na układ krążenia. Dlatego łosoś, dorsz, torbut, tuń-
czyk czy śledź powinny znaleźć się w każdej zdrowej
diecie. Warzywa i zboża bogate w kolagen i elastynę
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pozwalają zachować elastyczność skóry. Powinniśmy
więc dbać o to, by przynajmniej podczas urlopu na na-
szym talerzu nie zabrakło roślin strączkowych, brokułów,
warzyw liściastych, ogórków, pomidorów, marchewki,
a także owsa, gryki i makaronu durum. Krzem, obecny
w sałacie, uczestniczy w tworzeniu tkanki łącznej, za-
pewnia też elastyczność i wytrzymałość kości. Cynk
występujący w otrębach pszennych, nasionach sezamu,
dyni i słonecznika zapobiega rozstępom i cellulitowi.
Wpływa też korzystnie na wygląd skóry oraz stan wło-
sów i paznokci.

POŚWIĘCENIE CZASU RODZINIE
Podczas urlopu każdy z nas potrzebuje odmiany od
codzienności i gonitwy, po to, by się odstresować, od-
począć i „naładować akumulatory”. Dlatego zazwyczaj
czas ten chcemy poświęcić samym sobie i zaspokojeniu
swoich pragnień. Ale dla wielu wakacje to także okres,
który można wreszcie poświęcić rodzinie, współmał-
żonkom czy też partnerom i przede wszystkim dzieciom.
Intensywne codzienne obowiązki zazwyczaj bowiem
oddalają nas od domu, dlatego czas ten warto prze-
znaczyć na przebywanie w towarzystwie najbliższych.
Znaczenia nabiera wtedy nawet banalne budowanie
zamków z piasku razem z dziećmi czy też wspólne spa-
cery brzegiem morza. Urlop stwarza doskonałą okazję
do wygospodarowania czasu dla osób, które kochamy
i może okazać się świetnym sposobem na wzmocnienie
zaniedbywanych dotąd więzi i relacji. Spróbujmy zatem
podczas wypoczynku zrealizować zarówno nasze oso-
biste pragnienia, jak i marzenia naszej rodziny.

HOBBY JAKO PRZYJACIEL
Nicnierobienie nie jest najlepszym sposobem na wy-
poczynek. Pasywne spędzanie wolnego czasu nie
sprzyja wyrzucaniu z siebie stresu, który nie tylko
wpływa na nasze nie najlepsze samopoczucie, ale od-
kłada się także w ciele w postaci utrwalonego napięcia
mięśni i blokad. Dlatego urlop warto przeznaczyć na
jakąś wyciszającą aktywność fizyczną zapewniającą
relaksację i obniżającą poziom rozdrażnienia, na przy-
kład na jazdę wypożyczonym na miejscu rowerem czy
też jogę na świeżym powietrzu. Ważne, by aktywność
ta sprawiała nam frajdę. Warto w tym czasie znaleźć
sobie także jakieś nietypowe albo dawno zapomniane
zajęcie: jakąś rozrywkę towarzyską, intelektualną albo
pracę ręczną, którą można wykonywać samemu lub
w towarzystwie. Poświęcenie czasu na dawno porzu-
cone zajęcia hobbistyczne uruchamia energię i te jej
pokłady, które trwały do tej pory w uśpieniu. 

RADOŚĆ ROBIENIA ZDJĘĆ
Doznanie przyjemności i przeżyć emocjonalnych, które
wygasły w wyniku codziennej rutyny przerywanej naj-
częściej dzwonkami telefonów, umożliwia fotografowa-
nie. Aparat uwieczniający radosne i zrelaksowane twa-
rze naszych bliskich, a także zachwycające widoki
i piękne obiekty odkrywane podczas urlopowych wy-
praw, pozwala w magiczny sposób zatrzymać emocje
i chwile, którymi cieszymy się podczas wypoczynku
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i które przede wszystkim warte są zatrzymania. Dzięki
aparatowi fotograficznemu możemy je jeszcze wielo-
krotnie oglądać na zdjęciach długo po powrocie z wa-
kacji. Kolorowe kwiaty, zachód słońca albo szczegół
jakiegoś obiektu pomogą nam także w skupieniu uwagi
na przedmiotach z otoczenia i pozwolą nam je docenić.

