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Motoryzacja jest moim hobby odkąd pamiętam. 
Od małego bawiłem się samochodami, przeglą-
dałem gazety motoryzacyjne, obserwowałem 
samochody na ulicach mego miasta, czytałem 
książki i prasę poświęconą samochodom. Jed-
nym słowem chłonąłem wiedzę na temat moto-
ryzacji. Przypatrywałem się autom, które prze-
mierzały polskie ulice. Warto wspomnieć, że 
w naszym kraju motoryzacja ograniczała się do 
pojazdów produkcji krajowej oraz tych z bliskiego 
sąsiedztwa, tak zwanych socjalistycznych. Nie-
liczne były samochody zachodnie czy japońskie.
Wśród tych aut nie sposób było nie zauważyć 
mikrobusów i furgonetek Nysa. Muszę się pochwa-
lić, że jako dziecko miałem epizod związany 
z samochodami tej marki. Wszelkie wyjazdy na 

kolonie oraz wizyty w pracy u mojej mamy pod-
czas wakacji wiązały się z przejażdżką Nysą 
522 mikrobus. Do dziś pamiętam zapach jaki 
wydzielała każda Nysa w okresie letnich upałów. 
Pewne nieszczelności w podłodze powodowały 
dostawania się do wnętrza zapachu spalin, które 
mieszały się z zapachem rozgrzanych w słońcu 
tapicerek wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Tworzyło to niepowtarzalną woń niespotykaną 
w autach innej marki.
Samochody produkowane w Nysie nie miały boga-
tej palety barw. Auta, które pamiętam z dzieciń-
stwa, to samochody wyprodukowane w latach 
osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesią-
tych. Malowano je przeważnie na zielono, nie-
biesko (jasny i ciemny kolor), szaro, kremowo, 

Autor wśród samochodów 
z Nysy 
 Fot. archiwum autora

Nysa.indb   7Nysa.indb   7 21.10.2021   12:02:3821.10.2021   12:02:38



Od autora 

8

seledynowo. Niezwykle rzadko można było spo-
tkać Nysy z tego okresu malowane dwubarwnie.
Nysa na długo pozostanie w mojej pamięci ze 
względu fakt, iż był to model wykorzystywany do 
wielu zadań. Doskonale pamiętam Nysy w wer-
sjach przeznaczonych dla Pogotowia Ratunko-
wego pędzące na sygnałach. Żółte Nysy eksplo-
atował również PZMot jako samochody serwisowe. 
Najczęściej spotykaną Nysą była skradająca się 
po cichu niebieska Nysa milicji. Najrzadziej spo-
tykane były odmiany chłodnia i skrzyniowe.
Lata dziewięćdziesiąte to okres, kiedy Nysy były 
zastępowane importowanymi samochodami użyt-
kowymi, ewentualnie przez następcę Żuków – 
Lublina w przeróżnych wersjach nadwoziowych. 
Obecnie Nysy całkowicie zniknęły z polskich ulic 
i można je spotkać jedynie u kolekcjonerów albo 
w muzeach samochodów.
Fabryka budowała swoje samochody jakby tro-
chę w cieniu. Nigdy nie była porządnie doinwe-
stowana. Przez długie lata metody lakierowania 
budziły podziw, a raczej śmiech. Niewiele pisało 

się w prasie o prototypach, które powstawały 
w Nysie, lecz niestety z braku pieniędzy na inwe-
stycje lądowały na półce. O tym właśnie napisa-
łem w swojej książce, o nieznanych konstrukcjach 
z FSC, o różnych wersjach dostawczych Polo-
nezów, które zaczęły opuszczać taśmę w dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych. Aż do ostat-
niego dnia istnienia fabryki.
Muszę przyznać, że napisanie książki o samo-
chodach z Nysy nie było łatwe. Tak jak wspo-
mniałem wcześniej istnieje niewiele wzmianek 
w ówczesnej prasie na temat mało znanych kon-
strukcji z tej fabryki. Książkę zacząłem pisać 
w 2020 roku, a był to rok szczególny bogaty 
w obostrzenia wynikające z epidemii COVID 19. 
Nie udało mi się pojechać do Nysy. Wszystkie 
informacje zdobywałem zdalnie, a było to moż-
liwe dzięki mieszkańcom tego miasta związa-
nych niegdyś z fabryką lub interesujących się 
motoryzacją i dbających o to, aby produkowane 
tu Nyski nigdy nie zostały zapomniane.

Maj 2021 Marek Kuc

Podziękowania 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tej książki. To dzięki Wam udało się 
zgromadzić materiał na kolejną książkę, w któ-
rej przedstawiam czytelnikom historię polskiej 
motoryzacji w fabryce w Nysie.

