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RECENZJA 

materiałów przedstawionych przez dr Bartosza Piotrowskiego, sporządzona w 
związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie sztuk plastycznych, w 
dyscyplinie artystycznej  sztuki projektowe, wszczętym przez Radę Wydziału 

Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 

Dla przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego otrzymałem od dr Piotrowskiego 
następujące materiały: autoreferat, opis wskazanego osiągnięcia artystycznego - 
rodzina pojazdów dmu LINK, informacje o osiągnięciach dydaktycznych, wykaz 
twórczych prac zawodowych (do obrony i po obronie doktoratu), oraz informacje o 
osiągnięciach (nagrody, wzory zastrzeżone, wystąpienia, wystawy, publikacje.

Dr Bartosz Piotrowski jest aktywny zawodowo na kilku polach. Od wielu lat związany 
jest z wytwarzającą pojazdy szynowe fabryką PESA w Bydgoszczy. Prowadzi 
działalność dydaktyczną w trzech ośrodkach edukacyjnych: Uniwersytecie 
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i 
Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, oraz niezależną działalność projektową w 
ramach studia CIRCLE. Działalność popularyzatorską prowadzi uczestnicząc jako 
prelegent w licznych konferencjach, oraz poprzez obecność w mediach. 

Treść przedstawionego dla celów postępowania habilitacyjnego autoreferatu podzielona 
została na trzy podstawowe rozdziały: Przemysł, Uczelnie i dydaktyka, Studio 
projektowe. W rozdziale Przemysł opisana jest współpraca autora z fabryką PESA, 
którą zaczynał jako młody projektant, członek współpracującego z zakładem 
zewnętrznego zespołu Marka Adamczewskiego. Następnie przez kilka lat pracował w 
PESIE jako projektant wewnętrzny, aż został Głównym Specjalistą firmy i kierownikiem 
multidyscyplinarnego zespołu skupiającego projektantów, inżynierów i członków 
zespołu marketingowego. Jego stworzenie autor uważa za jeden ze swoich 
największych sukcesów. W autoreferacie podkreśla wielokrotnie wagę pracy 
zespołowej, istotną w przypadku projektowania produktów tak złożonych, jakimi są 
pojazdy szynowe. Innym osiągnięciem autora jest opracowanie i wdrożenie metodologii 
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opartej na 4 etapach: Definiowanie, Projektowanie, Realizacja, Eksploatacja. Uważa on, 
że atrakcyjnie wyglądająca koncepcja jest mniej wartościowa niż dobrze wykonany, 
funkcjonujący na rynku produkt. Doprowadzenie do realizacji jest często związane z 
godzeniem różnych racji i podejmowaniem kompromisowych decyzji. Wieloletnie 
doświadczenia przekonały autora o słuszności takiego podejścia. W kolejnych 
rozdziałach autor charakteryzuje projekty wykonane w PESIE w latach 2005-2010 i 
2011-2016, oraz bardziej szczegółowo opisuje wybrane projekty tramwajów i projekty 
kolejowe. Widzimy jak zmieniały się kompetencje projektanta. Autor opisuje 
konsekwentną pracę prowadzącą do optymalizacji i typizacji elementów stosowanych w 
różnych pojazdach. Z satysfakcją stwierdza, że 47 różnych tworzywowych elementów, 
które rozrysowywał w projekcie pociągu ATR udało się zredukować do 2 standardowych 
w projekcie ELFa. Podobne efekty udało się osiągnąć w projektach struktury całych 
