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HISTORIA FSO
Historia polskiej motoryzacji w okresie międzywojennym
Mimo że historia FSO jako organizacji rozpoczyna się dopiero w 1948 roku, nie sposób jej
zrozumieć bez zrozumienia realiów polskiego rynku motoryzacyjnego w latach
przedwojennych i wojennych. Fascynacja Polaków nowinką technologiczną, jaką były
automobile, rozpoczęła się stosunkowo wcześnie, o czym świadczyć może powstanie
polskiego stowarzyszenia miłośników i pionierów automobilizmu już w 1909 roku. Sytuacja
polityczna i gospodarcza sprawiły jednak, że rynek i popyt na automobile w Polsce rósł
stosunkowo wolno (Załącznik 1).1
Produkcja automobili skupiła się w Warszawie. Głównym ośrodkiem produkcyjnym stały się
Centralne Warsztaty Samochodowe (C.W.S.) zorganizowane w 1918 roku na bazie dużego
poniemieckiego warsztatu samochodowego przy ulicy Terespolskiej 34/36 (obecnie ul.
Chodakowska). 2 C.W.S. zostały założone przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w celu
zapewnienia wsparcia produkcyjno-usługowego dla Wojska Polskiego a w szczególności
serwisowania sprzętu wojskowego pozostawionego na ziemiach polskich po pierwszej wojnie
światowej. Olbrzymi nawał pracy wymuszał niezwykle szybki rozwój zakładów oraz
podnoszenie liczby zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacji. W zakładach pracowało
Motoryzacja w Polsce w XX-leciu międzywojennym, dostępne na:
http://oldtimery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110:motoryzacja-w-polsce-w-xx-leciumidzywojennym&catid=24:inne&Itemid=548 (dostęp 26.01.2015)
2 Centralne Warsztaty Samochodowe w Warszawie, dostępne na: http://www.polskie-auta.pl/stara/cws.htm
(dostęp 26.01.2015)
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wielu uzdolnionych inżynierów spośród, których należy wspomnieć inżyniera Tadeusza
Tańskiego. Tański był autorem pierwszych samochodów produkowanych w C.W.S. w tym
słynnego CWS T-1, którego cechą wyjątkową był jednakowy rozmiar wszystkich śrub i
nakrętek, dzięki czemu można go było rozebrać i złożyć za pomocą zaledwie jednego typu
klucza (Załącznik 2). W sumie wyprodukowano około 800 sztuk tego pojazdu.3
W roku 1928 Centralne Warsztaty Samochodowe zostały przekształcone w Państwową
Wytwórnię Samochodów wchodzącą, wraz z zakładami Ursus, w skład Państwowych
Zakładów Inżynierii.4 Główny cel działalności tych zakładów stanowiła produkcja na potrzeby
Wojska Polskiego, w tym produkcja samochodów ciężarowych, pojazdów pancernych oraz
lekkich czołgów. Od 1932 roku na mocy umowy licencyjnej z Fiatem rozpoczęto również
produkcję Fiata 508 Balilia, który stał się jednym z pierwszych samochodów produkowanych
komercyjnie i możliwych do nabycia po przystępnej, jak na ówczesne warunki, cenie. W
połowie lat 30. polski rząd przyjął nową politykę motoryzacyjną, zgodnie z którą zaczęto
wydawać koncesje na tworzenie montowni samochodów zagranicznych. W rezultacie tych
zmian jeden z największych zakładów przemysłowych w przedwojennej Polsce Lilpop, Rau i
Loewenstein podpisał umowę z General Motors na produkcję i sprzedaż samochodów marki
Opel, Buick oraz Chevrolet.5
Coraz bardziej dynamiczny rozwój polskiego przemysłu motoryzacyjnego skupionego głównie
w Warszawie został przerwany przez rozpoczęcie działań wojennych. W czasie II wojny
światowej zarówno Państwowe Zakłady Inżynierii, jak i zakłady Lilpopa zostały doszczętnie
zniszczone, a ich wyposażenie i maszyny wywiezione do III Rzeszy. Wojna pochłonęła również
wielu wybitnych polskich konstruktorów, w tym inż. Tadeusza Tańskiego, który zginął w
Oświęcimiu. 6 Innymi słowy w wyniku II wojny światowej polski przemysł samochodowy
przestał istnieć.