Szczególnie mocno pragnę podziękować:
 – Pracownikom Przemysłowego Instytutu Moto-

ryzacji w Warszawie,
 – Pracownikom Instytutu Transportu Samocho-

dowego w Warszawie,
 – Markowi Czerwonogrodzkiemu, 
 – Krzysztofowi Sachs,

 – Robertowi Jabłońskiemu,
 – Robertowi Brykale i współtwórcom Muzeum 

Skarb Narodu,
 – dawnym Pracownikom Fabryki w Nysie: Hen-

rykowi Stasiakowi i Bogusławowi Lachowi.

Jeśli zamieszczone w tej książce zdjęcia lub 
rysunki zostały opisane nieprawidłowo bądź nie 
zawierają imiennego podpisu ich autora, wynika 
to z braku możliwości ustalenia osoby, która jest 
ich autorem. Za błędy zaistniałe w ich opisie 
z góry serdecznie przepraszam.
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Powstanie i rozwój fabryki 

W powojennej Polsce gruntownie odbudowywano 
przemysł. Powstawały kolejne fabryki, które pro-
dukowały niezbędne do życia przedmioty lub urzą-
dzenia. Polski przemysł został w bardzo dużym 
stopniu zniszczony działaniami wojennymi w okre-
sie II wojny światowej. Nowe fabryki powstały 
w miejscach, gdzie odbudowywano przedwo-
jenne zakłady lub adaptowano budynki, które 
wcześniej miały inne przeznaczenie. 
Podobnie było z fabryką w Nysie. Powstała w miej-
scu dawnych niemieckich koszar wojskowych, 
które zostały przekazane 24 lipca 1947 roku 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Zlokalizowano tu Fabrykę Mebli Stalowych 
„Zachód”. Produkcja była skierowana głównie do 
szpitali. W niespełna rok od przekazania budyn-
ków uruchomiono produkcję. W 1951 roku roz-
szerzono asortyment o inne stalowe produkty. 
W 1952 roku wyprodukowano 15 pierwszych 
samochodów bez wyposażenia wnętrza. W roku 
następnym podstawą produkcji fabryki stały się 
samochody. Dnia 1 lipca 1954 roku zmieniono 
nazwę fabryki na Zakłady Samochodowe w Nysie.

Rozwijająca się w kraju produkcja samochodów 
ciężarowych marki Star i Lublin powodowała 
konieczność produkcji zabudów specjalistycz-
nych. Na rynku brakowało producentów nadwozi 
furgonowych lub specjalistycznych. W Nysie zlo-
kalizowano produkcję nadwozi zabudowywanych 
na produkowanych w Polsce podwoziach samo-
chodów ciężarowych. Rozpoczęto wytwarzanie 
furgonów transportowych, nadwozi przystosowa-
nych do prowadzenia obwoźnych bufetów oraz 
pogotowia technicznego i obwoźnych kin bardzo 
popularnych w ówczesnych czasach. W 1955 roku, 
w związku ze zmianą profilu produkcyjnego, po 
raz kolejny zmieniono nazwę przedsiębiorstwa 
na Zakład Budowy Nadwozi Samochodowych.
Rozwinięcie produkcji samochodów ciężarowych 
i nadwozi furgonowych wpłynęło na usprawnie-
nie transportu na terenie kraju. Branża transpor-
towa jednak sygnalizowała brak lekkich samo-
chodów dostawczych o ładowności jednej tony 
lub przewozu do dziesięciu osób. Na rynku krajo-
wym nie wytwarzano tego typu pojazdów. W kra-
jach socjalistycznych jedynie w NRD produko-

 
Nysa N59-M  Fot. Marek Kuc Żuk A-03  Fot. archiwum PIMOT
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wano lekkie samochody skrzyniowe i furgony 
Framo V900. Samochód miał ładowność 750 kg. 
Napędzany był dwusuwowym silnikiem spalino-
wym o mocy 18 kW. 
Opracowaniem konstrukcji samochodu dostaw-
czego zajęły się dwie polskie fabryki – FSO 
w Warszawie i FSC w Lublinie. Warszawska 
fabryka nie miała możliwości ulokowania produkcji 
w fabryce na Żeraniu. Z tego względu przekazała 
wykonany przez siebie prototyp do Nysy. Jednak 
tutejsi inżynierowie ocenili go krytycznie. Auto 
okazało się zbyt małe. W Nysie wykonano wła-
sne prototypy. Inżynierowie z Nysy skontaktowali 
się z kolegami z Lublina, proponując współpracę 
mającą na celu unifikację pojazdów wytwarza-
nych w obu miastach. Do budowy samochodów 
obu marek wykorzystano zawieszenie przednie 
i tylne z samochodu Warszawa. Również jednostka 
napędowa wraz ze skrzynią biegów pochodziła 
od Warszawy. Podobna była też rama.
Fabryki w Lublinie i w Nysie podzieliły się rolami 
odnośnie do produkowanych wersji nadwozio-
wych. Nysa skupiła się na mikrobusach i karet-
kach pogotowia. Produkowała również furgony, 
których rynek potrzebował najwięcej. W Lubli-
nie wytwarzano przeważnie odmiany towarowe, 
począwszy od wersji pick-up, przez pożarniczą, 
towos i furgon, pojazdów z nadwoziem kontene-
rowym. Taki podział ujednolicił i niejako przypo-
rządkował odbiorców do poszczególnych fabryk.
Produkowane w Nysie pojazdy były prezento-
wane na licznych targach zarówno w Polsce, 