pojazdów. Widzimy też jak zmieniała i profesjonalizowała się firma PESA, która po kilku 
latach rozwoju stała się jednym z wiodących producentów taboru kolejowego w Polsce i 
z powodzeniem weszła na rynki zagraniczne. Bez wątpienia było to możliwe dzięki 
świadomemu stosowaniu wzornictwa, w którym kluczową rolę odgrywał Bartosz 
Piotrowski. Uczestnicząc w jury międzynarodowego konkursu IF Design Award w 2016 
roku w Hamburgu, z dumą słuchałem pozytywnych opinii jurorów, podejmujących 
decyzję o nagrodzeniu opisanego w niniejszej pracy pociągu DART. 
W rozdziale „Uczelnie i dydaktyka” autor przedstawia swoją drogę i filozofię nauczyciela 
wzornictwa. Do dydaktyki Bartosz Piotrowski trafił po dwóch latach praktyki zawodowej. 
Pracę wykładowcy zaczął w Zakładzie Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy. W prowadzonych tam ze 
studentami zajęciach autor w znacznym stopniu wykorzystuje doświadczenia zdobyte w 
fabryce PESA i stara się je w miarę możliwości prowadzić we współpracy z partnerem z 
przemysłu. Istotną wartością jest możliwość rozbudowy komórki projektowej fabryki 
PESA poprzez zatrudnianie absolwentów licencjackiego kursu projektowania 
wzorniczego UT-P w Bydgoszczy. Doświadczenia z uczelni bydgoskiej autor rozwija od 
ubiegłego roku w prowadzonej przez siebie pracowni projektowej na Wydziale 
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzone w niej zajęcia nie 
ograniczają się tematycznie do projektowania pojazdów, ale doświadczenia zawodowe 
Bartosza Piotrowskiego z tego obszaru w naturalny sposób mają wpływ na tematy, 
którymi zajmują się studiujący pod jego kierunkiem przyszli projektanci. Autor zaznacza, 
że zajęcia dydaktyczne są osadzone mocno w kontekście realiów produkcyjnych i 
rynkowych. Widząc obopólne niezrozumienie, postrzega swoją rolę jako osoby 
budującej pomosty między światem przedsiębiorców i światem dydaktyki. 
Odmienny typ nauczania niezbędny jest do prowadzenia zajęć, realizowanych w 
Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w ramach podyplomowego kursu „Total Design 
Management”. Jego adresatem jest głównie kadra zarządzająca, której autor 
przekazuje swoje doświadczenia związane z metodami zarządzania i wdrażania 
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wzornictwa jako narzędzia dla firmy. Bartosz Piotrowski był absolwentem pierwszego 
rocznika tego kursu. Po zaproszeniu przez prof. Marka Adamczewskiego prezentował 
wykłady gościnne, a obecnie jest członkiem zespołu przekazującemu wiedzę o 
wzornictwie przedstawicielom przemysłu. 
W kolejnym rozdziale autoreferatu opisana jest niezależna działalność projektowa 
prowadzona w ramach Studia CIRCLE. Powstają tu projekty realizowane we 
współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zgodnie z filozofią realizowaną 
przy projektowaniu pojazdów szynowych, autor dużą wagę przywiązuje tutaj do 
możliwości technologicznych producentów i do potrzeb rynku. Spod jego ręki wychodzą 
projekty produktów, z których większość kończy się wdrożeniami. Możliwość 
niezależnej pracy projektowej dla różnych producentów, dysponujących różnymi 
możliwościami wytwórczymi i kapitałowymi buduje potencjał wiedzy zawodowej 
niezbędny do prowadzonej równolegle pracy dydaktycznej. 