ROZMOWY W OBCYM JĘZYKU 
Nie bójmy się używać języków obcych podczas zagra-
nicznych podróży, niezależnie od tego czy je znamy,
czy nie. Wyjazd taki jest doskonałą okazją, by rzucić
w kąt przewodnik turystyczny i zacząć pytać ludzi o in-
formacje na temat atrakcyjnych miejsc wartych odwie-
dzenia i dzięki temu poprawić swoje umiejętności ję-
zykowe. Bawmy się podczas zagranicznego wyjazdu
językiem obcym i spróbujmy nauczyć się kilku nowych
słów, bo stosowanie języka w praktyce to najlepszy
sposób na naukę. Zawieranie znajomości z miejscowymi
ludźmi i otoczeniem, którego nie znamy, umożliwi nam
też poznanie lokalnej kultury i zwyczajów, a także po-
zwoli na trening umysłu i oddali nasze myśli od proble-
mów, które zabraliśmy ze sobą w podróż.

DAĆ NA LUZ
Dzisiaj ciężko pracujemy, jesteśmy ludźmi zestreso-
wanymi o dużym poczuciu odpowiedzialności, zanie-
pokojonymi o swoją przyszłość w związku z dłuższą
nieobecnością w pracy. Dlatego najczęściej próbujemy
łączyć urlop z pracą za pomocą nowych technologii.
Liczby mówią same za siebie. Według raportu sporzą-
dzonego przez Instytut Badawczy Randstad wynika,
że tylko 64% Polaków zapomina o pracy podczas
urlopu. Spory odsetek osób wyjeżdżających na wakacje
twierdzi, że dzięki nowym urządzeniom elektronicznym
jest dostępnych dziś podczas wypoczynku, a 36% jest
zobligowanych przez pracodawców do odbierania te-
lefonów służbowych i e-maili. Oczywiście, dzięki smar-
tfonom i tabletom, które pozwalają na łączność w cza-
sie rzeczywistym, można pracować także siedząc wy-
godnie pod parasolem na plaży. Ale pamiętajmy, że
wakacje spędzone na kompulsywnym sprawdzaniu
poczty elektronicznej stracą na swojej wartości. Po-
dejmijmy decyzję: jeśli już koniecznie musimy praco-
wać, lepiej zostańmy w biurze. Odzyskanie energii
utraconej przez cały rok w pracy będzie możliwe tylko
wtedy, gdy się zrelaksujemy, zmienimy otoczenie, na-
bierzemy dystansu do rzeczywistości i będziemy wy-
poczywali w miejscu, w którym odnajdziemy dobre
samopoczucie i świetny humor. 
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KSIĄŻKI

ĆWICZENIA 
DLA UMYSŁU

Wakacje to wprawdzie nie czas
na naukę, ale postęp
technologiczny jest faktem
i trzeba to zaakceptować,
a także postarać się, aby dzieci
mądrze z niego skorzystały.
Javascript to język
programowania Internetu,
używany w portalach
interaktywnych i grach on-line.
Książka jest napisana lekkim
piórem, w zasadzie są to raczej

zabawne wyjaśnienia do ilustracji. Zaczyna się od łatwych
podstaw takich jak łańcuchy znaków, pętle, tablice,
stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych zadań.
Podczas lektury pisze się trzy gry: „Znajdź ukryty skarb”,
„Szubienica”, „Wąż”. „Javascript” dla dzieci to świetna
gimnastyka dla małego, lecz bystrego umysłu. 
Javascript dla dzieci. Programowanie na wesoło 
Nick Morgan
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2016