Początki FSO (1948–1951)
Okres powojenny nie był łatwy dla odradzającego się przemysłu motoryzacyjnego. Oprócz
zniszczeń infrastruktury oraz braków materiałowych w wątpliwość poddawano sam fakt, czy
odbudowa motoryzacji powinna stanowić priorytet w zrujnowanym wojną kraju. Do tych
wątpliwości dochodziły jeszcze względy ideologiczne, w tym kwestia, czy w Polsce Ludowej
jest miejsce na komercyjną produkcję i prywatną własność samochodów.7 Ostatecznie górę
wzięły jednak względy praktyczne. Odbudowa przemysłu motoryzacyjnego była konieczna w
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Historia polskiej motoryzacji, SBM Renata Gmitrzak, Warszawa, 2012.
Centralne Warsztaty Samochodowe w Warszawie, dostępne na: http://www.polskie-auta.pl/stara/cws.htm
(dostęp 26.01.2015)
5 Historia polskiej motoryzacji, op. cit.
6 Ibidem.
7 Boniecki, Z. (red.) (2010). Opowieść o FSO: Historia tej warszawskiej fabryki. Oddział Warszawski SIMP KLUB
Pracowników i Przyjaciół FSO, Warszawa.
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celu wsparcia służb publicznych oraz zapewnienia zaplecza technicznego. Wyrazem tego był
zapis w planie 6-letnim, w którym zadecydowano, że produkcja samochodów odbywać się
będzie na Żeraniu w nowoutworzonej na te potrzeby fabryce. W lipcu 1948 roku rozpoczęto
budowę Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu (Załącznik 3).8 Był to okres pionierski,
okres niezwykle ciężkie pracy przez wielu pracowników wspomniany z nostalgią:
Brakowało narzędzi. Przynosiło się je z domu lub kupowało za własne pieniądze na
bazarze.
Waldemar Mostowski ślusarz
Jak uruchamialiśmy fabrykę, to pracowaliśmy od 6:00 do 22:00 i nikt nie pytał ile zarobi,
nie wiedzieliśmy co to godziny nadliczbowe. Nikt nie narzekał.
Ludwika Próchnicka pierwsza szefowa stołówki 9
Ze względu na brak własnego zaplecza technicznego oraz badawczego jedynym wyjściem dla
nowo powstającej fabryki była umowa licencyjna z doświadczonym producentem
samochodów. Ówczesne kierownictwo FSO postanowiło odnowić przedwojenne kontakty
CWS z Fiatem. Mimo działań w przeciwnych obozach podczas II wojny światowej, polskie
relacje z Fiatem były nadal niezwykle pozytywne. Do tego dochodziła kwestia
zapotrzebowania gospodarki włoskiej na produkowany w Polsce węgiel i surówkę żelaza oraz
produkty żywnościowe. Czynniki te umożliwiły podjęcie negocjacji z Fiatem w sprawie licencji
na produkcję zmodyfikowanych modeli Fiata 508, a następnie 1100.10 Negocjacje te prowadził
ówczesny dyrektor administracyjny FSO Stefan Askanas i zakończyły się one podpisaniem
umowy licencyjnej.11 Umowa ta nigdy nie doszła jednak do skutku i została zerwana przez
stronę polską ze względu na zmianę sytuacji politycznej w 1949 roku. Ówczesne władze
postanowiły kontynuować budowę fabryki na Żeraniu, dla której nowym partnerem stało się
ZSRR.

Od „partnerstwa” do niezależności (1951–1965)
Pierwszym autem produkowanym na Żeraniu miał się stać radziecki samochód M-20 Pobieda
(pol. Zwycięstwo) przemianowany w Polsce na Warszawa M-20 (Załącznik 4). W ramach
polsko-radzieckiej umowy podpisanej w styczniu 1950 roku, Stalin zobowiązywał się do
nieodpłatnego przekazania licencji oraz pomocy w projektowaniu, budowie, wyposażeniu
oraz uruchomieniu seryjnej produkcji. 12 Dar Stalina był jednak tylko pozornie szczodry,
ponieważ zgodnie z umową strona polska zobowiązywała się do pokrycia kosztów
dokumentacji technologicznej (130 mln ówczesnych złotych) oraz zakupu radzieckich maszyn
8

Historia FSO, dostępna na: http://www.fso-sa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html (dostęp 26.01.2015)
Boniecki, op. cit., s. 32.
10 Historia FSO, op. cit.
11 Boniecki, op. cit., s. 17.
12 Historia FSO, op.cit.
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(250 złotych). Dodatkowo przez pierwsze pięć lat FSO zmuszone było do montowania
Warszawy M-20 z komponentów dostarczanych przez fabryki radzieckie. Stopniowy proces
budowy fabryki oraz przestarzała materiałochłonna i czasochłonna 13 technologia produkcji
sprawiły, że dopiero w 1956 roku FSO osiągnęło zdolności produkcyjne pozwalające na
wytwarzanie wszystkich elementów wewnątrz zakładu. Nigdy też nie osiągnięto ambitnych
planów produkcyjnych, zgodnie z którymi FSO miało produkować do 25 tys. pojazdów
rocznie.14
Mimo licznych niedogodności związanych z umową licencyjną, rozpoczęcie produkcji w
zakładach FSO oznaczało odrodzenie polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Historyczną datą
był 6 listopada 1951 roku, kiedy to z taśmy montażowej zjechał pierwszy egzemplarz
Warszawy M-20 wyprodukowany w powojennej Polsce (Załącznik 4 i 5). Warszawa M-20 jest
dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego tym czym Ford model T jest dla przemysłu
amerykańskiego. Oryginalna konstrukcja była wielokrotnie modyfikowana i ulepszana, w
rezultacie czego na przestrzeni lat powstało 10 wersji tego pojazdu. Model Warszawa M-20
produkowany była przez 13 lat do 1964 roku, a ostatnia Warszawa, z numerem seryjnym
254421, zjechała z taśmy 30 marca 1973 roku po ponad 21 latach od rozpoczęcia produkcji.15
Rozpoczęcie produkcji seryjnej wymuszało dalszy rozwój zakładu na warszawskim Żeraniu,
które w zamyśle władz miało się stać fabryką samowystarczalną wytwarzającą wszystkie części
i komponenty potrzebne w procesie produkcji samochodów oraz montującą gotowe pojazdy.
Samowystarczalność oznaczała również uniezależnienie się od zagranicznych licencji. Dlatego
też, już w 1953 roku równolegle z dynamicznym rozwojem zdolności produkcyjnych i
infrastruktury zakładu podjęto prace projektowe nad pierwszą oryginalną polską konstrukcją.
W zamyśle władz miał to być samochód funkcjonalny:
[…] należy zbudować popularny, oszczędzający czas środek przewozu przy
wykonywaniu czynności służbowych i wypoczynku, przeznaczony dla racjonalizatorów,
przodowników pracy, aktywistów, naukowców i przodujących przedstawicieli
inteligencji.16
W ten sposób już w grudniu 1953 powstał prototyp pierwszego powojennego polskiego
samochodu - Syreny 101. Po udanych testach i entuzjastycznym przyjęciu Syreny na XXIV
Międzynarodowych Targach Poznańskich, w 1957 roku zapadła decyzja o seryjnej produkcji
Syreny, jednak początkowa konstrukcja tego samochodu zakładająca wykonywania dużej
ilości części ręcznie uniemożliwiała produkcję taśmową.17 Masowa produkcja Syren w skali ok
5 tysięcy sztuk rocznie możliwa była dopiero od 1961 roku po wprowadzeniu szeregu zmian
konstrukcyjnych. FSO produkowało Syrenę w latach 1957–1972, po czym produkcja
13