Jako osiągnięcie artystyczne, Bartosz Piotrowski opisał projekt rodziny pojazdów dmu 
LINK. Projekt rozpoczęty pięć lat temu bazował na doświadczeniach zdobytych przy 
tworzeniu pociągu ELF, określanego przez autora jako pioniera i poligon doświadczalny. 
LINK jest produktem o światowej jakości i odniósł międzynarodowy sukces komercyjny. 
Świadomie stworzona struktura i stylistyka umożliwiła, poprzez zmianę wybranych 
detali i rozwiązań użytkowych, przystosowanie pociągu dla różnych odbiorców. Jako 
kierownik zespołu projektowego, w naturalny sposób Bartosz Piotrowski miał swój 
udział w projekcie większości elementów pociągu. W materiałach przygotowanych do 
przewodu habilitacyjnego przyjął zasadę prezentowania wyłącznie tych obszarów, które 
zaprojektował samodzielnie. W przypadku pociągu LINK była to sylwetka zewnętrzna i 
wnętrze części pasażerskiej. Pisząc o poszukiwaniu właściwej formy autor odwołuje się 
do skojarzeń ze światem przyrody, zwłaszcza drapieżnych ryb. Chciałby, żeby 
zaprojektowany przez niego pojazd „wyrażał uczucie respektu dla siły i mechanicznej 
perfekcji”. Osadzając reflektory w cofniętej niszy udało mu się stworzyć 
antropomorficzny detal frontu pojazdu, który zastosowany z pewnymi modyfikacjami w 
lokomotywie i w tramwaju zapoczątkował linię stylistyczną i stał się charakterystycznym 
elementem identyfikującym projektanta.
Istotnym elementem wyglądu pociągu jest jego malatura, która może podkreślać rzeźbę 
pojazdu, albo się z nią kłócić. Autor, sam będący autorem opracowań kolorystycznych, 
porównuje podejście zagranicznych klientów, dla których korporacyjne barwy 
opracowują z wyczuciem profesjonalne firmy i krajowych odbiorców, którzy bez 
świadomości i wyczucia „ubarwiają” pociągi w sposób sprzeczny z intencjami 
projektanta.
Opisując projekt wnętrza części pasażerskiej autor podkreśla, że udało się tu rozwinąć 
zapoczątkowaną przy projektowaniu ELFa metodę konfigurowania struktury produktu. 
Dla ograniczonego do 3 członów i użytkowanego w standardzie aglomeracyjnym i 
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regionalnym pociągu LINK opracowano układ modułów funkcjonujący we wszystkich 
wariantach produktu. 
Osobiście nie rozumiem przyjętego dla tego typu pojazdów założenia o rezygnacji z 
przedsionków. Podróż trwająca do 2 godzin w zimie, w pobliżu drzwi, jest bardzo 
niekomfortowa dla podróżnych. Doświadczyłem tego jako pasażer pociągu o podobnej 
strukturze, wyprodukowanym przez PESĘ. Spotykałem wcześniej takie rozwiązania w 
krajach o cieplejszym klimacie. Tam nie było z tym problemu. W Polsce przedsionki 
występowały w pociągach podmiejskich starego typu. W nowych ich nie ma. Być może 
decyzja o rezygnacji z przedsionków wynikała z założeń zamawiającego i projektanci 
nie mieli na to wpływu? Tak czy inaczej, ta decyzja jest dla mnie problematyczna. 
Pisząc o projektowaniu detali autor podkreśla jaką wagę ma zachowanie umiaru i nie 
uleganie chwilowym trendom w przypadku produktów mających funkcjonować 
kilkadziesiąt lat. To samo dotyczy stylizowania zewnętrza pojazdów. Jednak, jak pisze, 
projektant nie żyje w próżni i z biegiem lat w pociągach PESy miękkie formy sprzed 
kilku lat zastępowane są obecnie przez wykończone fazą rozwiązania geometryczne. 
Wszystko jednak musi odbywać się w reżimie obiektywizmu, z pamięcią o zakładanym 
długim życiu produktu.
W różnych wariantach pociąg LINK został wyprodukowany dla kolei czeskich i 
prywatnego przewoźnika niemieckiego Netinera. Największym kontraktem było 
zakupienie 500 pojazdów przez Deutsche Bahn. Spełnienie oczekiwań tego niezwykle 
wymagającego klienta było dla PESy ogromnym wyzwaniem. Jak pisze autor, była to 
dla firmy i dla niego osobiście „lekcja pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym 
zespole” i „możliwość stanięcia jak równy z równym z największymi światowymi 
graczami tej branży”.