ROBÓTKI RĘCZNE 
DLA DZIEWCZYNEK
Seria książeczek poświęconych uroczej ośmiolatce – Martynce
ma fanów na całym świecie. Autor Gilbert Delahaye powołał do
życia swą bohaterkę już w 1953 roku i aż do roku 1997
wydawał jedną książkę co
dwanaście miesięcy.
Książka była pięknie
ilustrowana przez Marcela
Marliera. „Moje robótki” to
album dla dziewczynek
zainteresowanych
robótkami ręcznymi. Wraz
z Martynką można wykonać
na przykład bransoletkę,
papierowe kwiatki,
puzderko i wiele innych
magicznych przedmiotów.
To idealna alternatywa na
deszczowe letnie dni. 
Martynka. Moje robótki
Gilbert Delahaye
Wydawnictwo Papilon
Poznań 2017

W LETNIM 
NASTROJU
Paul Theroux to wybitny pisarz
i podróżnik. Tym razem
w rozchybotanym kajaku
odwiedza wyspy południowego
Pacyfiku – zaczyna swą podróż
w Nowej Zelandii, kończy na
Hawajach, po drodze mijając
miejsca, gdzie czas się
zatrzymał. Theroux jest
kapitalnym obserwatorem.
Nie ma usłużnego stosunku
do odwiedzanych terenów –
bezlitośnie śledzi i obśmiewa
absurdy rządzące wysepkami.
Cudowna książka na letnie
wieczory na leżaku. 
Szczęśliwe wyspy Oceanii. Wiosłując przez Pacyfik
Paul Theroux
Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2017

O UROKACH 
ŻYCIA NA WSI
Książka była przez wiele tygodni na liście bestsellerów.
„Życie pasterza” wpisuje się w trend tzw. „slow life”. Ludzie,
w odpowiedzi na rosnące tempo życia, porzucają duże miasta
i przenoszą się na wieś, aby wieść proste życie. James
Rebanks zostawił za sobą zgiełk cywilizacji, aby wrócić na

rodzinną farmę, gdzie od
kilkuset lat hoduje się owce.
Nagle na dalszy plan odsunął
się przysłowiowy smartfon,
a prawdziwą wartością stały
się rodzina i relacje
międzyludzkie (nie zawsze
łatwe). Rebanks odnalazł
swoje miejsce w życiu i, jak
sam twierdzi, nie zamieniłby
go na żadne inne. 
Życie pasterza
James Rebanks
Wydawnictwo Znak 
Kraków 2017



UDAR 
CIEPLNY I SŁONECZNY

Joanna Lasek
PORADNIK

KUCHNIA 
STAROPOLSKA
Remigiusz Rączka to znany i lubiany śląski kucharz
i restaurator. Tym razem wziął na warsztat potrawy kuchni
staropolskiej (może niezbyt polecanej w upalne dni...),
zapraszając do współpracy znawcę tematu – Sebastiana
Nowaka, który okrasza przepisy użytecznymi informacjami
i anegdotami. Tym samym możemy się dowiedzieć,
że zupa cebulowa była niegdyś
przysmakiem zarezerwowanym
dla szlacheckich stołów,
a piece chlebowe znajdowały
się jedynie w dworskich
kuchniach. Kuchnia
staropolska w wykonaniu
tego duetu nie wygląda wcale
na trudną i karkołomną. 
Zasmakuj w Sienkiewiczu
Remigiusz Rączka,
Sebastian Nowak
Wydawnictwo Sonia Draga
Katowice 2016

LEKTURA W SAM RAZ 
NA PLAŻĘ
Katarzyna Kwiatkowska jest
mistrzynią kryminału
retro.  Akcja „Zgubnej trucizny”
dzieje się w Poznaniu w 1901
roku, a głównym bohaterem
jest Jan Morawski,
poszukujący znanego fałszerza
pieniędzy. Jednak fałszerstwo
to jedynie czubek góry
lodowej, okazuje się, że
Morawski sam staje się
podejrzanym o morderstwo,
do którego niespodziewanie
dochodzi. Kwiatkowska
doskonale portretuje życie Poznania na początku XX wieku,
opisuje nocne bale, w których bierze udział Morawski,
pogoń dobrze urodzonych panien za właściwymi kawalerami.
Wszystko to sprawia, że od „Zgubnej trucizny” nie sposób się
oderwać.
Zgubna trucizna 
Katarzyna Kwiatkowska
Wydawnictwo Znak. Kraków 2017

