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Początki Pracowni Rozwoju Nowego Produktu

Powstanie Pracowni Rozwoju Nowego Produktu było 
konsekwencją zmian systemu ekonomicznego w Pol-
sce, zapoczątkowanych przez tzw. ustawę Wilczka z 23 
grudnia 1988 roku, uwalniającą działalność gospodarczą 
z więzów centralnego zarządzania i tworzącą warunki dla 
wolnego rynku opartego na swobodnej konkurencji. 
Trzeba zacząć od przypomnienia, że gdy w 1964 roku na 
ASP został utworzony Wydział Form Przemysłowych, 
ówczesny system centralnie sterowanej gospodarki pla-
nowej praktycznie eliminował konkurencję na rynku. Brak 
było prywatnego kapitału, który dążąc do osiągania zy-
sków napędza konkurencję, co za tym idzie brakowało 
rynku weryfikującego projekty. Urzędowo wyznaczane 
ceny i nieustanny niedobór wszelkich towarów nie skła-
niał przedsiębiorstw przemysłowych do starań o nabyw-
ców ani ceną, ani jakością produktów. Gdy na przełomie 
lat 80. i 90. zaistniał w Polsce rynek konkurencyjny, obec-
ny program kształcenia studentów Wydziału okazał się 

niewystarczający, bo nie przygotowywał ich do radzenia 
sobie w nowych warunkach. Zaistniała potrzeba zmian. 
Ich istotą była konieczność uświadomienia studentom, 
że projekt nie jest celem samym w sobie, a sam projek-
tant nie jest jedynym twórcą produktu. Projekt, jako dzie-
ło projektanta, to fragment większego dzieła, tworzonego 
przez wielu współtwórców, a sam nawet najgenialniejszy 
projekt, jeśli nie zostanie urzeczywistniony i nie dotrze do 
użytkowników, nie zaspokoi nigdy niczyjej potrzeby, z wy-
jątkiem potrzeby twórczości samego projektanta. Rzeczy-
wiste zaspokojenie ludzkich potrzeb wymaga udziału ca-
łego kompleksu działań i umiejętności zarządzania całym 
procesem rozpoznania potrzeb rynkowych, planowania, 
projektowania, konstruowania, wytwarzania i dystrybucji 
produktu. Bezpośrednim impulsem utworzenia Pracow-
ni było uczestnictwo w programie Komisji Europejskiej 
TEMPUS. Wydział Form Przemysłowych został zapro-
szony przez największą brytyjską politechnikę Manche-



ster Polytechnic (obecnie: Manchester Metropolitan Uni-
versity) do udziału we wspólnym projekcie europejskim 
(Joint European Project) JEP-2075 „Training in the 
Management of New Product Development”. Oprócz 
tych dwóch uczelni w projekcie uczestniczyły National 
College of Art and Design w Dublinie i Wydział Wzornic-
twa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Koordyna-
torem całego projektu był John Doyle z MMU, ze stro-
ny Wydziału Form Przemysłowych koordynatorem był 
prof. Jerzy Ginalski, ze strony NCAD – prof. Paul Fortune, 
a z warszawskiej ASP – prof. Wojciech Wybieralski. 
Ze strony Wydziału Form Przemysłowych w projekcie 
uczestniczyli również dwaj praktykujący profesjonali-
ści, którzy swoje doświadczenie zawdzięczali licznym 
wdrożeniom projektów: mgr Marek Liskiewicz i mgr Janusz 
Seweryn, dawni współpracownicy prof. Ginalskiego 
w zespole projektującym nadwozia samochodowe. Pier-
wotny projekt JEP był prowadzony w latach 1992-1994, 
a dzięki wysokiej ocenie wyników został zaliczony do 20 

„okrętów flagowych” pierwszej fazy programu TEMPUS 
i uzyskał przedłużenie jako JEN (Joint European Network) 
do 1996 roku. Dla wykorzystania doświadczeń projektu 
w programie kształcenia utworzono w 1991 roku samo-

dzielną (poza katedrami) Pracownię Rozwoju Nowego 
Produktu z kadrą składającą się z wymienionych trzech 
realizatorów projektu. Jako pomoc do nowych przedmio-
tów został wydany przez Wydział w 1994 roku podręcznik 
pod tytułem „Rozwój nowego produktu” autorstwa Jerze-
go Ginalskiego, Marka Liskiewicza i Janusza Seweryna. 
Treść książki była wynikiem przefiltrowania wiedzy zdo-
bytej w toku projektu europejskiego przez doświadczenia 
z własnej praktyki wiedzy autorów. Przekonuje, że projek-
tant wzornictwa powinien być świadomy realiów wolnego 
rynku, a przede wszystkim tego, że produkt, aby dotrzeć 
do użytkownika, musi wygrywać konkurencję z wyrobami 
z całego świata. Dla sprostania temu zadaniu, nie wystar-
cza już intuicja, ani wiedza zdobyta w warunkach gospo-
darki opartej na centralnym planowaniu. W podręczniku 
znalazły się informacje o różnicach w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce central-
nie sterowanej i rynkowej, rozważania dotyczące jako-
ści produktu i znaczenia marketingu, a znaczną część 
zajęły również pragmatyczne wskazówki w jaki sposób 
organizować pracę projektanta. Najbardziej rozbudowana 
została część poświęcona kierowaniu procesem rozwo-
ju nowego produktu. Podkreślono w niej, że projektowa-



nie liczące się z wymaganiami rynku nie musi oznaczać 
podporządkowania się zachowawczym gustom klien-
tów, ale jest wyzwaniem wymagającym innowacyjnych 
rozwiązań. W kolejnych częściach omówiono etapy pra-
cy projektowej, pokazując jak łączyć wiedzę o projekto-
waniu z wiedzą na temat preferencji konsumentów, gdzie 
jest miejsce na radykalne innowacje, a gdzie na częścio-
we usprawnienia, jak się mają nakłady na projektowanie
i rozwój produktu do oczekiwanych zysków i w jaki spo-
sób planować przedsięwzięcia projektowe. W kolejnych 
rozdziałach znalazły się kwestie prawno-autorskie, ko-
deks postępowania zawodowego oraz wzorcowy opis za-
kładania własnej firmy i kontaktów z klientami. Przydat-
ne w praktyce okazały się załączniki zawierające wzory 
umów o dzieło, rachunku za prace projektowe, umowy 
licencyjnej o korzystanie z projektu i „warunki współpracy 
z firmą projektową”. Publikacja książki miała swój dalszy 
ciąg, także wydawniczy. Przekonanie o konieczności pro-
pagowania wolnorynkowego podejścia do wzornictwa 
była podstawą kolejnych opracowań, których współauto-
rem i redaktorem był Jerzy Ginalski, w tym obszernego 
opracowania pod tytułem „Design Management” (współ-
autorzy: Beata Bochińska, Łukasz Mamica, Anna Wojcie-

chowska), wydanej przez Instytut Wzornictwa Przemy-
słowego w 2010 roku w języku polskim, a w 2011 roku 

