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Zgodnie z wymogiem formalnym wskazuję osiągnięcie artystyczne w postaci projekt sylwetki zewnętrznej i wnętrza 
w części pasażerskiej dla rodziny pociągów typu dmu – LINK, zrealizowany dla PESA Bydgoszcz SA jako aspirujący 

do spełnienia warunków określonych w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

PODSTAWOWE DANE I INFORMACJE PERSONALNE:

WYKSZTAŁCENIE:

Doktorat: „Projektowanie czół pojazdów szynowych. Stylistyka, ergonomia, technologia”

Promotor: dr hab. Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2010

Studia podyplomowe: Design Management, Szkoła Główna Handlowa i Instytut Wzornictwa Przemysłowego w 
Warszawie, 2009

Praca magisterska: „ Modułowy barek do pojazdów kolejowych”

Promotor: dr hab. Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2006

Studia magisterskie: 4 lata ASP Warszawa, Wydział Wzornictwa, V rok i dyplom ASP Gdańsk

UCZELNIE (dydaktyka):

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa, Pracownia: Proces Wdrożenia Produktu, 
specjalizacja: transport od 2016 (wcześniej: Pracownia gościnna) 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Wzornictwa, 
pracownia: Projektowanie Produktu, od 2008

Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i Wyższa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, studia 
podyplomowe „Total Design Management” – wykładowca od 2015

RYNEK (praca w zawodzie):

PESA Bydgoszcz SA./Dział Badań i Rozwoju od 2005

Główny Projektant Wzornictwa

Kierownik zespołów: ds. Wzornictwa przemysłowego (do 11 projektantów), Zespoły: ds. Wyposażenia i Zabudowy 
oraz zespół technologów (do 35 inżynierów)

CIRCLE – studio projektowe – projekty realizowane wspólnie z Kamilą Kamińską od 2010

Niezależny projektant – projekty realizowane pod własnym nazwiskiem
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1.1. O sobie

Jestem projektantem przemysłowym. Pracuję w 
fabryce, tworzę produkty, projektuję by wypro-
dukować i sprzedać, wdrażam nie przekracza-
jąc terminów i budżetu, mój sukces warunkuje 
sprzedaż, akceptacja rynku, zadowolenie klienta.

Jestem naukowcem, dydaktykiem. Wróciłem 
na uczelnię i do pracy ze studentami po okresie 
pracy zawodowej i pierwszych sukcesach ryn-
kowych. Nie jestem naukowcem poszukującym 
teorii, raczej jak żołnierz w okopie weryfikuję 
ją z rzeczywistością. Tworzę modele działania i 
zarządzania wzornictwem, by pozwolić ideom 
przetrwać, dotrzeć do ludzi i zaistnieć choć na 
chwilę.

Działam również jako niezależny projektant i 
konsultant współpracując z CIRCLE, firmą projek-
tową mojej żony Kamili Kamińskiej. Pracujemy 
głównie dla małych i średnich firm w Polsce. To 
moja druga perspektywa rynkowa. Patrząc z po-
zycji menadżera dużej organizacji, studia projek-
towe czy MŚP to poddostawcy elementów dla 
moich projektów. Polski rynek to w 99% takie fir-
my. Znam ich zalety i  braki, cenię i staram się 
wspierać projektami i doradztwem ich chęć roz-
woju i wzrostu.

Jestem rzemieślnikiem. Kocham przedmioty i 
proces ich powstawania dla nich samych.

Jestem artystą, bo czasem zapominam, że nie 
tworzę dla siebie.

Przedstawiłem się. Zrobiłem to przede wszystkim 
powodowany potrzebą, by określić perspektywę 
i obszary działania, do których chcę się odnosić. 
Menadżer, pracownik naukowy, niezależny pro-
jektant to trzy, wciąż niezależne światy. Styka-
ją się, współpracują z różnym skutkiem, dużo tu 
deklaracji, znacznie mniej wymiernych efektów. 
Stawiam sobie pytanie dlaczego się tak dzieje i 
co robić by osiągnąć więcej, tworzyć wartościo-
we i skuteczne gospodarczo produkty. Działając 
aktywnie w tych trzech obszarach (przemysł, na-
uka, projektowanie) cierpię na schizofrenię, na-
rzekam na arogancję przemysłu, naiwność pro-
jektantów, niekonkretność nauki. Posiadam naj-
dłuższą listę słusznych pretensji i jeszcze dłuższą 
listę rzetelnych usprawiedliwień. To mój materiał 
wejściowy zarówno dla praktycznego działania 
jak i rozważań teoretycznych oraz podstawa pro-
gramu dydaktycznego. Sytuacja w jakiej (na wła-
sne życzenie) się znalazłem wygenerowała pro-
blemy, które musiałem rozwiązać i wnioski,  
 

WSTĘP
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którymi staram się dzielić ze studentami, projek-
tantami, firmami i instytucjami.  
 
1.2 Interdyscyplinarność, synteza i synergia.
 
Świadomie i chętniej używam słowa produkt niż 
projekt. Oznacza ono bowiem rozszerzenie ob-
szaru działania projektanta na cały proces wdro-
żenia. Finałem takiego działanie nie jest zrealizo-
wanie przyjętych założeń projektowych, a dostar-
czenia powtarzalnego przedmiotu dużej grupie 
teoretycznie podobnych użytkowników, a prak-
tycznie jednak kompletnie różnych ludzi. Wią-
że się to z realnym przyjęciem odpowiedzialno-
ści za ten przedmiot w pudełku, który podaje 
nam sprzedawca, za który płacimy i który zabie-
ramy do domu. W przemyśle przejście drogi od 
dostrzeżenia potrzeby do jej zaspokojenia ozna-
cza zaangażowanie wielu ludzi, ogromnych inwe-
stycji i czasu. Nie jesteśmy więc na szczęście z na-
szą odpowiedzialnością sami. Odpowiadamy za 
całość projektu wspólnie i nie możemy oceniać 
wzornictwa w oderwaniu od sumy działań zwią-
zanych z wprowadzeniem produktu na rynek ani 
w nich aktywnie nie uczestniczyć. Pozostaje więc 
jedna droga i jest nią jak najlepsze zrozumienie 
i ścisła współpraca z różnymi obszarami kompe-
tencji w całym procesie definiowania i wdrażania 

produktu. Dla projektanta oznacza to koniecz-
ność posiadania podstawowej, ale szerokiej wie-
dzy niezbędnej do zrozumienia ludzi, ich zróżni-
cowanych motywacji, kompetencji i sposobów 
działania. W toku mojej pracy zawodowej wdra-
żałem gotowe i sprawdzone rozwiązania lub wy-
pracowywałem własne metody pracy z interdy-
scyplinarnymi zespołami specjalistów w różnych 
dziedzinach. W pierwszej kolejności inżynierami, 
menadżerami i planistami Działu Badań i Rozwo-
ju (dalej R&D) i szerzej z działami marketingu, lo-
gistyki, produkcją czy serwisem. Obecnie kieruję 
kilkoma zespołami zarówno projektantów jak i in-
żynierów i technologów. Za swój duży, indywidu-
alny sukces traktuję pełną integrację tych grup, 
które nie współpracują ze sobą mniej lub bardziej 
ściśle, a tworzą jedną całość, mają wspólne cele, 
działają razem i wspólnie są rozliczane. Moi inży-
nierowie odpowiedzialni za całość zabudowy po-
jazdów zapewniają mi pełną integrację z innymi 
obszarami technicznymi działu R&D , a następ-
nie z logistyką i produkcją. Projektanci z kolei od-
powiadają za funkcjonalność, co wiąże się ze sta-
łym kontaktem z marketingiem i klientami z cze-
go korzystają konstruktorzy uzgadniając ważne 
dla siebie kwestie techniczne. Wspólnie pracu-
ją z grupą odpowiedzialną za homologację, two-
rząc dla nich dokumenty, a jednocześnie weryfi-

Tramwaj SWING dla Gdańska – EURO 2012, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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kując nowe rozwiązania. Wynikiem takiej filozo-
fii działania jest też wiedza, wyrażona przez sze-
reg zasad i metod zarzadzania złożonym proce-
sem realizowanym przez duży interdyscyplinarny 
zespół, które stanowią indywidualny, oryginalny 
know-how wypracowany przeze mnie w ramach 
organizacji dla której pracuję. Działania w prze-
myśle traktuję jako swego rodzaju laboratorium, 
gdzie mam okazję sprawdzać różne metody dzia-
łania, potem wybrane i opisane jako studia przy-
padku stanowią podstawę dla mojej aktywności 
dydaktycznej i naukowej. 
 
Na uczelniach w prowadzonych przeze mnie pra-
cowniach projektowych przyjąłem program opar-
ty na wprowadzaniu jak najszerszego kontekstu 
związanego z problematyką definiowania i two-
rzenia produktu. Podkreślając wagę interdyscy-
plinarności, staram się świadomie rozmywać gra-
nicę pomiędzy wzornictwem, techniką i marke-
tingiem. Pytania o rynkowy sens pomysłu, au-
tentyczność potrzeby, metodę realizacji, for-

mę sprzedaży uważam za tak samo uprawnione 
jak rozważania skierowane na estetykę, ergono-
mię czy funkcjonalność. W znacznej mierze go-
dzę się oczywiście na pewne symulowanie obsza-
rów w ramach realizowanych przeze mnie projek-
tów ze studentami wzornictwa, ale staram się by 
większość zdobytej przez nich wiedzy opierała się 
na konsultacjach ze specjalistami w danej dzie-
dzinie (kadry wydziałów technicznych, firmy, in-
stytucje, użytkownicy). Cel dydaktyczny jaki so-
bie stawiam nie wiąże się z opanowaniem jakiejś 
konkretnej wiedzy, co przy całej jej rozległości i 
szybkich zmianach nie jest po prostu sensowne i 
możliwe. Najważniejsze jest by student rozumiał 
samą istotę procesu wdrażania produktu i swo-
je w nim miejsce oraz identyfikował i komuniko-
wał się z otaczającymi go obszarami i siłami. W 
realnej pracy zawodowej łatwo wpaść w próżnię 
bezradności, która wytwarza się pomiędzy py-
chą twórcy, a bezradnością trybiku w dużej i bez-
względnie działającej machinie produkcji i sprze-
daży jaką jest rynek i przemysł.

Tramwaj JAZZduo – warianty sylwetki zewnętrznej, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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Tramwaj SWING – prace przy zabudowie czoła, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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Powyższy rozdział pragnę poświecić swojej pra-
cy w przemyśle. Celowo używam tu określenia „ 
w przemyśle” nie „dla przemysłu” ponieważ do-
tyczyć on bowiem będzie moich działań i osią-
gnieć, które zrealizowałem jako projektant fa-
bryczny na stale związany z firmą. W PESA Byd-
goszcz SA pracuję od przeszło dekady (2005), za-
czynałem jako młody projektant, mający koordy-
nować działania firm zewnętrznych, dziś jestem 
Głównym Specjalistą firmy, menadżerem i sze-
fem kilku zespołów, odpowiadający nie tylko za 
design, ale za cały proces konstruowania i wdro-
żenia bardzo złożonych i zaawansowanych tech-
nicznie produktów jakimi są Pojazdy Szynowe 
(pociągi zespolone, tramwaje, wagony, lokomo-
tywy i metro) w ramach struktury Działu Badań 
i Rozwoju. Nadal projektuję, ale przede wszyst-
kim nadzoruję prace w kilku czy kilkunastu pro-
jektach, realizowanych równolegle przez bli-
sko pięćdziesięciu moich pracowników (cały czas 
szybko rośniemy) w podległych mi zespołach fa-
brycznych. Do tego należy jeszcze dodać koordy-
nację prac wykonywanych przez zewnętrzne fir-
my projektowe, jednostki badawcze i uczelnie, 
oraz firmy poddostawcze z całego świata biorące 
udział w procesie projektowania i konstruowania 
pojazdów. 
 

Tu zdobyłem największe doświadczenie prak-
tyczne, a w konsekwencji moją wiedzę teore-
tyczną i programy dydaktyczne pracowni, któ-
re prowadzę opieram w znacznej mierze na mo-
delach wypracowanych poprzez weryfikację me-
todologii naukowej z rzeczywistością rynkową. 
W kraju, gdzie duży przemysł generujący własne, 
rozpoznawalne produkty właściwie przestał ist-
nieć, a wzornictwo zajmuje się głównie rzemio-
słem, teorią lub współpracą z MŚP (co sam rów-
nież czynię) słowo „przemysłowy” stało się bar-
dziej szyldem, niż faktyczną definicją kierunku w 
jakim podążamy czy obszarem naszego działa-
nia. Dziś tym bardziej wdzięczny jestem za możli-
wość zdobywania realnych doświadczeń podczas 
realizacji dużych, często międzynarodowych, mi-
liardowych kontraktów i projektowania złożo-
nych, zaawansowanych produktów, przy uży-
ciu najnowszych technologii i narzędzi. Kontakty 
międzynarodowe, współpraca z doświadczonymi 
i różnorodnymi klientami (Niemcy, Włosi, prak-
tycznie cała Europa Środkowa i dalej Wschód 
od Rosji i Ukrainy po Kazachstan) pozwala kon-
frontować własne doświadczenia i osiągnięcia ze 
standardami funkcjonującymi w UE i na świecie. 
Zlecając prace, podpatruję też jak pracują naj-
lepsze i najbardziej znane firmy projektowe (np. 
Giugiaro Design) czy jednostki badawcze w Euro-

PRZEMYSŁ
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pie, tę wiedzę przenoszę nie tylko do działań za-
wodowych, lecz również na grunt uczelni i na niej 
opieram treści przekazywane studentom w ra-
mach realizowanych ćwiczeń projektowych.

Problemy i możliwości rozwoju wzornictwa po-
strzegam z trzech perspektyw: jako pracownik 
nauki i dydaktyk, dalej niezależny projektant  
(czego dotyczyć będą rozdziały: Uczelnie i Studio 
projektowe), a w końcu menadżer dużej organi-
zacji działającej na korporacyjnych zasadach. Naj-
mocniej moje spojrzenie ukształtowała praktyka 
realizacji, budowa zespołu fabrycznego oraz rola 
menadżera. Wiem, że często rynek narzucaj mi 
swoją „wolę” skierowaną na sukces mierzony zy-
skiem i wydajnością, stale wymaga kompromisu, 
współpracy, polegania na innych, ale tylko dzięki 
niemu mogę nie tylko tworzyć, a przede wszyst-
kim docierać do milionów ludzi, wpisywać się w 
tło ich życia. Inaczej, po co miałbym to robić? 
 
2.1 Zespół
 
Do pracy w firmie przemysłowej nie trafiłem 
przypadkiem, bo profesor Marek Adamczewski 
to nie przypadek, ale osoba szczególnie dla mnie 
ważna, nauczyciel, promotor, a z czasem partner 

we wspólnych działaniach i projektach. To on po-
lecił mnie, młodego projektanta, jeszcze studenta 
dyrektorowi, stosunkowo niewielkiego (kilkadzie-
siąt osób) Działu Rozwoju PESA, z którym współ-
pracował wraz ze swoją firmą i innymi projektan-
tami z ASP w Gdańsku. Pierwsze moje sukcesy, to 
nasze wspólne nagrody DESIGNER ROKU 2006 i 
DOBRY WZÓR, które otrzymaliśmy za zaprojekto-
wanie pociągu DMU 218Mc. Firma MaradDesign 
zrealizowała projekt czoła (J. Gołębiewski) i kabi-
ny maszynisty (M. Gorczyński), ja samodzielnie, 
jako projektant PESA, wnętrze w części pasażer-
skiej. Potem często uzupełnialiśmy się przy reali-
zacji takich projektów jak EMU „Bydgostia” czy 
w projekcie wagonów barowych dla Inter City. 
Profesor Marek Adamczewski, dziś mój mentor 
i przyjaciel stworzył podwaliny, bazę na której 
ja budowałem dalej. Moje pojawienie się w fir-
mie, zbiegło się ze stopniowym rozwojem rynku 
zamówień w Polsce, związanym z możliwością 
zakupów przy wsparciu funduszy strukturalnych 
UE. Pionierski okres, gdy powoli projektowano 
i budowano na zamówienie jeden pociąg czy 
tramwaj powoli dobiegł końca. Polska zamawiała 
coraz więcej, równolegle po pierwszych doświad-
czeniach na wschodzie (Ukraina, Litwa) zaczęły 

Bartosz Piotrowski – 2007
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się marzenia o rynkach w Europie zachodniej i na 
świecie. Musieliśmy rozwijać się i przyśpieszać w 
takim tempie, że sama współpraca z zewnętrz-
nymi firmami stała się za mało efektywna. Firma 
miała ambicje i ja również, design coraz mocniej 
kształtował produkty i sposób ich tworzenia. Za-
cząłem budować fabryczny zespół projektantów, 
w czasie gdy dla PESA i Działu Rozwoju, w którym 
pracowałem rozpoczął się nowy rozdział. 
 
Stworzenie obecnego, fabrycznego zespołu uwa-
żam za jedno ze swoich najważniejszych działań. 
Zaczynając nie posiadałem, żadnego wzorca, 
z czasem dowidziałem się i doświadczyłem, że 
takiego wzorca po prostu nie ma. Zespół we-
wnętrzny w firmie, to garnitur szyty na miarę, są 
oczywiście pewne trendy, fasony, najistotniejsze 
jednak pozostaje pytanie po co go powołujemy, 
jakie są nasze potrzeby, oczekiwania, ale i moż-
liwości czy warunki, w których mamy działać. 
Zespól projektantów, który stworzyłem ma za za-
danie generować od kilkunastu do kilkudziesięciu 
projektów ofertowych rocznie, z czego wygramy 

i wdrożymy kilkanaście kontraktów. W tej grupie 
jeden lub dwa projekty to produkty tworzone od 
podstaw, nowe, innowacyjne, często związane z 
wejściem na nowe rynki. Wiele osób pojawiało 
się w zespole przez ostatnie lata, jedni sprawdzili 
się i chcieli iść dalej, inni nie dali rady pracować 
na etacie i pod tak dużą, stałą presją. To co spra-
wia mi ogromną satysfakcję to to, że dziś jego 
trzon, grupę młodych, ale już doświadczonych 
projektantów stanowią głównie moi wychowan-
kowie. Zatrudniam ludzi z całej polski i z zagrani-
cy, oceniam doświadczenie, kompetencję, zaan-
gażowanie, a jednak to oni zostali, wytrzymują 
presję i moją często bezkompromisową obecność 
i wizję. Talent to ich indywidualny „problem”, 
więc w takim razie czego ich nauczyłem? Posta-
wy, metody, pasji? Ten zespół to ludzie, którym 
jedynie stworzyłem ramę i pokazałem drogę. 
Chyba więc, nie tyle jestem dumny z samego ze-
społu, co z wpływu, który mam nadzieję w jakiejś 
części ukształtował tych ludzi. 
Jeśli pracujesz w przemyśle i projektujesz przed-
mioty z pragmatyczną myślą o ich natychmiasto-

Zespół ds. Wzornictwa Przemysłowego – wnętrze Działu Badań i Rozwoju Pesa Bydgoszcz SA 2015
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wym wdrożeniu, coraz mocniej zaczynasz zajmo-
wać się stroną realizacyjną. Dotyczy to zarówno 
techniki, technologii i nadzoru nad wdrożeniem, 
jak i kontaktu z rynkiem klientów i użytkowni-
ków oraz śledzeniem całego cyklu życia produk-
tu. Również dla mnie istotny stał się produkt jako 
całość, nie tylko fragment procesu związany z de-
signem. W liceum kończyłem profil matematycz-
no-fizyczny i szło mi całkiem nieźle do momen-
tu kiedy zdecydowałem, że będę artystą i przed-
mioty ścisłe zacząłem jedynie „zaliczać” (z ko-
nieczności w wersji rozbudowanej). Dziś nie stro-
nię od konferencji związanych bezpośrednio z de-
signem, ale np. międzynarodowe seminaria do-
tyczące lekkich rozwiązań projektowych i techno-
logicznych w lotnictwie inspiruję mnie zdecydo-
wanie bardziej niż „święta designu” organizowa-
ne już chyba w każdym możliwym miejscu w Pol-
sce. Zmagając się z odwiecznymi problemami ro-
dzącymi się na styku działania projektanta i inży-
niera, siłą rzeczy coraz bardziej musiałem wcho-
dzić w obszary związane z fizyczną weryfikacją i 
realizacją własnych lub cudzych pomysłów. Roz-
pocznę myśl, od cytatu: „fajny ten twój tramwaj, 
ale zepsuł się ostatnio i stał na skrzyżowaniu” - w 
przemyśle zrozumiałem, że nie funkcjonuje tu 
pojęcie: „mój, dobrze zrobiony projekt”, jest tyl-
ko wspólny produkt - działa albo coś jest nie tak. 
Jeśli jestem niezadowolony z wyniku, przede 

wszystkim sobie należy zadać pytanie o przyczy-
nę. Najwyraźniej nie zrozumiałem wystarczająco 
złożeń, za słabo zintegrowałem się z uczestnika-
mi procesu, nie dopilnowałem wtedy, gdy można 
było jeszcze coś zmienić.  
 