jak i zagranicą. Takie akcje akwizycyjne otwo-
rzyły drogę na eksport. Nasze mikrobusy wysy-
łano do Związku Radzieckiego, Rumunii Cze-
chosłowacji, Bułgarii, na Węgry, do Wietnamu, 
a nawet do Kambodży. Pojazdy z Nysy trafiały 
również do Finlandii, Ghany, Turcji. Na niektóre 
rynki eksportowano podwozia wraz z silnikami, 
gdzie powstawały konstruowane tam nadwozia 
i zabudowy.
Warto wspomnieć, że za żelazną kurtyną nie 
produkowano praktycznie aut o podobnej kon-
strukcji. Dopiero na początku lat sześćdziesią-
tych fabryki zaczęły opuszczać radzieckie Uazy, 
Rafy, czeskie Skody 1203 czy NRD-owskie Bar-
kasy B1000.
Mimo rosnącej produkcji i opracowywanych 
nowych wersji nadwoziowych, fabryka nadal 
pozostała niedoinwestowana. Z powodu braku 
własnej lakierni malowanie samochodów odby-
wało się na podwórku lub w halach, które nie 
były do tego przystosowane. Lakier nakładany 
był pistoletem. Stało się to przeszkodą w sprze-
daży na bardziej wymagające rynki. Ale i na to 
znaleziono sposób, choć bardzo skomplikowany, 
ale umożliwiający sprzedaż Nys za dewizy. Nad-
wozia mikrobusów i sanitarek wożono do Sanoka, 
gdzie w miejscowej fabryce autobusów pokrywane 
były lakierem w prawdziwej lakierni i prowadzony 
był montaż końcowy. Odmiany tropikalne wypo-
sażano w większe chromowane atrapy chłod-
nicy, kratki wentylacyjne w bocznych ścianach 
i dodatkową izolację termiczną sufitu.

Zagraniczna prezentacja 
samochodów Nysa  
 Fot. archiwum FSO
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Rosnąca produkcja wymuszała skrócenia czasu, 
w którym były wytwarzane i montowane nadwozia. 
W 1964 roku zmodernizowano samochód Nysa. 
W ofercie pojawiły się górnozaworowe silniki ben-
zynowe o zwiększonej mocy. Konstrukcja nad-
wozia nowego modelu, oznaczonego symbolem 
501, została uproszczona. Uruchomiono montaż 
taśmowy. Produkcja roczna przekroczyła 5500 
samochodów. W 1967 roku fabryka została roz-
budowana o nową kotłownię i lakiernię.

W 1968 roku fabryka została włączona do grupy 
POLMO czego skutkiem była kolejna zmiana 
nazwy na Fabryka Samochodów Dostawczych 
POLMO w Nysie. 
W październiku 1968 roku ruszyła produkcja zmo-
dernizowanej po raz kolejny Nysy oznaczonej 
symbolem 521. Tym razem gruntownie zmieniono 
przednią część auta, dopasowując ją do panują-
cych w motoryzacji kanonów mody. Dzięki zmia-
nom stylistyki przodu zyskano lepszy dostęp do 

 
Eksportowa Nysa lakiero-
wana w SFA w Sanoku 
 Fot. PIMOT

Samochody Nysa 501 
w różnych wersjach 
nadwoziowych  
 Fot. archiwum FSO
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komory silnika, co umożliwiało dokonanie więk-
szej ilości napraw od strony zewnętrznej. 
Wprowadzane przez cały czas nowe odmiany 
nadwoziowe sprawiały, że zainteresowanie Nysą 
na rynkach zagranicznych rosło z roku na rok.
Mimo drobnych modernizacji przez cały czas pro-
wadzono prace nad następcą Nysy. Producent 
zarówno sam, jak i przy pomocy FSC w Lublinie 
uczestniczył w budowie i badaniach kolejnych 
prototypów. Niestety, na przeszkodzie stał ciągły 
brak funduszy na wdrożenie całkowicie nowego 
modelu. Konstrukcja Nysy na tle rosnącej kon-
kurencji przestawała być atrakcyjna.
Mimo kolejnej modernizacji i wdrożenia do pro-
dukcji modelu 522, z roku na rok następował 
spadek eksportu. Fabryce groziło zamknięcie 
z powodu słabnącej rentowności. 