– w angielskim. Dystans czasowy dzielący oba wydawnic-
twa podkreślał dobitnie jak pionierską pracą była książka 
opublikowana na Wydziale w połowie lat 90-tych.
Trzeba powiedzieć, że początki Pracowni były bardzo 
trudne. Wprowadzenie do programu kształcenia nowych 
przedmiotów i nowego języka (!), zagadnień rynku, kon-
kurencji, ekonomii, marketingu, zysku, ryzyka i zarządza-
nia, budziło nieufność zarówno kadry, jak i studentów, 
było traktowane jako odstępstwo od ideałów Wydzia-
łu. Do Pracowni początkowo zapisywali się tylko ci stu-
denci, którzy nie dostali się do innych. Dziś już nikt nie 
ma wątpliwości co do potrzeby tej problematyki w pro-
gramie kształcenia, a do Pracowni Rozwoju Nowego Pro-
duktu zgłasza się więcej studentów niż ona może przyjąć. 
Pionierskie działania Pracowni znalazły naśladowców 
także w innych uczelniach, a do skromnego podręczni-
ka sprzed 20 już lat nadal sięgają studenci i projektan-
ci. Po przejściu na emeryturę prof. Ginalskiego, kierow-
nictwo Pracowni objął Marek Liskiewicz, dziś już dr hab. 
i prof. ASP. W 2015 roku dp zespołu, jako asystent dołą-
czył jeden z absolwentów – Stanisław Juszczak.





Pracownia Rozwoju Nowego Produktu obecnie

Otoczenie konkurencyjne stawia wysokie wymagania 
producentom i wszystkim uczestnikom procesów pro-
wadzących do wdrożenia na rynek nowych wyrobów, 
a więc i projektantom. Pracownia Rozwoju Nowego Pro-
duktu, realizując program studiów i wieńczących je prac 
dyplomowych, pokazuje, jak łączyć wiedzę o projektowa-
niu z wiedzą na temat preferencji konsumentów. Gdzie 
jest miejsce na radykalne innowacje, a gdzie na częścio-
we usprawnienia? Jak mają się nakłady na projektowanie 
i rozwój produktu do oczekiwanych zysków? W jaki spo-
sób planować przedsięwzięcia projektowe, a także jak 
budować swoją nową marką? 
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia i od typu przed-
siębiorcy, projektant musi sprostać różnym wyzwaniom, 
których przyjdzie mu się podjąć w procesie projektowym. 
Część z zaprezentowanych w tej publikacji przykładów 
prac dyplomowych ma charakter koncepcyjny, część zaś 
została wdrożona i pokazuje efekty różnego podejścia 

do realnych, bardzo zróżnicowanych problemów osadzo-
nych w konkretnych, sztywno określonych sytuacjach za-
równo dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i ma-
łych firm. Czasem te projekty są odpowiedzią na wysoce 
indywidualne i skomplikowane problemy pojedynczych 
użytkowników.
Wierzymy, że ściślejsza współpraca z zewnętrznymi jed-
nostkami jest kluczem do podnoszenia jakości kształce-
nia. Taka forma kształcenia jest ogromną szansą, aby 
absolwenci, początkujący projektanci, mogli w sposób 
skuteczny i bezpieczny odnaleźć się na rynku pracy. Jako 
zespół Pracowni Rozwoju Nowego produktu staramy 
się podtrzymywać idee prof. Jerzego Ginalskiego, który 
wszelkimi możliwymi sposobami realizował projekty stu-
denckie we współpracy z firmami i instytucjami, takimi 
jak Politechnika Krakowska, Spółdzielnie Inwalidów, Fa-
bryka Samochodów Małolitrażowych, Fabryka Samo-
chodów Ciężarowych Autosan i inne. Powinno się moż-



liwie szybko reagować na zmiany pojawiające się na 
rynku pracy dla przyszłych absolwentów. To dlatego wła-
śnie, po prawie 20 latach działania naszej pracowni oraz 
starań całego Wydziału możemy przytoczyć nazwy wie-
lu firm, z którymi mieliśmy, a z niektórymi nadal mamy 
przyjemność współpracować podczas realizacji tema-
tów studenckich, są to między innymi: Splast, Komel, 
Dobrodzień, HSK Data, Zelmer, MPX Pininfarina (Mona-
chium), Volkswagen (Wolfsburg), Testcentrum Opel (Düs-
seldorf), KHM Motor Polska, Inżynieria Samochodów 
Specjalnych Wawrzaszek, Enix, KGHM Miedź Lubin, Ar-
matura Krakowska, Libet, Paged Meble. Na tej liście zna-
lazły się również instytucje i uczelnie w Polsce i za gra-
nicą, takie jak AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska, 
Instytut Przemysłu Samochodowego, Akademia Ekono-
miczna czy Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie i Poli-
technika we Frankfurcie. 
Jako prowadzący zachęcamy do szukania takich tema-
tów, które są zapowiedzią nadchodzących trendów czy 
też zmian w naszym życiu i bezpośrednim otoczeniu. 
Staramy się, aby studenci nie myśleli tylko w kontekście 
produktu rynkowego – biznesowego, choć jest to dla nas 
ważne w programie Pracowni, ale również brali udział 

w projektach, które szczególnie są nastawione na czyn-
nik społeczny, kulturotwórczy, a zwłaszcza na idee zrów-
noważonego rozwoju. Przykładem takiej współpracy 
może być chociażby kilkadziesiąt projektów powstałych 
jako prace konkursowe na Projekt Arting organizowany 
przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design i miasto Biel-
sko-Biała, skoncentrowany na projektowaniu zrównowa-
żonym i odnawialnych źródłach energii.
Efektem działalności Pracowni są bardzo zróżnicowa-
ne tematycznie prace z zakresu m.in meblarstwa, wy-
posażenia mieszkań (pokoju, kuchni, łazienki), projekty 
dla branży automotive, projekty pojazdów specjalnych, 
miejskich i turystycznych, wnętrz pojazdów, rowerów, 
motocykli, jachtów, urządzeń multimedialnych, sprzę-
tu AGD, oświetlenia czy też rewaloryzacji ogrodu przy 
ul. Smoleńsk 9 na dziedzińcu siedziby Wydziału. Waż-
ną rolę odgrywa także projektowanie dla potrzeb me-
dycyny i osób niepełnosprawnych, a w ostatnich latach 
także na potrzeby alternatywnych źródeł energii. Zna-
kiem jakości studenckich projektów są liczne nagrody.



