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          Katowice 2017.07.17 

Recenzja dorobku projektowego oraz dydaktycznego dr Bartosza Piotrowskiego przygotowana 

w związku z przewodem habilitacyjnym wszczętym na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe. 

 

Niniejsza recenzja sporządzona została na podstawie przedstawionych materiałów: 

 Autoreferat- opracowanie tekstowo-ilustracyjne (41 stron) 

 Opis projektu- opis wskazanego osiągnięcia projektowego (17 stron) 

 Dydaktyka- informacje o osiągnięciach dydaktycznych (19 stron) 

 Wykaz projektów do doktoratu (9 stron) 

 Wykaz projektów po doktoracie- 2010- 2017 (18 stron) 

 Wykaz osiągnięć (nagrody, wystawy, publikacje) (15 stron) 

 Dokumentacja filmowa zrealizowana dla potrzeb firmy PESA S.A. 

Niestety nie miałem okazji zapoznać się z omawianymi realizacjami bezpośrednio, poza podróżą 

pociągiem EMU PesaDART i bezpośrednim spotkaniem z tramwajami „Krakowiak” wyprodukowanymi  

dla Krakowa oraz ”Twist” wyprodukowanymi  dla Chorzowa. 

Recenzja dorobku projektowego 

 

Wykaz projektów zrealizowanych po 2010 roku obejmuje projekty kolejowe i tramwajowe 

zrealizowane w firmie PESA Bydgoszcz S.A. przez dr Bartosza Piotrowskiego wraz z zespołami, którymi 

kieruje oraz projekty realizowane przez dr Bartosza Piotrowskiego od 2010 jako niezależnego 

projektanta oraz w ramach współpracy ze studiem projektowym  CIRCLE - wspólnie z Kamilą 

Kamińską. 

 

Wykaz jest imponujący. Budzi podziw i szacunek. Spis obejmuje 60 pozycji, z czego 32 produkty 

powstały w Dziale Badań i Rozwoju firmy PESA Bydgoszcz SA, gdzie dr Bartosz Piotrowski pełnił 

funkcję projektanta i kierownika zespołów: ds. wzornictwa przemysłowego (w zespole pracowało do 

11 projektantów), zespołu ds. wyposażenia i zabudowy oraz zespołu technologów (do 35 inżynierów). 

Sześć pozycji z tej listy to projekty ofertowe. Powyższe fakty świadczą nie tylko o niezwykłych 

zdolnościach projektowych dr Bartosza Piotrowskiego, umiejętności organizacji procesu 

projektowego, a także o umiejętności zarządzania dużymi zespołami projektowymi. 

 

Zacznę od przedstawienia dorobku projektowego związanego z firmą PESA Bydgoszcz SA. 

Projekty pojazdów kolejowych i tramwajowych zrealizowane w tej firmie to moim zdaniem 

najważniejsza część dorobku projektowego dr Bartosza Piotrowskiego. Do spektakularnego sukcesu 

PESA S.A. przyczyniły się fundusze strukturalne UE, w szczególności Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko, dzięki którym poszczególne miasta Warszawa, Częstochowa, Gdańsk, 

Poznań, Szczecin, Toruń, Łódź, Kraków, Chorzów mogły budować i remontować infrastrukturę 

kolejową, tramwajową oraz kupować pociągi i tramwaje. PESA S.A. potrafiła je zaprojektować 

i wyprodukować. Przełożyło się to na niezwykły rozwój firmy i coraz silniejszą markę 

przedsiębiorstwa. 
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W przypadku prezentowanego dorobku projektowego dr Bartosza Piotrowskiego mamy do czynienia 

z bardzo złożonymi projektami. Pod hasłem pociąg czy tramwaj kryją się tysiące części, setki 

mniejszych lub większych nowych projektów i podwykonawców.  

 

W przypadku działalności dr Bartosza Piotrowskiego mamy do czynienia ze działalnością projektową 

i organizacyjną związaną z przygotowaniem złożonych projektów wzorniczych do produkcji. Obejmuje 

ona etapy definiowania wzorniczego (architektury zewnętrznej i architektury wnętrza pociągu), 

w kontekście relacji z człowiekiem: 

 analizą i definiowaniem funkcji i potrzeb użytkownika,  

 poszukiwaniem odpowiedniej, w tym przypadku prostej, ponadczasowej, budzącej zaufanie, 

aerodynamicznej, przyjaznej, budującej identyfikację firmy formy,  

 odpowiednim doborem materiałów, technologii produkcji z uwzględnieniem skali produkcji, 

warunków eksploatacji, serwisu, norm, kosztów, czasu realizacji, oraz wielu innych 

czynników.  