Udar cieplny to stan, w którym dochodzi do silnego
przegrzania organizmu, a ciało ma problem z regulacją
temperatury

 pojawia się podczas długiego przebywania w nagrzanych
i kiepsko wentylowanych pomieszczeniach np. sauna, duszna hala
czy samochód

 może wystąpić również podczas przebywania na zewnątrz
w czasie, gdy temperatura powietrza jest bardzo wysoka

Udar słoneczny (porażenie słoneczne) to odmiana udaru
cieplnego, warunkiem jego wystąpienia jest długie
przebywanie w promieniach palącego słońca

 do jego wystąpienia przyczynia się brak odpowiedniej ochrony
głowy – naczynia krwionośne na głowie rozszerzają się
i następuje silny dopływ krwi do tej części ciała

 przy porażeniu słonecznym cierpi przede wszystkim system
nerwowy

 jego skutki są poważniejsze niż udaru cieplnego

 objawy mogą wystąpić nawet do 6-8 godzin po zejściu ze słońca

UDAR CIEPLNY – OBJAWY
 wzmożona potliwość

 nudności

 osłabienie

 mroczki przed oczami

 rumieńce na twarzy

 zaburzenia równowagi

 bełkotliwa mowa

 możliwa utrata przytomności

UDAR SŁONECZNY – OBJAWY TE SAME, 
CO W PRZYPADKU UDARU CIEPLNEGO,
A DODATKOWO:

 intensywny ból i zawroty głowy

 gorączka

 drgawki

 nienaturalnie sucha skóra

 przyspieszone tętno

 zwiotczenie mięśni



GADŻETY

OCHRONA 
PRZED SŁOŃCEM
Dla osób korzystających z wypoczynku na plaży Decathlon ma
pomysłową kolekcję namiotów stanowiących ochronę przed
promieniami słonecznymi. Jest to konieczność, zwłaszcza dla
osób posiadających małe dzieci. W takim namiocie pociecha
może się pobawić, zdrzemnąć, a rodzice mają pewność,
że nie jest narażona na poparzenie słoneczne. Namioty
rozkładają się błyskawicznie, zajmują mało miejsca i są
naprawdę lekkie. Można w nich przechowywać rzeczy,
które nie mogą być wystawione na
ekspozycję słoneczną. Plaża to nie
jedyne miejsce, gdzie namiot się
sprawdzi – rozłożenie go
w ogrodzie czy na
balkonie
z pewnością
wzbudzi
entuzjazm
dzieciaków.

NA LATO

ABY ZADBAĆ 
O JAKOŚĆ RELAKSU
Polacy odkryli czar spędzania czasu na świeżym powietrzu,
a ogrody i balkony stały się miejscem, gdzie odpoczywa się
po trudach ciężkiego tygodnia. W pismach wnętrzarskich
mnóstwo jest pomysłów na zagospodarowywanie przestrzeni
wypoczynkowej. Nie tylko ogrody znalazły się w orbicie
zainteresowań projektantów, małe przestrzenie typu mini –
balkony także mogą wyglądać stylowo i spełniać funkcje
miejsca do odpoczynku. Oferta mebli zewnętrznych
jest imponująca – od składanych leżaków w typie
retro do dużych łóżek, na których można uciąć
sobie drzemkę. W ofercie sieci Jysk znajdują się
zarówno tekstylne, jak i drewniane
leżaki, wszystkie estetyczne
i wygodne. Warto zainwestować
w miejsce, gdzie
będzie
można
wygodnie
wyłożyć się
z książeczką.