W ramach toku studiów I i II stopnia prowadzimy przedmioty:

Marketingowe projektowanie produktu
prowadzący: dr hab. Marek Liskiewicz
Celem przedmiotu jest praktyczne nabycie umiejętno-
ści projektowania z uwzględnieniem potrzeb i upodobań 
określonej grupy użytkowników oraz warunków produkcji, 
wdrożenie do dyscypliny w projektowaniu według przy-
jętych założeń, przygotowanie do pracy w zawodzie pro-
jektanta wzornictwa według kryteriów obowiązujących 
w rzeczywistych warunkach rynkowych i przemysło-
wych. Praca odbywa się w oparciu o metody projektowa-
nia wielokryterialnego w projektowaniu produktu; zbie-
ranie i opracowywanie informacji, rozpoznanie sytuacji 
rynkowej, wymagań i preferencji użytkowników, możli-
wości finansowych nabywców; analiza produktów kon-
kurencyjnych i rozpoznanie warunków technologiczno-

-produkcyjnych wytwórcy; formułowanie specyfikacji 
projektowej; projektowanie wzornicze produktów prze-
znaczonych dla określonego sektora rynku. Przedmio-
tem projektowania są produkty przemysłowe o różnym 
stopniu komplikacji wybierane z proponowanego obsza-
ru tematycznego.

Rozwój Nowego Produktu - Kontekst rynkowy 
prowadzący: st. wykł. Janusz Seweryn
Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o mar-
ketingowych i prawnych mechanizmach rynku konkuren-
cyjnego i warunkach działania innowacyjnego przedsię-
biorstwa w realiach gospodarki rynkowej oraz wpływach 
tych warunków na wzornictwo przemysłowe, procedu-
ry działania przedsiębiorstwa oraz na metody rozwoju 
nowego produktu.

Prawo własności Intelektualnej
prowadzący: st. wykł. Janusz Seweryn
Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o aspek-
tach prawnych towarzyszących praktyce zawodowej pro-
jektanta wzornictwa przemysłowego i wykształcenie 
umiejętności identyfikowania zagrożeń prawnych.



prof. dr hab. 
Jerzy Ginalski

założyciel i kierownik 
jednostki w latach 
1991–2003

Urodził się 10 grudnia 1932 roku w Warszawie, zmarł 8 
lutego 2019 roku w Krakowie. Studiował w Krakowie na 
Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Po ukończeniu studiów pracował jako konstruktor w Biu-
rze Projektów Budownictwa Przemysłowego, w Instytu-
cie Zootechniki, w AGH w Krakowie oraz jako organizator 
i kierownik Zakładu Badawczo-Konstrukcyjno-Techno-
logicznego Aparatury Medycznej i Laboratoryjnej. To 
tam nastąpiło jego pierwsze spotkanie ze wzornictwem 

– zajął się projektowaniem aparatów i urządzeń meteo-
rologicznych, weterynaryjnych i medycznych. Nawiązał 
wtedy współpracę z grupą projektantów, absolwentów 
Wydziału Projektowania Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, co zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem do 
produkcji kilku modeli urządzeń pomiarowych, które zy-
skały uznanie specjalistów i były dostępne na rynku przez 
całe dziesięciolecia. W 1968 roku zapisał się do nowo 
organizowanego Studium Podyplomowego Projektowa-
nia Form Przemysłowych na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, po ukończeniu którego (1970) pozo-
stał na uczelni w charakterze pracownika dydaktycznego. 
Jednocześnie dołączył do zespołu opracowującego na 
zlecenie Sanockiej Fabryki Autobusów nowy model auto-
busu „Autosan H-9”. W 1974 roku uzyskał tytuł doktora 
nauk technicznych pracą pod kierunkiem prof. Bohdana 
Lisowskiego, której tematem była właśnie architektu-
ra autobusów miejskich. Od tego momentu jego kariera 
zawodowa była związana z krakowskimi uczelniami: Po-
litechniką Krakowską, Akademią Sztuk Pięknych, Aka-

Pracownicy jednostki

1991-2020



demią Górniczo-Hutniczą oraz Akademią Sztuk Pięknych 
w Łodzi – gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydzia-
łach Projektowania – kolejno jako adiunkt (1972), profe-
sor nadzwyczajny (1984) i profesor zwyczajny (1992). Był 
prodziekanem i dziekanem Wydziału Form Przemysło-
wych ASP w Krakowie, gdzie również opracował program 
i został kierownikiem studiów niestacjonarnych.
Zaangażowany w działalność dydaktyczną Jerzy Ginal-
ski nie porzucił prac bezpośrednio związanych z projek-
towaniem. Został kierownikiem zespołu ASP, który zajął 
się opracowaniem wzorniczym na zamówienie przemysłu 
motoryzacyjnego. Powstały wtedy m.in. projekty kabiny 
samochodu Fiat 126p NP (z przednim napędem) (1978-81), 
projekt formy samochodu osobowego klasy „1000” (1980-
81), wnętrze samochodu „Beskid”(1983-87), kontynuacja 
prac nad nową wersją autobusu „Autosan H-10” (1983-88) 
czy projekt kabiny ciężarówki „Star” (1989). W jego dorob-
ku artystycznym znalazły się również liczne projekty z ob-
szaru maszyn i urządzeń, architektury wnętrz czy grafiki 
użytkowej. Prowadził działalność badawczą, koordynował 

