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dr hab. Andrzej Śmiałek 

dziedzina: sztuki plastyczne  

dyscyplina: sztuki  projektowe 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie; 

Wydział Form Przemysłowych  

Dnia 23.04.2018 

Recenzja rozprawy doktorskiej, dorobku projektowego oraz osiągnięć mgr inż.  Jana Godlewskiego. 

Sporządzona na zlecenie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w związku z przewodem doktorskim w dyscyplinie sztuk 

plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe 

 Niniejsza recenzja służy ocenie spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 

2003 roku, nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 

Recenzję sporządzono na podstawie następujących dokumentów: 

1. Rozprawy doktorskiej pod tytułem „ Projektowanie toreb, plecaków i akcesoriów rowerowych dla marki

Mixed Works – studium procesu projektowego”.

2. Portfolio zawierające CV, listę klientów, listę osiągnięć i nagród oraz 29 prac projektowych.

3. 21 kserokopii A4 luzem, dokumentujących publikacje na temat doktoranta oraz osiągnięcia w

konkursach projektowych

Podstawowe informacje o doktorancie 

Pan Jan Godlewski jest absolwentem Politechniki Białostockiej gdzie ukończył studia inżynierskie na kierunku 

Architektura Wnętrz oraz Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obydwa kierunki 

ukończył w 2011 roku.  

Z Curriculum Vitae wynika że Pan Godlewski od 2014 jest zatrudniony na Wydziale Architektury Wnętrz 

politechniki Białostockiej na stanowisku asystenta. Przesłane do recenzji materiały nie zawierają informacji co do 

charakteru prowadzonych przez doktoranta zajęć oraz osiąganych efektów kształcenia. 

Aktualnie aktywność projektowa doktoranta związana jest przede wszystkim z marką plecaków, toreb i 

akcesoriów rowerowych Mixed Works, której pan Godlewski jest współtwórcą  właścicielem. 

Przebieg zatrudnienia, zaprezentowane w portfolio projekty oraz lista nagród i osiągnięć świadczą o sporym 

doświadczeniu zawodowym doktoranta. Cechuje ją różnorodność podejmowanych zadań projektowych. Na 

uznanie zasługują przede wszystkim projekty tekstyliów. Prezentowane w portfolio plecaki, odzież specjalistyczna 

oraz akcesoria dla rowerzystów to dobrze zaprojektowane produkty, łączące w sobie wysokie walory estetyczne 
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i funkcjonalne z dobrą znajomością technologii. Część zaprezentowanych w portfolio prac projektowych to prace 

znacznie słabsze. Ta ocena dotyczy przede wszystkim projektów wnętrz i stoisk targowych.  

Ocena jakości przedstawionych do oceny materiałów 

Projektantów oceniamy przede wszystkim po dorobku. Jakość i struktura prezentowanych treści umożliwiają jego 

wiarygodną ocenę. Portfolio przesłane wraz z materiałami do recenzji jest opracowane bez należytej dbałości o 

formę, co w przypadku prezentacji dorobku projektanta wzornictwa uważam za uchybienie. W naszym zawodzie 

wysoka jakość komunikacji wizualnej, klarowność i adekwatność przekazu są niemal równie istotne jak poziom 

prezentowanych rozwiązań projektowych. W przypadku portfolio opracowanego przez doktoranta szczególnie 

razi lakoniczność opisów niektórych prac. Część projektów pozbawiona jest dat, ponadto nie wiemy jakie 

przesłanki stały za wyborem rozwiązań ani czy projekt został  wdrożony w prezentowanej na renderingu formie. 

W opisach nie znajdujemy informacji co do zleceniodawcy projektu i zespole projektowym. Prawdopodobnie 

niektóre z prezentowanych prac to projekty które powstały w ramach zajęć na studiach.  

Projekt pozbawiony opisu utrudnia odpowiedzialną ocenę, co więcej, może prowadzić oceniającego do błędnych 

wniosków. Prezentacja dorobku pozbawiona komentarza staje się swego rodzaju konkursem piękności, pozwala 

przede wszystkim na ocenę cech formalnych widocznych na renderingu lub fotografii. Ponadto zbędne wydaje 

się umieszczanie w portfolio projektów stoisk targowych, które pozbawione kontekstu sprawiają wrażenie 

zaprojektowanych „na kolanie”. 

Powyższe uwagi nie dotyczą pracy doktorskiej, która jest dobrze zaprojektowanym i starannie opracowanym 

wydawnictwem, pomimo braku daty jego powstania. Na szczególne uznanie zasługuje wysoka jakość fotografii 

wizerunkowych. 

Ocena rozprawy doktorskiej 

Startup to określenie które w ostatnich latach zrobiło zawrotną karierę. Obserwując rynek przedsięwzięć 

startupowych można zauważyć, że wiele niejednokrotnie błyskotliwych pomysłów biznesowych kończy się 

niepowodzeniem. Przyczynami porażki bywa brak kompetencji w zarządzaniu rozwojem nowego produktu oraz 

nieumiejętność skutecznego wprowadzenia i utrzymania produktu na rynku. 

Praca doktorska pt. "Projektowanie toreb, plecaków i akcesoriów rowerowych dla marki Mixed Works – 

studium procesu projektowego", to  syntetyczny opis genezy nowej marki wraz z linią produktów, poszerzony o 

autorefleksję dotyczącą problematyki związanej z aspektami rynkowymi i prawnymi rozwoju firmy. Jest zapisem 

powstawania startupu zbudowanego na kanwie pasji oraz wcześniejszych doświadczeń projektowych Autora. 