Na uwagę zasługuje fakt, że ważną rolę w praktyce działania tych zespołów odgrywa integracja 

wewnętrznych zespołów projektowych wzornictwa z zespołami technologów, konstruktorów i innych 

specjalistów zaangażowanych w proces wdrażania nowych projektów. Taka integracja jest trudniejsza 

do osiągnięcia w przypadku współpracy firmy z  zewnętrznymi projektantami czy zespołami 

projektowymi.  

 Na podstawie efektów, osiągniętych przez dr Bartosza Piotrowskiego i kierowane przez niego zespoły 

można stwierdzić, że jest on projektantem i menedżerem potrafiącym skutecznie zarządzać zarówno 

procesem projektowym jak i wdrożeniowym, a także dostosowywać projekty do indywidualnych 

życzeń klienta.  

Często przewaga konkurencyjna wynika z niższej ceny.  

W tle zaprezentowanej dokumentacji widoczny jest pozytywny proces projektowania dla obniżania 

kosztów,  unifikacji, poszukiwania rozwiązań systemowych; poszukiwanie pomysłów na 

indywidualizowanie elementów wyposażenia, upraszczanie i doskonalenie rozwiązań, co moim 

zdaniem świadczy o dojrzałości dr Bartosza Piotrowskiego jako projektanta. 

 

 Moim zdaniem do największych osiągnięć dr Bartosza Piotrowskiego i jego zespołu można zaliczyć 

projekty kolejowe: DMU LINK DB, EMU ELF, EMU PesaDART. Każdy z nich cechuje prosta, 

nowoczesna, , dostosowana do potrzeb wynikających z  charakteru eksploatacji, ponadczasowa 

i dopracowana w szczegółach forma oraz wysoka jakość wykonania. EMU ELF i EMU PesaDART 

powstały na zamówienie krajowe. Pociągi DMU LINK najpierw dostarczone zostały kolejom czeskim, 

następnie po uzyskaniu homologacji trafiły do przewoźników niemieckich:  Netinera, DB.  

Pociągi PESY są tańsze, ale nie ustępują jakością  pociągom światowej czołówki- renomowanych firm: 

ALSTROM czy Siemens. 

 

Dr Bartosz Piotrowski jako wskazane dzieło projektowe przedstawia rodzinę pojazdów DMU LINK  

w zakresie: projekt sylwetki zewnętrznej i wnętrza w części pasażerskiej dla rodziny pociągów typu 

DMU LINK, zrealizowany przez PESA Bydgoszcz S.A. w latach 2011-2016, czyli po doktoracie.  

Myślę, że trudno byłoby wskazać w polskim przemyśle bardziej prestiżową realizację.  

Jest to niezwykły sukces dr Bartosza Piotrowskiego jako projektanta oraz kierownika zespołów 

projektowych. To niebywały sukces wizerunkowy i gospodarczy PESA S.A. i firm z którymi PESA 

kooperuje, ale również powód do dumy wszystkich Polaków. 



3 
 

Po raz pierwszy w historii polski szynowy pojazd spalinowy uzyskał homologację na rynek niemiecki 

i kontrakt z DB (Deutsche Bahn- Koleje Niemieckie) na kilkaset (500) pojazdów. O rozmachu 

przedsięwzięcia, w które zaangażowana była 300 osobowa grupa inżynierów, wiele instytutów 

badawczych i firm zewnętrznych świadczy fakt, że samo zdobycie tej homologacji kosztowało 

kilkadziesiąt milionów złotych. 

W PESIE udało się zaprojektować i wyprodukować nowoczesny, zaawansowany technicznie, 

bezpieczny, wywołujący zadowolenie pasażerów i klienta pociąg, który nie tylko ma najwyższą 

światową jakość, ale został dopuszczony do eksploatacji i sprzedany w dużej ilości przewoźnikowi 

o światowej renomie w Niemczech. Te sukcesy rynkowe dają projektantowi najwyższe rekomendacje. 