prace badawcze zespołów ASP w ramach Programów Ra-
mowych Komisji Europejskiej, takich jak zarządzanie roz-
wojem nowego produktu TEMPUS, HUMANTEC i IDIA. Kie-
rował także zespołami realizującymi zlecenia na ważne 
prace o charakterze projektowo-badawczym, m.in. na pro-
jekt autobusu miejskiego, aparatury hydro-meteorologicz-
nej i laboratoryjnej, kabiny samochodu ciężarowego Star. 
Był współwłaścicielem kilku patentów i kilkunastu wzorów 
użytkowych.
Poświęcał się także pracy organizacyjnej, działając jako 
wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Projek-
tantów Form Przemysłowych, członek prezydium Zarządu 
Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, Komitetu 
Ergonomii Polskiej Akademii Nauk i Komisji Ergonomicznej, 
a także zasiadając w radach naukowych: Międzyuczelnia-
nego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Inte-
lektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego.
Wieloletni (2006-2019) pracownik Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego, współtwórca prowadzonych od 11 lat 



w IWP Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania
wzornictwem. Juror w dorocznych konkursach „Dobry 
Wzór”, czynnie uczestniczył w wielu seminariach i szko-
leniach przygotowanych przez IWP w ramach prowa-
dzonych programów „Zaprojektuj Swój Zysk” i „Wzor-
nictwo-Biznes-Zysk”. Został również konsultantem 
merytorycznym „Słownika Projektantów Polskich”.
Był uczestnikiem kongresów Międzynarodowej Rady 
Stowarzyszeń Wzornictwa Przemysłowego ICSID i semi-
narów Interdesign.
Był autorem i współautorem wielu publikacji i raportów 
poświęconych teorii i metodologii wzornictwa przemy-
słowego, w tym nowatorskich w Polsce opracowań po-
święconych procesowi powstawania nowego produktu 
(„Rozwój nowego produktu”, Kraków, ASP 1994) oraz za-
rządzaniu wzornictwem („Design management: zarzą-
dzanie wzornictwem”, Warszawa, IWP 2010). Publikacje 
te stały się obecnie podstawowymi podręcznikami dla 
studentów wydziałów projektowania w Polsce.
Prof. Jerzy Ginalski przyczynił się do opracowania sta-

tusu i popularyzacji zawodu projektanta w Polsce. Był 
członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemy-
słowych, w trudnym okresie lat 70. i 80. aktywnie dzia-
łał na rzecz poprawy sytuacji materialnej i wypracowania 
godnej pozycji projektanta w przemyśle. Uznanie środowi-
ska zawodowego przełożyło się na powierzenie mu kie-
rowniczych funkcji w zarządzie SPFP (Stowarzyszenia 
Projektantów Form Przemysłowych) do roku 1994, a także 
przyznanie tytułu członka honorowego SPFP w 2005 roku.
Za działalność dydaktyczną i projektową był wielokrot-
nie odznaczany i nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(2003), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis” (2010), otrzymał nagrodę specjalną za wybitne za-
sługi dla polskiego wzornictwa, przyznaną przez Preze-
sa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (2016), a także 
nagrody resortowe m.in. Ministra Kultury i Sztuki (1988) 
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011).

1991-2020



dr hab. Marek 
Liskiewicz, prof. ASP

pracownik jednostki 

od 1991 roku

kierownik jednostki 

od 2003 roku

Urodzony w 1954 roku w Skawinie. Projektant wzornictwa 
przemysłowego. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor ASP, pracow-
nik naukowo–dydaktyczny macierzystej uczelni, kierownik 
Pracowni Rozwoju Nowego Produktu. W 1983 roku uzyskał 
etat specjalisty na Wydziale i rozpoczął tworzenie warsztatu 
modelarskiego, którym kierował do 1991 roku, kiedy został 
asystentem Pracowni Rozwoju Nowego Produktu. Oprócz 
dydaktyki zajmował się indywidualnymi projektami na zlece-
nia prywatnych przedsiębiorców. W rezultacie intensywnej 

aktywności zebrał ogromne doświadczenie zarówno w zakre-
sie samego projektowania, jak i zarządzania. W latach 1999–
2005 pełnił funkcję prodziekana. W 1992 roku wspólnie ze Sta-
nisławem Półtorakiem i Markiem Suchowiakiem założył studio 
projektowe Triada Design, specjalizujące się w projektowaniu 
produktu, grafiki użytkowej, modelowaniu i prototypowaniu. 
W ramach tej działalności Marek Liskiewicz wspólnie z zespo-
łem zaprojektował lub współprojektował ponad sto produktów 
wdrożonych na rynek. Na szczególną uwagę zasługują projekty 
z dziedziny motoryzacji, m.in. projekty nadwozi dla OBR Bosmal 
w Bielsku-Białej, Fabryki Samochodów Rolniczych w Antoniku, 
pojazdów pożarniczych dla firmy Wawrzaszek ISS w Bielsku-

-Białej, foteli samochodowych dla firmy Inter Goclin Auto, ale 
również projekty innych produktów m.in. dla firm: Zelmer, HSK 
Data w Krakowie, Wesem w Wieliczce, Brevis w Krakowie, Splast 
w Jedliczach, Armaturą Kraków, Rubbermaid-Domplast oraz 
projekty wyposażenia wnętrz dla Zamku Królewskiego na Wa-
welu, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie. Otrzymał tytuł „Designer Roku 
2011” przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.



st. wykł.
Janusz Seweryn

pracownik jednostki 

od 1991 roku

Urodzony w 1954 roku w Rabce Zdroju. Studia na Wy-
dziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie w latach 
1973–1978. Podyplomowe studia w zakresie Prawa 
Prasowego i Autorskiego na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w latach 2000–2001. Od 1984 roku związany 
z Wydziałem Form Przemysłowym ASP w Krakowie 
najpierw jako wykładowca kontraktowy, a od 1998 
roku na etacie w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu. 
Zajmuje się projektowaniem produktu, mebli unikato-

wych i architektury wnętrz mieszkalnych i użytkowych 
– samodzielnie i w różnych zespołach projektowych. Bie-
gły sądowy – ekspert z zakresu wynalazczości i prawa 
własności intelektualnej. Członek ZPAP (Związek Pol-
skich Artystów Plastyków). Od 2004 do 2009 członek 
założyciel Stowarzyszenia Centrum Sztuki Projektowa-
nia w Krakowie, sekretarz Zarządu. Aktywnie uczest-
niczył w realizacji prowadzonych na Wydziale prac ba-
dawczych, m.in. pełnił rolę wydziałowego koordynatora 
w końcowej fazie projektu IDIA koordynowanego przez 
włoskie centrum wzornictwa (Centro Legno Arredo Cantu).