Na wyprodukowanie Warszawy M-20 w latach 50. potrzeba było aż 240 godzin, dla porównania na
wyprodukowanie modelu T Forda w 1913 potrzeba było zaledwie 2 godzin i 30 minut.
14 Według planów w 1955 r. FSO miało produkować 12 tys. sztuk rocznie, a produkowało ok 4 tys.
15 Historia FSO, op.cit.
16 Bukowski, W. (2009) Samochody PRL. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, s. 9-13.
17 Zieliński, A. (2005) Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne 1947–1960, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
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przeniesiona została do nowo powstającej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w BielskuBiałej, gdzie kontynuowano ją aż do 1983 roku. W sumie w latach 1957-1983 wyprodukowano
521 311 egzemplarzy modelu.18

Złote lata FSO (1965–1980)
W latach 60. odwilż w stosunkach z blokiem kapitalistycznym umożliwiła powrót do
pierwotnego pomysłu umowy licencyjnej z włoskim koncernem Fiat. Pozyskanie
nowoczesnych zachodnich technologii było konieczne dla dalszego rozwoju FSO i polskiej
motoryzacji. 19 W rezultacie zabiegów polskich delegacji w 22 grudnia 1965 roku została
podpisana umowa na produkcję nowoczesnego modelu Fiata 125p znanego też jako FSO 125p
lub powszechnie jako „Duży Fiat”. Produkcja wymagała technologii innych niż te
wykorzystywane do produkcji Warszaw i Syren, stąd konieczna była modernizacja zakładu na
Żeraniu. Na terenie fabryki wybudowano Zakład nr 2 wyposażony w maszyny sprowadzane
zagranicy od europejskich i amerykańskich producentów. W proces modernizacji oraz
późniejszej produkcji zaangażowano również blisko 150 polskich przedsiębiorstw z branży
elektronicznej, hutniczej, motoryzacyjnej oraz chemicznej. 20 W rezultacie tych wysiłków
pierwszy egzemplarz nowoczesnego Polskiego Fiata 125p zjechał z taśmy zaledwie 2 lata po
podpisaniu umowy licencyjnej 28 listopada 1967. W sumie w latach 1967-1991
wyprodukowano blisko 1,5 mln egzemplarzy samochodów tego typu.21
Napływ zachodnich technologii oraz bliska współpraca ze specjalistami z Fiata dała FSO nowy
impuls do rozwoju. Podjęto decyzję o opracowaniu w FSO kolejnej w pełni polskiej konstrukcji
uwzględniającej jednak aktualne tendencje światowe w autach średniej klasy (np. linię
nadwozia typu hatch back). W ten sposób powstał Polonez, którego produkcję uruchomiono
w 1978 roku. Sama nazwa Polonez została wybrana w plebiscycie czytelników Życia
Warszawy 22 , a nowy model dzięki rozkładanym siedzeniom i nowoczesnej sylwetce przez
wiele lat bił rekordy popularności. Konstrukcja Poloneza była rokrocznie modernizowana i
doczekał się on wielu gruntownych modernizacji. Bez zbytniej przesady można powiedzieć, że
był jednym z najpopularniejszych polskich aut. W sumie wyprodukowano ponad milion
Polonezów a ostatnia sztuka zjechała z taśmy produkcyjnej w 2002 roku.23
Lata 70-e i 80-e to również złote lata FSO pod względem eksportu. Zagraniczną sprzedaż
samochodów FSO rozpoczęło już w latach 50. eksportując pierwsze modele Warszawy do
państw bloku socjalistycznego. Prawdziwy boom eksportowy nastąpił dla FSO jednak dopiero
18