Opisana w autoreferacie działalność dydaktyczna, jest rozwinięta w części 
zatytułowanej „Informacje o osiągnięciach dydaktycznych”. Zawiera ona bardziej 
szczegółowy opis programów poszczególnych pracowni, przykłady tematów prac oraz 
działalności związanej z pracą na uczelni, a właściwie na uczelniach. 
Program Pracowni Projektowania Produktu prowadzonej na Uniwersytecie 
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odnosi się do pracy projektanta 
działającego w rzeczywistej i aktualnej sytuacji rynkowej. Oprócz nauczania 
osadzonego w realiach produkcyjnych wzornictwa jako takiego, studenci dowiadują się 
podczas zajęć, jak planować zadania i pracować w zespole. Istotnym elementem jest 
współpraca uczelni z fabryką PESA, będącej fundatorem nagród dla studentów - 
laureatów nagrody „Wzór dla przemysłu”. Są to nagrody rzeczowe oraz trzymiesięczne 
płatne staże dla najlepszych absolwentów w Dziale Rozwoju PESA. Część stażystów 
wykorzystuje tę szansę i staje się po ukończeniu studiów etatowymi projektantami 
PESy. Bartosz Piotrowski jest inicjatorem działań dydaktycznych i organizacyjnych 
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wykraczających poza rutynowe obowiązki. Jego studenci i absolwenci uczestniczą w 
warsztatach, zdobywają nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach.
Pracownia projektowa o nazwie: Proces Wdrożenia Produktu, specjalizacja: transport 
na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ma inną specyfikę i 
mniej studentów. Więcej czasu poświęca się w niej na bezpośrednie rozmowy i 
całościowe omawianie procesu projektowego. Autor chciałby traktować słowo transport 
jak najszerzej i oprócz PESy nawiązać współpracę z producentami jachtów i 
samolotów. Pracownia funkcjonuje od niedawna i jest w fazie rozwoju. Tu drobna 
uwaga: na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie prowadzone są 3,5 letnie studia 
licencjackie oraz 1,5 letnie studia magisterskie, a nie jak pisze autor pięcioletnie studia 
magisterskie.
Trzecią jednostką, w której Bartosz Piotrowski prowadzi działania edukacyjne jest 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu 
Politechniki Warszawskiej zorganizował studia podyplomowe Total Design 
Management. Autor prowadzi tam wykłady w ramach przedmiotów „Strategia 
Projektowania - Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu” i „Wyróżniki 
rynkowe poprzez wzornictwo - wprowadzenie produktu na rynek”. Zajęcia tu 
prowadzone dotyczą przede wszystkim aspektów związanych z metodami zarządzania 
wzornictwem. Jako projektant praktyk, potrafiący całościowo przedstawić różne aspekty 
funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, Bartosz Piotrowski jest wiarygodnym 
wykładowcą dla słuchaczy w znacznej mierze osadzonych na codzień w przemyśle. 

Opisana w publikacji działalność edukacyjna prowadzona jest na kilku poziomach i 
skierowana do różnych odbiorców. Jej specyfiką jest ścisłe powiązanie z praktyką 
zawodową. Są różne rodzaje projektowania i różne metody nauczania wzornictwa. 
Bartosz Piotrowski jako projektant współpracuje z przemysłem. Mocno chodzi po ziemi i 
taką, opartą na doświadczeniu wiedzę przekazuje studentom. Systematycznie 
rozwijając swoje kwalifikacje jako projektanta, autor poszerza pola własnego 
różnorodnego działania na obszarze edukacji i dzieli się swoją wiedzą ze studentami.

Poza nauczaniem studentów Bartosz Piotrowski prowadzi działalność 
popularyzatorską, uczestnicząc w konferencjach i wystawach. Jest także często obecny 
w mediach. 