1991-2020



Stanisław
Juszczak

pracownik jednostki 

od 2015 roku

Urodzony w 1988 roku w Krakowie. Studiował na Wy-
dziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Dyplom obronił z wyróżnieniem w Pra-
cowni Rozwoju Nowego Produktu. Od 2012 roku pra-
cownik macierzystej uczelni, najpierw w Warsztatach 
Badawczo-Rozwojowych, a następnie jako asystent 
w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu. Zajmuje się pro-
jektowaniem przedmiotu użytkowego, specjalizuje się 
w sprzęcie sportowym, w szczególności komponentach 

rowerowych, jak i całych rowerach, jest również pasjona-
tem motocykli. Projektuje także produkty niszowe i eks-
kluzywne. Od kilku lat jest związany z Krakowskim Biu-
rem Festiwalowym oraz RMF FM Kraków, projektując 
i realizując m.in. nagrody – statuetki, takie jak np. 
Ambassador na coroczny Festiwal Muzyki Filmowej. 
Od 2015 roku jest doktorantem, a tematem jego pracy 
to „Trofeum. Aspekty kulturowe, symboliczne i estetycz-
ne”. Od 2011 roku współpracuje także z wieloma firma-
mi konserwatorskimi. Ważniejsze osiągnięcia: Nagroda 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
(2013), Pierwsza nagroda w Międzynarodowym Konkur-
sie Projektowym LINK 2012 „Zaprojektuj swój rower i po-
każ go światu” w Kielcach za projekt Let’s print (projekt 
numer 87 w niniejszej publikacji).



KALENDARIUM 

Wybrane prace dyplomowe

licencjackie i magisterskie

Pracowni Rozwoju  

Nowego Produktu 



2001
01 02

03

2002
Artur Bętkowski

Projekt urządzenia wspomagającego 

racjonalne odżywianie

Kamil Łęcki

Projekt hulajnogi miejskiej

ze wspomaganiem elektrycznym

Karolina Piwowarczyk

Projekt mobilnego mebla 

do przechowywania rzeczy 

osobistych

04

05

06

2003

Grzegorz Matusik, Tomasz Wagner

Projekt koncepcyjny samochodu

campingowego

Dagmara Siemieniec

Projekt stanowiska do pracy

z komputerem

Jerzy Golonka, Wojciech Zając

Projekt pojazdu miejskiego 

MOBILO



07

08

09

2004
Anna Ostrowska

Stół – zestaw naczyń dla osób

niewidomych i niedowidzących

Aleksandra Sładek, Agnieszka Wojtusik

Realizacja polityki prorodzinnej firmy 

Opel poprzez próbę zmiany wizerunku 

Opel Tescentrum

Łukasz Tabakowski

Projekt wystawy interaktywnej 

dla Muzeum Inżynierii Miejskiej 

w Krakowie

2005
10

11

12

13

14

2006

Jakub Ossendowski, Anna Werner

Projekt koncepcyjny pojazdu 

miejskiego „Quba”

Tomasz Szczepaniak

Wykorzystanie małego silnika 

spalinowego – małogabarytowy

pojazd miejski

Beata  Łupińska

Łazienka uniwersalna

Maja Nałęcz-Nieniewska

Biżuteria stołu

Krzysztof Torbus

Projekt koncepcyjny wnętrza

pojazdu miejskiego QBA



18

15

19

16

17

2007

Rafał Sędzimir

System wspomagający poruszanie się 

na wózku inwalidzkim

Wojciech Tuleja

GYRO – statek powietrzny

Maciej Syrzystie

Elementy wspomagające projektowanie 

produktu – obrabiarka 3D

Magdalena Gęsiarz

Projekt elementów wspomagających 

opiekę nad zwierzętami

Joanna Rutkowska

Projekt elementów wyposażenia wnętrz 

wspomagających rehabilitację pacjentów 

Maltańskiego Ośrodka Pomocy

2008
20

21

22

25

23

24

Wojciech Drab

Indywidualny transport miejski

– projekt jednoosobowego pojazdu 

elektrycznego

Michał Parczewski

Współkreowanie obrazu (lub innych 

form wypowiedzi) – projekt narzędzi  

synergetycznych

Marcin Cierpisz

Koncepcja „zielonej kuchni”