1 stycznia 1986 roku Fabryka została przyłączona 
do warszawskiej FSO, jako Zakład Samocho-
dów Dostawczych. Pracownicy działu konstruk-
cyjnego wspomagali warszawskich specjalistów 
przy opracowaniu dostawczych odmian Polone-
zów. Produkcja Poloneza Trucka została urucho-
miona w Nysie.
W fabryce opracowano szereg wersji Poloneza 
Trucka, który bardzo dobrze przyjął się zarówno 
na polskim rynku, jak i za granicą. Sprzyjały temu 
zmiany ustrojowe, które zaistniały w Polsce. Wcho-
dzący kapitalizm powodował wzrost małego biz-
nesu, który potrzebował niedużych i niedrogich 
samochodów dostawczych, jakim był Polonez 
Truck. W tym czasie upadały państwowe firmy, 
wojsko i policja zaprzestały modernizacji swojej 
floty, co skutkowało znacznym obniżeniem zapo-
trzebowania na Nysy. W Lublinie rozpoczęto pro-
dukcję znacznie nowocześniejszego następcy 
Żuka. Pod maskę lubelskich samochodów trafił 
od dawna wyczekiwany silnik diesla Andoria, co 
wpłynęło na zmniejszenie kosztów eksploatacji.
3 lutego 1994 roku zakończono produkcję Nysy, 
wykonując przez cały okres produkcji 393 333 
egzemplarze.
Zarząd fabryki zaczął rozglądać się za inwestorem 
strategicznym, który miałby wnieść swoją nowo-
czesną technologię. Rozmowy z francuską firmą 
Citroën doprowadziły do utworzenia montowni 
małego, niedrogiego samochodu dostawczego 
Citroën C-15. Z hiszpańskiej fabryki docierały 

Samochód Nysa 521-C podczas testów 
przeprowadzanych w ZSSR   Fot. PIMOT

Różne wersje Polonezów 
Truck i Nysa 522, czyli 
asortyment FSD w Nysie 
w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych  
 Fot. archiwum FSO
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do Polski zestawy montażowe. Pierwsze sztuki 
opuściły fabrykę w Nysie wiosną 1995 roku. Auto 
przyjęło się na naszym rynku. Samochód nie był 
nowoczesny, ale okazał się prosty w naprawach 
i ekonomiczny dzięki silnikowi diesla.
W 1996 roku FSO na Żeraniu i filia fabryki w Nysie 
zostały zakupione przez koreański koncern 
Daewoo. Mimo wejścia Koreańczyków nie prze-
rwano montażu Citroënów C-15, a wręcz prze-
ciwnie szykowano się do budowy nowoczesnej 
lakierni umożliwiającej lakierowanie na poziomie 
światowym, co pozytywnie odbiło się na jako-

ści nadal produkowanych tu Polonezów Truc-
ków. Inwestycja ta powstała z myślą o montażu, 
a nawet w przyszłości produkcji Citroëna Ber-
lingo. Mimo obecności Koreańczyków było przy-
zwolenie na współpracę z Francuzami.
W 1998 otwarto lakiernię i rozpoczęto montaż 
Citroënów Berlingo.
Powstające w Nysie samochody sprzedawały 
się znakomicie. Sytuacja ta wyglądała dobrze 
do roku 2002, kiedy to koncern Daewoo zban-
krutował. W jednej chwili zabrakło pieniędzy na 
zakup niezbędnych części do montażu samo-

 
Citroën C-15 montowany 
w Nysie w latach 
dziewięćdziesiątych  
 Fot. Marek Kuc

 
Kolejny model Citroëna 
– Berlingo również 
opuszczał fabrykę w Nysie 
 Fot. Marek Kuc
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chodów Citroëna. Dostawy zostały wstrzymane, 
a co za tym idzie produkcja. Uderzyło to również 
w Poloneza Trucka. Produkcję Trucka zakończono 
w czerwcu 2002 roku. Było to dużym zaskocze-
niem dla dealerów i potencjalnych nabywców, 
którzy w niedługim czasie planowali zakupić 
auta tego typu. 
Z inicjatywy dealerów i syndyka likwidującego 
fabrykę w Nysie udało się nawiązać porozumienia, 
na mocy których z pozostałych w fabryce części 
zmontować 166 nadwozi Poloneza Trucka DC. 
Jedyny problem to brak silników. FSO nie wytwa-
rzała już jednostek benzynowych do tego samo-
chodu. Nie było również możliwości wznowienia 
produkcji silników w FSO. Udało się jednak spro-
wadzić z francuskich magazynów Citroëna czę-
ści, z których zmontowano potrzebne jednostki 