Bukowski, op.cit. s. 9-13.
Podbielski, Z. Koniec dawnej chluby FSO czyli prawie ćwierć wieku modelu 125p. „Młody Technik”, 3/1992, s.
10-14.
20 Bukowski, op.cit. s. 9-13.
21 Historia FSO, op.cit.
22 Michał Szukalski: Historia motoryzacji w Polsce: Polonez - w stronę nowoczesności - historia modelu do końca
lat 80, dostępne na: www.autocentrum.pl , (dostęp 26.01.2015).
23 Historia FSO, op.cit.
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po ociepleniu kontaktów z Zachodem oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w
modelach Fiat 125p i Polonez. Samochody FSO eksportowane były do ponad 70 krajów świata
(Załącznik 7), a sam handel zagraniczny prowadzony przez fabrykę stał się dla ówczesnych
władz cennym źródłem dewiz.24
Rosnący eksport oraz popyt lokalny na nowe modele samochodów FSO wymagały zwiększenia
mocy produkcyjnych Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. Wymusiło to znaczną
rozbudowę oryginalnej struktury zakładu i poszerzanie struktury organizacyjnej o tzw. zakłady
terenowe zlokalizowane w różnych miastach i regionach Polski. Pierwszym z nich był Zakład
Produkcji Części Samochodowych z Opola, który dołączył do zgrupowania w 1966 roku.
W latach 70. i 80. do FSO dołączyło w sumie 13 zakładów (Załącznik 8).25
Czas przemian (1981–1994)
Po izolacji w jakiej znalazła się Polska w pierwszej połowie lat 80. w wyniku stanu wojennego
oraz wygaśnięciu licencji na produkcję Fiata 125p los zakładu na Żeraniu po raz kolejny stanął
pod znakiem zapytania. Głównym problemem były nieregularne dostawy od kooperantów
oraz ciągłe braki finansowe, które uniemożliwiały modernizację i rozwój zakładu tak aby był w
stanie sprostać zagranicznej konkurencji. W roku 1983 w wywiadzie dla prasy ówczesny
dyrektor generalny Edward Pietrzak alarmował, że kwoty przeznaczone na tzw. fundusz
rozwoju fabryki nie wystarczają nawet na odtworzenie majątku, nie mówiąc o inwestycji w
nowe technologie. 26 Co ciekawe głównym powodem niedoboru funduszy nie była niska
zyskowność FSO, a wysokie podatki, które zabierały fabryce 80% zysku. Kierownictwo FSO
oszacowało, że łącznie w latach 1985–1990 z tytułu podatków zakład odprowadził do skarbu
państwa blisko 245 mld zł. W tym samym czasie na przeprowadzenie niezbędnych
modernizacji zabrakło 43 mld zł. 27 W 1990 podsumowano, że za sprzedane dotychczas
samochody FSO uzyskało ponad 6 bln zł, z czego 1 bln odprowadzono do budżetu państwa,
podczas gdy na inwestycje wydano łącznie 234 mld zł. Co ciekawe, w prasie i mediach zaczęły
pojawiać się wątki z lat 50., kiedy to kwestionowano znaczenie przemysłu motoryzacyjnego w
komunistycznej gospodarce. W bardzo podobnym tonie w 1984 ówczesny rzecznik rządu Jerzy
Urban dywagował:
Wciąż nie jest rozwiązany zasadniczy dylemat – czy stać nas dziś na rozwój przemysłu
motoryzacyjnego? W programie rządu pierwszeństwo musi mieć wyżywienie,
mieszkanie, ale nie indywidualna motoryzacja. Natomiast są pewne racje, które
przemawiają za podtrzymaniem tego przemysłu: szkoda zmarnować dotychczasowy
potencjał, a także dużą liczbę fachowców.28
Niepewna przyszłość FSO rzutowała na morale załogi, co z kolei przekładało się na wysoką
rotację oraz migrację pracowników do innych zakładów. FSO, które swego czasu było kuźnią
24