Prezentuje osobistą relację projektanta z przebiegu poszczególnych etapów prac, począwszy od idei marki, 

poprzez kolejne fazy projektowania, aż po wprowadzenie produktów na rynek. Autor sam obmyśla, realizuje, 

używa, doskonali, poprawia, poszukuje materiałów, technologii, prototypuje, a w końcu powołuje do życia nową 

markę i uruchamia firmę.  

Marka Mixed Works jest przykładem starupowego sukcesu. Ten sukces zawdzięcza głównie determinacji i 

kompetencjom pana Godlewskiego. Na uznanie zasługują: odpowiednia komunikacja wizualna, funkcjonalne, 

dobrze zaprojektowane produkty oraz wysoka jakość wyrobów, czyli kluczowe determinanty rynkowego sukcesu. 
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Genezą większości rozwiązań projektowych jest poznanie użytkownika, zrozumienie jego potrzeb lub 

dostrzeżonych problemów, a następnie twórcza na nie odpowiedź w postaci projektu – produktu, marki lub 

usługi. Jednoznaczne wskazanie potrzeb i problemów na które chcemy zareagować oraz skonfrontowanie ich z 

rozwiązaniami już istniejącymi stanowi o sensie każdego zamierzenia projektowego. Z racji syntetycznego 

podejścia Autor nie ujawnia całego procesu definiowania i analizy potrzeb docelowego odbiorcy. Można to uznać 

za spore uproszczenie, jakkolwiek tych potrzeb można domyślić się z kontekstu ogólnej charakterystyki grupy 

docelowej w rozdziale „Środowisko użytkownika”.  

Doktorant dużą wagę przykłada do poszukiwania spójnego DNA dla produktów i marki. Bez wątpienia jest to 

uzasadnione w myśl rynkowej zasady: wyróżnij się albo giń. Świadomość wagi cech wizualnych poprzez które 

produkty komunikują się z otoczeniem jest w świecie przesyconym konkurencją szczególnie ważna. Autor 

udowadnia, że rola projektantów wzornictwa w tej fazie rozwoju nowego produktu jest nie do przecenienia. 

W opisie procesu projektowego na etapie formułowania założeń ponownie pojawia się uproszczenie, brakuje 

odniesienia rynkowego, a przede wszystkim analizy rozwiązań konkurencyjnych. 

Proces rozwoju nowego produktu zilustrowany na przykładzie plecaka Falcon, dowodzi wysokich kompetencji 

projektowych doktoranta. Należy docenić umiejętność poszukiwania balansu pomiędzy funkcjonalnością, a 

technologicznością wyrobu. Dobór materiałów, sposób szycia i przyjmowane rozwiązania są konfrontowane z 

potrzebami użytkownika. Autor zdaje sobie sprawę że projektuje produkty niszowe i trafnie uzasadnia,  że w 

takim przypadku liczy się przede wszystkim dbałość o detal oraz wysoka jakość wykonania. Drobnej krytyce 

można poddać jakość szkiców prezentowanych na etapie poszukiwania rozwiązań. Z kolei na uznanie zasługuje 

biegłe posługiwanie się doktoranta narzędziami wspierającymi projektowanie CAD. 

W dysertacji Autor nie poprzestaje na opisie samego procesu projektowego. Poszerza go o interesującą relację 

zawierającą opis licznych perypetii i refleksji związanych z zakładaniem, a następnie rozwijaniem własnej 

działalności gospodarczej. Pokazuje jak długa drogę musiał pokonać i jak wiele kompetencji pozyskać, by marka 

Mixed Works mogła znaleźć swoje miejsce na rynku. Uważam to za duży atut recenzowanej pracy doktorskiej. 

W zakończeniu pan Godlewski zwraca uwagę na fakt że:  „obecnie praca projektanta kojarzy się przede wszystkim 

ze stylistyką, tworzeniem formy i kształtów przedmiotów”. Słusznie stawia tezę że aktualnie kompetencje i 

odpowiedzialność projektantów znacznie wykraczają poza te kwestie. Współcześnie z racji podejmowanych 

wyzwań dizajnerzy niejednokrotnie wkraczają na obszary i pozyskują kompetencje specjalistów różnych branż 

oraz specjalności: technologów, konstruktorów, marketingowców, managerów, specjalistów od PR, a nawet 

sprzedawców. Autor w omawianej pracy doktorskiej daje na to przekonywujący dowód. 

Konkluzja 

Pan Jan Godlewski wykazał że jest ukształtowanym, samodzielnym projektantem, a zaprezentowana do recenzji 

praca doktorska dowodzi jego wysokich kompetencji, niejednokrotnie wykraczających po za tradycyjnie 

umiejętności i wiedzę przypisywane naszemu zawodowi.   

Po zapoznaniu się z całością przedstawionej dokumentacji, stwierdzam że dorobek projektowy, a w szczególności 

praca doktorska pt „Projektowanie toreb, plecaków i akcesoriów rowerowych dla marki Mixed Works – studium 
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procesu projektowego” stanowi oryginalne rozwiązanie problemu projektowego i spełnia wymagania zawarte w 

w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2003 roku, nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 

Tym samym  

popieram wniosek o nadanie panu Janowi Godlewskiemu stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, 

dyscyplinie sztuk projektowych. 

Andrzej Śmiałek
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