W efekcie takiego myślenia, uzyskałem w zespole 
wakaty dla inżynierów i zacząłem traktować za-
budowę pojazdu jako całość. Pasażer chce bez-
piecznie jechać, siedzieć lub trzymać się wygod-
nie, odczuwać odpowiednią temperaturę, mieć 
dobre oświetlenie, dotykać przyjemnych faktur, 
nie kaleczyć się „niezbędnymi śrubami”, cieszyć 
się kolorami, wyglądem pojazdu dedykowanym 
specjalnie dla jego miasta. Projektanci i inżynie-
rowie przestali „współpracować”, stworzyłem je-
den zespół w ramach którego po prostu pracu-
ją razem. Oczywiście projektant daje ostatecz-
ną formę, a inżynier wykonuje obliczenia i doku-
mentację, ale rdzeń - odpowiedź na problem de-
finiują razem. Oczywiście projektant daje osta-
teczną formę, a inżynier wykonuje obliczenia i 
dokumentację, ale rdzeń - odpowiedź na pro-
blem definiują razem. Często wymyślam bazę 
rozwiązania, w tym pomysł na funkcjonalność i 
technologię, dalej pracujemy wspólnie lub przej-
muje dopracowanie rozwiązania delegowany ze-
spół. W końcu udało nam się wypracować lep-
sze rozwiązania od strony wzornictwa, a jedno-
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cześnie kilkakrotnie tańsze, lżejsze lub sprawniej 
działające. Przekonałem najpierw szefa Działu 
Rozwoju, potem prezesa i zarząd firmy, myślę, że 
cenili moje zaangażowanie, pochwały klientów, 
nagrody, ale ostatecznie przekonały ich cyfry. Po-
wierzyli „ artyście” władzę nad kierowaniem kil-
kudziesięcioma inżynierami i realną odpowie-
dzialność za realizację, często miliardowych kon-
traktów.

Kierowanie połączonymi zespołami to ostatni 
etap mojej pracy nad planowaniem i budową ze-
społu. Działamy w tej formule już od ponad roku, 
a do wdrożenia szykujemy mój pierwszy projekt 
stworzony w takiej formule EMU ELF2 dla rynku 
krajowego. W tym momencie mam poczucie, że 
wypracowaliśmy i uruchomiliśmy wstępną ramę 
działania, teraz koncentrujemy się nad dopraco-
waniem podziału administracyjno-funkcjonalne-
go, zdefiniowaniem grup obszarowych i wyłonie-
niem ich liderów, którzy wraz z naszym dalszym 
rozwojem i wzrostem zatrudnienia (do około 60 
osób) obejmą funkcje kierowników-menadżerów. 
W tych zadaniach aktywnie współdziała ze mną 
mój zastępca, za chwilę doktor: inż. Maciej Gry-
giel. 
 
2.2 Proces
 
Każdy kto działał przy realizacji założonych, wie-
loetapowych zadań, wie że oprócz dobrych po-

mysłów i kompetencji poszczególnych członków 
zespołu najważniejsze jest zintegrowanie wszyst-
kich działań w ramach procesu tworzenia pro-
duktu. Pierwszą rzeczą którą trzeba zaprojekto-
wać jest sam „projekt” - wytyczyć drogę dojścia 
od idei do rozwiązania i realizacji. Musimy zde-
klarować terminy, zbudować harmonogram, 
określając wzajemne zależności, stworzyć i za-
twierdzić budżet, pozyskać i zabezpieczyć różne-
go rodzaju zasoby. Teorią i praktyką planowania i 
przebiegu procesu zajmuję się zarówno w ra-
mach pracy menadżera jak i włączam te zagad-
nienie do zadań projektowych w pracowniach 
wzornictwa na UTP i ASP. W oparciu o istniejące 
wcześniej rozwiązania i własne doświadczenia 
praktyczne stworzyłem bazowy model procesu 
oparty o 4 podstawowe etapy: Definiowanie, 
Projektowanie, Realizacja, Eksploatacja. Ten mo-
del jest obecnie wykorzystywany w Dziale Roz-
woju PESA do opracowania procesu dla całej na-
szej organizacji czyli blisko 400 osób podzielo-
nych na zespoły o różnych specjalnościach (w 
tym projekcie również aktywnie uczestniczę). 
Specyfika modelu procesu, opiera się przede 
wszystkim na praktyce jego zastosowania w pro-
jektach realnie wdrożeniowych. Musiałem prze-
łamać w nim kilka zdawało by się niezmiennych 
dogmatów. Przytoczę kilka przykładów. Kluczowe 
jest zrozumienie funkcji etapu Projektowanie i 
jego celu, którym nie jest wypracowanie poszcze-
gólnych rozwiązań, ale integracja projektu jako 

EMU ELF – pakiet reflektorów, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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między obszarowej całości, co nazywam zapro-
jektowaniem struktury produktu. Konsekwencją 
tego jest zgoda na to, że wszystko poza tym prze-
działem, projektowaniem już nie nazywamy. Pro-
jektanci musieli zrozumieć, że kiedy szkicują swo-
je pierwsze koncepcje to nie projektują, a dopie-
ro definiują swoje cele. Wzornictwo „coś” musi 
narysować, bo takim językiem i obszarem operu-
je, ale to jedynie deklaracja, kierunek. Podobnie 
ustalamy rodzaj napędu, czy typ systemu klima-
tyzacji lub kwotę z którą chcemy wytwarzać. De-
finiowanie to sformułowanie celu, a nie docelo-
we rozwiązanie. Przejdźmy dalej - po etapie Pro-
jektowania następuje etap Realizacji, i tu znowu 
inżynierowie musieli zrozumieć, że kiedy opracu-
jemy zasadę, określimy designspace (relacje mię-
dzy obszarami), potwierdzimy założenia funkcjo-
nalne i techniczne i zamkniemy designfrezze 
(tzw. zamrożenie projektu) to wykonania doku-
mentacji już projektowaniem nie nazwiemy. Jest 
Realizacją taką samą jak wdrożenie prototypu. 
Jedyna różnica jest taka, że najpierw budujemy 
na papierze (w komputerze), a potem na hali. 
Kiedy dodamy do tego zasadę, że nie ma powro-
tu do raz uzgodnionego i zamkniętego etapu, 
otrzymujemy nową formułę procesu, który oczy-
wiście ramowo już znamy. Różnica ukryta jest w 

jego podziale i interpretacji, to że nie dotyczy on 
już osobno wzornictwa czy inżynierii, a integruje 
proces jako między obszarową, interdyscyplinar-
ną całość. Z jednej strony ma on zoptymalizować 
przebieg całego wdrożenia, połączyć wydzielone 
obszary o różnej specyfice, z drugiej jako przyjęta 
strategia działania wytworzyć efekt synergii, nie-
możliwy w sytuacji, gdy każdy skupia się na swo-
im wydzielonym, indywidualnym procesie pro-
jektowania. Całość tego zagadnienia wraz z uzu-
pełnieniem go o liczne studia przypadku, jest 
bazą opracowanego przeze mnie programu 
przedmiotu „Strategia Projektowania  - Rola pro-
jektanta w procesie rozwoju nowego produktu”  
który prowadzę w ramach studiów podyplomo-
wych Total Design Management – IWP/PW (patrz 
rozdział Uczelnie). 
 
2.3 Projekty 2005 – 2010
 
Okres ten wydzieliłem z kilku ważnych powodów. 
Są to projekty realizowane z reguły całkowicie sa-
modzielnie od wstępnych koncepcji po wdroże-
nie, jest to też okres „rozpędzania” się całej firmy 
i pozyskania pierwszych dużych i międzynarodo-
wych kontraktów. Obroniona w 2010 praca dok-
torska opisuje je bardzo szczegółowo, zwłaszcza 

Planowanie procesu projektowego dla tramwaju SWING, Pesa Bydgoszcz SA
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w kontekście tematu czyli projektowania sylwetki 
zewnętrznej pojazdów. Wreszcie pod koniec tego 
okresu rozpocząłem w pełni działalność dydak-
tyczną na uczelni. Wszystkie, większe i ważne 
projekty znajdują się w załączniku „Wykaz twór-
czych prac zawodowych”, tu przytoczę tylko te, 
które z jakiegoś powodu były istotne lub przeło-
mowe. 
 
Rodzina pojazdów DMU 218 (2006) – Projekt 
wnętrza dla tego pojazdu był moim pierwszym 
całościowym i niezależnym zadaniem projekto-
wym. Na początku nie wiedziałem praktycznie 
nic, byłem świeżo zatrudnionym studentem, 
przygotowującym się do zakończenia studiów i 
obrony pracy magisterskiej. Sam zaprojektowa-
łem wnętrze wraz z toaletą dla osób niepełno-
sprawnych. W tym projekcie głównie słuchałem, 
uczyłem się i sprawdzałem w praktyce. Premiera 
miała miejsce na największych na świecie targach 
branży transportowej INNOTRANS 2006 w Berli-
nie. Za projekt otrzymaliśmy nagrody, a ja i firma 
uwierzyliśmy, że potrafię sam zaprojektować po-
ciąg. 
 
DMU ATR220 NICOLAUS (2008) – Pierwszy kon-

trakt na zachodzie, we Włoszech i pierwszy w 
którym pojawiły się punkty za design. Zaczęło się 
jeżdżenie po Europie do klientów i poddostaw-
ców, wzornictwo nie było już dodatkiem, bo 
klient traktował je z powagą równą ustaleniom 
technicznym. Opis projektu jest jednym z przy-
kładów dobrych praktyk w podręczniku Design 
Management/Zarządzanie Wzornictwem wyda-
nym przez Instytut Wzornictwa. Firma po raz 
pierwszy zauważyła, że design można wprost 
przeliczyć na pieniądze (punkty w przetargu), ja 
uwierzyłem, że mogę zaprojektować wszystko i 
dla każdego. Włosi chwalący polski design - po-
zbyliśmy się kompleksów. 
 
Projekt Polskiego Pociągu wysokich prędkości 
(2008) - Wygrana w zamkniętym konkursie orga-
nizowanym przez IWP dla Inter City Polska. 
Wspólnie z firmą MARAD Marka Adamczewskie-
go zwyciężyliśmy, mając jednocześnie chyba naj-
większą ze wszystkich świadomość, jako „ludzie z 
branży”, że nie ma on właściwie większych szans 
na wdrożenie i że nikt dla Polski zamawiającej je-
dynie 20 składów, takiego projektu jako całości 
nie zrealizuje. Coś jednak zostało, Marek Adam-
czewski nadzorował przetarg z ramienia IC i uda-

DMU ATR220 – wnętrze, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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ło mu się wprowadzić kolorystykę i cześć naszych 
wskazań projektowych. W ramach zespołu, przy-
gotowałem samodzielnie jeden wariant malatury 
i projekt wnętrza. Potem PESA startowała w prze-
targu na takie pociągi w konsorcjum z BOMBAR-
DIEREM - największą firmą w branży transporto-
wej na świecie. Byłem członkiem zespołu odpo-
wiedzialnym za design i zabudowę wnętrza, którą 
w ramach konsorcjum mieliśmy prowadzić, ale 
terminy się przesuwały i nasz partner podjął de-
cyzję o wycofaniu się. W polskim Pendolino, fir-
my ALSTOM, z prac konkursowych wykorzystano 
moją koncepcję malatury zewnętrznej, czym dla 
świętego spokoju swojego i przełożonych w 
PESA, chwalę się raczej rzadko. 
 
Rodzina tramwajów niskopodłogowych SWING 
(2009) – Są projekty, które stanowią cezurę, za-
mykają lub rozpoczynają jakiś etap. Tak jak ATR 
dał nam odwagę i otworzył nam drogę na za-
chód, tak SWING nauczył nas co znaczy przygoto-
wać i przeprowadzić projekt wielkoseryjny, rozpi-
sany na lata. Półtora miliarda przychodu,186 
identycznych tramwajów i dwa lata ciągłych do-
staw. Nowoczesny tramwaj od podstaw zrealizo-
wany jako duża seria, wymagał zmiany myślenia 
w całej firmie, umiejętności samego zaplanowa-
nia procesu, przestawienia produkcji, rozbudowy 

firmy. Pojawiły się też technologie i firmy, które 
były niedostępne przy kilku czy kilkunastu sztu-
kach na jakie opiewały wcześniejsze zamówienia. 
Dziś kilkaset SWINGów w różnych wersjach jeździ 
w prawie całej Europie Środkowej (Polska, Wę-
gry, Rumunia, Bułgaria). Dla mnie i dla firmy była 
to przede wszystkim lekcja planowania i zarza-
dzania dużym, seryjnym projektem.

 
Rodzina pojazdów EMU ELF (2010). Ten projekt 
to kolejna doświadczenie, istotne zwłaszcza dla 
mnie jako projektanta. Na jego bazie stworzyłem 
modułowy system zabudowy wnętrz dla PESA. 
Logikę uzyskania dużej powtarzalności elemen-
tów, podpatrywałem u konkurencji już od dawna. 
Powtarzanie modułów okiennych, pólek to było 
oczywiste. Udało mi się stworzyć system w ca-
łości oparty o jeden moduł długości (1900mm). 
Najpierw opracowałem moduł optymalny ergo-
nomicznie i konfiguracyjnie pod kątem ustawia-
nie miejsc, dalej w ten sam moduł zacząłem wpi-
sywać kolejne funkcjonalności: toalety, porta-
le drzwiowe, strefy dla dzieci, kawiarniane, etc. 
Powstał pojazd, który składał się tylko z jedne-
go modułu dużego i małego używanego tylko na 
końcówkach członów na podniesionym pokładzie 
(ze względu na „stałą” długość podestu nad wóz-
kiem między członowym). Efekt był widoczny, w 

Tramwaj SWING w Cluj (Rumunia), producent: Pesa Bydgoszcz SA
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ATR miałem 47 różnych, tworzywowych elemen-
tów zabudowy, które pieczołowicie rozrysowywa-
łem w CAD, w ELFie już tylko 2 standardowe. Do-
datkowo konstruktorzy zaprojektowali konstruk-
cję tak, że główne siły przeprowadzono podłogą 
i dachem, dzięki czemu mogliśmy dowolnie usta-
wiać drzwi i okna na niskich pokładach. Poprawi-
ło to naszą elastyczność, w kontekście personali-
zacji pojazdów pod wymagania klienta, uspraw-
niło i przyśpieszyło produkcję i serwis, znacznie 
obniżyliśmy też koszty jednorazowe (oprzyrzą-
dowanie, dokumentacja, etc.). Łatwo możemy to 
zaobserwować porównując np. ELFa regionalne-
go dla Kolei Mazowieckich i aglomeracyjnego za-
projektowanego dla SKM– obydwa jeżdżące w 
Warszawie. 
 
W 2010 roku na targach INNOTRANS w Berlinie 
czoło pojazdu miało pierwszy w Europie homolo-
gowany i dopuszczony do ruchu system pochła-
niania energii zderzenia stworzony według wy-
magań najnowszych norm. Miałem w tym okre-
sie przyjemność współpracować z nieżyjącym już 
niestety dr Włodzimierzem Abramowiczem, eks-
pertem światowej klasy  od zagadnień związa-
nych z pochłanianiem energii i teorii elementów 
skończonych wykorzystywanej w obliczeniach 

(m.in. praktyczne prace dla Hondy, BMW). Od-
powiadałem również za aerodynamikę pojazdu, 
którą zajmowałem się w ramach projektu sylwet-
ki zewnętrznej. Optymalizację oporów powietrza 
i redukcję szumów konsultowałem z innym wy-
bitnym, polskim ekspertem dr hab. Inż. Januszem 
Piechną (m.in. samochód Beskid). W trakcie pro-
jektu zaczęliśmy też tworzyć zespół fabryczny, 
jako pierwszy dołączył Mariusz Gorczyński (wcze-
śniej MaradDesign), który kontynuował moją 
wstępną, funkcjonalną koncepcję układu kabiny. 
Potem we wszystkich późniejszych projektach ko-
lejowych (m.in. ACATUS2 i ACATUS+, LINK, DART, 
SUNDECK, ELF2), aż do dziś, prowadził już całko-
wicie samodzielnie ten specyficzny i wydzielony 
obszar. 
 