napędowe. Pozostałe brakujące komponenty do 
budowy samochodów zakupiono u polskich pro-
ducentów. Powstałe w ten sposób Polonezy tra-
fiły do dealerów i szybko znalazły właścicieli. 
Po raz ostatni uruchomiono montaż dwustu truc-
ków w marcu 2003 roku. Niestety, mimo poszu-
kiwań inwestora, nikt przez wiele lat nie chciał 
kupić fabryki. Cześć budynków została wyna-
jęta, a pozostałe sukcesywnie są wyburzane. 
Jednak tradycja motoryzacyjna w Nysie pozosta-
nie. Wprawdzie w nowej lokalizacji, ale to nie jest 
najważniejsze. W chwili oddawania książki do 
druku ma zostać uruchomiona belgijska fabryka 
baterii do samochodów elektrycznych. Również 
przewidywane jest uruchomienie produkcji samo-
chodów elektrycznych.
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Nysa 501 (1964–1969)

Popyt na produkowane w Nysie samochody 
dostawcze rósł wraz z paletą nowych odmian 
specjalistycznych, które znajdowały wielu klien-
tów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tym 
samym kończyły się możliwości fabryki pozwa-
lające na zwiększenie produkcji. Konstrukcja 
Nysy była niezbyt nowoczesna i czasochłonna, 
a skąpe zaplecze techniczne fabryki nie pozwa-
lało na znaczne uproszczenie i skrócenie pro-
cesów technologicznych związanych z produk-
cją i lakierowaniem pojazdów. 
Aby zwiększyć moce produkcyjne fabryki, wpro-
wadzono kształtowanie większych elementów 
nadwozia na obciągarkach. Spawanie zastą-

piono zgrzewaniem. Uruchomiono taśmową linię 
montażu. 
W 1964 roku zaprezentowano i wdrożono do pro-
dukcji zmodernizowany model Nysa 501. Zmie-
niono symbolikę oznaczającą model na podobną 
do tej używanej w FSO, w fabryce na Żeraniu. 
Wprowadzono trzycyfrowe kody oznaczające 
poszczególne modele samochodów. 
Nowy model Nysy wyróżniał się odmienionym 
przodem wyposażonym w panoramiczne dwu-
częściowe szyby przednie montowane w miej-
sce czterech płaskich. Nowe rozwiązanie popra-
wiło widoczność kierowcy i estetykę nadwozia. 
Polepszono też nadmuch powietrza na przednie 

Nysa 501   Fot. ZSD Nysa
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szyby. Rozwiązanie to zaczerpnięto z prototypów 
N63, które zaprezentowano w 1963 roku na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich. Kolejną 
zmianą w modelu 501 było wprowadzenie dwóch 
otwieranych pokryw dachowych usprawniających 
przewietrzanie wnętrza. W tylnej ścianie zamon-
towano nowe lampy zespolone, tak zwane „cze-
koladki”, pochodzące z samochodów FSO War-
szawa i Syrena. 
We wnętrzu wprowadzono nieznaczne zmiany 
kosmetyczne. Na malowanej lakierem młotko-
wym desce rozdzielczej pojawił się napis 501.

Do napędu Nysy 501 stosowano dwa rodzaje 
silników. Dolnozaworowy M-20 o mocy 38,3 kW 
(52 KM) i nowszy górnozaworowy S-21 o mocy 
51,4 kW (70 KM). Obydwa silniki były jednost-
kami czterocylindrowymi o pojemności skokowej 
2120 cm3 i pochodziły z samochodu osobowego 
FSO Warszawa. 
Silnik górnozaworowy montowano przeważnie 
do Nys przewidzianych na eksport i do wszyst-
kich sanitarek i radiowozów MO. Jednostka dol-
nozaworowa stanowiła źródło napędu większo-
ści pojazdów przeznaczonych na rynek krajowy.
Model 501 wytwarzano we wszystkich znanych 
dotychczas wersjach nadwoziowych. Modele eks-
portowe nadal wyróżniły się dwubarwnym malo-
waniem i większą, chromowaną atrapą chłod-
nicy. Standardowo montowano radioodbiornik. 
Auta przeznaczone na eksport do krajów tropi-
kalnych miały boczne kratki wentylacyjne oraz 
podwójny izolowany dach. 
Mikrobus przeznaczony na rynek krajowy i do 
odbiorców ze strefy klimatu umiarkowanego 
wyposażony był skromniej. Nadwozie przeważ-
nie lakierowano na dwa kolory, gdzie dach był 
biały. Źródło napędu stanowił najczęściej stary 
silnik dolnozaworowy M-20.
Do 1967 roku utrzymano współpracę z Sanocką 
Fabryką Autobusów polegającą na lakierowaniu 
i montażu końcowym wersji eksportowych mikro-
busu i sanitarki. Powodem zaprzestania tej dość 