Boniecki, op. cit., s. 109.
Historia FSO, op.cit.
26 Boniecki, op. cit., s. 106.
27 Ibidem, s. 107.
28 Ibidem, s. 107.
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kadr przemysłu motoryzacyjnego stanęło w obliczu nagłych braków kadrowych. Kierownictwo
zakładu zmuszone było do wprowadzenia pracy tymczasowej, zatrudnia pracowników z
podwarszawskich kółek rolniczych, oddelegowywania na linie produkcyjne pracowników
biurowych, a nawet korzystania z pomocy wojska. W 1988 roku z takich źródeł pochodziło
1500, a w 1989 już 2000 pracowników. 29 W obliczu braku pracowników i komponentów
niezwykle ważne stały się wysiłki FSOwskich racjonalizatorów zrzeszonych w Fabrycznym
Klubie Techniki i racjonalizacji, którzy usprawniali funkcjonowanie fabryki i szukali
substytutów dla brakujących materiałów.30
W drugiej połowie lat 80. stało się jasne, że FSO nie będzie w stanie rozwijać się bez pomocy
inwestora zagranicznego. Po raz kolejny zwrócono się do Fiata, z którym FSO łączyły
wyjątkowo bliskie relacje. 1 grudnia 1988 roku dyrekcja fabryki oficjalnie parafowała
niezwykle korzystny dla FSO kontrakt pozwalający na zakupie włoskiej licencji na samochód z
rodziny Uno. 31 Docelowo z taśm Żerania miało zjeżdżać 120 tys. aut rocznie. 32 Niestety
porozumienie zostało zerwane w sposób arbitralny przez ówczesnego ministra przemysłu
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – Mieczysława Wilczka. Zgodnie z koncepcją ministra FSO
miało zostać połączone z FSM w Bielsku-Białej i na dużą skalę rozpocząć produkcję
samochodów Fiat Cinquecento i 126p. Koncern Fiata po zerwaniu pierwotnej umowy,
odmówił rozważenia alternatywy ministra i szansa na współpracę została zaprzepaszczona.
Ówczesny dyrektor FSO Edward Pietrzak tak wspomina te wydarzenia:
Zaproszonej do siebie delegacji Fiata, która parafowała kontrakt oświadczył, że nie
będzie on podpisany bo minister ma inny plan. Na lotnisku Włosi powiedzieli, że nie
mamy szczęścia do mądrych ministrów. O zmianie strategii dla FSO nie powiadomił mnie
Minister lub ktoś z resortu lecz telefonicznie pierwszy sekretarz warszawskiego KW
PZPR. Do dziś nie rozumiem jak ówczesny gospodarz Warszawy mógł zaakceptować
pomysł na sprzedanie FSO do Bielska Białej.33
Zerwanie rozmów z Fiatem i problemy z jakimi fabryka borykała się na co dzień sprawiły, że
zderzenie FSO z gospodarką wolnorynkową na początku lat 90. było niezwykle trudne. Załamał
się zarówno eksport jak i sprzedaż krajowa. Dyrekcja fabryki uznała, że w oczekiwaniu na
inwestora jedyne, co może ocalić FSO to poprawa jakości. 27 listopada 1992 oficjalnie przyjęto
nową misję FSO, zgodnie z którą celem fabryki stało się: „Być najlepszą polską firmą w jakości
wyrobów i usług”.34 W celu realizacji misji w 1992 roku wdrożono nowy system zarządzania
przez jakość, czyli słynny Total Quality Management (TQM) (Załącznik 9). FSO było
prekursorem stosowania tej filozofii w Polsce i tym samym nie miało doświadczeń ani wzorów
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Boniecki, op. cit., s. 107.
Ibidem, s. 111-112.
31 Ibidem, s. 114.
32 Historia FSO, op.cit.
33 Boniecki, op. cit., s. 115.
34 Ibidem.s. 124.
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do naśladowania. Ówczesne kierownictwo FSO postanowiło czerpać wiedzę z jej źródła i
zainicjowało współpracę z Instytutem Jurana.35
Mimo problemów w rozmowach z Fiatem, współpracą z FSO zainteresowanych było wówczas
wiele światowych koncernów motoryzacyjnych, takich jak Daihatsu, Renault, Citroen czy
General Motors. Dzięki kontraktowi z Citroenem na dostawy wysokoprężnych silników
spalinowych możliwa była modernizacja Poloneza, który z udoskonaloną konstrukcją doczekał
się nowej odsłony modelu Caro w 1991 roku. 36 Rozmowy z amerykańskim koncernem
rozpoczęte pod koniec 1989 roku były jednak znacznie bardziej obiecujące. Listy intencyjny
pomiędzy FSO a GM podpisany 5 grudnia 1993 przewidywał m.in. że z taśm Żerania od 1994
roku będzie zjeżdżało 10 tys. Opli Astra, a docelowo zakład miał produkować 35 tys.
samochodów rocznie. 37 Plany współpracy z GM zakładały również modernizację Poloneza,
prac nad nowym modelem auta oraz rozwoju produkcji komponentów do przemysłu
motoryzacyjnego. W 1995 roku GM zrewalidował swoje stanowisko i stało się jasne, że
amerykański koncern jest zainteresowany wyłącznie montażem Opla na Żeraniu. FSO musiało
po raz kolejny szukać partnera i nowej alternatywy dla obecnej ścieżki rozwoju.
Rozwój na bazie międzynarodowych aliansów (1995–2004)
Przełom nastąpił 1995 roku, kiedy z ofertą współpracy wystąpił południowokoreański koncern
Daewoo. Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 16 sierpnia 1995 roku Ministerstwo
Przemysłu i Handlu uruchamiało proces prywatyzacji FSO, w którym główną rolę miało
odegrać właśnie Daewoo. Koreański koncern zobowiązywał się m.in. do:
•
•
•
•
•
•
•
•

nabycia co najmniej 60% udziałów w FSO
realizacji programu inwestycyjnego o wartości 1,5 mld USD do 2001 roku
docelowego poziomu produkcji ok. 500 tys. aut rocznie (w tym 200 tys. nowej generacji)
produkcji z 60–80% udziałem komponentów polskich (co było warunkiem umożliwiającym
eksport do UE)
uruchomienie produkcji nowoczesnych silników oraz skrzyń biegów
modernizacji Poloneza i kontynuacji jego produkcji do 1999 roku
produkcji samochodów nowej generacji (modele Lanos, Nubira i Leganza)
utrzymania poziomu zatrudnienia przez 3 lata oraz zachowania dotychczasowych
przywilejów socjalnych 38

14 listopada 1995 roku przedstawiciele zarządów FSO oraz Daewoo podpisali ostateczną
umowę w obecności ówczesnego wicepremiera Grzegorza Kołodko. Kontrakt przewidywał