EMU ACATUS 2 (2010) -  Powstał niemalże rów-
nolegle, różni się wzornictwem, ale oparliśmy go 
na tej samie bazie konstrukcyjnej co ELFa. Z za-
łożenia miał być pojazdem tańszym i skierowa-
nym na rynek krajowy. Nie posiadał nowych sys-
temów zderzeniowych Elfa, czoło było proste, 
bez podziałów na element główny, kabinowy i 
tak zwany nos, które z przyczyn serwisowych za-
cząłem wtedy wprowadzać. Posiadał natomiast 
zgodny z Elf system modułowy, z prostszymi i 
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tańszymi rozwiązaniami w poszczególnych mo-
dułach (np. jedna linia świetlna). Dbaliśmy by ze 
względów marketingowych pojazdy różniły się 
widocznie. Brak systemów zderzeniowych powo-
li jednak wyłączał go z przetargów i rynku, nato-
miast jego udane i niedrogie elementy systemu 
zabudowy, zaczęły przenikać w ramach obniża-
nia kosztów na pokład Elfów. Doposażony w sys-
temy pochłaniania energii zderzenia i po liftingu 
czoła wrócił i był sprzedawany na rynku polskim 
jako ACATUS +. Była to kolejna lekcja: najtaniej 
jest sprzedawać to samo. Stworzyliśmy zbyt krót-
ką serię, gdzie pojazdy faktycznie były tańsze, ale 
powstało ich zbyt mało by zamortyzować wyso-
kie koszty jednorazowe. Kilkanaście ACATUSÓW 
2 jest eksploatowanych przez Koleje Małopolskie 
 
2.4 Projekty 2011 – 2016
 
Tak jak pierwszy, opisany okres był czasem zdo-
bywania doświadczeń w pracy zawodowej, roz-
poczęcia budowy zespołu wewnątrz firmy, podję-
cia współpracy z CIRCLE i uruchomienia pracow-
ni projektowej na UTP, tak drugi określił bym jako 
stopniowe dojrzewanie, wypełnianie, dopraco-
wywanie i korygowanie przyjętej zasady myśle-

nia i działania. Jako PESA stworzyliśmy podstawo-
wą gamę produktów (EMU, DMU, Tramwaj nisko-
podłogowy), pozyskaliśmy nowe rynki i rozbudo-
waliśmy firmę. Teraz już nie mogliśmy działać je-
dynie w oparciu o rynek krajowy, by produkować 
ponad sto pojazdów rocznie musieliśmy zacząć 
szukać zleceń na całym świecie, a co najmniej 
opanować teren UE oraz kontynuować działania 
na bliższym i dalszym wschodzie. W tym kolej-
nym okresie projektowane przeze mnie produk-
ty udało się sprzedać w większych seriach i co-
raz bardziej prestiżowym klientom. Dostarczy-
liśmy tramwaje dla Moskwy (120 sztuk!), Sofii i 
praktycznie wszystkich większych miast w Polsce 
(Warszawa, Gdańsk, Łódź, Kraków, Chorzów, Byd-
goszcz, Toruń, Częstochowa, Szczecin). Intensyw-
nie prowadzimy działania w kierunku opanowa-
nia rynków zachodnich (Niemcy, Francja, Skan-
dynawia). Udało się sprzedać prawie 100 EL-
Fów, rozbudowaliśmy gamę produktów na rynki 
wschodnie, stworzyliśmy pierwszą multisystemo-
wa lokomotywę GAMA. Weszliśmy na rynek nie-
miecki, najpierw poprzez prywatnych przewoźni-
ków (Netinera, NEB), potem zdobywając ogromy 
kontrakt dla Kolei Niemieckich – DB, mających 
opinię najbardziej kompetentnego i wymagające-

EMU ACATUS 2 dla Kolei Małopolskich, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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go przewoźnika na świecie (1,2 mld euro, do 500 
pociągów DMU LINK DB). We Włoszech umocni-
liśmy naszą pozycję przygotowując lifting DMU 
ATR220 (40 sztuk) dla narodowego przewoźnika 
– Trenitalia. Pod koniec tego okresu zaprojekto-
waliśmy pierwszy polski skład piętrowy typu pu-
sh-pull dla Kolei Mazowieckich (SUNDECK) oraz 
postawiliśmy pierwszy mały krok w kierunku ko-
lei wysokich prędkości oferując i dostarczając dla 
Inter City Polska, 20 pojazdów klasy IC – Pesa-
DART. Obecnie trwają prace nad pierwszym, w 
pełni polskim składem metra. 
Dziś (luty 2017) na hali zabudowujemy pierw-
szą jednostkę, z nowej linii pojazdów elektrycz-
nych – ELF 2. W ślad za dużymi sukcesami ryn-
kowymi, pojawiła się rozpoznawalność naszych 
pojazdów i liczne nagrody m.in. za wzornictwo 
przyznawane w kraju i za granicą dla produktów 
PESA, natomiast ja, już indywidualnie jako pro-
jektant otrzymałem po raz drugi tytuł DESIGNER 
ROKU 2014 (IWP), a w 2015 PERŁĘ HONOROWĄ 
– (PERŁY BIZNNESU/Polish Market). Równole-
gle działałam jako dydaktyk, zostałem promoto-
rem kilkudziesięciu prac licencjackich w ramach 
pracy na UTP w Bydgoszczy. Rozpocząłem pracę 
na Wydziale Wzornictwa Warszawskiej ASP oraz 

prowadzę wykłady dla studentów kierunku TO-
TAL DESIGN MANAGAMENT(IWP/PW), równole-
gle wzmocniłem również współpracę z IWP (pro-
jekty, artykuły, wykłady, udział w wystawach). W 
tym podrozdziale, jak wcześniej, wskazuję i wy-
mieniam moim zdaniem najważniejsze realizacje. 
Ze względu na ilość projektów układam je nie tyl-
ko chronologiczne, ale dzielę dla przejrzystości na 
projekty kolejowe i tramwajowe.

2.4.1 Projekty tramwajów
 
Rodzina tramwajów niskopodłogowy TWIST, 
wersja dla Częstochowy (2010). Patrząc na ter-
min powinien znaleźć się w poprzednim zesta-
wieniu, ale z racji kontynuacji tego projektu na 
identycznej bazie konstrukcyjnej umieszczam go 
tutaj. TWIST ze względu za dynamikę ruchu pu-
dła, dedykowany jest dla infrastruktury lokowa-
nej w miastach o ciaśniejszej, z reguły starej za-
budowie (dla większych przestrzeni, nowych tras 
dedykowany jest rodzina SWING). Mają mniej 
członów, obrotowe wózki i wyraźnie węższy 
przód, wymagały więc stworzenia nowego roz-
wiązania zarówno w zakresie stylistyki, funkcjo-
nalności jak i techniki zabudowy. 
 

 Tramwaj TWIST dla Częstochowy, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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Rodzina tramwajów niskopodłogowy TWIST, 
wersja dla Chorzowa, Aglomeracja Śląska 
(2012). Klient oczekiwał tu nowego, dedykowa-
nego projektu sylwetki zewnętrznej i taki pojazd 
stworzyłem. Początkowo był to moim zdaniem, 
dobry, minimalistyczny projekt. Po kolejnych ne-
gocjacjach i uwagach, zrozumiałem dwie rzeczy: 
prezes za wszelką cenę oczekuje efektu „nowo-
czesności” i najpewniej zakupił niedawno Hondę 
Accord lub Peugeota 407 (sprawdziłem,  trafiłem 
– 407). Pomimo stawiania, możliwego oporu czu-
łem, że stopniowo zamieniamy minimalistyczny 
„smartfon” w barokowy „zegar z kukułką”. Zrobi-
łem więc „efektowny” i generalnie dobrze przyję-
ty projekt, ale sentyment zachowałem dla wersji 
koncepcyjnej. Czasami klient zachowuje się tak 
jakby projektantowi nie zależało na równi z nim 
na zrobieniu dobrego projektu. Więcej jakby to 
on lepiej wiedział nie tylko co, ale i jakimi środ-
kami należy to osiągnąć. Jak to zwykło się ma-
wiać „Co kraj to obyczaj”, tylko dlaczego to aku-
rat musi być nasz kraj i nasi urzędnicy ? 
 
Tramwaj niskopodłogowy FOKSTROT dla Mo-
skwy (2013). Rosjanie okazali się natomiast 
znacznie mniej „bizantyjscy” w swoich oczekiwa-
niach. Przedstawiliśmy szereg propozycji, a mer 

Moskwy (do którego bezpośrednio nas, co praw-
da nie dopuszczono), wybrał wersję dość zbliżoną 
stylistycznie do TWISTA dla Częstochowy. W tym 
projekcie jednym z wyzwań były warunki eksplo-
atacyjne, w tym temperatury do -40 stopni. W 
Europie rozwiązania i technologie którymi się po-
sługujemy mają w 90% dopuszczenia do -30 stop-
ni, więc projektowanie, pod kątem doboru roz-
wiązań jest znacznie trudniejsze. 
Rodzina tramwajów niskopodłogowych JAZZ 
(2014 - 2016). Staram się zawsze konkretny pro-
jekt czy jego wersję, opatrzyć jedną datą, zwy-
kle jest to rok największej kumulacji prac i osta-
tecznego kształtowania projektu. Czasem przypa-
da on na początkowy okres, odbywający się „we-
wnątrz” firmy, w innych przypadkach duży wpływ 
na projekt nawet w końcowym okresie wdroże-
nia, wywiera klient lub wynikłe na etapie kon-
struowania, badań czy budowy problemy tech-
niczne. W przypadku rodziny JAZZ nie była to 
sprzedaż jednego wariantu z drobnymi odmia-
nami, a stworzenie w przypadku sylwetki ze-
wnętrznej całej gamy propozycji (7) i równole-
głe wprowadzenie w krótkim okresie trzech róż-
nych stylistyk, w tym dodatkowo wersji „duo” 
oznaczających tramwaj dwukierunkowy (zmia-
ny w czole, dwie kabiny, drzwi na obydwie stro-

Tramwaj FOKSTROT dla Moskwy, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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ny, itd.). JAZZ to następca linii SWING, stałe wóz-
ki, większa ilość krótszych członów czyli tramwa-
je dedykowane przede wszystkim dla większych 
miast europejskich i dużych przepływów pasa-
żerów. Wersja duo, zaprojektowana i urucho-
miona już w ramach rodziny SWING (W-wa), po-
zwala tramwajom zawracać, właściwie w dowol-
nym miejscu trasy bez konieczności budowy pę-
tli, wystarczy tylko zmiana toru, przy zastosowa-
niu zwrotnic i przejście do drugiej kabiny podob-
nie jak w pociągach. Od strony projektowania za-
wsze komplikuje to zadanie, drzwi zajmują więk-
szość powierzchni ścian, więcej miejsca zabiera-
ją dwie kabiny motorniczych, na zmodyfikowa-
nych czołach trzeba umieścić zarówno światła 
przednie jak i tylne. Wszystkie wnętrza tramwa-
jów od czasu pierwszego SWINGa, projektowa-
liśmy w firmie NC ART., Tomka i Jakuba Rudkie-
wiczów (od 2007). Nadzorowałem i kierowałem 
tymi projektami z ramienia firmy, razem dysku-
towaliśmy i wymyślaliśmy rozwiązania, osobiście 
zaprojektowałem tu tylko kilka konkretnych ele-
mentów m.in. pulpit w kabinie, zabudowę moni-
torów pod sufitem, etc. Nie wymieniam tego ob-

szaru na liście swoich projektów, choć oczywiście 
jako główny specjalista firmy wyznaczałem kieru-
nek i odpowiadam za całość wzornictwa w latach 
2006 – 2016.  
 
Tramwaj niskopodłogowy KRAKOWIAK (2015). 
Tramwaj pod względem budowy zbliżony do linii 
TWIST, powstał i wymieniany jest tu jako oddziel-
ny produkt z kilku istotnych powodów. Projekt 
nietypowo powstał przy ścisłej i muszę dodać 
bardzo konstruktywnej współpracy z konkretnym 
zamawiającym. Jednocześnie ze względu na jego 
standard i budowę wiążemy z nim duże nadzieje 
handlowe zwłaszcza na rynku niemieckim. Posta-
nowiłem wprowadzić w nim również szereg no-
wych rozwiązań związanych z techniką zabudo-
wy, więc projekt wzorniczy wnętrza w części pa-
sażerskiej zrealizowałem w tym wypadku samo-
dzielnie. Wprowadziłem tu nowe, bardziej „ko-
lejowe” od strony technologii i funkcjonalności 
portale wejściowe, zabudowałem inny, narzuco-
ny przez klienta, a przez nas dotychczas niestoso-
wany system dystrybucji powietrza (ogrzewanie/
klimatyzacja), dodaliśmy stanowiska dla rowe-

Tramwaj KRAKOWIAK, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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rów, a ze względu na turystyczny charakter mia-
sta również foteliki w układzie vis’a’vis z kontakta-
mi 220V, oraz ładowarkami USB. Zwłaszcza wpro-
wadzenie na pokład miejsc dla rowerów, stanowi-
ło nowość i sygnał o początku zmian w postawie 
zarządów transportu miejskiego w Polsce. Wła-
dze do tej pory nie zauważały gwałtownego wzro-
stu popularności rowerów, a raczej zauważały, ale 
traktowały je nie jako uzupełnienie infrastruktury, 
a raczej jako rynkową konkurencję. 
Czoło pojazdu jest też całkowicie nowe zarów-
no jeśli chodzi o formę, budowę i funkcjonal-
ność techniczną. Systemy absorpcji energii zde-
rzenia umieściliśmy nisko, według standardu pa-
nującego w Europie zachodniej, polskie SWIN-
Gi i JAZZy, mają wyżej umieszczony i wyraźnie wi-
doczny zderzak, bo muszą współpracować ze sta-
rymi tramwajami pozostającymi nadal w eksplo-
atacji. Przód (czoło) jest w całości odkręcany od 
pudła, co też wymagało specjalnego podejścia w 
ukształtowaniu zarówno czoła jak i kabiny. 
 
Tramwaj był bardzo dobrze przyjęty przez klien-
ta i mieszkańców, choć budowany i dostarczo-
ny w niesłychanym pośpiechu, spowodowanym 

koniecznością rozliczenia tego i wielu projektów 
UE do końca 2015 roku (zamknięcie perspekty-
wy). Otrzymał nagrodę Min. Gospodarki – WZÓR 
ROKU 2015 oraz DOBRY WZÓR 2015 (IWP) w ka-
tegorii sfera publiczna. Dostrzeżony został rów-
nież na świecie i wyróżniony na GLOBAL LIGHT 
RAIL AWARD 2016 w Londynie w dwóch kate-
goriach:  Projekt roku powyżej 50 mln Euro za 
“przygotowanie projektu i budowę w relatywnie 
krótkim, jak na europejskie standardy czasie, zu-
pełnie nowego pojazdu” – tu bardziej poczuwam 
się do niej jako menadżer i członek zespołu pro-
jektowego. Drugie wyróżnienie było już bardziej 
projektowe za „Wybitne osiągnięcia inżynierskie” 
– i wskazano tu na przestronność wnętrza, udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych, systemy 
z zakresu IT, gniazdka kontaktów i USB oraz miej-
sca na rowery – czyli za rzeczy, za które w PESA 
głównie odpowiadam ja i kierowane przeze mnie 
zespoły. Rok wcześniej PESA otrzymała tu rów-
nież tytuł dostawcy roku. 
 
Tramwaj KRAKOWIAK dostarczyliśmy w termi-
nie, zamykając tym samym „szalony” dla nas rok 
2015. Po zestawieniu danych z rynku, okazało się, 

 Tramwaj SWING dla Bydgoszczy – nowy front (rok 2016), producent: Pesa Bydgoszcz SA
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że zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy najwięcej 
tramwajów na świecie. 
  
Tramwaj niskopodłogowy FOKSTROT dla Kijowa 
(2016). Polityka zamyka przed nami coraz szczel-
niej rynek rosyjski, więc szukamy dla naszych 
projektów „wschodnich” nowych klientów. Wizy-
ta i osobiste testowanie modelu moskiewskiego 
przez mera Kijowa W. Kliczkę zaowocował pierw-
szą dostawą do stolicy Ukrainy i dobrymi widoka-
mi na dalszą współpracę.

 
Projekty ofertowe sylwetki zewnętrznej dla Go-
eteborga (Szwecja), Tel Aviv (Izrael), Tempere 
(Finlandia), Bonn (Niemcy). Zwykle przyjmuję za-
sadę, że wymieniam tylko projekty, raz zaprojek-
towane osobiście, dwa wdrożone lub w wybra-
nych przypadkach chociaż sprzedane i urucho-
mione przez klienta. Dla tych kilku robię wyjątek i 
wymieniam te najciekawsze i w pełni zdefiniowa-
ne od strony wzorniczej. Dodatkowym powodem 
ich prezentacji jest to, że wiele z nich otrzymało 
w przetargach najwyższe noty za wzornictwo 
(Goeteborg, Tempere) i tylko inne powody zdecy-
dowały o tymczasowym braku ich realizacji. Na-

dal czekam i liczę na ich wdrożenie, bo jako kom-
pletne projekty, w które zainwestowaliśmy dobre 
pomysły, czas i pieniądze – będę nadal kierował 
do odpowiednich dla nich klientów.  
 
 
2.4.2 Projekty kolejowe
 
Rodzina pojazdów DMU LINK (2011-2016). Ten 
projekt, a właściwie całą grupę projektów posta-
nowiłem opisać szerzej jako „wskazane dzieło 
projektowe” z tego powodu podaję tu tylko pod-
stawowe informacje. Projekt ewoluował i przy 
zachowaniu jednej bazowej linii stylistycznej po-
wstał szereg jego odmian różniących się funkcjo-
nalnością użytkową i techniczną. Zmiany powo-
dowało dostosowanie się do potrzeb kolejno 
zdobywanych rynków i klientów, ale i wewnętrz-
na ewolucja tego realizowanego przez lata pro-
duktu. Pojawią się więc typy, określone roboczo 
jako: LINK CD (České Dráhy – model dostarczany 
dla Kolei Czeskich), LINK DE (wariant na rynek 
niemiecki zamówiony m.in. przez przewoźników 
takich jak Netinera i NEB – który już po homolo-
gacji, eksploatowany jest dziś na rynku niemiec-

DMU LINK – wersja dla Deutsche Bahn (DB Regio), producent: Pesa Bydgoszcz SA
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kim i polskim) i LINK DB (różne jednostki stwo-
rzone w kilkuletnim procesie projektowym z Ko-
leją Niemiecką – zaplanowane dostawy od 2017 
roku). 
 
 
Rodzina lokomotyw GAMA/sylwetka zewnętrz-
na (2011-2012). Zarówno dla mnie, zespołu jak i 
całej firmy był to temat całkowicie nowy. Stwo-
rzenie od podstaw pierwszej w PESA linii nowo-
czesnych lokomotyw AC, DC, i multisystem. Za-
częliśmy od podstaw analizy rynku i konsultacji z 
maszynistami na tej bazie powstała zarówno kon-
figuracja techniczna jak i pierwsze cele projekto-
we. Podjąłem tu próbę nowego podejścia do pro-
jektowania sylwetek czół, wychodząc od założeń 
technologicznych, eksploatacyjnych i kosztowych 
zaproponowałem ograniczenie tworzyw lamina-
towych na rzecz trwalszych elementów wykona-
nych z blachy. Opór wewnętrzny był duży, przy 
definiowaniu LINKA odrzucono go na poziomie 
koncepcji jako trudny technologicznie, w GAMA 
na poziomie produkcji zastąpiono elementy 
boczne zaprojektowane i wykonane z blachy. 
Znacznie łatwiej jest pasować duży (kosztowny) 
element, i łączyć jedną pionową linią klejenia. 
Moja strategii było inna: podzielić formę czoła i 

zastąpić możliwe fragmenty tańszymi i solidniej-
szymi elementami metalowymi. Pomysł ten wy-
maga odpowiedniego podejścia podczas definio-
wania kształtu już na poziome koncepcji. Wresz-
cie wprowadziłem go ostatecznie w linii EMU ELF 
2, która stoi już dziś na halach. Przy atrakcyjnym 
wyglądzie i poprawionej funkcjonalności w wielu 
obszarach, optymalizacja kosztów zaskoczyła na-
wet mnie. Koszt wykonania głównego elementu 
kabinowego obniżyliśmy prawie czterokrotnie! 
Premiera GAMY odbyła się w Berlinie na INNO-
TRANS 2012, a projekt nagrodzono za wzornic-
two m.in. nagrodą Min. Gosp. WZÓR ROKU 2013 
i DOBRY WZÓR 2013 (IWP).  
 
ACATUS + (2013).
Jak już wspominałem ACATUS + miał być nową 
wersja istniejącej linii doposażoną przede wszyst-
kim w systemy pochłaniania energii zderzenia z 
pociągu Elf. Zasadniczo sylwetki wyposażonych w 
te systemy pojazdów, muszą mieć większe zabu-
dowy przed linią okien i kabiną, konieczne jest 
bowiem zabudowanie ściany oporowej i posado-
wionego na niej bloku honeycomb (struktura po-
chłaniająca energię zderzenie) oraz absorberów. 
Lubiłem sylwetką ACATUSA 2 za jej prostotę i 
syntetyczność i chciałem przedłużyć tą do tej 

Lokomotywa multisystemowa GAMA, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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pory krótką linię stylistyczną (12 sztuk dla Mało-
polski). Dodatkowo korzystne było to, że pociąg 
wykorzystywał tę samą klatkę bezpieczeństwa co 
ELF, a w jego wypukłym zarysie mieścił się także 
identyczny honeycomb. Powstała więc nowa za-
budowa na wystające absorbery (na wysokości 
zderzaków) i zmieniliśmy dolną zabudowę na sta-
lową (laminatowa była ładniejsza, ale często się 
uszkadzała i rosły koszty eksploatacyjne nasze i 
klientów). Metalową zabudowę zgarniacza zapro-
jektowałem w 2016 roku również dla Elfa, ofero-
wana jest klientom posiadającym takie jednostki 
i zastosowana obecnie w Kolejach Mazowieckich. 
 
DMU 611M/sylwetka zewnętrzna (2012).
611 to pojazd specjalny dla Ministra Kolei Rosyj-
skich, wcześniej wykonano w PESA podobny dla 
Ukrainy. Teraz powstały dwie nowe jednostki wy-
posażone w omawiane wyżej najnowsze,  pasyw-
ne systemy bezpieczeństwa jakie są wymagane w 
UE. Ja zajmowałem się sylwetką zewnętrzną, M. 
Gorczyński kabiną, specyficzne wnętrze z salą 
konferencyjną i przedziałami mieszkalnymi zapro-
jektowała firma MaradDesign. Z racji specyfiki za-
dania powstało sporo wersji koncepcyjnych i pro-
jekt przechodził ewolucję, najpierw w PESA, po-
tem podczas uzgodnień z klientem. Widoku eks-
ploatowanych jednostek nie poprawia malatura 
opracowana dla wcześniejszej wersji i nieco za-

cierająca ostateczną formę czoła. Ponieważ jed-
nak została wcześniej zatwierdzona przez Mini-
stra nikt z przedstawicieli zamawiającego nie 
chciał już występować o jej zmianę (specyfika 
rynku). 
 