Monika Toporek

Projekt wybranych elementów

służących do stymulacji wzrokowej 

wcześniaków

Bożena Schabikowska

Akcesoria winiarskie

Dorota Szałowska

Koncepcja zastosowania tektury

falistej w elementach wyposażenia 

wnętrz – zestaw wypoczynkowy



32

26 29

27 30

28
31

2009 2010

Magdalena Tekieli

Projekt krzesła

Kamil Kulas

Kuchnia przyszłości

Stanisław Juszczak

Projekt komponentów rowerowych

Katarzyna Haduch

Matelik – wielofunkcyjny fotelik 

dla niemowląt

Lidia Koczyba

System ekspozytorów jubilerskich

Alena Trafimava

Ogród probiotyczny

Aleksandra Stencel

Projekt koncepcyjny kasku 

snowboardzisty

33

34

35

36

Aleksander Domański

Projekt wyposażenia łazienki

Ryszard Fojcik

Koncepcja elektrycznego wiatrakowca

Piotr Łapiński, Jarosław Szymański

Optymalizacja doboru narzędzi służących

do projektowania środków transportu 

na przykładzie samochodu wyścigowego 

ORCA 2

Łukasz Natkaniec

Urządzenie do pielęgnacji małych

 trawników UNDO

37

38

Michał Pyteraf

Projekt miejskiego motocykla

 elektrycznego

Katarzyna Rak

Indywidualny transport miejski



42
46

39 43

40 44

41 45

2011 2012

Marcin Nowak

Projekt koncepcyjny wózka 

na zakupy

Marta Osipczuk

Urządzenie do przygotowywania 

makaronu

Agnieszka Fujak, Sebastian Spłuszka

Koncepcja pojazdu ratownictwa

lotniczego

Kaja Kordas

Pojazd do monitorowania obiektów

 zamkniętych

Mateusz Główka

Asystent medyczny

Sabina Knapczyk

Projekt odkurzacza

Rafał Krawiec

Projekt koncepcyjny napędu

elektrycznego do paralotni

Monika Majchrzak

Pojazd jednoosobowy Urbanite

47

48

49

50

51

Andrzej Pawlikowski

Koncepcja aparatu cyfrowego

Aleksandra Satława

Seria siedzisk wykonana 

w technologii  formowania 

rotacyjnego

Kinga Chmielarz

Lapoo – mobilny asystent

Anna Carman

Projekt łóżka – Lullabed

Maciej Czyżewski

Mała elektrownia wiatrowa



53

54

52

Lidia Koczyba

Projekt koncepcyjny urządzeń 

do krioterapii

Jakub Haber

Wpływ światła na organizm człowieka

– system interaktywnych urządzeń 

świetlnych wspomagających procesy

lecznicze

Stanisław Juszczak

Nowe technologie w projektowaniu

 i produkcji rowerów Let’s print

Joanna Nieć

Projekt koncepcyjny urządzeń 

do krioterapii

58

59
63

55

6056

61
57

62

2013

Jacek Majewski

Koncepcja wnętrza pojazdu elektrycznego

na rok 2030

Magdalena Falkiewicz

Beton – nowe obszary zastosowań

Adam Kowalik

Inny sposób sterowania samochodem 

przyszłości

Dawid Strzelec

Nóż outdoorowy – projekt koncepcyjny

Michał Kuśmierek

Projekt koncepcyjny pojazdu przyszłości 

H2R

Joanna Tajs

Elementy pływakowe wytwarzane 

w technologii formowania rotacyjnego

Anna Łukasik

Technologia ceramiki w projektowaniu 

i rozwoju produktu – Grawitacyjny Filtr 

Wody

Elżbieta Czajka

Projekt elementów wyposażenia uspraw-

niającego pracę wolontariusza hospicjum 

domowego

64 Marta Stanisz

MS chair. Projekt koncepcyjny siedziska 

o różnych podstawach



2014

Michał Pac

Projekt obuwia sportowego do gry 

w koszykówkę

Norbert Adamowicz

Projekt koncepcyjny samochodu 

sportowego

Maria Haberny

Sensual car

Arkadiusz Mayer-Gawron

Projekt koncepcyjny uniwersalnej 

maszyny budowlanej

72

7370

7471

Monika Majchrzak

Projekt koncepcyjny maszyny do szycia 

do użytku domowego

Łukasz Kadula

Projekt koncepcyjny rodziny grzejników 

centralnego ogrzewania

Aleksandra Satława

Rozwój nowego produktu na przykładzie 

projektowania elementów wyposażenia 

wnętrz przy współpracy z ośrodkiem 

Dobroteka

Aleksandra Kiluk

Rozwój nowego produktu na przykładzie 

projektowania elementów wyposażenia 

wnętrz przy współpracy z ośrodkiem 

Dobroteka

Iga Węglińska

Projekt koncepcyjny obuwia damskiego

– nowe technologie

Sabina Knapczyk-Marek

Rozwój nowego produktu na przykładzie 

projektowania elementów wyposażenia 

wnętrz przy współpracy z ośrodkiem 

Dobroteka

68

69

65

66

67



75

76

77

78

Alicja Czop

Drugie życie produktu

Marcelina Nowak

Projekt wybranych elementów 

własnej marki hippicznej

Miłosz Cichoń

Przyszłość a design magiczny.