Joseph M. Juran (24 grudnia 1904 - 28 lutego , 2008) urodzony w Rumunii amerykański inżynier i konsultant. Jest
znany głównie jako jeden z najbardziej wpływowych specjalistów w zakresie zarządzania jakością. Jest autorem
wielu wpływowych książek w zakresie tej tematyki, a w 1979 roku powołał Instytut Jurana, który ma na celu
popularyzację i rozwijanie jego metod.
36 Historia FSO, op.cit.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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likwidację przedsiębiorstwa państwowego FSO, przekształcenie jej w spółkę Skarbu Państwa
oraz finalnie utworzenie z Daewoo spółki typu joint venture. Cały ten skomplikowany proces
przeprowadzono w rekordowym tempie 6 tygodni. W rezultacie przekształceń powstała
spółka Daewoo-FSO Motor o kapitale zakładowym wysokości 200 mln dolarów. Daewoo
pomogło również w spłacie 90 mln dolarów zaległych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.39
Nowy koreański partner sumiennie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Do końca 1997
roku nakłady na inwestycje na Żeraniu oraz w filiach FSO wyniosły 623,9 mln dolarów.40 Dzięki
inwestycjom zakład w błyskawicznym tempie przeobraził się w nowoczesną fabrykę
spełniającą najlepsze światowe standardy. W ciągu zaledwie 3 lat wyremontowano tłocznie i
spawalnię, dobudowano nowy zakład montażu oraz lakiernię. Inwestycje w znaczny sposób
zwiększyły również zdolności produkcyjne fabryki do poziomu 225 tysięcy samochodów
rocznie. Równolegle z modernizacją procesu produkcji rozwijano zaplecze naukowobadawcze, które miało się stać podstawą do opracowania nowych konstrukcji i modeli.
Spółka przeszła również proces restrukturyzacji i optymalizacji procesów zarządzania, w
rezultacie którego stopniowo odzyskiwała konkurencyjną pozycję w krajowym przemyśle
samochodowym.41
Pod opieką koreańskiego partnera nowa spółka Daewoo-FSO kontynuowała i rozwijała
również działania w zakresie zarządzania jakością, tak aby sprostać najlepszym światowym
standardom w tym zakresie. Już w kilka tygodni po utworzeniu nowej spółki zainicjowany
został „Program 100” mający na celu właśnie upowszechnienie filozofii jakości wśród
pracowników oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie
kontroli i zarządzania jakością. Tytułowa liczba 100 odwoływała się do okresu trwania akcji
(100 dni), poziomu zaangażowania wymaganego od załogi (100%) oraz pożądanego poziomu
dobrych jakościowo wyrobów (100%).42 W efekcie akcji na dotychczasowe produkty spojrzano
z perspektywy klienta eliminując szereg najbardziej uciążliwych usterek oraz rozpoczęto
kolejną fazę projektu w cel podniesienia jakości dostaw i konstrukcji. W rezultacie tych
wysiłków w listopadzie 1998 roku fabryka na Żeraniu, jako pierwszy producent samochodów
w Polsce, zdobyła certyfikat ISO 9001 i uhonorowana została Polską Nagrodą Jakości. Dzięki
wielomilionowym inwestycjom proekologicznym we wrześniu 1999 r. spółka zdobyła również
certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.43
Prawdziwa rewolucja w krajowym przemyśle motoryzacyjnym nastąpiła jednak wczesną
jesienią 1997 roku w momencie wypuszczenia na rynek pierwszych modeli Daewoo-FSO z serii
100 tj. Lanosa, Nubiry, Leganzy (Załącznik 10). Nie dość, że premiera modeli wyprzedzała
pierwotne plany produkcyjne o niemal rok, po raz pierwszy w historii motoryzacji jeden
koncern wprowadzał na rynek jednocześnie trzy nowe modele, każdy w innym segmencie.44
39

Historia FSO, op.cit.
Ibidem.
41 Boniecki, op. cit., s. 137-139.
42 Historia FSO, op.cit.
43 Ibidem.
44 Historia FSO, op.cit.
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Co więcej w grudniu 1998 roku koncern zadebiutował na polskim rynku z modelem Matiz,
który niemal od razu zaczął bić rekordy popularności wśród polskich nabywców.
Walka o przetrwanie (2004–2014)
W wyniku kryzysu azjatyckiego, olbrzymiego zadłużenia i konfliktu z rządem Korei
Południowej, w 1999 roku koreański koncern Daewoo ogłosił bankructwo.45 Dla fabryki na
Żeraniu oznaczało to nagłą konieczność walki o przetrwanie. By to również początek końca
marki Daewoo-FSO, jako że klienci w obawie przed kłopotami z częściami i serwisem zaczęli
wybierać marki innych producentów, co spowodowało systematyczny spadek sprzedaży.
Zarówno zarząd, jak i załoga FSO były zdeterminowane do utrzymania produkcji i
ustabilizowania sytuacji spółki. W wyniku negocjacji z Daewoo 22 kwietnia 2004 roku FSO
uzyskało prawo do kontynuowania produkcji samochodów na bazie konstrukcji Daewoo-FSO
oraz prawo do produkcji i sprzedaży części do tych modeli na okres 7 lat.46 31 sierpnia 2004
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto również decyzję, że
firma wróci do swojej pierwotnej nazwy tj. Fabryka Samochodów Osobowych S.A. Prezesem
Zarządu został urzędujący do dziś Janusz Woźniak. W rezultacie tych zmian na maskach
popularnych Lanosów i Matizów produkowanych na Żeraniu po raz kolejny pojawił się znak
firmowy FSO w kształcie stylizowanej kierownicy (Załącznik 11).
Odzyskanie niezależności po upadku Daewoo i umowa pozwalająca na kontynuację produkcji
dało FSO jedynie trochę więcej czasu na znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej znalazła
się fabryka. W pierwszej dekadzie 2000 roku polski rynek zbytu na nowe samochody
znajdował się w kryzysie. 47 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2005 roku
spowodowało lawinowy wzrost importu używanych samochodów z Europy Zachodniej. FSO
musiało znaleźć nowe rynki zbytu dla swoich obecnych modeli oraz pozyskać nowe licencje,
które umożliwiałyby eksport w przyszłości. Rynków zbytu zaczęto poszukiwać na wschodzie
Europy. 11 października 2005 roku większościowy pakiet akcji FSO S.A. objął ukraiński koncern
CJSC ZAZ otwierając tym samym wschodnie rynki eksportowe. Równocześnie prowadzono
rozmowy z General Motors (które notabene przejęło większość koreańskich fabryk należących
Daewoo), które w 2007 roku zaowocowały podpisaniem umowy licencyjnej na produkcję
nowych modeli Chevroleta Aveo. Produkcję rozpoczęto symbolicznie 11 listopada 2007,
dokładnie w pięćdziesiątą szóstą rocznicę rozpoczęcia produkcji w zakładzie na Żeraniu. Janusz
Woźniak, Prezes i Dyrektor Generalny FSO tak komentował to wydarzenie:
Uruchomienie produkcji Chevroleta Aveo oznacza początek nowej ery w Fabryce.
Jesteśmy dumni z naszych wysoko wykwalifikowanych, solidnych i fachowych
pracowników. Dzięki niezwykle popularnemu produktowi wiodącej światowej marki,
instalacji nowych urządzeń w fabryce i korzyściom płynącym z tysięcy godzin szkoleń,
45