DMU 630MiL/sylwetka zewnętrzna (2012).
Kolejny projekt pojazdu opracowany na szerokim 
wschodnim rozstawie torów (1520 mm). Powstał 
pojazd podobny do ACATUSA 2 – prosty, zgrabny, 
pojazd regionalny, ale bez „europejskich” syste-
mów pochłaniania energii dostarczany dla kolei 
Białoruskich. Szybko więc potrzebny był jego na-
stępca. 
 
EMU 730M/sylwetka zewnętrzna (2013)
Zespoły trakcyjne dostarczane obecnie na Litwę i 
Białoruś. W tym projekcie oparliśmy się na czole 
linii 611, uzupełniając je o konieczne modyfika-
cje. Powstał klasyczny pasażerski pojazd zespolo-
ny zgodny z europejskimi wymaganiami.  
 
EMU PesaDART (2014-2015)
Projekt stanowił duże wyzwanie dla wzornictwa  
i to nie tyle od strony samego projektowania, co 
stworzenia definicji produktu. Z jednej strony ho-
mologacja i wymagania konstrukcyjne jak dla po-
jazdów klasy Regio (prędkość 160 km/h), z dru-
giej standard wnętrza  dla pasażerów klasy IC. Od 

EMU PesaDART dla Inter City Polska, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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początku nieuniknione były porównania do Pen-
dolino ALSTOM, pociągu o innych wymaganiach 
technicznych, a przy okazji niemal dwukrotnie 
droższego. Powstał pojazd jedyny w swoim ro-
dzaju i dedykowany ściśle dla rynku polskiego. Ta 
hybrydowa definicja okazała się trafiona, zwłasz-
cza przy aktualnym stanie krajowych torowisk i 
jednoczesnym dużym zagęszczeniu stacji. Pesa-
DART jest bardziej efektywny, bo szybciej i mniej 
energochłonnie rozpędza się i hamuje (specyfika 
pojazdów regionalnych), a jednocześnie przy 
atrakcyjnej cenie, zapewnia wysoki standard po-
dróży: wygodne regulowane fotele w obydwu 
klasach, indywidualne oświetlenie, szafy bagażo-
we, izolowane przedsionki, wagon barowy, wi–fi i 
internet. Pojazd w 2014 roku był finalistą konkur-
su DOBRY WZÓR (IWP), a następnie odebraliśmy 
podczas gali w Monachium nagrodę IF DESIGN 
AWARD 2016. W naszej kategorii (transport) na-
grodzono m.in. nowe AUDI A4, wygraliśmy więc 
w trudnej grupie ścigając się z całym światowym 
przemysłem samochodowym.  
 
Skład wagonów SUNDECK/sylwetka zewnętrzna 
(2015). Pierwszy polski skład piętrowy typu pu-
sh-pull (sterowanie z lokomotywy, lub na drugim 
krańcu z tzw. wagonu startującego). Rosnąca po-
pularność jednostek piętrowych związana jest z 
coraz większą ilością podróżnych, przy jednocze-
snej stałej długości peronów, które ograniczają 
długość pojazdów. Wysokość pięter ogranicza do-
datkowo skrajnia, czyli przestrzeń ograniczona 

przez infrastrukturę i inne pojazdy. W projekcie 
sylwetki musiałem stworzyć zgrabny front przy 
nieproporcjonalnie wysokim szpiczastym prze-
kroju poprzecznym oraz krótkiej długości czoła  
i kabiny. Dodatkowo powstał szereg rozwiązań 
funkcjonalnych w detalach samej zabudowy, 
m.in. nowy sposób projektowania pakietów re-
flektorów – wygodniejszy dla serwisu, a jedno-
cześnie prostszy i tańszy od strony konstrukcji.  
W tym roku pojazd otrzymał nagrodę DOBRY 
WZÓR 2016 w ramach nowo powstałej kategorii 
– transport.  
 
Projekty ofertowe sylwetki zewnętrznej dla SL 
(light emu, Szwecja), S – Bahn Berlin (light emu, 
Niemcy). Tu podobnie jak w przykładzie tramwa-
jów wybrałem kilka najbardziej prestiżowych pro-
jektów ofertowych. Potężny kontrakt dla Berliń-
skiej kolei naziemnej S-Bahn, kosztował nas spo-
ro pracy i był naprawdę blisko realizacji. Zdecydo-
wała chyba przede wszystkim polityka i kontrakt 
otrzymała firma niemiecka. Dla nas pozostało do-
świadczenie zdobyte podczas rozpoczętej weryfi-
kacji projektu z klientem. Z kolei pojazd dla SL na-
rodowego przewoźnika z Szwecji, to inne ciekawe 
doświadczenie projektowe. Klient duży nacisk 
kładł na warunki atmosferyczne – długie i srogie 
zimy. Wykorzystaliśmy nasze wschodnie doświad-
czenia i powstał specyficzny projekt mocno zde-
terminowany przez specyficzną funkcjonalność.

SUNDECK - Skład piętrowych wagonów typu pusch-pull dla Kolei Mazowieckich, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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Projekty ofertowe: Tramwaj TWIST G i METRO, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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 EMU ACATUS + - projekt wstępny, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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Moja działalność na uczelniach rozpoczęła się po 
kilku latach intensywnej pracy w przemyśle pod-
jętej jeszcze w trakcie studiów. Wróciłem więc 
bogatszy o doświadczenia i pewny tego, że tech-
nika, budżet, terminy i zachcianki klienta to nie 
przeciwnicy dobrego projektu, a jego kręgosłup 
i rdzeń. Często jako student słyszałem, że pro-
jekt uległ zmianie (na gorsze) z powodu samo-
woli klienta czy ingerencji inżynierów oraz, że ze-
wnętrzna firma projektowa zapewnia firmie sku-
teczniejszy rozwój i dopływ świeżych pomysłów. 
W ramach zajęć w moich pracowniach, nie po-
wtarzam tego studentom, bo po prostu w mojej 
praktyce nie znalazło to potwierdzenia. Przeko-
nuję natomiast, że pozycja początkującego pro-
jektanta jest trudna i by osiągnąć efekty trzeba 
wykazywać się determinacją i znacznie poszerzać 
swoje kompetencje, a przede wszystkich zrozu-
mieć na czym polega tworzenie produktu rynko-
wego w przemyśle. Jeśli projektant trafia do no-
wej, często małej firmy wprowadzającej design, 
czy wręcz sam tworzy start-up, wiedza dotyczą-
ca zarządzania wzornictwem w ramach proce-
su jest równie ważna i niezbędna jak umiejętno-
ści czysto zawodowe. Wiedzą z zakresu kierowa-
nia i planowania uzupełniam zajęcia w pracow-
niach projektowych, natomiast w wykładach dla 

studentów TOTAL DESIGN MANAGEMENT stano-
wią one podstawę programu. 
 
Wygłosiłem w ciągu ostatnich lat kilkadziesiąt re-
feratów na różnych seminariach i konferencjach, 
krajowych i międzynarodowych, gdzie znacz-
nie częściej słuchaczy interesowała metodolo-
gia wprowadzania i zarządzenia designem niż 
anegdoty o samym projektowaniu. Dla przemy-
słu mają one drugorzędne znaczenie, bo choć in-
spirują nie nadają się do bezpośredniego wy-
korzystania, inaczej niż praktyczne doświadcze-
nia zarządcze czy wdrożeniowe. Pracując aktyw-
nie w przemyśle, a równocześnie rozwijając dzia-
łalność dydaktyczną siłą rzeczy staram się budo-
wać pomost pomiędzy tymi dwoma nie zawsze 
rozumiejącymi się światami. W tym rozdziale au-
toreferatu uzupełnię więc myśli i refleksje towa-
rzyszące opisom mojej działalności zawodowej 
i w kilku słowach przedstawię jak przekładam je 
na programy dydaktyczne w poszczególnych jed-
nostkach naukowych dla których pracuję i wy-
kładam. Te bardziej ogólne rozważania i wnioski 
uzupełnia dokument zawierający listę osiągnieć 
dydaktycznych przedstawionych w postaci chro-
nologicznego wykazu. 

UCZELNIE I DYDAKTYKA
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3.1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w 
Bydgoszczy
 
Pod dwóch latach prowadzenia pracowni rysun-
ku, dostałem wreszcie upragnioną pracownię i 
możliwość zdefiniowania jej programu dydak-
tycznego (2010). Pieczę nad całością pracowni 
projektowych w Zakładzie Wzornictwa UTP spra-
wuje profesor Wojciech Hora z ASP w Poznaniu, 
który podjął się trudnego zadania stworzenia wy-
działu projektowego na uczeni o tradycjach czy-
sto technicznych, więcej - w ramach Wydziału In-
żynierii Mechanicznej. W często niełatwych kon-
taktach z kadrami inżynierskimi, cały czas trwa 
rozwój tego młodego kierunku (na razie tylko li-
cencjat), którego specyfika siłą rzeczy jest inna 
niż wydziałów na Akademiach. Osobiście w pracy 
zawodowej, częściej współpracuję z inżynierami 
niż z projektantami (co jest zazwyczaj łatwiejsze), 
więc odnajduję się wśród nich dość dobrze i chy-
ba lepiej radzę sobie z konstruktorami niż oni ze 
mną (;).  
 
Z UTP jako PESA współpracujemy również, a ra-
czej przede wszystkim przy badaniach i projek-
tach czysto technicznych. Mój zastępca M. Gry-

giel kończy właśnie doktorat, oparty o opatento-
wany już, innowacyjny stelaż do foteli dla trans-
portu, chcemy razem zrobić z tego pełny projekt 
siedziska i wspólnie pomyśleć o jego industriali-
zacji i komercjalizacji. Tak więc synergię wytwo-
rzoną w interdyscyplinarnej współpracy płynnie 
przenosimy z przemysłu do działalności na uczel-
ni, a wynikami działalności naukowej napędzamy 
komercyjne działania rynkowe. Taki model ak-
tywności oraz wynikające z niego doświadczenia i 
wnioski pokazuję swoim studentom. Ucząc sa-
mego projektowania staram się jak najmocniej 
osadzić je w realiach rynkowych, zwłaszcza tych z 
jakimi mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. W 
kraju nie ma już właściwie dużego przemysłu 
kreującego zaawansowane technicznie produkty, 
a PESA o której najczęściej opowiadam jest raczej 
wyjątkiem od reguły. Nowy, silny przemysł jeśli 
się odbuduje musi wyrosnąć z grupy firm małych 
i średnich. Tym firmom brak na razie doświad-
czeń, więc tym bardziej młody projektant nie 
może skupiać się jedynie na zagadnieniach wzor-
nictwa, nie rozumiejąc całego procesu wdrożenia 
produktu. Musi umieć wziąć udział w zmianie, 
która obejmie całą firmę, zbudować sobie pozy-
cję oraz warsztat pracy, a przede wszystkim wy-

 DMU LINK, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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pracować metody współpracy. Jeśli wchodzisz  
w nowe środowisko musisz szybko je rozumieć  
i mówić zacząć „tym samym językiem”. Jeśli np. 
nie rysujesz biegle w programach CAD, już na 
wejściu tworzysz barierę w kontakcie z inżyniera-
mi. Przekazując modele narysowane w progra-
mie nieparametrycznym, dajesz sobie szanse na 
porozumienie porównywalne z przysłowiowym 
zagadywaniem po angielsku paryskich kelnerów. 
 
Uczelnia czysto techniczna z jednej strony tworzy 
dobre środowisko dla takiego myślenia i działania 
z racji posiadanych i (pozornie) dostępnych zaso-
bów. Jednocześnie wyraźnie dostrzegam brak 
pewnej równorzędności i wzajemnego zrozumie-
nia, wiąże się to z dominacją perspektywy czysto 
technicznej, co w konsekwencji utrudnia i często 
umożliwia dialog i wspólne działania. Kolejny 
aspekt to czas pozwalający na realizację tego 
typu programu. Z reguły trzy letnie studia licen-
cjackie to okres zbyt krótki dla większości mło-
dych projektantów i inżynierów, by oprócz prze-
kazania im podstawowej wiedzy kierunkowej 
uruchomić jeszcze tego typu działania interdyscy-
plinarne i między obszarowe. Wciąż wracamy  
z kolegami z wydziałów technicznych do idei 

wspólnych dyplomów czy projektów międzywy-
działowych, ale z doświadczeń praktycznych pły-
ną wnioski, że jest to zbyt trudne i przedwczesne. 
Większość studentów po krótkiej 3 letniej eduka-
cji z trudem realizuje projekty inżynierskie czy 
wzornicze na przyzwoitym zawodowym pozio-
mie. Brak wyraźnych zmian czy sukcesów w ra-
mach działań bardziej systemowych nie przeszka-
dza mi by wprowadzać tego typu elementy 
współpracy w ramach konkretnych projektów i 
osób. Wykorzystuję do tego jednak przede 
wszystkim współpracę z firmami zewnętrznymi 
dodatkowo uzupełniając te badania o indywidu-
alne konsultacje studentów z wykładowcami kie-
runków technicznych.  
 
3.2 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Wy-
dział Wzornictwa.
 
Rozpoczęcie pracy i otwarcie pracowni na ASP w 
Warszawie to nowy etap mojej działalności dy-
daktycznej i naukowej. Propozycję stałej współ-
pracy ze strony władz uczelni, którą otrzymałem 
w zeszłym roku traktuję jako wyróżnienie i doce-
nienie mojego dorobku zawodowego. Jednocze-
śnie powrót na macierzystą uczelnię, na której 

DMU 630, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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studiowałem, jako pedagog jest dla mnie w uję-
ciu czysto osobistym zamknięciem jakiegoś waż-
nego cyklu rozwojowego. Pisząc tę rozprawę, 
mam za sobą dopiero jeden semestr prowadze-
nia pracowni, którą nazwałem: Proces Wdrożenia 
Produktu. Specjalizacja: Transport. Pragnę więc 
przede wszystkim napisać kilka słów komentarza 
dotyczących moich planów i celów pracowni, niż 
prezentować tu jej jeszcze raczej skromny doro-
bek. 
 
Pracownia ma być następnym krokiem, rozwinię-
ciem działań, które prowadzę w ramach UTP w 
Bydgoszczy, czyli mieć program ściśle oparty o 
doświadczenia praktyczne i współpracę z prze-
mysłem i rynkiem. Zwykle odbywa się to na po-
ziomie marketingu i promocji – duże firmy pro-
ponują różnego rodzaju konkursy/współpracę 
uczelniom i studentom, to dobrze ale mi zależy 
na bardziej praktycznym podejściu do tematu. In-
teresuje mnie przede wszystkim warsztatowa: 
produktowa i technologiczna weryfikacja projek-
tu, niż proponowanie firmom idei i koncepcji. 
Odrzucam ten scenariusz nie dla tego, że jest zły 
sam w sobie – jest po prostu moim zdaniem nie-

symetryczny i mało efektywny w kontekście edu-
kacji studentów. Młodzi projektanci dają najlep-
sze co mają: autentyczne wartości, często świeże 
i oryginalne idee, a w zamian dostają marketin-
gowe wytyczne i wycieczkę do fabryki. To niepo-
ważne, ale przede wszystkim nieefektywne, cze-
go sami studenci mogą nawet nie dostrzegać 
przyjmując wygodny model „gościa w przemy-
śle”. 
 
Program studiów magisterskich oraz większa róż-
norodność i ilość pracowni na ASP pozwoliła mi 
wyraźniej zarysować program pracowni jako bar-
dziej specjalistyczny, jeszcze wyraźniej skierowa-
ny w stronę przemysłu i mojej głównej zawodo-
wej specjalizacji jaką jest transport. Na UTP moja 
pracownia obsługuje około 30 projektów i dyplo-
mów licencjackich, więc siłą rzecz musi mieć bar-
dziej uniwersalny i ogólny charakter. W nowej, 
trzy użyte w jej nazwie słowa mają wyraźnie 
określać jej program. Wdrożenie – czyli doprowa-
dzenie pomysłu projektanta do fazy nie jedynie 
studyjnej, ale dalej w kierunku weryfikacji rynko-
wej i technologicznej. Proces – rozumiany nie 
jako działania jedynie czysto projektowe/wzorni-

 JAZZduo dla Warszawy (128N), producent: Pesa Bydgoszcz SA
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cze, ale jako całość  - stworzenie i wprowadzenie 
nowego, często innowacyjnego produktu na ry-
nek. Przemysł – traktowany nie jako figura reto-
ryczna w teoretycznym modelu, ale realny part-
ner posiadający własną specyfikę i cele, z którymi 
można oczywiście dyskutować, lecz nie można go 
krytykować i odrzucać. Świat i życie ludzi „dzisiaj” 
nadal zmieniają tylko masowe i wdrożone roz-
wiązania – staram się więc nie tracić czasu na 
kontestację i dyskusję na poziomie idei, ale raczej 
doskonalić rzemiosło, zdobywać zaufanie i szacu-
nek stron, by po prostu wprowadzać wartości, 
niekoniecznie o nich dyskutując. Wartość projek-
tów niech pozostanie dodana, a nie „dopisana”. 
Wreszcie Transport, świadomie dodany nie w ty-
tule pracowni, ale jako specjalizacja, by nie zamy-
kać się jednoznacznie na inne obszary, pod wa-
runkiem, że realizowane zadania spełniają bazo-
we kryteria programu.  
 
3.3 IWP/Wyższa Szkoła Biznesu Politechniki 
Warszawskiej
 
Moja współpraca z Instytutem Wzornictwa Prze-
mysłowego trwa już od przeszło dziesięciu lat i 
ma bardzo zróżnicowany charakter. Rozpoczęła 
się od pierwszych nagród otrzymanych w roku 
2006 (DOBRY WZÓR i DESIGNER ROKU 2006) i in-
dywidualnej wystawy zespołu PESA/MaradDe-
sign „Pracownia” w 2007 w IWP. Często zdarza mi 
się występować na konferencjach IWP lub służyć 
studiami przypadków na potrzeby różnych opra-
cowań i publikacji (np. podręcznik Design Mana-
gement/IWP 2010). W zeszłym roku opublikowa-
łem również na portalu Instytutu dwa artykuły 
problemowe dotyczące dzisiejszej sytuacji wzor-
nictwa i przemysłu w Polsce. Na poziomie czysto 
zawodowym udało mi się wraz z zespołami Ma-
radDesign (Pociąg wysokiej prędkości dla IC Pol-
ska) i  CIRCLE (Urządzenia do ćwiczeń dla kobiet) 
wygrać zamknięte konkursy na realizacje projek-
tów organizowane przez IWP razem z przemy-
słem. Drugi, jako projekt dofinasowany zrealizo-
waliśmy wspólnie do poziomu wdrożenia proto-
typów, a jako CIRCLE nawiązaliśmy stałą współ-
pracę z producentem. Pracujemy wspólnie nad 
kolejnymi wnioskami i projektami, często dora-
dzam też jako ekspert przy różnego rodzaju dzia-
łaniach. 
 
