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Streszczenie 

 

 Praca doktorska jest opisem działań z zakresu projektowania, zarządzania, prawa, handlu i 

innych. Przedstawia proces projektowania produktów, identyfikacji wizualnej, tworzenia marki. 

Rozprawa dzieli się na dwie podstawowe części skupiające zagadnienia z obszarów warsztatu 

projektowego i przedsiębiorczości. 

 Zasadniczym elementem pracy jest część dotycząca procesu projektowego. W rozdziale 

Marka Mixed Works  został przedstawiony przykład tworzenia wizerunku marki poprzez 

projektowanie identyfikacji wizualnej i aplikowanie istotnych elementów identyfikacji do 

produktów. Takie kompleksowe działanie daje możliwość tworzenia spójnego wizerunku i 

umożliwia również swobodne rozwijanie asortymentu i materiałów marketingowych w oparciu o 

założoną wcześniej linię projektową. Rezultat rozwoju kolekcji został przedstawiony w rozdziale 

Asortyment produkcji. Rozdział Omówienie specyfikacji projektowania produktu na 

przykładzie plecaka Falcon został poświęcony m.in. problematyce  związanej z założeniami 

projektowymi i egzekwowaniem ich wdrażania. Bardzo ważnym etapem procesu projektowego jest 

określenie oczekiwanej specyfikacji wyrobu. Założenia powstają w kontekście realiów produkcji i 

technologii, przewidują zmiany mody, ułatwiają projektowanie produktów poprawnych 

funkcjonalnie i ergonomicznie, dają szansę na eliminację błędnych koncepcji. Istotnym elementem 

części opisującej działania praktyczne jest ukazanie procesu projektowego. Przedstawione 

wdrożenie dotyczy deficytowej w Polsce dziedziny projektowania i produkcji plecaków. Na 

przykładzie implementacji plecaka Falcon został zaprezentowany kompleksowy proces projektowy, 

na który składa się tworzenie rysunków, koncepcji, wstępnych i zaawansowanych konstrukcji, 

modeli 3D, wykrojów i prototypów. Opis procesu jest jednocześnie badaniem skuteczności 

wdrażania założeń projektowych. 

 Drugą część pracy stanowi opis czynności, bez których powstały w trakcie procesu produkt 

nie mógłby być konkurencyjny i zaistnieć na rynku. Wśród działań należy wymienić zakładanie i 

prowadzenie działalności gospodarczej, produkcję zaprojektowanych wcześniej obiektów, sprzedaż 

i dystrybucję oraz reklamę i marketing. Intencją autora było ukazanie złożoności  prowadzenia 

działalności gospodarczej, do której rozbudowany i wielomiesięczny proces projektowy jest 

zaledwie wstępem. W rozdziale Marka Mixed Works w kontekście prowadzenia działalności 

gospodarczej autor wskazuje ścisły związek pomiędzy wzornictwem i biznesem oraz opisuje 

zależności między, teoretycznie, odległymi dziedzinami. Patrząc pod kątem praktycznym 

przedsiębiorczość i projektowanie ma ze sobą wiele wspólnego. Przykłady autora wskazują, że 

projektanci posiadający umiejętności kreatywne, bez problemu odnajdą się w sytuacjach 

wymagających szybkich działania i podejmowania decyzji, modyfikowania błędnych kierunków, 

nieustającego poszukiwania najlepszych rozwiązań.  