South Korea: The death of Daewoo. The Economist. 19 August 1999, dostępny na:
http://www.economist.com/node/233562 (dostęp 26.01.2015)
46 Historia FSO, op. cit.
47 Ibidem.
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jesteśmy pewni, że będziemy w stanie sprostać wymaganiom europejskich klientów
Chevroleta. 48
Niestety produkcja Chevroletów Aveo nie potrwała długo. W wyniku światowego kryzysu
finansowego w 2009 roku rozpoczęły się przestoje produkcyjne, a kryzys przemysłu
motoryzacyjnego wymusił podjęcie decyzji o całkowitym wstrzymaniu produkcji pod koniec
lutego 2011 roku. Tym samym w 2015 roku mijają cztery lata od kiedy ostatni samochód
zjechał z linii produkcyjnej fabryki na Żeraniu. Zatrudnienie zredukowano minimum, a
urządzenia zostały zabezpieczone. 49 Mimo, iż teoretycznie zakład gotowy jest do
uruchomienia produkcji w każdej chwili, im dłużej fabryka stoi bezczynna tym bardziej oddala
się realna szansa wznowienia działalności, szczególnie w kontekście dynamicznego rozwoju
przemysłu motoryzacyjnego i nowych technologii produkcji.
W latach 2011 i 2012 w polskich mediach kilkakrotnie pojawiały się informacje o negocjacjach
i planach inwestycyjnych znanych międzynarodowych koncernów. Produkcję na warszawskim
Żeraniu miał m.in. wznawiać japoński Nissan50, kanadyjska Magna czy indyjska Tata Motors51.
Niestety żadna z tych inwestycji nie doszła do skutku. W wywiadzie udzielonym dla polskiego
radia w 2013 roku ówczesny minister gospodarki Janusz Piechociński nie pozostawiał złudzeń,
że dopóki kryzys w przemyśle motoryzacyjnym nie zostanie zażegnany, dopóty FSO nie ma
szans na wznowienie działalności. 52 Mimo, iż minister był optymistą jeżeli chodzi o potencjał
i przyszłość FSO, jego zdaniem na decyzję o potencjalnej inwestycji niekorzystny wpływ ma
lokalizacja fabryki w stolicy, gdzie wynagrodzenie znacznie przekracza średnią krajową. W
komentarzu do wywiadu z ministrem Rzecznik FSO Krystyna Danilczyk dodaje, że zakład jest
gotowym na uruchomienie produkcji w każdej chwili. Montownia może zostać uruchomiona
w kilka miesięcy, podczas gdy pełna produkcja w niespełna rok.53

48

Historia FSO, op. cit.
„Puls Biznesu": Czyżby Nissan z FSO? PAP 31.01.2012 dostępna na:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11060207,_Puls_Biznesu___Czyzby_Nissan_z_FSO_.html#ixzz3mwwWvuZk
(dostęp 26.01.2015)
49

50

FSO nie będzie produkować auta Infiniti?, Wyborcza.biz, 17.10.2012 dostępne na:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12691035,FSO_nie_bedzie_produkowac_auta_Infiniti_.html (dostęp 26.01.2015)
51
Hindusi na Żeraniu? Tata Motors rozmawia z FSO, warszawa.gazeta.pl, 29.03.2011, dostępna na:
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,9340219,Hindusi_na_Zeraniu__Tata_Motors_rozmawia_z_FSO.html (dostęp
26.01.2015)
52 Fabryka na Żeraniu bez szans na reaktywację?, PolskieRadio, 23.02.2013, dostępna na:
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/788463,Fabryka-na-Zeraniu-bez-szans-na-reaktywacje (dostęp 26.01.2015)
53 Ibidem.
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Załącznik 1. Liczba samochodów w poszczególnych państwach na świecie na dzień 1-go stycznia 1927r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Stany Zjednoczone Ameryki Półn.
Wielka Brytania
Francja
Kanada
Australia
Niemcy
Argentyna
Włochy
Belgia
Nowa-Zelandia
Brazylia
Indie
Szwecja
Hiszpania
Związek Południowo-Afrykański
Holandia
Dania
Szwajcaria
Indie Holenderskie
Kuba
Meksyk
Irlandia
Japonia
Wyspy Hawajskie
Norwegia

22059910
984368
901000
820222
361602
318800
222610
150000
130000
123334
104561
100000
99200
85000
81000
65000
63170
51560
48800
45546
45134
44003
35292
31135
30320

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Urugwaj
Alger
Austria
Półwysep Malajski
Czechosłowacja
Wyspy Filipińskie
Północna Islandia
Finlandia
Chile
Egipt
Polska
Portugalia
Chiny
Puerto-Rico
Rumunia
Cejlon
Grecja
Maroko
Wenezuela
Zachodnia Afryka Brytyjska
Peru
Indo-Chiny
Wschodnia Afryka Brytyjska
Węgry
Jugosławia

28310
27851
27305
26868
23389
21993
20000
18100
18000
17115
16554
15500
14766
14686
14276
12135
11222
10900
10000
9235
9123
9011
8749
8700
8400

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
http://oldtimery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110:motoryzacja-w-polsce-w-xx-leciumidzywojennym&catid=24:inne&Itemid=548 (dostęp 26.01.2015)