PIERWSZA POMOC
 przeprowadzamy chorego do zacienionego, przewiewnego miejsca 

– nie wolno gwałtownie ochładzać chorego np. poprzez zanurzenie
go w zimnej wodzie

 kładziemy osobę z udarem na plecach, lekko unosimy nogi. Gdy twarz
jest zaczerwieniona (lżejsze stadium), może przebywać w pozycji
półsiedzącej, gdy twarz jest blada, pilnujemy, aby głowa była niżej
od tułowia

 należy zadbać, aby odzież chorego była maksymalnie przewiewna

 na czoło i kark można położyć chłodne kompresy, schładzamy ciało
do osiągnięcia temperatury 38°, gorączkę mierzymy co 10 minut

 jeśli to możliwe, warto nawilżać powietrze w pomieszczeniu (włączyć
nawilżacz, rozłożyć mokre ręczniki)

 podajemy dużo płynów (najlepiej lekko osoloną wodę),
ale w niewielkich porcjach, za to często

 jeśli stan chorego nie poprawia się, gorączka nie ustępuje,
a dolegliwości się nasilają, koniecznie należy wezwać lekarza

JAK UNIKNĄĆ UDARU CIEPLNEGO
I SŁONECZNEGO?
 ograniczać do minimum aktywność fizyczną w godzinach, kiedy słońce

jest najsilniejsze – od godz. 11.00 do 16.00

 chronić się przed palącymi promieniami słonecznymi pod parasolem,
przebywać w cieniu, koniecznie nosić nakrycie głowy z przewiewnego
materiału

 nosić jasną odzież z naturalnych przepuszczalnych włókien (bawełna,
len, jedwab)

 pić co najmniej 1,5 litra wody dziennie (odstawić słodzone napoje),
a w wyjątkowo ciepłe dni nawet około 4 litrów

 wietrzyć i wychładzać pomieszczenia, w których się przebywa

 unikać przebywania w nagrzanych samochodach

 jeść lekkostrawne posiłki – zwiększyć ilość spożywanych owoców
i warzyw, spożywać chłodne koktajle owocowe

 nie pić alkoholu



Joanna Lasek

OKULARY 
PRZECIWSŁONECZNE
Solano to renomowany producent okularów
przeciwsłonecznych. Firma korzysta z najbardziej
zaawansowanych technologii. Soczewki polaryzacyjne TAC
oraz specjalne filtry UV zapewniają 100% ochrony przed
szkodliwym promieniowaniem. Są one odporne na
porysowanie, dlatego będą świetne dla osób prowadzących
aktywny tryb życia i uprawiających sporty. Dostępna jest
również linia dla dzieci, a o ich oczy musimy dbać
szczególnie...
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OCHRONNE 
NAKRYCIA GŁOWY
Ochrona głowy podczas słonecznych dni to podstawa –
uchroni nas to przed udarem słonecznym, a także da
wytchnienie przesuszonym od słońca i słonej wody włosom.
W ofercie każdej firmy odzieżowej – czy to typowo sportowej
jak 4F, czy zorientowanej na innego klienta znajdują się
nakrycia głowy, w które przed latem warto zainwestować.
Czapki wykonane są z przewiewnych materiałów,
wyposażone w daszek przeciwsłoneczny, niektóre mają
przewiewne siateczki dodatkowo wentylujące skórę głowy.
Można również zainwestować w modny daszek, który jednak
nie chroni naszej głowy tak perfekcyjnie jak zabudowana
klasyczna czapka z daszkiem.

KREMY Z FILTREM 
PRZECIWSŁONECZNYM

Chronią nas przed konsekwencjami oparzenia,
a długofalowo przedłużają młodość naszej skóry,
która pozbawiona ochrony przed promieniami
słonecznymi starzeje się kilkukrotnie szybciej.
Najdłużej zachowują świeży wygląd osoby, które
nigdy się nie opalają. Przypomnieć jednak trzeba,
że aby wytworzyła się w naszym organizmie ważna
witamina D3, warto na 15 minut dziennie wystawić
ramiona, nie smarując ich w tym czasie wysokim
filtrem. Krem Biodermy jest szczególnie polecany do
delikatnej skóry dziecka. Seria Photoderm zawiera
Patent Ochrony Komórkowej,
który pozwala uniknąć

uszkodzenia komórek podczas opalania.
Niebieskie zabarwienie mleczka pozwala
równomiernie rozsmarować preparat na
skórze. Z kolei seria Pharmaceris Eris ma
w swoim składzie alantoinę, masło shea,
witaminę E – można ją śmiało polecić
wszystkim dorosłym z cerą wrażliwą.