 

Dr Bartosz Piotrowski prezentuje również powstałe po 2010 roku projekty rodziny pojazdów: 

 Rodzina pociągów EMU ELF (2010) / EMU ACATUS 2 (2010) / EMU ACATUS + (2013) 

 Lokomotywa GAMA (20111-2012) 

 Pociąg SUNDECK 

Projekt pociągu EMU ELF jest moim zdaniem projektem wyjątkowym. Zmienił oblicze naszej 

siermiężnej kolei i przeniósł ją w nowe, przyjazne dla pasażera czasy. Jego prosta, przyjazna forma, 

mimo, że wykorzystuje powszechnie stosowane w architekturze pojazdów szynowych 

i tramwajowych środki formalne, ma swoją, w pozytywnym rozumieniu tych słów  „krajową 

indywidualność”. 

O międzynarodowym uznaniu dla jakości realizowanych przez dr Bartosza Piotrowskiego projektów 

wzorniczych może świadczyć fakt nagrodzenia pociągu PesaDART, wyprodukowanego w latach 2014-

2015 przez PESA Bydgoszcz dla PKP Intercity, nagrodą IF DESIGN AWARD 2016, międzynarodową 

nagrodą w dziedzinie wzornictwa.  

Autor ma na swoim koncie liczne nagrody przyznane za wzornictwo: 

 Nagroda Global Light Rail Award (tramwaj Krakowiak, osiągnięcia inżynierskie, projekt roku 

pow. 50 mln. EUR), 2016 

 Nagrody Prezes IWP - Designer Roku, 2006, 2014  

 Wzór Roku, 2013 (za lokomotywę GAMA), 2015 (za tramwaj Krakowiak) 

 Dobry Wzór (jury IWP) 2006, 2013, 2015, 2016 

 Perły Biznesu (Polish Market, Perła honorowa) 2015 

 wielokrotny finalista konkursu Dobry Wzór (6 razy) 

 

Ponadto dr Bartosz Piotrowski prezentuje tramwaje zrealizowane w PESA Bydgoszcz SA. na 

podstawie swoich projektów: 

 Rodzina tramwajów niskopodłogowych TWIST (Częstochowa, 2010) (Chorzów, 2012) 

 Rodzina tramwajów niskopodłogowych FOKSTROT (Moskwa, 2013) (Kijów, 2016) 

 Rodzina tramwajów niskopodłogowych JAZZ (2014-2016) 

 Tramwaj niskopodłogowy KRAKOWIAK (2015) 

Projekty tramwajowe to kolejna złożona działalność projektowo-produkcyjna. 

Przyznam, że moich faworytów w tej specjalizacji szukałbym raczej w zagranicznych firmach 

konkurencji. Nie będę wymieniał ich nazw. Oczywiście PESA SA. nadal  jest liderem krajowym, który 

potrafi zapewnić wysoką jakość. Jestem pod wrażeniem tempa rozwoju i skuteczności działania 

(sprzedaży) PESY Bydgoszcz S.A., która jest w stanie zaprojektować, wyprodukować i sprzedać 200, 

dostosowanych do wymagań klienta, tramwajów rocznie. Dzisiaj głównie w Polsce, ale też 

w Moskwie, Kijowie, Cluj (Rumunia) a w przyszłości, być może, Niemczech.  
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Dokumentacja obejmuje także projekty zrealizowane przez dr Bartosza Piotrowskiego od 2010 jako 

niezależnego projektanta oraz w ramach współpracy ze studiem projektowym  CIRCLE  wspólnie 

z Kamilą Kamińską. Niestety, w tym przypadku dotarcie do jednoznacznej informacji dotyczącej ilości 

wdrożeń nie jest łatwe. W tabeli prezentującej „wykaz twórczych prac zawodowych” w  części 

dotyczącej współpracy z PESA SA. nazwa  „producent” pojawia się również w przypadkach, gdzie 

mowa jest o projektach ofertowych, np.: „Tramwaj dla Tel Avivu, projekt ofertowy,  producent: PESA 

Bydgoszcz SA.” (załącznik: „06_wykaz_po_doktoracie.pdf” poz.14)  lub: „koncepcje jako 

podsumowanie prac warsztatowych ze studentami i prawnikami  POLISHOPA, producent: MASTER 

SPORT”. (załącznik „06_wykaz_po_doktoracie.pdf”  poz. 48). 

W grupie prac, które powstały w ramach współpracy z firmą  CIRCLE, w pięciu przypadkach z opisów 

można wywnioskować, że są to projekty koncepcyjne (ofertowe lub w formie modelu/prototypu). 