Nysa 501 miejsce kierowcy   Fot. ZSD Nysa

Nysa 501M mikrobus  
 Fot. ZSD Nysa
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Nysa 501F furgon   Fot. ZSD Nysa  Nysa 501T towos   Fot. ZSD Nysa

Nysa 501P propagandowa 
z widocznym rzutnikiem 
umieszczonym w oknie 
bocznym  
 Fot ZSD Nysa
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skomplikowanej współpracy było uruchomienie 
własnej lakierni w Nysie. 
W ofercie pozostały również samochody z nad-
woziem furgon i towos. 
Dużym zainteresowaniem na rynkach ekspor-
towych cieszyła się sanitarka Nysa 501S. Wnę-
trze wyposażano zgodnie z życzeniem zama-
wiającego. Sanitarki kierowane na rynek krajowy 
wyposażano w dwie pary noszy montowanych pię-
trowo. Górne wykonane z brezentu nosze można 
było złożyć i zamontować na lewej ścianie, na 
której zamontowano szafkę na sprzęt medyczny 
i lekarstwa. Po prawej stronie umieszczono dwa 

siedzenia ze składanymi oparciami. Auto wypo-
sażono w nagrzewnicę i dwa wentylatory prze-
działu medycznego. Sanitarna Nysa mogła peł-
nić rolę gabinetu zabiegowego, co było ważne na 
wsiach, gdzie występowały problemy z dostępem 
do służby zdrowia. Eksportowe odmiany sanita-
rek wyposażano w zlewozmywak ze zbiornikiem 
na wodę. Samochód produkowany był również 
w wersji tropikalnej. 
Sanitarką zainteresowali się też Węgrzy. Przez 
wiele lat Nysa stanowiła trzon transportu sani-
tarnego w tym kraju. 

Nysa 501C chłodnia  
 Fot. ZSD Nysa

Nysa 501 furgon ogólnego przeznaczenia z wysokim 
dachem   Fot. ZSD Nysa

Nysa 501 furgon piekarniczy z wysokim dachem  
 Fot. ZSD Nysa
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W ofercie pozostały również samochody z nad-
woziem furgon, towos i kinowóz. Do tych wersji 
dołączyła Nysa 501P (propagandowa). Była to 
modyfikacja bardzo podobna do kinowozu z tą 
różnicą, że samochód miał możliwość nadawa-
nia dźwięku podczas jazdy i możliwość wyświe-
tlania obrazu z wnętrza pojazdu po odsunięciu 
szyby w oknie bocznym na zewnętrzny ekran. 
Auto wyposażono w spalinowy agregat prądo-
twórczy pozwalający na funkcjonowanie wszyst-
kich urządzeń z dala od dostępnej sieci ener-
getycznej. 
W 1965 roku zaprezentowano furgon izotermiczny 
własnej konstrukcji. Występował on w dwóch wer-
sjach 501I (izoterma), który nie miał własnego 
źródła chłodu oraz wersja 501C (chłodnia) chło-
dzony suchym lodem. 
Obydwie wersje miały wbudowane poszycie 
komory w postaci szczelnej blaszanej wanny na 
podłodze i na ścianach wykonane z ryflowanej 
blachy aluminiowej. Przestrzeń między blasza-
nymi ścianami a poszyciem wypełniona została 
kształtkami styropianowymi. W wersji chłodni-
czej na przedniej ścianie zamocowano pojem-
nik na suchy lód. Dostęp do pojemnika zapew-
niały drzwi w prawej ścianie nadwozia. Na tylnej 
ścianie kabiny między siedzeniami zamonto-
wano termometr, aby kierowca mógł kontrolo-
wać temperaturę. 

Chłodnia mogła przewozić 750 kg towaru i 50 kg 
suchego lodu oraz dwie osoby w kabinie. Produk-
cję tej wersji uruchomiono w 1967 roku.
W oparciu o wersję furgon opracowano dwie 
wersje samochodów z podwyższonym dachem. 
Jedna z nich była furgonem ogólnego przezna-
czenia, druga furgonem piekarniczym. Obie wer-
sje powstały w 1966 r. na życzenie Ministra Han-
dlu Wewnętrznego.
W obu wersjach w tylnej ścianie nad drzwiami 
zabudowano unoszoną do góry klapę ułatwiającą 
załadunek wysokich towarów. W furgonie ogól-
nego przeznaczenia w prawej ścianie przedziału 
towarowego umieszczono przesuwane drzwi. 
Druga wersja była przeznaczona do przewozu 
świeżego pieczywa. Auto zostało wyposażone 
w dwie otwierane pokrywy umieszczone w prawej 
ścianie. Jedna odchylana do dołu, a druga pod-
noszona do góry ułatwiające załadunek skrzy-
nek lub koszy z pieczywem.
Fabryka zleciła przeprowadzenie badań przez 
Politechnikę Krakowską. Badania te dowiodły 
iż dotychczasowe zawieszenia kół przednich 
mają zbyt małą sztywność kątową. Zwiększono 
ją, wprowadzając dodatkowy stabilizator. Tylne 
zawieszenie wyposażono w dwukoliste gumowe 
elementy sprężyste.
Zastosowanie podwyższonego dachu w samo-
chodach Nysa wymusiło wprowadzenie uspraw-