Studia podyplomowe Design Management orga-

nizowane pierwotnie przy współpracy z warszaw-
skim SGH ukończyłem jako pierwszy rocznik. Po-
tem co roku prowadziłem wykład/spotkanie w 
ramach programu przedmiotu prof. Marka 
Adamczewskiego. Wraz z pojawieniem się nowej 
formuły i nowego partnera w postaci Wyższej 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz no-
wej nazwy Total Design Management (TDM) 
otrzymałem propozycję stałej współpracy i możli-
wość przygotowania autorskich wykładów. Od 
2015 roku opracowałem programy i prowadziłem 
wykłady: „Strategia Projektowania  - Rola projek-
tanta w procesie rozwoju nowego produktu”  
i „Wyróżniki rynkowe poprzez wzornictwo – 
wprowadzenie produktu na rynek.” Tak jak w ra-
mach opisanych wyżej pracowni projektowych 
(UTP, ASP) punkt wyjścia stanowią moje do-
świadczenia projektanta działającego w przemy-
śle, które uzupełniam o konteksty związane z pra-
cą menadżera, w przypadku TDM proporcje są 
dokładnie odwrotne. Słuchacze to przedsiębior-
cy, kadry kierownicze i działający na rynku pro-
jektanci. Główną osią wykładu, a przede wszyst-
kim następującej po nim dyskusji są metody za-
rzadzania i wdrażania wzornictwa jako narzędzia 
dla firmy. Interesuje nas więc nie tylko skąd i jaki-
mi metodami pozyskaliśmy idee, ale jak skutecz-
nie przeprowadzić ich industrializację korzystając 
z potencjału projektanta - nie „gościa” procesu, 
ale jego integralnego kreatora i uczestnika. Wy-
chodzę od opracowanego przeze mnie modelu 
procesu wdrożenia nowego produktu, a następ-
nie w oparciu o przygotowane przykłady i studia 
przypadku, omawiamy go krok po kroku. Wyko-
rzystuję tu nie tylko doświadczenie zdobyte jako 
menadżer zarządzający dziesiątkami ludzi w du-
żej firmie, ale również znajomość sytuacji i specy-
fiki firm MŚP, z którymi współpracuję jako pod-
wykonawcami (PESA) lub klientami w ramach 
działań prowadzonych jako niezależny projektant 
(doradztwo i wdrożenie projektów). 
 
Dzięki takiej aktywności zakładam, że moja dzia-
łalność dydaktyczna jest bardziej kompletna i 
kompleksowa. Z jednej strony szkolę projektan-
tów, zapoznając ich nie tylko z umiejętnościami 
zawodowymi, ale równolegle ze specyfiką i ocze-
kiwaniami rynku. Z drugiej kształcę menadżerów 
by jak najlepiej przygotować grunt i zrozumienie 
w środowisku, w którym moi wychowankowie 
będą za chwilę pracować.
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Fotel pasażerski dla połączeń Regionalnych, producent: VISTO
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Praca w przemyśle, w określonej branży zapew-
niła mi liczne realizacje i sukcesy, ale z czasem 
coraz bardziej czułem się zamykany w jednej 
specjalności i specyfice, stąd pewnie chęć i po-
trzeba działania w obszarach nieco lub wręcz 
radykalnie innych niż duże, kosztowne i złożone 
projekty transportowe realizowane dla prze-
strzeni publicznej w kraju i Europie.  
 
Ta metoda „trójpolówki” (Przemysł, Uczelnia, 
Studio) zapewnia mi z jednej strony szeroki za-
kres różnorodnej aktywności, a przede wszyst-
kim konieczny „płodozmian” (trzymając się po-
etyki rolnej) tematyki, którą się zajmuję. Mój 
były dyrektor R&D tłumaczył to niezbyt przychyl-
nie nastawionemu do takiej mojej aktywności 
prezesowi, jako konieczny „sorbet” odświerza-
jący „smak” pomiędzy daniami głównymi jakie 
mają stanowić oczywiście kolejne pojazdy PESA. 
Uzasadnienie takie przyjmuję jako generalnie 
słuszne i prawdziwe, choć zapewne chodzi głów-
nie o moją podświadomą potrzebę sprawdzenia 
się na kolejnym polu. 
 
4.1 „Niezależny projektant”
 
Każdy chce być nienależny, bo w naszej kulturze 
niezależność brzmi prawie jak wolność, a wol-
ność jest dzisiaj święta, jakkolwiek byśmy ją ro-

zumieli i definiowali. Myślę, że w większości wy-
rastamy w następującym schemacie: najpierw 
chcemy być artystami, a w każdym razie poprzez, 
często już nieaktualną figurę i pozycję artysty po-
strzegamy rolę projektanta. Wybitna jednostka, 
niosąca humanistyczne wartości wbrew z regu-
ły nierozumnej i wrogiej rzeczywistości. Często 
uzupełniają to przykłady, gdzie pokazujemy pro-
jekty jakim miały być, a nie są, winę przerzucając 
na czas, koszty, możliwości technologiczne, brak 
zrozumienia u partnerów z przemysłu. Gloryfi-
kujemy projekty nagrodzone w konkursach, po-
szukujące, przyszłościowe, często stawiamy je w 
opozycji do masowych, popularnych, ale niedo-
skonałych wdrożeń. Próbując zaszczepić studen-
tom wzornictwa przemysłowego słuszne ponie-
kąd wartości, ustawiamy ich nie w pozycji, a w 
opozycji do rzeczywistości, w której muszą prze-
cież funkcjonować. 
 
Swoje doświadczenia zdobyłem tworząc i kie-
rując zespołem fabrycznym, a jednocześnie zle-
cając prace zespołom zewnętrznym od małych, 
wręcz jednoosobowych firm, przez większe stu-
dia działające na rynku krajowym, aż po świato-
wy top jak Giugiaro Design. Dziś wydaje mi się, 
że mogę obiektywnie porównać te dwie strate-
gie zarówno z punktu widzenia firmy jak i same-
go projektanta. Pierwszy mit to „niezależność” 

STUDIO PROJEKTOWE
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firmy zewnętrznej rozumiana jako brak bezpo-
średniej podległości i funkcjonowania w struk-
turze firmy, formalnie to oczywiście prawda, ale 
czy ta sytuacja oznacza realnie większe możliwo-
ści i skuteczność ? Niestety nie, zespół zewnętrz-
ny często nie posiada doświadczenia, ale przede 
wszystkim co najistotniejsze „zaufania”, co real-
nie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia wpro-
wadzenie nowych, radykalnych działań w firmie. 
W dzisiejszym świecie zmiany następują bardzo 
szybko i jest ich bardzo wiele, naturalną konse-
kwencją jest więc przyjęcie, że „świeże” spojrze-
nie jakie wprowadza nowo zatrudniany zespół to 
w większości „wyważanie otwartych już drzwi”, 
niezamierzone plagiaty i rzeczy niewykonalne od 
strony kosztów, technologii i czasu. A czas w re-
aliach rynkowych biegnie nieubłaganie, nie mo-
żesz go kupić, ale każdy dzień zwłoki da się prze-
liczyć na często niebagatelne kwoty. Często ze-
branie ofert i przekazanie danych trwa dłużej niż 
realizacja zadania, które musi być wykonane na 
wczoraj. Potwierdza to nie tylko doświadczenie, 
ale i sami projektanci coraz bardziej specjalizują-
cy się w konkretnych branżach i dążący do okre-
ślenia długofalowej strategii i nawiązania stałej 

współpracy z producentem.  Jeśli przyjrzymy się 
rynkowi, firmom które uważamy za innowacyj-
ne, większość z nich oparła swoje działania o ze-
spół wewnętrzny. Apple czy koncerny samocho-
dowe, zlecają masę projektów firmom zewnętrz-
nym, nazywanym słusznie na zachodzie firmami 
„konsultingowymi”  (mającymi dostarczać przede 
wszystkim luźnej inspiracji), ale wdrażane projek-
ty rynkowe realizują zawsze sami. Możemy więc 
obiektywnie przyjąć, że statystycznie jeśli cho-
dzi o ilość nowych pomysłów wygrywają projek-
tanci niezależni, natomiast jeśli policzymy sukce-
sy rynkowe i prawdziwe zmiany (choć obarczo-
ne zwykle kompromisem) dominować będą jed-
nak zespoły wewnętrzne. To one dotrą ze swoimi 
rozwiązaniami nie do gazet czy galerii, ale na pół-
ki w sklepach i one jedynie mają szansę zmienić 
czy choć odrobinę poprawić nasze życie. Świat 
zmieniają czasami nowe idee, ale przede wszyst-
kim miliony rozsądnie zawartych kompromisów. 
Dlaczego więc zlecam projekty na zewnątrz i sam 
pracuję jako niezależny projektant ?

To co napisałem wyżej jest prawdziwe, ale w 
określonym kontekście dużej firmy generującej 
zaawansowany technicznie i bardzo złożony pro-

 Lifting fotela tramwajowego AMC, w tle fotel AMA X (Premiera: TRAKO 2013), producent: ASTROMAL
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dukt na rynku światowym. Jeśli projektant chce 
realizować takie projekty, interesuje go konkret-
na branża, to droga dla niego. Rynek firm jest na-
tomiast bardzo różnorodny, w Polsce mamy 99% 
firm małych i średnich (MŚP), te firmy nie posia-
dają i nie będą posiadać działów rozwoju oraz ge-
nerować dużej ilości nowych produktów (choć 
część oczywiście rozwinie się na tyle, że będzie 
musiała tak działać). W takiej sytuacji niezbędny 
jest niezależny projektant czy studio. Jeśli przede 
wszystkim kontakt i wymiana przebiegają dobrze 
zwykle obie strony dążą do stałej współpracy, 
projektanci uczą się specyfiki branży i firma za-
czyna działać jak „pół-wewnętrzna”. Nie widzę w 
zarządach i u właścicieli firm wielkiej ochoty do 
ciągłej zmiany, poszukiwaniu nowości za wszel-
ką cenę i kosztem wykorzystania i wymiany pra-
cowników. Rzeczy najbardziej wartościowe i czę-
sto radykalnie zmieniające rzeczywistość rzad-
ko wynikają z jednostkowego olśnienia, znacznie 
częściej rodzą się, gdy zespół wspólnie zdobywa 
wiedzę i doświadczenie, ufa sobie, ma poczucie 
i świadomość wspólnych celów i dorobku, który 
potwierdza potencjał i stanowi bazę do dalszych 
działań.  Jako projektant niezależny dążę do ta-
kiego modelu współpracy. Dzieląc czas pomiędzy 

PESA i uczelnie muszę dokonywać selekcji, wybie-
ram więc tematy nowe i szczególnie interesujące, 
ale zawsze pierwsze w kolejności są firmy, a  wła-
ściwie ludzie z którymi współpracuję nieprzerwa-
nie od lat. Dla nich zawsze znajduję czas i ochotę, 
bo tworzymy wspólnie jakąś ciągłość, porozumie-
nie i z czasem wychodzą nam rzeczy coraz lepsze. 
Jako menadżer również wiążę się na lata z firma-
mi, optymalizując zasoby, zawsze dywersyfiku-
je zlecenia i kieruję je do firm zewnętrznych, ro-
bię tak w okresach większych obciążeń, ale też by 
świadomie kontynuować i rozwijać współpracę. 
 
4.2 CIRCLE i projekty 2010 – 2016
 
W autoreferacie opisane wyżej projekty pojaz-
dów dzielę podobnie jak wykaz prac na te sprzed 
i po doktoracie, głównie pod kątem pokazania 
kolejnego etapu mojego rozwoju jako twórcy i 
pracownika nauki. Cezura roku 2010 ma jednak 
więcej przyczyn i uzasadnień. Doktorat dotyczył 
i zamykał się opisem moich pierwszych dużych, 
samodzielnych i innowacyjnych realizacji takich 
jak tramwaj SWING czy EMU ELF. Kolejne wdro-
żenia stanowią często kontynuację lub rozwinie-
cie podjętych tu decyzji, ale przede wszystkim 

Oprawa lampy ulicznej, producent: FAMOR
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są świadectwem wypracowania bazowej strate-
gii i metody projektowania produktów PESA. W 
tym samym czasie zacząłem prowadzić autorska 
pracownię projektowania w Zakładzie Wzornic-
twa na UTP. Generalnie do roku 2010 koncentro-
wałem się głównie na pracy w PESA i nie szuka-
łem dodatkowych zajęć poza sporadycznymi wy-
jątkami, natomiast po tym okresie stopniowa za-
cząłem coraz częściej otrzymywać i przyjmować 
propozycję współpracy jako projektant niezależ-
ny lub pracujący z Kamilą Kamińską i jej studiem 
CIRCLE.

Circle jest firmą oferującą kompleksowe opraco-
wanie produktu 2 i 3D, sam nie uczestniczę w zle-
ceniach jednoznacznie dotyczących grafiki i sku-
piam się na opracowaniu w 3D wspólnie zdefi-
niowanych koncepcji, a następnie odpowiadam 
za aspekty związanie z technologią i wdrożeniem. 
Zdarzają się też zlecenia od IWP czy firm rynko-
wych związane z doradztwem dotyczącym im-
plementacji projektu lub oceną i zmianą struktu-
ry organizacji pod katem wprowadzenia wzornic-
twa. Częste są też zaproszenia na wykłady lub se-
minaria, w których w ramach opisanego progra-

mu konferencji występuję jako „praktykujący” 
projektant rynkowy lub menadżer dużej organi-
zacji jaką jest dział Badań i rozwoju PESA. 

Projekty realizowane bezpośrednio dla rynku 
mogę podzielić na trzy główne grupy. Jedna to 
projekty związane z transportem, ale nie stano-
wiące konkurencji (zakaz) dla PESA, są to przede 
wszystkim standaryzowane elementy wyposa-
żenia pojazdów: fotele, stoliki, oświetlenie. Naj-
większą i najważniejszą grupę stanowią fote-
le pasażerskie, projektowałem je dla dużych 
firm, liderów światowych takich jak KIEL, ale i dla 
wielu firm krajowych ASTROMAL, VISTO, SEAT 
MED. Kolejną grupę stanowią firmy produkują-
ce m.in. do transportu, z którymi współpracu-
ję w jedynie pokrewnych lub zasadniczo odmien-
nych obszarach ich aktywności, zwykle bazuje-
my tu na podobnych technologiach natomiast 
zmienia się zasadniczo definicja produktu i użyt-
kownika np. MEDCOM – projektujemy profesjo-
nalne ładowarki do pojazdów, a dla firmy DO-
BPLAST obudowy do lamp samochodowych, ro-
werowych i urządzeń związanych z infrastruk-
turą drogową. Dla FAMORU realizujemy syste-

 Linia Ładowarek przemysłowych – projekt koncepcyjny, producent MEDCOM
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my oświetleniowe wykorzystywane np. na stat-
kach lub w lampach ulicznych. W tej grupie po-
dobnie jak w pierwszej dominują przedmioty kie-
rowane do sfery publicznej lub przestrzeni pracy. 
Trzecia grupę stanowią zamówienia pochodzą-
ce z rynku produktów konsumenckich lub sfery 
usług. Do takich realizacji należą np. projekty na-
czyń kuchennych dla huty Termisil Wołomin (nie-
stety zawieszone na etapie wdrożenia do produk-
cji), system obudów dla urządzeń nadawczo-od-
biorczych (monitoring przemysłowy, drony) zre-
alizowany dla firmy CAM SAT czy rodzina paczko-
matów próbnie eksploatowanych obecnie w Izra-
elu dla WIEWIÓRKA.PL. Stałą współpracą zakoń-
czyło się również zwycięstwo w zamkniętym kon-
kursie IWP na projekt urządzeń do ćwiczeń de-
dykowanych dla kobiet dla firmy MASTER SPORT. 
Po zakończeniu tego projektu wspólnie z Instytu-
tem, a dalej już samodzielnie pracowaliśmy nad 
liftingiem elementów z rodziny urządzeń do ćwi-
czeń BioMotion i nowymi rozwiązaniami. Reali-
zuję również projekty, które pozwalają mi wyko-

rzystać i rozwinąć nabyte już doświadczenia i po-
mysły, których nie mógłbym realizować ze wzglę-
du na ich specyfikę pracy w PESA, np. fotele czy 
zamawiane często z katalogu, standardowe ele-
menty oświetlenia. Praca dla klienta z zewnątrz, 
często z daleka i okresami, wiąże się niestety z 
mniejszym wpływem na rozwój zleconego do za-
projektowania produktu jak i całej strategii zwią-
zanej, bądź wręcz opartej na wykorzystaniu wzor-
nictwa. Zdecydowanie więc wolimy stałą współ-
pracę, gdy z czasem uczymy się wzajemnie i wy-
pracowujemy najbardziej czytelne i skuteczne za-
sady współpracy. Nadal jednak musze się godzić z 
tym, że wiele rozwiązań choć nie zmienia się wi-
docznie przy wdrożeniu, po prostu jest zatrzymy-
wana z powodów poza projektowych i jako pro-
jektant zewnętrzny tracę z nimi kontakt. Dlate-
go inaczej działam pracując jako menadżer firmy 
- zachowuję je by wrócić do nich i wykorzystać w 
dogodnym do tego momencie.

Zestaw urządzeń do ćwiczeń dla kobiet, producent: MASTER SPORT
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Tramwaj KRAKOWIAK, producent: Pesa Bydgoszcz SA
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W przedstawionym wyżej Autoreferacie starałem 
się przede wszystkim pokazać ogólny zarys mojej 
działalności związanej z pracą na uczelni, jak i 
aktywność zawodową. Przedstawiam zarówno 
swoje doświadczenia, jak i ukształtowane nimi 
poglądy, które wpływają zarówno na program 
prowadzonych przeze mnie pracowni projekto-
wych, treści wykładów, jak i działania praktyczne 
podczas pracy w roli menadżera i projektanta. 
Szczegółowe wykazy prac projektowych, działań 
dydaktycznych, wystaw, nagród, wystąpień i 
publikacji znajdują się w kolejnych załącznikach 
dołączonych do wniosku i Autoreferatu.

Moje najbliższe plany naukowe organizacyjnie 
wiążę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i 
Wydziałem Wzornictwa, który od bieżącego roku 
stał się moim pierwszym etatem dydaktycznym 
i jako jego pracownik naukowy, niniejszą pracę 
przedstawiam. Zakładam, że powyższe rozwa-
żania i przykłady pozwolą w pełni ocenić moją 
działalność, jak i osadzić ją i interpretować w 
ramach różnych kontekstów działalności projek-
tanta, które na własnym przykładzie starałem się 
przywołać i przedstawić.

Dr Bartosz Piotrowski

Warszawa dnia: 07.02.2017       

PODSUMOWANIE
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In order to meet formal requirements I hereby present an artistic accomplishment in form of the project of vehicle 
silhoutte and interior of passenger compartment for the family of diesel multiple units – LINK, created for PESA Bydgoszcz 
SA, as a project aspiring to fulfilling conditions stated in art. 16 ust. 2 of Act on the Academic Degrees and Academic Title, 

as well as the Art Degrees and Title, dated on March 14th, 2003

Basic information and personal data:

 ACADEMIC EDUCATION:

PhD thesis title: „Process of designing heads of rolling stock. Stylistics, ergonomics, technology”

Thesis promoter: PhD habilitatus Marek Adamczewski, Academy of Fine Arts in Gdańsk, 2010

Postgraduate studies: Design Management, Warsaw School of Economics and Warsaw Design Institute, 2009

Masters dissertation: „Modular bar cabinet for railway vehicles”

Dissertation promoter: PhD habilitatus Marek Adamczewski, Academy of Fine Arts in Gdańsk, 2006

Master’s degree studies: 4 years in Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Design, 5th year and degree on 
Academy of Fine Arts in Gdańsk

UNIVERSITIES (didactical work):

Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Design, Workshop: Product implementation process, specialization: 
transport, since 2016 (before: host workshop) 

UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Design, 
workshop: Product design, since 2009

Warsaw Design Institute and Warsaw University of Technology Business School, postgraduate studies „Total 

Design Management” – lecturer since 2015

MARKET (business experience):

PESA Bydgoszcz SA/Research and Development Department since 2005

Chief Designer

Manager: Industrial design team (up to 11 designers), Interior design and assembly team and Team of 
technologists (up to 35 engineers)

CIRCLE – design studio – projects executed in cooperation with Kamila Kamińska since 2010

Independent designer – projects executed on my own and branded with my name
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1.1.  About myself

I am an industrial designer. I work in a factory, I create pro-
ducts, I design to produce and sell, I implement projects 
within deadlines and budget, my success is defined by suc-
cessful delivery, sales, market acceptance and customer 
satisfaction.