Rozprawa futorologiczna na temat

rozwoju designu w oparciu o projekt 

produktu 

Adam Kowalik

Projekt koncepcyjny zabudowy

naczepy specjalistycznej

2015
79

80

Michał Kuśmierek

Projekt elementów wspierających 

wizerunek marki mpx Entwicklung

Martyna Puchała

Projekt koncepcyjny oświetlenia 

bazującego na technologii LED

84

81

82

83

2016

Gabriela Kawińska

Transport bagażu na rowerze

Witold Bogdan

Projekt koncepcyjny łodzi 

dla ratowników wodnych

Mikołaj Dobrucki

Urządzenia wspomagające ochronę 

zdrowia osób starszych

Klaudia Kasprzak

Rodzina siedzisk z tworzywa 

sztucznego formowana metodą

 wtrysku mikrokomórkowego



85

86

87

88 Joanna Żółtowska

Projekt elementów wyposażenia 

ogrodu Smoleńsk 9

Tomasz Kwolek

Nowe materiały i technologie w instrumen-

tach muzycznych – projekt skrzypiec

Emilia Migas

Projekt koncepcyjny zestawu

akcesoriów dla diabetyków

Michał Maciukiewicz, Arkadiusz Stokłosa

Koncepcja nowego modelu pojazdu 

ratownictwa lotniczego – WISS Felix 4.0

92

93

90

91

2017

Szymon Karpowicz

Projekt koncepcyjny poziomego roweru 

elektrycznego ze wspomaganiem 

słonecznym

Patryk Kurczab

Nowoczesne technologie w budownictwie 

mieszkaniowym

Anna Gębala

Moza – osobisty zestaw w anafilaksji

Paulina Kargula, Beata Weber

Projekt koncepcyjny wnętrza do nowej 

Syreny Sport

Arkadiusz Mayer-Gawron

Redesign pojazdów samochodowych 

polskiego producenta

89

97

94

95

96

Maciej Napora

Projekt koncepcyjny wózka 

wielofunkcyjnego – transport 

motocykli terenowych

Aleksandra Kuta

Bezpieczeństwo i ochrona 

– nowe technologie

Piotr Malec-Lewandowski

Projekt koncepcyjny nadwozia 

pojazdu autonomicznego

Paulina Morawa

Projekt koncepcyjny urządzeń 

wspomagających osobę niewidomą



101

98

100

99

Marek Torbus

Koncepcyjny projekt domowego 

sprzętu audio

Anna Piękoś

Projekt koncepcji wnętrza 

pojazdu autonomicznego

Łukasz Pisarek

Projekt koncepcyjny wnętrza 

pojazdu autonomicznego

Adrianna Pusz

Nowe technologie w budownictwie 

mieszkaniowym

103

104

105

2018
Sonia Furmanek 

Beetle – Koncepcja systemu 

oświetlenia domowego

Dominika Jędrzejek

Elementy wspomagające osoby 

niepełnosprawne w podróży

Julia Górecka, Maciej Zawierucha

Hailu – koncepcja pojazdu do miast 

o wysokim poziomie zurbanizowania

Katarzyna Głos

Framo

102

106 Wiktoria Kazienko

Projekt pływającego domu

107

108

109

110

Sylwia Kruźlak

Projekt rękawic treningowych

Aleksandra Radlak

Raya – rehabilitacyjna mysz 

komputerowa

Anna Ślęczek

Projekt domowego sprzętu do ćwiczeń

ruchowych poprawiających sprawność 

fizyczną

Emilia Szeszko

Framo



114

115

116

2019

Sonia Nowok

Snycerski. Elementy tradycji 

w projektowaniu współczesnych mebli

Paweł Dworczyk, Rafał Gesing

Projekt koncepcyjny systemu stacji 

ładowania i motocykla elektrycznego

Piotr Tłuszcz

Projekt urządzenia wspomagającego 

ratownictwo jaskiniowe

2020

Katarzyna Greczka

Projekt koncepcyjny transportu jako 

elementu infrastruktury na przykładzie 

wybranego miast

Magda Baran

Nowe technologie w oświetleniu  

Maja Bryniarska

Projekt koncepcyjny

inteligentnego oświetlenia 

111

112

113



OSIĄGNIĘCIA  
DYPLOMANTÓW  
I STUDENTÓW 

Nagrody, wyróżnienia, wystawy,  

staże, wystąpienia



2002

2004

2003

2011

2012

2013
Kamil Łęcki

Graduation Project – Skuter elektryczny

Anna Ostrowska 

Graduation Project – Stół – zestaw naczyń 

dla niewidomych

Jerzy Golonka

Graduation Project – Projekt koncepcyjny 

pojazdu miejskiego Mobilo 

Michał Pyteraf

Nagroda Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk

Pięknych w Krakowie za projekt koncepcyjny 

motocykla elektrycznego

Studenci pracowni PRNP

Dialog – Design –  wystawa prac studentów 

Zlin, Czechy

Sabina Knapczyk - Marek

Graduation Project – Odkurzacz kompaktowy 

3.100

Stanisław Juszczak

Pierwsza nagroda w Międzynarodowym 

Konkursie Projektowym LINK 2012„Zaprojek-

tuj swój rower i pokaż go światu” w Kielcach 

za projekt Let’s print

Małgorzata Blachnicka

Electrolux Design Lab 2013 – zakwalifikowa-

nie do 3. etapu międzynarodowego konkursu 

Electrolux Design Lab 2013

Sabina Knapczyk

Stypendium Sapere Auso, stypendium

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Agnieszka Fujak, Sebastian Spłuszka

Nagroda rektorów ASP za projekt pojazdu 

ratownictwa lotniczego EROE dla firmy ISS 

Wawrzaszek z Bielska-Białej

Aleksandra Satława

Stypendium Sapere Auso, stypendium

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Agnieszka Fujak

Absolwentka WFP – projektantka wozów 

specjalnych w firmie WISS Wawrzaszek, 

była gościem w studiu Dzień Dobry TVN 

17 grudnia 2013



2015

2014

Marcelina Nowak

Red Dot w kategorii Design Concept – projekt 

Terlicy z włókna kevlarowo-węglowego

Arkadiusz Stokłosa

II miejsce w konkursie „Autokreator” – konkursu 

na koncepcje nowych i innowacyjnych projektów 

samochodów

Michał Kuśmierek

III miejsce w konkursie „Autokreator” 

– konkursu na koncepcje nowych

 i innowacyjnych projektów samochodów

Michał Kuśmierek

Nagroda główna w konkursie na nowe logo firmy 

MPX Entwicklung - projekt został zrealizaowany 

i łącznie z osiągnieciami w dziedzinie projekto-

wania dla motoryzacji zapoczątkował współpracę 

studenta z firmą, która objęła realizację pracy 

dyplomowej

Stanisław Juszczak

Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Krakowie za projekt Let’s print 

Maria Haberny

Prestiżowy staż zawodowy 

w firmie Volkswagen (2014-2015), Niemcy

Maciej Czyżewski

II nagroda w konkursie wzornictwa prze-

mysłowego ENERGIA JUTRO Projekt Arting 

2013 za projekt Małej elektrowni wiatrowej 

(dyplom pod kierunkiem dr hab. Marka 

Liskiewicza) 

Maria Haberny

II Nagroda w konkursie TILLBERG DESIGN 

of SWEDEN, staż w HÖGANÄS, Szwecja

Marcelina Nowak

Stypendium Sapere Auso, stypendium

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2016
Tomasz Kwolek

Graduation Project – Nowe materiały

i technologie w instrumentach muzycznych.

Projekt skrzypiec

Arkadiusz Stokłosa Michał Maciukiewicz

Graduation Projects – Pojazd ratownictwa 

lotniczego Felix 4.0

Arkadiusz Stokłosa, Tomasz Kwolek

i Michał Maciukiewicz

Projekt Volkswagen Monsoon znalazł się 

wśród 14 najlepszych prezentowanych 

na wystawie konkursu Michelin Challenge 

Design podczas North American Internatio-

nal Auto Show



2017

2018

2019 2020

Paulina Morawa 

Graduation Projects – Projekt koncepcyjny 

urządzeń wspomagających 

osobę niewidomą Stanisław Juszczak

Stypendium Młoda Polska

Julia Górecka, Marek Pawłowicz, 

Maciej Zawierucha

Wyróżnienie honorowe w Taiwan International 

Student Design Competition 2018 

w kategorii  Service Design za projekt pojazdu

Julia Górecka, Marek Pawłowicz,  

Maciej Zawierucha

Valeo Innovation Challenge

– zwycięski projekt

Paulina Morawa

Stypendium Sapere Auso, stypendium 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paulina Morawa

Dubai Global Grad Show – udział w wystawie

Projektu koncepcyjnego urządzeń wspomaga-

jących osobę niewidomą

Aleksandra Radlak

Dubai Global Grad Show – udział w wystawie

projektu Raya – mysz komputerowa

Anna Szlachta

Przyznanie patentu za wynalazek 

pt. Grzejnik grafenowy, P.425260

Dominika Jędrzejek

Graduation Projects – System bagaży 

wspomagający osoby niepełnosprawne 

na wózkach aktywnych

Dominika Jędrzejek

Udział projektu System bagaży wspomagający 

osoby niepełnosprawne na wózkach aktywnych

w wystawie Young Polish Designers: Studies in 

reality na Dutch Design Week w Eindhoven, orga-

nizowanej przez Akademickie Centrum Designu 

w Łodzi





2001
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Koncepcja urządzenia o charakterze elektronicznego dziennika ży-

wieniowego, służącego do utrzymywania stałych terminów oraz 

przestrzegania ilości i jakości spożywanych posiłków. Celem jest 

racjonalne odżywianie oraz walka z otyłością. Projekt jest swego ro-

dzaju centrum komunikacyjnym, telefonem i organizerem w jednym. 