Nysa 501 radiowóz MO 
 Fot. ZSD Nysa
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nień w zawieszeniu. Samochody tej marki prowa-
dziły się dość kiepsko w wersji z niskim dachem. 
Podniesienie środka ciężkości ujemnie wpły-
nęło na trakcję. Mimo usprawnień w zawiesze-
niu żadna wersja Nysy z podwyższonym dachem 
nie weszła do produkcji seryjnej. 
Kolejną nową odmianą była Nysa przeznaczona 
dla Milicji i innych służb MSW (Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych). Po obu stronach nadwo-
zia zamontowano drzwi przesuwne ułatwiające 
szybkie opuszczenie pojazdu przez milicjantów 
siedzących na czteroosobowej kanapie usta-
wionej zgodnie z kierunkiem jazdy. W zależno-
ści od przeznaczenia samochodu, za oparciem 
siedzenia postawiono ścianę oddzielającą funk-
cjonariuszy od osób konwojowanych, do których 
był możliwy dostęp po otwarciu tylnych jedno-
skrzydłowych drzwi (wersja konwojowa), w przy-
padku wersji operacyjno-wypadowej nie było 
ścianki działowej, a za siedzeniem znajdowała 
się dwuosobowa kanapa odwrócona tyłem do 
kierunku jazdy. Aby ułatwić milicjantom opusz-
czenie pojazdu, zastosowano tylne drzwi dwu-
skrzydłowe. Na dachu radiowozu, niezależnie 
od wersji, umieszczona została duża pokrywa 

umożliwiająca obserwację miejsca interwencji 
lub ewakuację w przypadku wywrócenia radio-
wozu. W przedniej części dachu znajdowała 
się niebieska lampa błyskowa. Okna radiowozu 
można było zabezpieczyć osłonami z gęstej siatki 
chroniącej przed ich wybiciem podczas ewentu-
alnych demonstracji. 
W 1967 roku przeprowadzono drobne zmiany 
stylistyczne w samochodach Nysa 501. Zmie-
niono pokrywę przedziału silnika, a wraz z nią 
atrapę chłodnicy. Wprowadzono uproszczony 
kształt. Otwory wentylacyjne wycięto bezpośred-
nio w blasze pokrywy przedziału silnika. Z tyłu 
pojazdu zamontowano większe, bardziej wyrazi-
ste lampy pochodzące z Warszawy 223. Zmiany 
w nadwoziu, które wprowadzono w 1967 roku, 
wpłynęły na uproszczenie technologii produk-
cji nadwozi. Modernizacja parku maszynowego, 
poprawa technologii montażu oraz nowa lakier-
nia wpłynęły na przyspieszenie procesu produk-
cji samochodów i poprawę ich jakości. Działa-
nia te wymusił wzrost eksportu, a co za tym idzie 
zwiększenie produkcji.
 Samochody Nysa 501 produkowano do 1969 roku. 
Zastąpiono je unowocześnionym modelem 521. 

Podstawowe dane techniczne samochodu Nysa 501

Układ napędowy: silnik umieszczony podłużnie z przodu, 
napęd na koła tylne (4×2).
Silnik: typu M-20, benzynowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 
dolnozaworowy, o pojemności 2120 cm3 i mocy 38,3 kW 
(52 KM) przy 4000 obr/min lub typu S-21 benzynowy, 
rzędowy, 4-cylindrowy, górnozaworowy, o pojemności 
2120 cm3 i mocy 51,5 kW (70 KM) przy 4000 obr/min.
Skrzynia biegów: trzybiegowa, częściowo synchroni-
zowana.
Hamulce kół przednich i tylnych bębnowe. 
Hamulec roboczy uruchamiany hydraulicznie, jednoob-
wodowy.

Hamulec postojowy mechaniczny, taśmowy działający 
na wał napędowy.
Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza ślimakowa.
Układ nośny: rama podłużnicowa spawana.
Nadwozie: wagonowe, całkowicie stalowe, zamknięte, 
o konstrukcji szkieletowej, spawane ze stalowych profili 
o przekroju „omega”, poszycie zewnętrzne ze stalowej 
blachy. Podłoga wykonane z desek sosnowych.
Wymiary nadwozia: długość 4410 mm, wysokość 1955 mm, 
szerokość 1760 mm.
Ładowność: w zależności od wersji, mikrobus 850 kg.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2400 kg.
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 Nysa 503 (prototyp 1965)