I am a scientist and a scholar. I returned to university and 
working with students after a period of commercial work 
and after first market successes. I am not a theoretical 
researcher, rather a soldier who confronts theory with 
reality. I create work and design management models that 
preserve ideas, deliver them to people and let them live at 
least for a moment.

I also work as an independent designer and consultant 
In cooperation with CIRCLE, a small design company of 
my wife, Kamila Kamińska. We mainly provide service for 
small and medium size enterprises in Poland. This is my 
secondary market perspective. From the position of a ma-
nager of a large organization, design studios Or small and 
medium companies are mainly providers of components 
for my projects, but 99% of Polish market is made of such 
enterprises. I know their advantages, their lacks, I appre-
ciate them and do my best to support their willingness to 
improve and grow with projects and consultancy.

I am a craftsman. I love objects and process of their cre-
ation just for themselves.

I am an artist because sometimes I forget that I don’t cre-
ate just for myself.

I introduced myself. I did it mainly for myself, to define 
perspective and fields of activity. Manager, academic 
teacher and independent designer are three, still inde-

pendent realities, especially in a growing country, such as 
Poland. They get in contact and cooperate with various 
outcomes. Usually there’s a lot of declarations and very 
few tangible results. I ask myself a question: why does 
that happen and what can be done to achieve more, to 
create more valuable and economically effective pro-
ducts. Being active in these three areas (industry, science, 
designing) I suffer from schizophrenia, I complain about 
arrogance of business, about naivety of designers, lack of 
concretes in academic environment.  I posses the longest 
list of justified pretensions and even longer list of honest 
justifications. This is my input material for both practical 
actions and for theoretical contemplations; it is also my 
foundation for didactical program. Situation that I’m in 
(willingly) generated many problems which I had to solve 
and conclusions which I’m trying to share with students, 
designers, companies and institutions. 

1.1. Interdisciplinarity, synthesis and synergy.

I consciously and eagerly prefer to use the word product, 
rather than project. The reason is that it means propaga-
tion of work area of designer onto the whole process until 
its final destination and aim: delivery of usually repeatable 
object to a large group of similar end users who are at the 
same time completely different people. On the other hand 
it means real responsibility for the object in the box which 
a salesman gives us, for which we pay and which we take 
back home with us. Going through the entire path from 
noticing the need, until satisfying it in the case of industry 
means however engaging thousands of people, gigantic in-
vestment and time. Fortunately we are not left alone with 
all the responsibility but we also cannot take all the credit. 
So the only way left is to try to come to an understanding 
and closely cooperate with various competence areas 
during the whole process of defining and implementing of 

INTRODUCTION
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the product. For a designer this means necessity to have 
basic but vast knowledge required to understand people, 
their different motivations, competencies and patterns of 
behavior. In my professional career I implemented known 
and verified solutions or I developed my own, unique me-
thods of work with interdisciplinary teams of specialists in 
various disciplines. These were primary engineers, mana-
gers and project planners from Research and Development 
Department (called R&D later on) and more broadly with 
employees of marketing, logistics, production or service 
departments. Currently I manage several teams of both 
designers and engineers and technologists. I think that it 
has been my great, personal achievement to fully integrate 
these teams which don’t cooperate closely with one ano-
ther but still form one body, share common goals, work 
together and share the same responsibility. My engineers, 
responsible for the complete vehicle interior assembly, 
assure me full integration with other technical areas wi-
thin R&D department and further, with logistics and pro-
duction. On the other hand designers are responsible for 
functionality which in turn is closely connected with mar-
keting and customers and which is useful to construction 
designers who get this way important input to their design 
work. Together they work with team responsible for homo-
logation, creating documentation and verifying new solu-
tions. A result of such philosophy is also knowledge expres-
sed by a number of rules and methods of management of 
complex process, executed by big, interdisciplinary teams 
which form individual, original know-how, developed by 
me within the frames of organization I work for. I consider 
my industrial work a form of laboratory where I have an 
opportunity to verify various methods of working which 
are then selected and saved as case studies that eventually 
become foundation for my didactical and academic work.

For the purpose of teaching design classes on universities 
I decided to use a program based on implementing a very 
broad context related to defining and creating products. 
By underlining the importance of interdisciplinarity I try to 
consciously blur the thin line between design, technique 
and marketing. I consider questions about market sense of 
an idea, authenticity of need, method of execution, form 
o sales equally important to contemplations regarding 
esthetics, ergonomics or functionality. Obviously, to some 
extent, I agree to simulate some areas within the scope 
of projects that me and my design students execute but I 
try to make sure that most of the knowledge they gain is 
based on consultations with specialists in particular area 
(technical teachers on universities, companies, institutions, 
end users). My didactical goal is not to master strictly defi-
ned portion of knowledge because it wouldn’t make sense, 
considering how vast and quickly changing it is. The most 
important thing is to be sure that student understands the 
very essence of product implementation, his place in this 
process and is able to identify and communicate with are-
as and forces that surround him. In real commercial work 
it is very easy to fall into the void of helplessness which 
often exists between the pride of the creator and feeling of 
being powerless of lower level employees and coldblooded 
machinery of production and sales in the form of market 
and industry.
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I would like to dedicate above chapter to my work in indu-
stry. I consciously chose to use the words “in industry” in-
stead of “for industry” because it will consider my actions 
and achievements as a factory designer, bonded with a 
company. I have worked for PESA Bydgoszcz SA for over a 
decade (since 2005). I began as a young designer respon-
sible for coordinating external companies and today I am 
a Chief Specialist of the company, a manager and boss of 
several teams, responsible not only for design but also 
for the whole design and implementation process of very 
complex and technologically advanced products, namely 
railway vehicles (electric/diesel multiple units, trams, pas-
senger cars, locomotives and metro vehicles) within the 
organizational structure of Research and Development De-
partment. I still design but mostly I supervise and oversee 
work over several projects, executed in parallel by close to 
fifty subordinates (we grow quickly all the time) who work 
in factory teams that I manage. I also coordinate the work 
of external design companies, scientific institutes, univer-
sities and Rother supliers from all over the world that take 
part in the process of designing and constructing rolling 
stock.

In this place I gained greatest practical expertise and in 
consequence also theoretical knowledge and therefore 
the didactical programs at the universities that I work for 
are mainly based on models developed through verifica-
tion of scientific methodology against market reality. In 
the country where big industry generating its own recogni-
zable products practically seized to exist and design is ma-
inly focused on craft, theory or cooperation with small and 
medium enterprises (which I also do) the work „industrial” 
became more a signboard rather than real definition of 
the direction we want to head in. This makes me more 
grateful for the opportunity of acquiring real expertise 

during execution of big, multinational, worth billions con-
tracts and designing complex, advanced products using 
modern technologies and tools. International contracts, 
cooperation with experienced and diversified customers 
(Germany, Italy, entire Central Europe, Russia, Ukraine, 
Kazakhstan) allows me to confront my own expertise and 
achievements with standards that exist in UE and the 
world. When I subcontract work packages I try to learn 
how the best and most recognized design companies (ie. 
Giugiaro Design) or European scientific institutions work 
and I transfer this knowledge not only to project activities 
but also to my academic work and I use it as a basis for 
the material that I present to the students as part of prac-
tical work during their studies.

I look at the problems and chances for development of de-
sign from three perspectives: as an academic worker and 
scholar, than as a designer (which will be covered in chap-
ters: Universities and Design studio) and lastly as a mana-
ger of a large organization working on corporate rules. The 
most influential factor that formed my perspective was 
the practice of execution, building of factory team and the 
role of manager. I know that in many cases market forces 
its will onto me and its aimed at success measured by 
profit and efficiency, it constantly demands compromise, 
cooperation, depending on others, but market is my only 
chance to create and get through to millions of people, 
make a mark in the background of their lives. Otherwise, 
why would I do any of that?

2.1 Team

I didn’t start working in industrial company by accident 
because professor Marek Adamczewski is no accident. He 

INDUSTRY
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has always been very important to me, my teacher, pro-
moter and sometimes partner in projects. He was the one 
who recommended me, a young designer, a student, to 
the director of still small but growing department of R&D 
of PESA with which he cooperated as a company and toge-
ther with students from Academy of Fine Arts in Gdańsk. 
My first success were our shared awards: DESIGNER ROKU 
2006 and DOBRY WZÓR which we received for design of 
the DMU train 218Mc. Company MaradDesign created 
the design of vehicle head (J. Gołębiewski) and driver’s 
compartment interior (M. Gorczyński) and I designed the 
whole interior of the passenger compartment by myslelf. 
Later on we complemented each other later on during 
execution of projects like EMU „Bydgostia” or design of bar 
sections in passenger cars for Inter City. Professor Marek 
Adamczewski who is now my mentor and friend, created 
foundations, a basis on which I kept on building. My ap-
pearance in the company happened in parallel to gradual 
growth of rolling stock market in Poland which was powe-
red by funds from UE. Pioneer period during which compa-
nies were able to design and build very slowly one train or 
tramway per order slowly finished. Poland started to order 
more and in parallel to first experiences gained in the east 
(Ukraine, Lithuania) we started dreaming about Western 
and worldwide markets. We had to grow and accelerate 
with such paste that even working with external compa-
nies became ineffective. Company had aspirations and was 
ambitious, design was had growing impact on the products 
and the way they were designed. I began to build a factory 
team of designers during the time which for PESA and R&D 
department was a brand new period.

I consider creation of current factory team as one of my 
most important activities. When I began I had no pattern 
and when time went by I realized that such pattern simply 
doesn’t exist. Internal team in the company is a perfectly 
tailored suit; there are of course trends and seasonal fa-
shions but the most important thing is the question about 
the purpose of having it, what are our needs, expectations 
but also possibilities or conditions in which we are to ope-
rate. Team of designers which I created is supposed to ge-
nerate from several to several dozens of prospect project 
designs a year, about dozen of which will be finally execu-
ted and implemented. In this group about one or two pro-
jects are created from the scratch, new, innovative, often 
related to entering new markets. Many people started 
working for my team over the years, some proved their va-
lue and decided to move on, other were not able to work 
full time job under great, constant pressure. What brings 
me great pleasure is the fact that today the core of my 
team are mainly my, still young, apprentices. I employ pe-
ople from the whole Poland and also from abroad, I asses 
their experience, competence, engagement but we have 
to remember that they are the ones who stayed, they wi-
thstand the pressure and my frequently uncompromising 
presence and vision. Talent is their individual “problem”, 
so what have I actually thought them? Basis, methodolo-
gy, passion? This team is made of people to whom I gave 
nothing but frame and showed the way. So in the end I 
am proud not of the team itself but of my influence that I 
hope at least partially shaped these people.

When you form in industry and design things with pragma-
tic idea of immediate implementation you begin to focus 
on the execution side. It concerns technics, technology, im-
plementation supervision, customer contact and following 
the product life cycle. To my also the product as a whole 
became important, not only as a part of the process rela-
ted to design. In the high school I chose math-physics pro-
file and I was successful until I decided to be an artist and 
I focused on only „passing” the sciences (it was necessary 
for me to complete advanced science courses). These days 
I don’t avoid conferences dedicated solely to design but I 
find for instance international seminars on light structural 
and technological designs for aviation far more inspiring. 
Struggling with infinite problems appearing on the border 
between the work of designer and engineer, inevitably I 
started to penetrate the world of physical realization of my 
ideas. Someone said to me once: “I like your tramway, but 
it broke down recently and blocked crossroads…” – in indu-
stry I realized that there is no such thing as „my well done 
project”, there is only product – it either works or there is 
something wrong. Nobody broke it down, but it was me 
who misunderstood it good enough, I integrated it with 
the end users too poorly, I didn’t care enough when there 
was still time to change something. 

As a result of such way of thinking I manager to get addi-
tional headcount in my team for engineers and started to 
treat vehicle assembly more holistically. Passenger wants 
to commute safely, to seat or stand comfortably, to expe-
rience the right temperature, to have proper lightning, 
to touch pleasant surfaces, not to by hurt by “necessary 
screws”, enjoy colors, enjoy the style of his vehicle which 
is unique and dedicated specially for his city. Designers 
and engineers stopped cooperating, I created one team 
in which they simply work together. Obviously designer 
creates final shape and engineer provides calculations and 
technical documentation but the core – the answer to the 
problem they define together. I often invent the base of 
solution, including an idea for functionality and technolo-
gy, than we work together or dedicated team takes over 
the solutions. In the end we managed to developed better 
design solutions which are also greatly cheaper, lighter 
and more effective. At first I persuaded the head of R&D, 
than the president of the board and finally the board to 
appreciate my engagement, the praise from customers, 
the awards, but in the end it were the numbers that persu-
aded them. They gave the “artist” the power to manager 
several dozens engineers and they gave him real responsi-
bility for execution of contracts worth billions.

Managing merged teams is the last stage of my work 
on planning and teambuilding. We have worked in this 
formula for over a year and currently we are prepare to 
implement first project created in this formula – EMU ELF2 
dedicated for Polish market. In this very moment I have a 
feeling that we worked out and launched initial frame of 
work and now we are focusing on detailed administrative-
functional division, defining area groups and choosing their 
leaders who in line with employment increase (up to about 
60 people) will eventually become supervisors-managers. 
In these areas I receive active support and cooperation 
from my deputy, soon to by PhD, eng. Maciej Grygiel.
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2.2 Process

Every person who has ever worked with execution of 
complex, multistage tasks knows that apart from good 
ideas and competencies of particular team members it 
is more important to integrate all actions within product 
creation process. At first you have to design the path to 
reach solutions, declare deadlines – build schedule, create 
and approve budget, gain  and secure resources. I deal 
with theoretical and practical side of the process both as 
a manager and also as a teacher, by including this matter 
into the program in design classes on UTP and ASP. Based 
on existing solutions and my own experience I basically 
created a base model of the process supported by four 
fundamental pillars: Defining, Designing, Execution, Explo-
itation. This model is now used by R&D department to 
create process for entire organization which is nearly 400 
people divided into teams of different specialties (I also 
take active part in this project). Specific part of the process 
model is related to the practical side of its application in 
projects that are really implemented. While working on it 
I had to brake some unchangeable dogmas. Let me share 
some examples. It is imperative to correctly understand 
the function of stage: Designing and its purpose which isn’t 
to create particular solutions but to integrate project as 
interdisciplinary unity which I call designing the product 
structure. A natural consequence of such approach is an 
agreement with the fact that everything outside this divi-
sion cannot be considered as designing. Designers had to 
understand that when they sketch their initial concepts 
they don’t actually design but only define their aim. Design 
has to draw “something” because this is the language it 
speaks but this is just a declaration, direction. Similarly we 
define type of propulsion system, type of air conditioning 
system or level of production costs we want not to exceed. 
Defining is merely establishing the aim, no target solution. 
Let’s move on – after the stage of Designing there is the 
stage of Execution, in which engineers once again had to 
understand that once we create a rule, define designspa-
ce (relation between areas), we confirm functional and 
technical assumptions and confirm designfrezze (so called 
project freeze) than we cannot call drawing technical do-
cumentation designing. It is part of Execution, the same 
way as implementation of prototype. The only difference 
is that first we build on paper (in the computer) and then 
on the production line. When we add another rule that we 
cannot go back to stage that was once agreed and closed 
we get a new formula of the process which we obviously 
already know in general. Difference is hidden in its division 
and interpretation, in the fact that it no longer applies de-
sign and engineering separately but integrates the whole 
process into one, inter-area, interdisciplinary whole. On 
one hand its role is to optimize entire implementation pro-
cess, merge areas of various specifics, on the other hand 
as a commonly accepted strategy it has to create a synergy 
effect which is not possible in a situation where everyone 
focuses on their own, separated part of designing. This 
subject together with numerous case studies is the foun-
dation on my teaching program “Design strategy – Role 
of the designer in the process of development of the new 
product” which I teach during postgraduate studies Total 
Design Management – IWP/PW (see chapter Universities).

2.3 Projects: 2005 – 2010

I decided to separate this period for several reasons. These 
are my first projects that I executed to greatest extent on 
my own from the first drawing to implementation; it is also 
the period of “gathering pace” by the whole company and 
acquiring first big and international contracts. My PhD the-
sis from 2010 depicts them in detail, especially in terms of 
design of external silhouette of the vehicles. Finally, at the 
end of this period I started didactical work on the universi-
ty. All big and significant projects have been outlined in the 
attachment “List of creative work projects”; in here I will 
only mention the ones that for some reason were relevant 
or were a breaktrhough.

Family of vehicles: DMU 218 (2006) – Project of interior 
for this vehicle was my first complete and independent 
project assignment. In the beginning I knew practically 
nothing, I was a freshmen with my head wrapped around 
finishing studies and defending my thesis. Without any 
help I designed interior with toilet for people with disabi-
lities. In this project I mainly listened, learnt and verified 
ideas in practice. Premiere of my project took place during 
INNOTRANS 2006 in Berlin, greatest rolling stock exhibition 
in the world. We received several awards for my project; 
the company and me started to believe that I am capable 
of designing an entire train.

DMU ATR220 NICOLAUS (2008) – First contract for the 
Western markets, namely Italy, and in which design was 
one of the bid criteria. We began to travel all over Euro-
pe to customers and suppliers, design wasn’t something 
“in addition” anymore because customers treated it with 
attention equal to technical arrangements. Description of 
the project is one of the examples included in the good 
practice manual “Design Management/Zarządzanie Wzor-
nictwem”, issued by Instytut Wzornictwa. For the first time 
the company noticed the design can be directly quantified 
in money (points in bidding process), I believed that I am 
able to design everything and for everyone. Italians pra-
ising Polish market – we finally got rid of our complexes.

Project of Polish High Speed Train (2008) – I won restric-
ted contest organized by IWP for Inter City Polska. I won 
together with MARAD, company of Marek Adamczewski 
as people „from the industry”, being fully aware that 
there’s very little hope for implementation and that no 
supplier will execute such complex project just for Poland, 
considering that the order is only for 20 trains. However 
something prevailed, Marek Adamczewski supervised the 
bid process on behalf of IC and he managed to include re-
quirements for interior paintwork and some of our project 
indications. As a team member I prepared one variant of 
paintwork and interior design. Later on PESA took part in 
bidding process for such delivery of such trains in consor-
tium with BOMBARDIER – the biggest rolling stock manu-
facturer in the world. I was a team member responsible 
for design and interior assembly which we were supposed 
to complete in consortium but deadlines were moved all 
the time and eventually our partner decided to back out. 
Later on ALSTOM, company who eventually delivered Po-
lish Pendolino, used by interior coloristic project from the 
competition. For my own peace of mind and for the peace 
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of mind of my superiors I mention this very rarely.

Family of low-floor tramways SWING (2009) – There are 
projects that become milestones, they close or begin an 
era. The same way ATR project gave us the courage and 
opened our path in the West, SWING thought us what it 
means to prepare and conduct big series project, delive-
red over years. 1,5 billion PLN of revenue, 186 identical 
tramways and two years of continuous deliveries. Modern 
tramway build from the scratch as a serial product requ-
ired serious change of mindset of the whole company, it 
required ability to plan the whole process, reset the pro-
duction lines, modernize the whole company. This project 
also gave us access to technologies and partners that were 
not available earlier when we delivered single or seve-
ral units within one contract. Today several hundreds of 
SWINGS in different variants operate in all Central Europe 
(Poland, Hungary, Romania, Bulgaria). For me and for the 
company this project was most of all a lesson about plan-
ning and managing a big, serial project.