W siedmiu przypadkach pojawia się informacja, że produkty są eksploatowane czyli można się 

domyślać, że zostały wyprodukowane.  

 

Recenzja dorobku dydaktycznego 

Dr Bartosz Piotrowski prezentuje program dydaktyczny oraz efekty kształcenia uzyskane w dwóch 

uczelniach: na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni: Proces 

Wdrożenia Produktu, specjalizacja- transport, którą prowadzi od 2016, prowadząc wcześniej 

pracownię gościnną. Program jest ilustrowany trzema przykładami prac studentów zrealizowanych 

w toku studiów licencjackich. 

Podobny program na studiach licencjackich, ilustrowany pięcioma przykładami projektów 

studenckich, realizuje w ramach działalności dydaktycznej prowadzonej od 2008 roku na 

Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, 

w Zakładzie Wzornictwa, w pracowni: Projektowanie Produktu. Ponadto dr Bartosz Piotrowski od 

2015 wykłada w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu 

Politechniki Warszawskiej, na studiach podyplomowych „Total Design Management”.  

Wybrane przykłady prac studenckich, które powstały na uczelniach w Bydgoszczy jak i Warszawie 

prezentują się, co przyznaje sam prowadzący, bardzo skromnie. Zaprezentowane projekty nie 

zawierają opisów, co utrudnia ich ocenę. Projekt „Strefa dla dzieci w pociągu” jest licencjackim 

projektem dyplomowym. Przedstawia aranżację miejsca zabawy dzieci w pociągu. W wybranym 

projekcie nie jest widoczna analiza zachowań, komfortu i bezpieczeństwa przebywających tam dzieci. 

Dzieci siedzą na ławie, która ma zabudowaną przednią ścianę utrudniającą wstawanie, opierają się 

o wylot powierza grzejnika. W tej przestrzeni umieszczone są stoliki? siedziska? Nie wiemy czy stoją 

luzem czy są przymocowane do podłogi. Tak czy inaczej utrudniają sprzątanie. Dzieci bawiące się 

planszami przymocowanymi do ścianki umieszczonej wzdłuż wagonu stoją bokiem do kierunku jazdy 

i narażone są na ryzyko utraty równowagi, itd. Praca dyplomowa pt. „Akordeon” jest jedyną 

zaprezentowaną pracą studencką, gdzie widoczna jest jakaś analiza projektowa. W tym przypadku 

ergonomiczna, a celem jest poprawa komfortu użytkowania. Pozostałe zaprezentowane prace 

studenckie to wizualizacje stylistyki samochodów (zabawek w formie samochodów?) czy fotela. 

Koncepcja fotelika dla dziecka umieszczonego na stałe w samochodzie budzi moje wątpliwości. 

Pomysł jest wynikiem braku analizy sposobów przewożenia dzieci i dorosłych w samochodzie oraz 

braku analizy istniejących w tej dziedzinie rozwiązań.  

Dr Bartosz Piotrowski ma ogromne doświadczenie projektowe, wdrożeniowe oraz wieloletnie 

doświadczenie związane z zarządzaniem dużymi zespołami projektowo-wdrożeniowymi, które może 
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wykorzystywać w działalności dydaktycznej na uczelni. Chciałby przygotowywać studentów do pracy 

projektowej osadzonej w rzeczywistych i aktualnych realiach rynkowych, przygotowywać do pracy 

w zespołach projektowych, do współpracy z inżynierami.  

„Moim celem jest przede wszystkim uświadomienie studentom obecności i specyfiki tych obszarów, 

co w praktyce zawodowej wiąże się z koniecznością pracy w dużych interdyscyplinarnych zespołach, 

zrozumienia ich specyfiki, oczekiwań oraz poznania skutecznych, praktycznych metod działania i  

komunikacji. W ćwiczeniach projektowych pojawiają się więc takie elementy jak planowanie zadań, 

podział pracy w zespole (w wybranych projektach, 2-3 osoby), konsultacje technologiczne na uczelni 

lub u producentów, poznawanie konkretnych i aktualnych studiów przypadku opartych o moje lub 

inne rynkowe realizacje.”  