PARASOLKI
PRZECIWSŁONECZNE 
DO WÓZKÓW
Ochrona malutkich dzieci przed upałem i słońcem to
obowiązek każdego opiekuna, na szczęście producenci
akcesoriów dla dzieci myślą o wszystkim. Marki wózków
dziecięcych jak Inglesina czy MacLaren mają w swojej
ofercie specjalne parasolki przyczepiane
do wózeczków. Rodzic ma pewność,
że ostre słońce nie sparzy
maleństwa, a że parasolka
jest ruchoma, można
ją ustawiać pod
dowolnym kątem.
Do tego jest lekka
i estetyczna.
W upalne dni
nie warto
ruszać się bez
niej z domu
na spacer.



KUCHNIA

CZAS
NA PIKNIK!

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin

Nadeszło upragnione lato! Wreszcie jest ciepło, świeci słońce
i mamy ochotę jak najczęściej przebywać na świeżym
powietrzu. Odświeżamy grille, sprzątamy ogródki działkowe,
czyli jednym słowem pragniemy spożywać przygotowane przez
nas posiłki na zewnątrz. Kto nie jest szczęśliwym posiadaczem
działki, może wybrać się do parku albo lasu, czy też do
specjalnie przygotowanych przestrzeni przeznaczonych na
odpoczynek. Ponieważ dysponujemy przenośnymi lodówkami,
nie bójmy się jeść na zewnątrz. A insekty czy owady? 
No cóż, jakoś przeżyjemy!
Proponuję Państwu kilka dań, które swobodnie można
przygotować w domu, a zjeść ze smakiem w gronie przyjaciół
na łonie natury.

(wszystkie przepisy na 4 osoby)

 SAŁATKA MAKARONOWA Z CZOSNKIEM
I GRILLOWANĄ CUKINIĄ
400 g makaronu casarecce, mogą też być penne, 
3 cukinie, sok z 1 cytryny, 
kilka gałązek świeżego tymianku i rozmarynu, 
1 łyż. oliwy z oliwek, 2 ząbki czosnku, 
pecorino romano, sól, pieprz.
Cukinię kroimy wzdłuż na cienkie plastry i grillujemy.
W pojemniku skrapiamy je oliwą i sokiem z cytryny, doprawiamy
solą, pieprzem i ziołami, dodajemy pokrojony w plasterki
czosnek. Odkładamy w chłodne miejsce na minimum pół
godziny. Gotujemy makaron i podrzucamy przez chwilę na
patelni z oliwą. Solimy, pieprzymy i przekładamy do pojemnika.
Dodajemy cukinię i posypujemy startym pecorino romano.

 SAKIEWKI Z SEREM RICOTTA,
GORGONZOLĄ I ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI
1 opakow. ciasta francuskiego, 
200 g ricotty, 
100 g gorgonzoli „dolce” lub pikantnej, 
pęczek świeżych ziół: bazylii, tymianku, oregano, zielonej
pietruszki, szałwii, 
sól, pieprz.
Z serów i ziół przygotowujemy farsz. Ciasto kroimy na
kwadraty (powinno wyjść ok. 16), na środek nakładamy
łyżeczką farsz i zlepiamy sakiewki. Pieczemy
wg instrukcji na opakowaniu ciasta.
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Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie dania
spodobają się Państwu i że świetnie sprawdzą się
podczas wypadku na łono natury, na słońcu, na świeżym
powietrzu i w gronie przyjaciół! Miłego piknikowania!