W kolejnych załączonych do przewodu habilitacyjnego publikacjach „Wykaz twórczych 
prac zawodowych do obrony doktoratu (2006-2010)” i „Wykaz twórczych prac 
zawodowych po obronie doktoratu (2011-2016)” autor prezentuje odpowiednio 23 i 60 
wybranych projektów. Jak zostało powiedziane wcześniej, mimo udziału w szeregu 
innych przedsięwzięć projektowych, Bartosz Piotrowski podjął decyzję o pokazaniu przy 
okazji przewodu habilitacyjnego tylko tych projektów, których jest wyłącznym autorem. 
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Ich liczba jest imponująca. Tym bardziej, że większość z nich została zakończona 
wdrożeniem. Na uwagę zasługuje zwiększająca się liczba projektów wykonanych w 
ostatnich latach, co świadczy o dynamicznym rozwoju autora jako projektanta, a także 
fakt, że wiele z nich jest wykonanych dla producentów innych niż PESA i dotyczy 
obszarów innych niż transport szynowy. Prawdą jest jednak, że dotychczasowe 
najważniejsze osiągnięcia projektowe Bartosza Piotrowskiego identyfikowane są z 
produktami PESy. Pociągi ELF stały się nowym elementem krajobrazu. Trudno sobie 
wyobrazić polskie miasta bez tramwajów SWING, JAZZ, czy TWIST. Dotyczy to również 
wielu miast zagranicznych. Po torach coraz większej liczby krajów kursują 
charakterystyczne pociągi LINK. W ostatnich latach autor poszerzył obszar działania 
projektowego i nie skupia się wyłącznie na pojazdach szynowych. Ciekawi mnie czy za 
jakiś czas będzie kojarzony również z innymi produktami?
Tymczasem jest identyfikowany z transportem. Za projekty wykonane w tej dziedzinie 
zdobył szereg nagród, m.in. tytuł Projektanta Roku, Honorową Perłę Polskiej 
Gospodarki, wielokrotnie Dobry Wzór, IF Design Award, czy Global Light Rail Award.
Dokonania Bartosza Piotrowskiego jako projektanta robią wrażenie. Tym bardziej, że 
wydarzyły się w stosunkowo niedługim czasie. Przy tak dużych osiągnięciach pozostał 
człowiekiem skromnym. Takie też są jego projekty. Cechuje je prostota i dążenie do 
uzyskiwania optymalnego efektu, możliwego w realnych warunkach. To podejście widać 
w projektach wykonanych przez Bartosza Piotrowskiego, słychać w jego prelekcjach na 
temat wzornictwa i taką filozofię projektowania przekazuje swoim studentom.