Tego typu podejście jest mi bardzo bliskie. Bardzo pozytywnie oceniam metody i doświadczenia 

wykorzystywane w toku zajęć dydaktycznych. W szczególności: planowanie procesu projektowego, 

organizacja pracy w zespole, konsultacje technologiczne na uczelni lub u producentów. Dodam: 

wykorzystywanie oprogramowania komputerowego CAD/CAM ułatwiającego prezentację, 

modelowanie i komunikację z inżynierami. 

W Autoreferacie i opisie działalności dydaktycznej są ważne wypowiedzi, które mają wpływ na 

działalność zarówno projektową jak i dydaktyczną. Pozwolę sobie odnieść się do kilku z nich. 

Zgadzam się z dr Bartoszem Piotrowskim, „że młody projektant nie może skupiać się jedynie na 

zagadnieniach wzornictwa, nie rozumiejąc całego procesu wdrożenia produktu. Musi umieć wziąć 

udział w zmianie, która obejmie całą firmę, zbudować sobie pozycję oraz warsztat pracy”. Kłopot 

polega na tym, ze młody projektant po licencjacie, a nawet po studiach magisterskich nie jest 

w stanie opanować złożonego procesu projektowania produktu, opanować podstaw wiedzy 

związanej z materiałami,  technologiami produkcji, złożonego procesu organizacji pracy w firmie, 

przygotowania projektu do produkcji oraz zdobyć niezbędnego doświadczenia. Opanowanie tych 

kompetencji jest szczególnie ważne w przypadku, gdy projektant trafia do firmy, która nie ma 

doświadczenia we współpracy z projektantem, a bywa, że nie ma doświadczenia wdrożeniowego czy 

produkcyjnego. 

Okazuje się, że sytuacja nie jest łatwiejsza w przypadku prowadzenia zajęć projektowych w zakresie 

wzornictwa na uczelni technicznej. 

 „Uczelnia czysto techniczna z jednej strony tworzy dobre środowisko dla takiego myślenia i działania 

z racji posiadanych i (pozornie) dostępnych zasobów. Jednocześnie wyraźnie dostrzegam brak pewnej 

równorzędności i wzajemnego zrozumienia, wiąże się to z dominacją perspektywy czysto technicznej, 

co w konsekwencji utrudnia i często umożliwia dialog i wspólne działania”.  

„Ucząc samego projektowania staram się jak najmocniej osadzić je w realiach rynkowych, zwłaszcza 

tych z jakimi mamy do czynienia dzisiaj w Polsce”. Rozumienie i uwzględnianie w działaniu realiów 

rynkowych jest bardzo ważne i może decydować o sukcesach rynkowych, ale wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że nie zawsze jesteśmy z tych realiów zadowoleni.  

Mam uwagę dotyczącą „autorskiego” modelu procesu projektowego, który opisuje dr Bartosz 

Piotrowski. Obejmuje on etapy: definiowanie, projektowanie, realizacja, eksploatacja. W zależności 

od potrzeb pojawia się wariant: definiowanie, projektowanie, realizacja prototypu do badań, badania 

i walidacja prototypu. 
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Mam wrażenie, że modeli procesu projektowego jest tyle ilu projektantów, a dodatkowo każdy 

rozumie je inaczej. Moim zdaniem zaprezentowany model w praktyce zawodowej jest akceptowalny, 

jednak w działalności dydaktycznej prezentowałbym studentom model procesu projektowego bez 

uproszczeń np. prezentowany przez Design Council model podwójnego diamentu. Proces projektowy 

rozpoczyna etap 1- „odkrywanie i rozumienie”, poznawanie problemu (general problem),  dopiero po 

nim następuje etap 2-  definiowania celu (problemu) i tworzenia założeń projektowych (specific 

problem). Dalej następuje etap 3- poszukiwania możliwości rozwiązań (develop), dalej etap 4 - 

prototypowania i oceny  właściwego rozwiązania (specific solution). Prototypowanie może być 

oczywiście obecne również na wcześniejszych etapach prac. 

Konkluzja 

Z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom dorobku projektowego, wybitne osiągnięcia zespołu 

projektowego w firmie PESA Bydgoszcz S.A., w którym Pan Bartosz Piotrowski pełnił funkcję 

projektanta oraz kierownika zespołu ds. wzornictwa przemysłowego, z przyjemnością występuję 

do Rady Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z wnioskiem o przyznanie 

dr Bartoszowi Piotrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych 

w dyscyplinie sztuki projektowe. 

 

 

Doktor habilitowany Andrzej Sobaś, profesor ASP w Katowicach  

 

 