Family of electric multiple units ELF (2010). This project 
was another lesson important for me as a designer. Based 
on this project I created a modular interior assembly sys-
tem for PESA. I tried to learn the logics of the idea to acqu-
ire high level of repeatability of elements by observing it in 
the products of our competition for a very long time. Repli-
cating window modules and shelves was obvious. I mana-
ged to create a system based on one length module (1900 
mm). In the beginning I developed ergonomically optimal 
module with consideration to seats layout, then I began to 
enrich this module with next functionalities: toilets, door 
portals, play zones for children, cafeterias etc. This way we 
created I vehicle that was a combination of only one large 
module and one small module, used at the ends of vehicle 
cars in sections with high floor (because of the „constant” 
length of walkway over the boogie between vehicle cars). 
Final effect was tangible – in ATR project I had 47 different 
composite elements of interior assembly that required 
detailed drawing in CAD, in ELF I only had 2 standard ele-
ments. Apart from that engineers designed vehicle structu-
re in such way that main forces were routed through floor 
and roof, and thanks to that we could freely place doors 
and window on low-floor decks. It improved our elasticity 
considering potential to personalize the vehicle and tailor 
it to customer’s needs. We also simplified and accelerated 
production and maintenance, lowered fixe costs (tools, do-
cumentation etc.). We can clearly see the difference if we 
compare regional ELF for Koleje Mazowieckie with agglo-
meration version designed for SKM – both these vehicles 
operate in Warsaw.

In 2010 during INNOTRANS in Berlin head of this vehicle 
was equipped with first, certified to railway applications 
collision energy absorption system for Europe, designed 
according to requirements of most stringent standards. It 
was the time when I had great pleasure to work with the 
late PhD Włodek Abramowicz, worldwide expert in the 
subject of energy absorption systems and matters rela-
ted to theory of finite elements used for the purpose of 
strength calculations (practical work for Honda, BMW and 
other companies). I was also responsible for aerodynamics 
of the vehicle which was a part of the overall external 

silhouette design. I consulted the subject of air resistance 
and noise reduction with another distinguished Polish 
expert, PhD habilitatus engineer Janusz Pechna (project 
of Beskid automobile, among others). During the project 
we began to create a factory team and Mariusz Gorczyński 
was the first one to join us (he used to work in MaradDe-
sign). He continued my preliminary functional concept of 
the driver’s compartment layout. Later on in all railway 
projects (like ACATUS2 i ACATUS+, LINK, DART, SUNDECK, 
ELF2) until today he has independently lead this specific 
and separated area.

EMU ACATUS 2 (2010) – It was created almost in parallel, 
has distinctive design but it’s based on the same struc-
tural foundation as ELF. Main assumption was to make 
it cheaper than ELF and dedicate it for Polish market. It 
wasn’t equipped with ELF crash systems, head was very 
simple, without division for main element, cabin and 
so-called nose which I began to implement at that time 
for maintenance reasons. However it was equipped with 
ELF-compliant modular system with simplified, cheaper 
solutions in particular modules (for example one lightning 
line). We made sure that both vehicles looked different for 
marketing reasons. However lack of crash systems gradu-
ally excluded this product from bids, but its successful and 
cost-effective elements of assembly system began to dif-
fuse to ELF vehicles as a part of cost saving initiatives. We 
equipped it with crash energy absorption systems and gave 
it style lifting and kept selling it to Polish market as ACATUS 
+. It was another lesson for us: best option is to sell the 
same thing over and over. The product series we created 
was too short and therefore even though vehicles were 
in fact cheaper, there were too few of them produced to 
cover the high level of fixed cost. Over dozen of ACATUS 2 
vehicles are currently operated by Koleje Małopolskie.

2.4 Projects: 2011 – 2016

The first period I described was the time of gaining expe-
rience in industrial work, the time of building a team wi-
thin the organization of the company, time of cooperation 
with CIRCLE and starting design workshop at UTP; the 
second period should be described as gradual maturing, 
fullfiling, perfecting and correcting way of thinking and 
acting that I assumed. As a company we created basic pro-
duc portfolio (EMU, DMU, low-floor tramway), we entered 
new markets and developed the company. We could no 
longer operate just on the domestic market but in order 
to produce more than a hundred vehicles a year we had 
to search for contracts all over the world, at least build a 
strong position in UE and continue our activity in the East 
and Far East. In this period we managed to sell products 
that I designed in greater series and to more prestigious 
customers. We delivered tramways to Moscow (120 ve-
hicles!), Sophia and practically to all big cities in Poland 
(Warsaw, Gdansk, Lodz, Cracow, Chorzow, Bydgoszcz, Torn, 
Czestochowa, Szczecin). We work intensively on concurring 
Western markets (Germany, France, Scandinavia). We ma-
naged to sell almost 100 ELF vehicles, we developed new 
portfolio of products for Eastern markets, we created first 
multisystem locomotive GAMA. We entered German mar-
ket, firstly through private operators (Netinera, NEB), then 
through enormous contract for national operator – DB, a 
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customer who’s commonly known as most competent and 
demanding rolling stock operator in the world (1,2 billion 
EUR, up to 500 trains DMU LINK DB). We strengthened our 
position in Italy with a lifting of DMU ATR220 (40 units) 
for Italian national operator – Trenitalia. At the end of this 
period we designer first Polish push-pull train for Koleje 
Mazowieckie (SUNDECK) and we made first step towards 
high speed trans by offering and delivering to Inter City 20 
vehicles of IC class – PesaDART. Currently we are working 
on first, entirely Polish metro system vehicle.

Today (February 2017) w assembler first vehicle of new 
line of electric multiple units – ELF 2. With our big market 
success came market recognizability of our products and 
numerous awards for design which we receive in country 
and abroad. I, as an individual designer, received persona 
awards, DESIGNER ROKU 2014 (IWP) for the second time 
and in 2015 PERŁA HONOROWA award – (PERŁY BIZNNE-
SU/Polish Market). In parallel I work as didactic, I became 
promoter of several dozens of bachelor thesis’s during my 
work at UTP in Bydgoszcz. I began work at Design Depart-
ment of Warsaw Academy of Fine Arts and I give lectures 
for students of TOTAL DESIGN MANAGAMENT (IWPPW) 
specialty; I also strengthened cooperation with IWP (pro-
jects, articles, lectures, participation in exhibitions). In this 
part I decided to indicate my most important realizations. 
Due to the amount of projects I organized them not only 
chronologically but also separate them to railway and 
tramway projects for the purpose of clarity.

2.4.1 Tramway projects

Family of low-floor tramways TWIST, version for Czesto-
chowa (2010). Considering the date of initial implemen-
tation this project should be included in previous set but 
because of continuation of the project on the same struc-
tural basis I decided to mention it here. TWIST due to the 
dynamic behavior of the car body is dedicated to the cities 
with tight infrastructure in old towns (for larger spaces and 
new routes we have dedicated SWING project). They are 
configured with fewer cars, they are mounted on rotating 
bogies and have noticeably larger vehicle which required 
new design in terms of stylistics, functionality and assem-
bly technique.

Family of low-floor tramways TWIST, version for Chorzow, 
Aglomeracja Śląska (2012). Customer requested Brand 
new, dedicated design project of external silhouette and he 
got it. In the beginning it was a good, in my opinion, and 
minimalistic project. After several rounds of negotiations 
and remarks I understood two things: president demands 
at all cost the effect of „modernity” and most likely has 
recently bought Honda Accord or Peugeot 407 (I checked 
and I was right – 407). And even though I resisted I felt that 
we gradually turn minimalistic „smart phone” into baroque 
„cuckoo clock”. And so I created eye-catching and general-
ly well received project but my heart remained with the 
concept version. Sometimes customer behaves like he felt 
that designer is not equally interested in creating a good 
project. Moreover he behaves like he not only knows what 
but with what resources should be achieved. As people say 
“Every country has its own customs” but why does it have 
to be our country and our administration clerks?

Low-floor tramway FOKSTROT for Moscow (2013). Rus-
sians in turn turned out to be far less “Byzantine” in their 
expectations. We showed them several proposals and 
mayor of Moscow (whom we couldn’t contact directly) 
chose a version that was stylistically close to TWIST for 
Czestochowa. One of the main challenges in this project 
were the exploitation conditions, including ambient tem-
perature going down to – 40 Celsius degrees. For Europe 
90% of technologies and solutions are certified for – 30 
Celsius degrees so new design including harsh conditions 
was far more difficult.

Family of low-floor tramways JAZZ (2014 - 2016). I always 
try to assign specific date to a specific project and usually 
this is the year of greatest cumulating of work and final 
project shaping. Sometimes this is the beginning of pro-
ject, part of the process taking place “inside” the company, 
sometimes there is significant customer influence on the 
project in the implementation phase and sometimes the 
impact on the process comes from technical problem that 
appear during designing, testing or construction. In the 
case of JAZZ family it was not the sales of one variant with 
small alternative versions but it was creation of the whole 
external silhouette port folio (7) and implementation of 
three different design concepts in parallel, including „duo” 
which means bidirectional tramway (changes of vehicle 
head, two driver’s compartments, two sided floors etc.). 
JAZZ is the successor of SWING line, it runs of fixed bogies, 
it has more but shorter cars, so it’s dedicated mainly for 
bigger European cities and massive passenger flows. DUO 
version, designed and implemented (Warsaw) as a variant 
of SWING family, allows tram to change direction of ride 
basically in every point of the route, without necessity of 
building additional track loop; all you need is a change 
of line, a switch and you can move to another driver’s 
compartment. From the perspective of design process 
it’s always a complication, doors occupy most of the side 
walls, you need more space for driver’s compartments, on 
modified heads you need to include every type of lights 
(front and back). All tram interiors since the era of SWING 
were designer in NC.ART company (Tomek and Jakub Rud-
kiewicz) since 2007. I personally supervised and managed 
these projected as PESA representative, we discussed and 
invented solutions, I personally designed only several spe-
cific elements, for example driver’s desktop, ceiling moni-
tors assembly system etc. So apart from the desktop itself I 
don’t mention this area on the list of my projects, although 
as a chief specialist of the company I pointed the direction 
and was responsible for the whole area of design in years 
2006 – 2016.

Low-floor tramway KRAKOWIAK (2015). Tramway close to 
the structural design of TWIST line, however I intentionally 
mention it as separate product due to several reasons. Pro-
ject was executed in untypical manner in close cooperation 
with the customer; we also have great hopes to introduce 
it to German market because of its standard and structu-
re. I also wanted to introduce several new solutions so I 
decided to create the interior design project on my own. 
I introduced new, more “rail-like” door portals, I moun-
ted new, unseen before air distribution system (heating/
cooling), we also added bike stands and “vis-à-vis” layout 
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of seats to match tourist character of the city; we also 
installed 220V sockets and USB chargers. Especially the 
introduction of bike stands was a novelty and announced 
beginning of change in the approach of public transport 
authorities in Poland; so far they seemed not to notice 
spectacular growth of bike popularity and considered them 
as market competition, rather than supplement to existing 
transport infrastructure.

Head of the vehicle is also completely both in terms of 
form, structure and technical functionality. Crash energy 
absorption system was placed low, according to Western 
Europe standards; Polish SWING and JAZZ trams have 
much higher and more visible bumper because they have 
to cooperate with existing old tramways. Front (head) is 
entirely screwed to the chassis which also required unique 
approach to designing head and driver’s compartment.

Tramway was appreciated by the customer and people 
even though it was built and delivered in extreme haste 
caused by the necessity to settle the accounts of all UE 
cofounded projects by the end of 2015 (end of financial 
perspective). It received the Ministry of Economy Award – 
WZÓR ROKU 2015 and DOBRY WZÓR 2015 (IWP) in the pu-
blic sphere category. It was also noticed in the world and 
honored with GLOBAL LIGHT RAIL AWARD 2016 in London 
in two categories: Project of year above 50 million Euro 
for „project preparation and building a completely new 
vehicle for European standards in relatively short time” – 
in this case I feel I deserved this award more as a manager 
and project team member. Second award was more for 
my achievements in the field of design, for “Extraordinary 
engineering achievements” – jury pointed out versatility of 
the interior, facilities for the disabled, IT systems, electric 
sockets, USB chargers and bike stands – all the areas for 
which I, and my teams, am mainly responsible in PESA. 
Year before PESA also received the award of supplier of the 
year.

KRAKOWIAK was delivered on time and it closed „insane” 
2015 in the history of PESA. After summary of all data from 
the markets it turned out that we delivered the biggest 
amount of trams in the world.

Low-floor tramway FOKSTROT for Kiev (2016). Politics 
keeps closing Russian market for us so we need to look for 
new customers for our „East” projects. Thanks to the visit 
of mayor Kliczko and personal testing of Moscow model 
we were able to deliver first units to Kiev and there are 
nice prospects for future cooperation.

External silhouette proposals for Goteborg (Sweden), Tel 
Aviv (Israel), Tampere (Finland), Bonn (Germany). Usually 
I stick to the rule to only indicate project that I designed 
myself, that were implemented or at least sold and com-
missioned by the customer. For these few I decided to 
make an exception and selected the most interesting and 
fully defined from design perspective. Additional reason 
that made me present them if the fact that many of these 
projects received highest scores in bid processes for design 
(Goteborg, Tampere) and only for other reasons they have 
not yet been executed. I am still looking forward to their 
implementation because as complete projects in which we 

invested our ideas, time and money I will still try to deliver 
them to suitable customers. 

2.4.2 Railway projects

Family of diesel multiple units LINK (2011-2016). I decided 
to describe this project or to be exact the whole group of 
projects as „indicated design achievement” and therefore 
I give only basic information about it in this document. 
Project evolved over the years and while keeping the basic 
stylistic line, several variants were created with different 
usage and technical functionality. Changes were dictated 
by adjustments to new markets and customers but also 
by internal evolution of this developed over many years 
product. And so I indicated types of vehicle that may be 
grouped as: LINK CD (České Dráhy – model delivered for 
Czech Rep. Railway), LINK DE (variant for German market, 
ordered by private operators like Netinera and NEB – this 
model has already received full homologation and is in 
operation in Germany and Poland) and LINK DB (different 
units developed over several years in a design process with 
German Railway – deliveries are scheduled to begin in 
2017).

Family of locomotives GAMA/external silhouette (2011-
2012). For me, for my team and for the whole company 
this was a completely new subject. Creation of a modern 
line of AC, DC and multisystem locomotives in PESA. We 
began with basic market analysis and consultations with 
engine drivers and this was the starting point for deve-
loping technical configuration and establishing project 
aims. Using this opportunity I attempted new approach 
to designing shapes of heads starting with technological, 
exploitation and cost assumptions (limiting the number 
of composite materials and using more durable steel ele-
ments). Internal resistance was significant; during defining 
of LINK this approach was rejected on the concept level 
because of technological difficulties, in GAMA project in 
the production phase and steel side panels were swapped 
for composite elements. It is much easier to match one big 
(costly) element and connect it with vertical bonding line. 
My strategy was different: to separate the shape of the 
head and exchange all possible elements for cheaper and 
more durable steel elements. This idea requires appropria-
te approach during defining the shape at the concept level. 
I finally implemented it in ELF 2 line of electric multiple 
units which is now in production in PESA premises. We ma-
naged to keep attractive look and improve functionality in 
many areas but the scale of cost reduction surprised even 
me. The cost of production of main driver’s compartment 
element was reduced nearly four times!

Product premiere took place during INNOTRANS 2012 in 
Berlin and the project design was awarded with WZÓR 
ROKU 2013 and DOBRY WZÓR 2013 (IWP) prizes founded 
by Ministry of Economy.   

ACATUS + (2013).
As I already mentioned ACATUS + was supposed to be a 
new version of existing line equipped by additional col-
lision energy absorption systems from ELF line. Basically 
silhouettes of vehicles equipped in such systems must have 
larger assembly profiles under the windows line and drive-
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r’s compartment because of the need to install and cover 
support wall and attached honeycomb block (collision 
energy absorption structure) and absorbers. I liked silho-
uette of ACATUS 2 for its simplicity and synthetic design 
and I wanted to prolong this rather short (12 units for Ma-
łopolska) stylistic line. Additional benefit was the fact that 
the train was based on the same structural cage as ELF and 
its convex contour fitted the same honeycomb. Therefore 
new assembly profile was designed for protruding absor-
bers (at the height of bumpers) and we changed bottom 
assembly profile to steel (composite looked better but was 
frequently damaged which increased maintenance costs 
of PESA and the customers). I designed bottom assembly 
profile in 2016 also for ELF and it is offered to customers 
operating such vehicles and is currently used in Koleje Ma-
zowieckie. 

Diesel multiple unit 611M/external silhouette (2012).
611 is a special inspection vehicle dedicated for the Rus-
sian Ministry of Railway which was design soon after a 
similar delivery for Ukraine. Now two modern units were 
built and equipped with above described passive safety 
systems, required in UE. My job was to design external 
silhouette, M. Gorczyński designer driver’s compartment, 
unusual interior together with conference room and 
bedrooms were designer by MaradDesign from Gdansk. 
Because of the unique character of this order several con-
ceptual variants were created and project evolved, at first 
in PESA, later during discussions with customer. Unfortuna-
tely the paintwork that was developed for earlier version 
does not improve and slightly blurs the final shape of the 
head. But because of the fact that it had already been ap-
proved by the Minister himself none of the representatives 
of the customer wanted to make any changes (unique cha-
racter of the market).

Diesel multiple unit 630MiL/external silhouette (2012).
Another project dedicated to wide track in the East (1520 
mm). Vehicle looking much like ACATUSA 2 – simple, gra-
ceful, regional vehicle but without typical „European” colli-
sion energy absorption systems for Belarus Railway. To put 
it short – we quickly needed a successor for this project.

Diesel multiple unit 730M/external silhouette (2013).
Multiple units currently delivered to Lithuania and Belarus. 
This project was based on the head of 611 model which 
was supplemented with necessary modifications. This way 
we created classic passenger vehicle according to Europe-
an requirements. 

Electric multiple unit PesaDART (2014-2015)Project was 
a great challenge in terms of design mainly because of the 
product defining. On one hand homologation and structu-
ral strength requirements typical for Regio-class vehicles 
(speed 160 km/h), on the other hand interior standard 
typical for IC passenger compartments. From the very be-
ginning we had to face attempts to compare our product 
with ALSTOM Pendolino, a train built to different technical 
specification and two times more expensive. We created 
unique vehicle, dedicated precisely for Polish market. This 
partially hybrid definition turned out to be correct, consi-
dering current condition of Polish tracks and small distan-
ces between railway stations. PesaDART turned out to be 

more effective because it accelerates faster and uses less 
energy to gather pace and slow down (specifics of regional 
vehicles) and with very attractive price it assures high stan-
dard of travel: comfortable, adjusted seats in both classes, 
individual lighting, luggage lockers, isolated vestibules, bar 
car, wi–fi and Internet. Vehicle was one of the finalists of 
DOBRY WZÓR (IWP) award contest in 2014 and later on 
during official ceremony in Munich we received and inter-
national IF DESIGN AWARD 2016; another winner in our 
category (transport) was new AUDI A4, so we beat very 
strong competition, racing against the entire global auto-
motive industry. 

Passenger train SUNDECK/external silhouette (2015)
First Polish „push-pull” double-deck train (steering system 
in the locomotive or on the second end of the train in so 
called steering car). Growing popularity of double-deck 
trains is related to growing number of passengers with 
constant length of railway platforms which limit the total 
length of vehicle. The height of each deck is additionally 
limited by the train envelope – the infrastructure and 
other vehicles passing by. In the silhouette project I had to 
create a slender front with unproportionally high and not 
too elegantly pointy cross section I small length of head 
and driver’s compartment. In addition we created number 
of functional solutions embedded in the details of the in-
terior assembly system, for example the way of designing 
headlamp modules – more convenient in maintenance, 
much more simple and cheaper to construct. This year the 
vehicle was awarded with DOBRY WZÓR 2016 in newly cre-
ated category – transport. 