W 1964 roku Fabryka Samochodów Osobo-
wych na Żeraniu opracowała i wykonała proto-
typy samochodów osobowych Warszawa 210 
i Syrena 110. Miały one zastąpić dotychczas pro-
dukowane w FSO modele samochodów osobo-
wych. Podobnie jak w przypadku poprzednich 
modeli Warszawy, model 210 miał być dawcą 
podzespołów do innych samochodów produko-
wanych w polskich fabrykach. 
Jako pierwsi z tej koncepcji chcieli skorzystać 
inżynierowie z Sanockiej Fabryki Autobusów, 
którzy przygotowali mikrobus SFA-4 Alfa o nie-
zwykle futurystycznym nadwoziu zaprojektowa-
nym przez znanego polskiego malarza, artysty 
plastyka Zdzisława Beksińskiego, zatrudnionego 
w SFA jako projektant nadwozi.

Ze względu na fakt, iż w FSO wykonano tylko 
jeden prototyp Warszawy 210 oraz dwa silniki: 
4-cylindrowy o pojemności skokowej 1656 cm3 
i mocy 68 KM oraz 6-cylindrowy o pojemności 
skokowej 2485 cm3 i mocy 85 KM, do budowy 
prototypów Alfa doraźnie wykorzystano podze-
społy z seryjnie wytwarzanych modeli samocho-
dów Nysa i Warszawa.
Prace nad sanockim prototypem przerwano po 
wypadku jednego z badanych pojazdów, uzna-
jąc konstrukcję za niebezpieczną i wymagającą 
sporych zmian koniecznych, aby dopuścić auto 
do produkcji. 
W 1965 roku wykonano prototyp samochodu Nysa 
503, który podobnie jak Alfa miał bazować na 

Prototyp mikrobusu Nysa 
503  
 Fot. archiwum FSO
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podzespołach Warszawy 210 i lubelskiego pro-
totypu A-40, który miał zastąpić Żuka. 
Podbnie jak w przypadku sanockiej Alfy fabryka 
nie otrzymała podzespołów z FSO. Aby nie tracić 
czasu na oczekiwanie aż inżynierowie z Żerania 
wykonają i przekażą do Nysy jednostkę napędową 
i zawieszenie zdecydowano, że do budowy pro-
totypu zostaną wykorzystane podzespoły z aktu-
alnie produkowanych pojazdów. 
W 1965 roku w FSD Nysa wykonano dwa proto-
typy samochodu Nysa 503 w wersjach nadwozio-
wych mikrobus i furgon. Prototypy w znacznym 
stopniu różniły się od poprzednich seryjnie pro-
dukowanych modeli Nys. Największą różnicą było 
umieszczenie siedzeń kierowcy i pasażera. Tym 
razem zlokalizowano je nad przednią osią. Takie 
rozwiązanie spowodowało wydłużenie przestrzeni 

ładunkowej przy podobnej długości pojazdu. Sil-
nik umieszczono nad osią przednią między sie-
dzeniami. Napęd był przekazywany na tylną oś. 
Poszycie nadwozia, podobnie jak w poprzed-
nich Nysach, nie miało zbyt wielu przetłoczeń. 
Boczne blachy miały jedynie w dolnej części nie-
wielkie przetłoczenia. Z przodu wstawiono dwu-
częściową giętą szybę. Samochód, podobnie jak 
dotychczasowe modele Nys, miał jedne drzwi 
z lewej strony, z prawej zaś dwoje drzwi. W tyl-
nej ścianie umieszczono drzwi dwuskrzydłowe.
W samochodzie wykorzystano przednie i tylne 
lampy od samochodu osobowego Warszawa 
203 sedan. Przednie kierunkowskazy pocho-
dziły z ciężarowego Stara 25. 
Prototypy przeszły jazdy testowe zakończone 
badaniami. Nadwozia uzyskały bardzo zły wynik 
ze względu na małą sztywność.
Jeszcze w 1965 roku wstrzymano prace nad pro-
totypem Nysy 503. Powodem było zaniechanie 
prac nad Warszawą 210, która miała współdzie-
lić elementy zawieszenia i napędu wraz z Nysą 
503. Przyczyną zakończenia rozwoju konstruk-
cji Warszawy 210 była decyzja zakupu licencji 
na samochód osobowy Fiat 125, którego produk-
cję zlokalizowano w FSO.
Inżynierowie z Nysy skupili się na doskonaleniu 
modelu 501, który wszedł do produkcji w 1964 
roku. Kolejne prototypy samochodów dostaw-
czych mające zastąpić Nysę i Żuka budowane 
były z wykorzystaniem podzespołów Polskiego 
Fiata 125p.

   
Prototyp Warszawy 210   Fot. Marek Kuc  Prototyp SFA-4 Alfa  Fot. archiwum SFA 

 
Prototyp Nysy 503   Fot. archiwum PIMOT
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