 TARTA Z GRILLOWANYM BAKŁAŻANEM I MOZZARELLĄ
1 opakow. ciasta kruchego lub przygotowanego 
przez nas samych,
1 bakłażan, 
1 mozzarella, 
listki świeżej bazylii, 
sól, pieprz, czosnek.
Bakłażana kroimy na plastry, solimy i odstawiamy na sito na pół
godziny. Następnie płuczemy, osuszamy papierowym ręcznikiem
i grillujemy.
Kruchym ciastem wykładamy okrągłą formę. Smarujemy
przygotowanym wcześniej sosem
pomidorowym
i wykładamy
plastrami
bakłażana.
Mozzarellę
kroimy na kawałki
i posypujemy
bakłażana.
Pieczemy
w piekarniku
ok. 25 min.
w temperaturze
ok. 180°C.

I czas na coś słodkiego!

 WAFLE Z KREMEM
CZEKOLADOWYM
Z MASCARPONE
paczka suchych wafli,
250 g sera mascarpone, 
3-4 łyż. kremu
czekoladowego typu Nutella.
Mieszamy składniki na krem
i przekładamy nim wafle. Kroimy na trójkąty.

 TRUFELKI KOKOSOWE Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ
1 paczka herbatników, 100 g białej czekolady, 
100 g wiórek kokosowych, 100 ml śmietanki.
Czekoladę rozpuszczamy w śmietance w kąpieli wodnej.
Herbatniki miksujemy na proszek. Dodajemy do czekolady
i dosypujemy połowę wiórek kokosowych. Masę schładzamy.
Formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego i obtaczamy
w wiórkach kokosowych. Wstawiamy do lodówki. 

 ZIMNA HERBATA GRUSZKOWA Z MELISĄ 
2 gruszki pokrojone na ćwiartki zalewamy litrem wody, dodajemy
pęczek melisy, kilka plastrów cytryny i pomarańczy, szczyptą
pieprzu i dwie gałązki tymianku. Zagotowujemy i zaparzamy 
5-7 minut. Zlewamy do butelki, schładzamy.

 CHLEBKI PITA Z GRILLOWANYMI
WARZYWAMI I PULPECIKAMI
250 g mięsa mielonego wołowo-wieprzowego, 
1 jajo, 1 bułka namoczona w wodzie, 
starte 2 ząbki czosnku i pół cebuli, 
2 łyż. przyprawy ZA’ATAR (przyprawa libańska), 
sól, pieprz.

Z ww. składników przygotowujemy pulpety wielkości
orzecha włoskiego, obsmażamy i pieczemy

w piekarniku przez ok. 20 min. Przygotowujemy
plastry grillowanych warzyw: cukinii, bakłażana,
papryki. Możemy je zamarynować jak w przepisie
na sałatkę makaronową. Chlebki pita
przygotowujemy zgodnie z instrukcją na

opakowaniu. Smarujemy w środku sosem
majonezowo-jogurtowym, dodajemy warzywa

i pulpeciki. Ja dodatkowo dołożyłam kilka suszonych
pomidorów i czarne oliwki.

 BIGNÉ Z KREMEM Z TUŃCZYKA (25 bigné)
Bigné:
110 g wody, 100 g masła, 105 g mąki, 190 g jajek,
szczypta soli, ziarna sezamu.
Farsz:
2-3 puszki tuńczyka, 5-6 łyż. majonezu,
2 łyż. kaparów, 5-6 anchois,
zielona pietruszka.
Przygotowujemy bigné.
W rondelku
zagotowujemy wodę
z masłem i solą.
Dodajemy mąkę
i chwilę gotujemy.
Schładzamy
i ubijając mikserem
dodajemy jajka –
po jednym. Ciasto
przekładamy do
rękawa cukierniczego
i wyciskamy ptysie wielkości
orzecha włoskiego na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia. Posypujemy sezamem i pieczemy ok. 10-12 min.
w temp. 220°C. Przygotowujemy farsz: miksujemy składniki
i nadziewamy ptysie.
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produkcja 
maszyn rolniczych

ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno
Tel.  
Dyrektor Zakładu:  

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
Prezes Zarządu: Andrew Lloyd

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

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

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

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 FCA 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
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: Daniel Wolszczak

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 30 czerwca 2017 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.
      

  3. CNH Industrial Kutno Polska Sp. z o.o.
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