Zbliżając się do końca recenzji pozwolę sobie na kilka zdań polemicznych. Dotyczą one 
kilku opinii wyrażonych w Autoreferacie. Kilkakrotnie powtarza się tam stwierdzenie, że 
w Polsce właściwie nie ma dużych i średnich firm. Prawdą jest, że na rynku dominują 
firmy małe, a duże często w Polsce wytwarzają produkty zaprojektowane gdzie indziej, 
jednak liczba szybko rozwijających się firm średnich jest całkiem znaczna, a ich 
zaawansowanie technologiczne i kultura produkcji często są imponujące. Wiele z nich 
nie współpracowało dotychczas z projektantami. Ale to wiadomość dobra, bo mamy 
potencjalnych partnerów do współpracy. 
W rozdziale „Niezależny projektant” autor jednoznacznie ocenia, że współpraca dużej 
wyspecjalizowanej firmy z projektantami zewnętrznymi przynosi gorsze efekty niż praca 
zespołu wewnętrznego. Rozumiem wagę i często niezbędną dla firmy rolę takiego 
zespołu i podziwiam autora za stworzenie takiego zespołu w PESie. Nie rozumiem 
jednak tak autorytatywnej oceny, jak się wydaje wynikającej z doświadczeń własnych, 
ale chyba niepotrzebnie przedstawionych jako reguła. Nie bez powodu zewnętrzny 
zespół Giugiaro był zaproszony do projektu Pendolino, a Roger Tallon zaprojektował 
francuski pociąg TGV. Większość dużych firm ma własne wyspecjalizowane zespoły 
projektantów, a jednocześnie zaprasza do współpracy projektantów zewnętrznych. Tak 
robi IKEA, tak robi Apple, o czym zresztą autor pisze. To nie jest „albo - albo”. 
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To jest „i - i”. Obie metody się uzupełniają. Gdyby tak nie było, to ci wielcy, którzy 
osiągnęli sukces rynkowy, nie szliby obiema drogami równolegle.
Pisząc o założeniach programowych swoich zajęć dydaktycznych autor opisuje jako 
niepoważną formę współpracy uczelni z przemysłem polegającą na „wymianie”: świeże 
idee, koncepcje studentów w zamian za poznanie technologii produkcji i założeń 
marketingowych firmy. Przeciwstawia sens takiego działania, głębszej współpracy, 
dzięki której studenci mogą lepiej poznać firmę i bardziej zaawansować projekt. 
Możliwość ściślejszej współpracy z firmą, zwłaszcza odbycie w niej stażu jest bez 
wątpienia bardzo korzystne dla studentów. Z drugiej strony przedsiębiorstwa 
posiadające wyspecjalizowane komórki projektowe cierpią na rutynę i brak pomysłów, a 
proces dydaktyczny w dużym stopniu polega na nauczaniu niekonwencjonalnego 
myślenia i generowaniu świeżych pomysłów. Dlatego również przedstawiona przez 
autora w negatywnym świetle, krótkotrwała współpraca uczelni z przedsiębiorstwem, 
może być korzystna dla obu stron. Rzemiosła trzeba uczyć, ale absolwenci wydziałów 
wzornictwa będą je i tak doskonalić przez wiele lat, a jeśli z uczelni wyniosą 
umiejętność innowacyjnego myślenia, to będzie ich zysk na całe zawodowe życie. Tak 
jak poprzednio nie rozumiem podejścia „albo - albo”, gdy znacznie moim zdaniem 
słuszniejsze byłoby „i - i”.
I jeszcze jedna uwaga. Materiały, które otrzymałem są bardzo starannie przygotowane. 
Profesjonalnie opracowane od strony merytorycznej, technicznej i graficznej. Szkoda, 
że teksty nie zostały poddane dokładniejszej korekcie. 

Moje osobiste podejście do projektowania i dydaktyki jest w dużym stopniu zbliżone do 
tego, jakie reprezentuje Bartosz Piotrowski. Różnice opinii na temat niektórych 
zagadnień uważam za rzecz naturalną. Moje uwagi polemiczne w żadnym stopniu nie 
wpływają na całościową zdecydowanie pozytywną opinię o przedstawionym mi 
materiale.
Dlatego po zapoznaniu się z ich całością, zawierającą: autoreferat, opis wskazanego 
osiągnięcia artystycznego - rodzina pojazdów dmu LINK, informacje o osiągnięciach 
dydaktycznych, wykaz twórczych prac zawodowych (do obrony i po obronie doktoratu), 
oraz informacje o osiągnięciach (nagrody, wzory zastrzeżone, wystąpienia, wystawy, 
publikacje) - mogę stwierdzić, że dr Bartosz Piotrowski zaprezentował odpowiednio 
opracowane materiały.

 
Autor, dyplomant Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku, wcześniej studiujący na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, posiada 
znaczący dorobek twórczy, organizacyjny i dydaktyczny, oraz umiejętności spełniające 
wymagania dotyczące przewodu habilitacyjnego ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
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W związku z powyższym popieram wniosek do Rady Wydziału o nadanie panu 
Bartoszowi Piotrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk 
plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe. 
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