Offer proposals of external silhouette for SL (light EMU, 
Swede), S–Bahn Berlin (light EMU, Germany).
In this part, similarly to the part about tramways, I decided 
to choose some of the most prestigious offer projects. 
Huge contract for German subway/ground rail S-Bahn was 
a huge workload for us and was very close to realization. In 
the end political aspects won and contract was granted to 
German manufacturer. What we won was experience ga-
ined during project verification with the customer. Vehicle 
for SL, national railway operator in Sweden, was another 
project experience. A lot attention was paid to the atmo-
spheric conditions – long and harsh winter seasons. We 
used our eastern experience and created a dedicated de-
sign which was greatly determined by unique functionality.
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My work on universities began after several years of work 
in industry which I started during my studies. I returned 
enriched with experience and certain of the fact that 
technique, budget, deadlines and wishes of the customer 
are not the opponents of a good projects but its backbo-
ne and core. As a student I used to hear that project was 
changed (for the worse) because of the customer will, 
engineer’s interference or that external company provides 
possibility for faster development and input of fresh ide-
as. I don’t repeat that to my students simply because my 
work experience didn’t provide and proof of that. Altho-
ugh I convince them that position of a rookie designer is 
difficult and they need to show determination to achieve 
their target and significantly develop their competence 
level and most of all understand what it means to create 
market product in industry. When a designer comes to 
a new, usually small company that wants to implement 
design or when he creates his own start-up all knowledge 
related to design management within a process is equally 
important and essential as his professional skills. I sup-
plement knowledge about managing and planning during 
my classes in design workshops; during lectures for TOTAL 
DESIGN MANAGEMENT this knowledge is essential basis 
of the teaching program.

I gave several dozens of lectures over the past years on va-
rious seminars and national and international conferences 
during which a great part of audience was interested in 
methodology of design implementation and management, 
rather than anecdotes about designing. They have small 
importance for the industry because even though they 
may be inspiring they are not fit for direct implementa-
tion, as for instance practical management or implementa-
tion experiences. Working actively in industry and develo-
ping in parallel my didactical activity I try to build a bridge 

between these two worlds that don’t necessarily speak 
the same language. In this section of my paper I will there-
fore complete my thoughts and reflections on my profes-
sional activity and will shortly explain how I transfer them 
into didactical programs in universities I cooperate with. 
These rather general contemplations and conclusions are 
supplemented by document with a list of didactical achie-
vements in a form of a chronological outline.     

   

3.1 UTP University of Science and Technology in Byd-
goszcz  

After two years of managing the drawing workshop I fi-
nally got the workshop I dreamt about and a possibility to 
define its teaching program (2010). All project workshops 
in the Design Department of UTP are supervised by pro-
fessor Wojciech Hora from Poznan Academy of Fine Arts 
who took an difficult task of creating design project de-
partment on technical university with clearly mechanical 
traditions, even more – within the structure of Mechani-
cal Engineering Department. This young specialty is still 
growing (so far bachelor’s degree only), frequently in the 
shadow of difficult relationships with engineering staff and 
it’s unique character is inevitably different than in the case 
of similar departments on Fine Arts Academies. Personally 
in my professional job I work more often with engineers 
than with designers (which is usually easier) so find myself 
pretty good around them and I think that I cope with con-
structors much better than they cope with me (;).

As PESA we also cooperate with UTP on purely technical 
research and projects. My deputy, M. Grygiel, who is 
about to complete his PhD - thesis on already patented, 
innovative public transportation seat structure; we intend 

UNIVERSITIES AND DIDACTICS
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to develop it into complete seat design and together think 
about way to manufacture and commercialize it. And so 
we use the synergy that is generated during interdiscipli-
nary cooperation and smoothly transfer it from industry to 
science and on the other hand we use academic activity 
to fuel commercial market initiatives. I show this model 
of activity together with experiences and conclusions to 
my students.  I teach designing itself and try to fortify it 
as much as possible in market reality, especially the one 
we have in Poland. In our country heavy industry able to 
create technologically advanced products is nearly gone 
and PESA which I mention on numerous occasions is rather 
an exception to the rule. New, strong industry has to grow 
from a group of small and medium size enterprises. So far 
these companies lack experience and therefore young de-
signer cannot focus only on design-related matters without 
understanding product implementation process.  He ne-
eds to be able to participate in change that will affect the 
whole company, build his position and working methodo-
logy and most of all his own ways of working with others.  
When you enter certain environment you need to quickly 
start to understand it and start to speak „its language”. 
For example if you cannot fluently draw in CAD programs 
from the very beginning you create a barrier in contact 
with engineers. When you try to communicate using non-
parametrical models your chance to Get through with your 
message is close to none, comparable to chances of com-
municating with Paris waiters in English.

Purely technical university creates good supply base for 
such thinking and acting thanks to resources it has or it 
thinks it has, on the other hand lack of certain equality and 
understanding together with tremendous domination of 
technical perspective makes it difficult to have open dia-
log and cooperate. Another aspect is the time required to 
execute this kind of program. In general three years of ba-
chelor degree studies don’t provide enough time for most 
designers and engineers to gain basic knowledge and inclu-
de them in some sort of interdisciplinary initiatives and ac-
tions merging different areas. Every now and then me and 
my friends from technical departments come back to the 
idea of joint diplomas or inter-department projects but are 
so far experience tells us that this is too difficult and pre-
mature. Most of the students after short, 3-year education 
course finds it very difficult to create a bachelor degree 
project or design projects on a decent level. Lack of visible 
changes or successes in more systemic activities does not 
limit me in implementing such kind of elements of colla-
boration in case of certain projects or persons. However 
for this purpose I mainly use cooperation with external 
companies, additionally supplementing this research work 
with individual student consultations with lecturers from 
technical departments.

3.2 Warsaw Academy of Fine Arts. Design 
department.

Beginning of work and opening my own workshop on 
Academy of Fine Arts in Warsaw Marks a new stage of my 
didactical and academic activity. When last year I received 
proposal to become a regular academic teacher from ASP 
authorities I considered it a form of distinction and appre-
ciation of my professional work. On the other hand for me, 

even on purely personal level, the return to my alma mater 
as a teacher is an end to an important development cycle. 
Today when I write this paper I have run the workshop that 
I called Product Implementation Process. Specialty: Trans-
port for only one semester. So I decided to rather share 
some information about my plans and the aims of the 
workshop than present its rather modest achievements.

This workshop is supposed to be a next step, a develop-
ment of existing plans and action which I already do in my 
work on UTP in Bydgoszcz, so to function on a program 
strictly based on practical expertise and cooperation be-
tween industry and market. It usually happens on the 
level of marketing and promotion – big companies come 
up with proposals of various contests/forms of coopera-
tion for students and universities. It’s positive but I care 
about more practical approach to this subject. I am only 
interested in workshop: product and technological project 
verification, not offering ideas and concepts to companies. 
I reject this scenario not because it is wrong – in my opi-
nion it’s simply not symmetrical and inefficient for student 
education. Young designers share best thing they have: au-
thentic values, often fresh and original ideas, and in return 
they get guidelines from marketing department and a trip 
to the factory. This is ridiculous and most of all not effec-
tive, even if students themselves don’t notice it, playing a 
convenient role of a „guest in the industry”.

Master’s degree studies together with greater diversity 
and number of workshops on Academy of Fine Arts al-
lowed me to draw clearer teaching program and make it 
more specialized, more industry-oriented and focus it on 
transport, my main professional specialization. My work-
shop at UTP process about 30 projects and bachelor’s de-
gree diplomas so inevitably it has to have more universal 
and general character. Three words used in the name of 
my new workshop are meant to precisely describe its pro-
gram. Implementation – process of maturing the idea of 
the designer to not only study phase but pushing it further 
in the direction of market and technological verification. 
Process – perceived not as purely project/design action 
but as a whole – creation and implementation of new, 
usually innovative product to the market. Industry – un-
derstood not as rhetorical figure of speech in a theoretical 
model but as a real partner with its own unique character 
and aims which may of course be subject of discussion but 
cannot be criticized or rejected. World and life of people 
of “today” are still affected only by mass and implemented 
solutions – therefore I try not to waste time on conte-
station and discussion on the level of idea, but rather on 
perfecting the craft, gaining trust and respect of all sides to 
simply implement values and not necessarily waste time 
on discussing them. Let the value of projects be added, not 
“inserted”. Finally Transport which I intentionally addend 
not to the name of the workshop, but as a specialization in 
order not to categorically isolate myself from other areas, 
provided that undertaken tasks meet the base criteria of 
the program. 

3.3 IWP/Warsaw University of Technology Business School

I have cooperated with Institute of Industrial Design for 
over ten years and this cooperation had very diversified 
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forms. It began with first awards that I won in 2006 (DO-
BRY WZÓR and DESIGNER ROKU 2006) and with the first 
exhibition of PESA/MaradDesign „Pracownia” in IWP in 
2007. I frequently give lectures directly on IWP conferen-
ces or provide case studies for various articles and publi-
cations (for example Design Management manual/IWP 
2010). Last year I also published two articles on the subject 
of problems of contemporary design and industry in Po-
land on the Institute web portal. On purely professional 
level, in cooperation with MaradDesign (high-speed train 
for IC Poland) and CIRCLE (workout equipment for women) 
I was able to win closed contests for projects organized by 
IWP together with industrial partners. We executed second 
project which was supported by state funding in coope-
ration up to the level of prototype implementation and 
as CIRCLE we began constant cooperation with (MASTER-
SPORT). We work together on new proposals and projects, 
I also often provide expert advice for such activities.

I completed Design Management postgraduate studies 
that were previously organized in cooperation with SGH 
Warsaw School of Economics among the first year of gra-
duates. Later on every year I had a lecture/meeting with 
students as a part of professor Marek Adamczewski sub-
ject. With the new formula of studies and a new partner 
– Warsaw School of Technology Business School and new 
name: (TDK) I received an offer of constant cooperation 
and possibility of creating my own set of lectures. Since 
2015 I have developed programs and lead lectures: „De-
sign Strategy – The role of designer in the process of new 
product development” and „Market distinctions through 
design – implementation of product to the market”. As in 
the case of above described design workshops (UTP, ASP) 
the starting point was my experience of a designer working 
in industry which I supplement with managerial contexts, 
in the case of TDK this proportion is completely opposite. 
My students are entrepreneurs, managers and designers 
working on the market. The main emphasis during lecture 
and subsequent discussion is put on methods of manage-
ment and design implementation as a tool for the com-
pany. So we are not only interested about the origin and 
methods of obtaining ideas, but also about their effective 
industrialization using full potential of designer – not „the 
host” of the process, but its integral creator and partici-
pant. I usually start my lecture with my model of the pro-
duct implementation process and then, based on examples 
and case studies, we discuss it over step by step. I use not 
only my experience of a manager of dozens of people in 
a large company, but I also utilize the knowledge about 
specific aspects and situation of small and medium size 
companies with which I work as suppliers (PESA) or custo-
mers as an independent designer (consulting and project 
implementation).

My whole activity allows me to think that my didactical 
work is more complete and complex. On one hand I train 
designers by showing them craft skills together with mar-
ket specifics and demands. On the other hand I educate 
managers to give the solid ground and understanding in an 
environment in which my students will soon start to work. 
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Work in industry blessed me with numerous implementa-
tions and successes but as time went by I felt  more and 
more subdued by on specialization and specifics; this is 
probably why I wanted and needed to become active in 
areas partially or radically different than big, expensive 
and complex projects for public sector in Poland and Eu-
rope. 

This method of „triple cropping” (Industry, University, Stu-
dio) on one hand provides me with broad scope of activity 
and essential „crop rotation” (let’s stick to the poetics of 
farming subjects which I work with). My former director in 
R&D department used to explain to company’s CEO, who 
was not in favor of this, that this is the necessary “sorbet” 
that refreshes “the taste” between main courses which of 
course are new vehicle designs for PESA. I always conside-
red this explanation generally justified and true, although 
it’s mostly about subconscious need to prove myself in 
another field.

4.1 „Independent designer”

Everyone wants to be independent because in our culture 
independence sounds almost like freedom and freedom to 
us is sacred.

I believe that in most of the cases we grow and mature 
according to following scheme: at first we want to be ar-
tists or at least we look at the role of designer from the 
perspective of figure and role of an artist. An outstanding 
individual bringing values contrary to dull-witted and ho-
stile reality. This thinking is often supported by examples 
of projects the way they were supposed to be and not the 
way they are, blaming lack of time, costs, technological 
restrictions, lack of understanding from business partners. 
We glorify projects awarded in contests, searching, futuri-
stic, often position them as negation of mass, popular but 
not perfect implementations. By trying to incept the right 
values in the heads of industrial design students we put 
them not in position but in opposition to reality in which 
they need to function.

I gained my experience by creating and managing a factory 
team and by subcontracting work to external teams, from 
small, one-man companies, through bigger Polish studios, 
to Word top, like Giugiaro Design. These days it seems to 

me that I can objectively compare these two strategies 
from the perspective of the company and a designer. First 
myth is „independence” of external company, understood 
as lack of direct structural dependency to the company; 
obviously from formal perspective it’s true but does this 
situation really mean greater possibilities and efficiency? 
Unfortunately no. External team usually doesn’t have the 
right experience but most of all it doesn’t have “trust” 
which often limits or even cancels possibility of implemen-
ting new, radical changes in the company. In today’s world 
change happens very quickly and there’s a lot of it, so a 
natural consequence is the approach that “fresh” look 
brought by new team is in most of the cases nothing but 
“reinventing the wheel”, unintended plagiarism and de-
signing objects that are not possible to produce because 
of the costs, technology and time restrictions. And time 
in market reality is unrelenting, you cannot buy it and 
every day of delay can be directly translated into costs, 
usually severe. It is quite common that time needed to 
collect offers and deliver data to supplier takes more than 
to actually complete the task that was supposed to be 
completed yesterday. This paradigm is confirmed not only 
by experience but also by designers who become more 
and more specialized in specific branches and try to define 
long-term strategy and create lasting cooperation with 
manufacturer. When we look at the market and the com-
panies which we consider innovative we see that most of 
them based their activity on an internal team. Apple or 
automotive concerns subcontract dozens of projects to 
external companies which are correctly called „consul-
ting” companies in Western countries (their main purpose 
is to deliver conceptual inspiration) but they always execu-
te market implementation projects by themselves. So we 
can objectively assume that statistically speaking indepen-
dent designers win terms of new ideas and internal teams 
generate market success and true change (often burdened 
with compromise). They are the ones who get through 
with their ideas not necessarily to the magazines or gal-
leries, but rather to shop shelves and only they have the 
potential to change or at least slightly improve our lives. 
World is rarely changed by new ideas but most of the time 
it’s transformed by millions of reasonable compromises. 
So why do I subcontract projects to external companies 
and why do I work as an independent designer?

DESIGN STUDIO
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Everything I wrote above is true but only it specific con-
text of a large company which generates technologically 
advanced and highly complex product dedicated to global 
market. If a designer wants to execute such projects he 
is interested in particular industry branch, then this is his 
path. Market of the companies is however extremely di-
versified – in Poland 99% of the companies are small and 
medium size enterprises and these companies don’t have 
and will not have research and development departments 
and will not generate substantial amounts of new pro-
ducts (although some of the will of course evolve in a way 
that will require the to do so). In such situation indepen-
dent designer or design studio is essential. If contact and 
exchange of information is good than both sides decide 
to constitute constant cooperation – designers learn the 
specifics of the branch and the company begins to function 
as a „half-internal” entity. When I look at the boards and 
owners of large companies, I don’t see any willingness 
for constant change, search for novelty for any price or 
the need to exchange people. Things that have greatest 
value and often radically change reality do not come from 
enlightening of an individual, but are born when a team 
of people jointly gathers knowledge, they build trust, gain 
feeling and consciousness of common targets and achieve-
ments that confirms their potential and creates foundation 
for their further actions. This is the model I strive for as an 
independent designer. Sharing my time between PESA and 
universities I must make choices and so I choose new and 
particularly interesting subjects but I always give priority 
to companies, or people to be more precise, with whom I 
have worked for many years. I always find time and will for 
them because together we create some continuity, under-
standing and in time things we create become better. As a 
manager I also build long-lasting relationships with compa-
nies, optimizing resources, always diversifying orders and 
I subcontract them to external enterprises to relieve wor-
kload peaks but also to consciously continue and develop 
cooperation.

4.2 CIRCLE and 2010 – 2016 projects

In my paper I decided to divide the above mentioned pro-
jects similarly to my work for before and after PhD, mainly 
to present another stage of my development as a creator 
and didactical worker. Year 2010 is however a milestone 
that has more meanings and justifications. My PhD concer-
ned and was finished by presentation of my first, big, inde-
pendent and innovative implementations, such as SWING 
tramway or ELF EMU. Following implementations are 
often a continuation or development of decisions made in 
these two projects but most of all are a testimony to basic 
strategy and methodology of designing PESA products. At 
the same time I began to run my own design workshop in 
Faculty of Design at UTP. Generally speaking until 2010 I 
focused on work for PESA and I didn’t look for additional 
activities, apart from occasional exceptions, although after 
this period I gradually began to receive and more and 
more often to accept offers of cooperation as an indepen-
dent designer or a designer working with Kamila Kamińska 
and her studio – CIRCLE.

Circle is a company that offers complex product develop-
ment in 2D and 3D. Personally I take part in orders regar-

ding graphical development and focus on 3D modeling of 
jointly defined concepts and then I take responsibility for 
technological and implementation aspects. On seldom 
occasions I also take part in projects from IWP or market 
companies that are related to project implementation con-
sulting or assessing and changing organizational structure 
to include design. I also frequently accept invitations for 
lectures or seminars during which I speak from the per-
spective of „practicing” market designer or a large organi-
zation manager (Research and Development Department 
of PESA). 

I can divide projects executed directly for the market into 
three groups. First group contains projects related to trans-
port but not competitive to my work for PESA (legal restric-
tions); these are mainly standardized interior elements: se-
ats, tables, lightning. Biggest and most important part are 
passenger seat projects created for large, global leaders, 
such as KIEL or for domestic producers, like ASTROMAL, 
VISTO, SEAT MED. Another group are companies that deli-
ver products for transport industry with which I cooperate 
solely in unrelated areas of their activity; we usually use 
common technologies but we radically redefine the pro-
duct and user. For example for MEDCOM/Mitsubishi – we 
design professional chargers for vehicles and for DOBPLAST 
we design automotive, bicycle headlamp housings or ho-
using for infrastructural elements. For FAMOR we design 
lightning systems used in maritime industry or in street 
lamps. This group gathers mainly objects created for public 
sector or for workspace. Third group are orders from the 
consumer goods and services market. One of such pro-
jects was design of kitchenware for Termisil Wołomin steel 
works (unfortunately put on hold at production implemen-
tation stage), system of housings for transmission-rece-
iving devices (industrial monitoring, drones) for CAM SAT 
company, or family of package distribution machines which 
are currently undergoing trials in Israel for WIEWIÓRKA.PL 
company. Constant cooperation was also one of the results 
of wining closed IWP contest to design family of workout 
equipment for women for MASTER SPORT company. After 
completion of project with Institute we continued our 
work on elements face-lift of BioMotion training equip-
ment with new solutions.  I also execute projects which 
allow me to utilize and develop experiences and ideas that 
I already have and which I couldn’t execute in PESA due to 
their specifics, for example seats or catalogue, standardi-
zed lighting elements. Work for external customer, often 
from distance and conducted periodically, is unfortunately 
burdened with lower influence on development of ordered 
design product and the strategy connected with or based 
on utilization of design. Therefore we strongly prefer con-
stant cooperation in which in time we learn each other and 
work out most clear and effective rules of cooperation. 
However, I still have to cope with situations, where many 
projects (although they do not change visibly in implemen-
tation phase, which I try to control) is simply stopped for 
reasons not related to project itself. As an external desi-
gner I lose contact with them, and so I work in different 
way as a manager – I preserve them and wait for the right 
moment to use the in a suitably defined project.
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In the above paper I attempted to present general ove-
rview of my activity related to academic work and profes-
sional career. I presented both my experiences and subse-
quent way of thinking which influence the program of my 
design workshops, contents of my lectures and practical 
work during work as a manager and designer. Detailed li-
sts of project work, didactical activity, exhibitions, awards, 
appearances and publications have been attached to the 
motion and to this narrative summary.

My close-future academic plans are organizationally linked 
to Academy of Fine Arts in Warsaw and with the depart-
ment of Industrial Design which, starting this year, beca-
me my primary didactical job and therefore I make this 
presentation as an academic worker. I assume that above 
contemplations and examples will allow to fully asses my 
activity, to position and interpret it in various contexts of 
designer’s activity which I tried to show and describe on 
my own example.

PhD Bartosz Piotrowski

Warsaw, 7 February, 2017       

SUMMARY