Załącznik 2 CWS T-1 konstrukcji Tadeusza Tańskiego

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/CwsT1_torpedo.jpg (dostęp 26.01.2015)
Załącznik 3 Pracownicy FSO stawiają konstrukcję pierwszych hal

Źródło: http://www.fso-sa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html (dostęp 26.01.2015)
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Załącznik 4 Historyczna data na murach fabryki FSO na Żeraniu

Źródło: http://www.tvp.info/4009060/informacje/biznes/fso-konczy-produkcje/ (dostęp 26.01.2015)
Załącznik 5 Pierwsza Warszawa M-20 zjeżdża z taśmy produkcyjnej FSO na Żeraniu

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/9/10370/z10370339Q.jpg (dostęp 26.01.2015)
Załącznik 6 Legendarne modele samochodów FSO
M - 20 WARSZAWA

SYRENA

Polski FIAT

POLONEZ

Źródło: http://www.fso-sa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html (dostęp 26.01.2015)
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Załącznik 7 Destynacje eksportowe samochodów FSO
Eksport Warszawy
(1954-1973)
Bułgaria
26655
Węgry
21142
Chiny
8050
Rumunia
5653
Czechosłowacja 3396
Turcja
2217
Kuba
998
Kolumbia
849
Norwegia
841
Finlandia
615
Albania
436
Iran
365
NRD
316
Jugosławia
218
Brazylia
200
Ekwador
196
Mongolia
146
Wietnam
139
Korea Północna 113
Gwinea
98
Grecja
63
Arabia
40
Libia
37
ZSRR
26
Birma
25

Eksport Fiata 125p
(1968-1991)
Jugosławia
114526
Singapur
Czechosłowacja
82662
Senegal
Węgry
67887
Emiraty Arab.
NRD-RFN
52204
Kamerun
Wlk. Brytania
48370
Inne
Bułgaria
46500
Kongo
Francja
27663
Korea Północna
Egipt
21699
Gibraltar
Kolumbia
14875
Wietnam
Grecja
14616
Abu Dhabi
Irak
13092
Ivory Coast
Chiny
11849
Nowa Zelandia
Finlandia
11561
ZSRR
Belgia
10820
Turcja
Holandia
5746
Wyspy Komory
Dania
5631
USA
Iran
5334
Japonia
Ekwador
2504
Fidżi
Norwegia
2377
Gwinea
Austria
2250
Mali
Tajlandia
1873
Hong-Kong
Algieria
1575
Pakistan
1501
Liban
1460
Chile
1290
Kuweit
1238
Kuba
1229
Wyspy Kanaryjskie 1012
Szwajcaria
1005
Albania
943
Islandia
926
Malezja
912
Cypr
870
Irlandia
868
Kostaryka
824
Panama
653
Ghana
612
Jordania
476
Peru
420
Indonezja
386
Liberia
358
Arabia Saudyjska
352
Malta
302
Katar
273
Haiti
262
Nikaragua
239
Nigeria
223
Libia
191
Sierra Leone
185
Dominikana
180
Syria
170
Zair
167
Gwatemala
165
Tunezja
154
Szwecja
109
Maroko
100

80
76
69
67
62
51
41
40
40
30
27
26
23
20
19
12
8
5
4
4
3

Eksport Poloneza
(1978-1996)
Chiny
41335 Kazachstan
Wlk. Brytania
29705 Madagaskar
Egipt
17134 Austria
Francja
15009 Maroko
Jugosławia
8540
Algieria
Dania
5413
Komory
Holandia
5248
Łotwa
Belgia
4261
Burkina Faso
Finlandia
4093
Fidżi
Hiszpania
3916
Litwa
RFN
3455
Albania
Grecja
1245
Etiopia
Syria
1245
Peru
Kolumbia
803
Wenezuela
Boliwia
636
Brazylia
Urugwaj
595
Kostaryka
Jordania
511
Chile
500
Argentyna
482
Norwegia
437
Kuwejt
400
Macedonia
245
Węgry
216
Islandia
215
Bułgaria
212
Tajlandia
193
Izrael
187
Nigeria
186
Nowa Zelandia
167
Panama
151
Libia
135
Ghana
115
Korea Północna
107
Słowenia
107
Cypr
104
Singapur
96
Liban
86
Ukraina
77
Inne
63
Haiti
52
Arabia Saudyjska 41
Turcja
41
Jemen
38
Paragwaj
37
Sudan
36
Zambia
35
Senegal
32
Liberia
31
Rep. Płd. Afryki
30
Malta
23
Zimbabwe
23
Ekwador
22
ZSRR
22
Angola
21
Kuba
20
Włochy
18

14
12
11
10
9
9
9
6
6
6
5
5
5
4
3
3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: Boniecki, Z. (red.) (2010). Opowieść o FSO:
Historia tej warszawskiej fabryki. Oddział Warszawski SIMP KLUB Pracowników i Przyjaciół FSO, Warszawa.
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Załącznik 8 Rozmieszczenie sieci zakładów terenowych FSO na terenie Polski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Historia FSO, dostępna na: http://www.fso-sa.com.pl/plPL/historia_fso.html (dostęp 26.01.2015)

Załącznik 9 Zarząd i związki deklarują wdrażanie TQM (1992)

Źródło: http://www.fso-sa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html (dostęp 26.01.2015)
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Załącznik 10 Nowe modele Daewoo-FSO

Źródło: http://www.fso-sa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html (dostęp 26.01.2015)
Załącznik 11 Konstrukcja Daewoo pod marką FSO

Źródło: Fotografia autora
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