Zakłada wymianę danych z innymi urządzeniami domowymi, takimi 

jak komputer, wagi elektroniczne (kuchenna, łazienkowa), inteligent-

na lodówka, a także z serwisami internetowymi, dzięki wbudowane-

mu złączu Bluetooth. W bibliotece podręcznej urządzenia mogłaby 

znaleźć się m.in książka kucharska. Zestaw może funkcjonować jako 

organizer również innych czynności życiowych.

Projekt urządzenia wspomagającego racjonalne 
odżywianie
dyplom magisterski

Artur Bętkowski 
ab@abc-d.pl
www.abc-d.pl
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Małogabarytowy pojazd elektryczny, który może być alternatyw-
nym środkiem komunikacji w zatłoczonych miastach lub w dziel-
nicach wyłączonych z ruchu samochodowego. Łatwy do złożenia, 
o stosunkowo niewielkiej masie (26 kg z bateriami) może być prze-
wożony w środkach komunikacji publicznej, w windzie czy w ba-
gażniku samochodu. Cechy charakterystyczne prototypu to: silnik 
prądu stałego 24 V, 400 W, napęd na tylne koło, prędkość do 25 
km/h, zasięg ok. 20 km, czas ładowania akumulatora – 4 godziny, 
szacunkowe koszty zużycia energii nieprzekraczające 30 groszy.

Projekt hulajnogi miejskiej ze wspomaganiem 
elektrycznym
dyplom magisterski 

Kamil Łęcki
lecki@wp.pl
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Podróż staje się nieodłączną częścią życia. Zmiana miejsca za-
mieszkania jest często nie tyle kwestią wyboru, co konieczności. 
Nowe uwarunkowania były inspiracją dla idei przenośnego „meblo 

– kufra”, przedmiotu, który mógłby poprawić sytuację współcze-
snego człowieka w drodze. Umożliwia jednoczesne przechowywa-
nie i przenoszenie rzeczy osobistych, dając w ten sposób większe 
poczucie niezależności. Po złożeniu osiąga wielkość praktycznej 
walizki, pozostawiając w środku sporo miejsca na ubrania, któ-
re mogą pozostać na wieszakach, oraz na inne rzeczy osobiste. 
Po rozłożeniu spełnia funkcję szafy z wysuwanymi szufladami.

Projekt mobilnego mebla do przechowywania 
rzeczy osobistych
dyplom magisterski

Karolina Piwowarczyk
maildokaroliny@gmail.com
www.behance.net/karolinapiwo
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Koncepcja małego, dwuosobowego pojazdu miejskiego o napędzie 
hybrydowym: spalinowym (silnik wysokoprężny 9,8 kW) i elektrycz-
nym (4 kW), przeznaczonego np. dla służb miejskich, poczty, policji, 
firm cateringowych lub jako drugi pojazd prywatny. Modyfikowalna 
konstrukcja wnętrza pozwala na dopasowanie do oczekiwanej funkcji 
pojazdu. Konstrukcję opracowali dyplomanci z Politechniki Krakow-
skiej (Ryszard Stojowski, Marcin Dyląg, Maciej Dawidziuk). Rozwiąza-
nie jest optymalne dla zamkniętych części miasta, gdzie zabroniony 
jest ruch pojazdów z napędem spalinowym. Stosunkowo dużą prze-
strzeń bagażową (500 l) można poszerzyć kosztem miejsca dla pasa-
żera, a niewielka długość (2,65 m) ułatwia parkowanie.

Projekt pojazdu miejskiego Mobilo
dyplom magisterski

Wojciech Zając

Jerzy Golonka
jurek.golonka@artidea.pl
www.artidea.pl





Pojazd campingowy na podwoziu Fiata Ducato Maxi o rozstawie 
osi 3700 mm, mocy 128 KM i silniku o pojemności 2.8 L JTD. 
Materiałem przewidywanym do wykonania zabudowy jest płyta 
warstwowa typu sandwich z poliuretanową pianką wygłuszająco-

-docieplającą oraz elementy z laminatu poliestrowego. Zabu-
dowa została zaprojektowana w taki sposób, aby nie stwarza-
ła dużych oporów powietrza, a co za tym idzie minimalizowała 
zużycie paliwa oraz żeby jej wygląd odbiegał od tradycyjnych, 
opatrzonych już rozwiązań.

Projekt koncepcyjny samochodu campingowego
dyplom magisterski

Tomasz Wagner
wagner.tomasz@gmail.com
tomaszwagner.com

Grzegorz Matusik
gmatusik@asp.krakow.pl
www.triada-design.com.pl 05





Pozycja siedząca jest dominującą pozycją w życiu człowieka. 
Ocenia się, że właśnie w tej pozycji pracuje 70% populacji czynnej 
zawodowo. A praca w biurze to często ponad 80 000 godzin ży-
cia spędzonych siedząc, nie licząc pracy w domu. Projektowane 
siedzisko umożliwia łatwą zmianę pozycji siedzącej w zależności 
od potrzeb i preferencji użytkownika.

Projekt siedziska do pracy z komputerem
dyplom licencjacki 

Dagmara Siemieniec
dagmara.siemieniec@gmail.com
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Projekt jest odpowiedzią na problemy osób niewidzących zwią-
zane z  nalewaniem płynów i  określaniem właściwego momentu, 
w którym naczynie jest już napełnione. Projekt przedstawia zestaw 
ceramicznych naczyń (duży kubek, filiżanki i czajniki), które mogą 
być używane przez większość osób, nie tylko przez osoby z pro-
blemami ze wzrokiem. Kubek przechyla się w momencie, gdy nale-
wany płyn osiągnie określony poziom (około 1 cm poniżej brzegu 
naczynia) – moment przechylenia jest wystarczająco wyczuwalny 
poprzez lekki dotyk (np. poprzez trzymanie dłoni, palca lub innej 
części ręki tuż przy kubku). Jednocześnie przechylenie jest na tyle 
słabe by nie nastąpiło gwałtowne przelanie, wychlapanie płynu.

Stół – zestaw naczyń dla osób niewidomych 
i niedowidzących
dyplom magisterski

Anna Ostrowska
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Projekt, realizowany we współpracy z Testcentrum firmy Opel 
w Dudenhofen i Fachhochschule Frankfurt, realizuje ideę polityki 
prorodzinnej firmy. Ideą projektu jest nauka poprzez zabawę dla 
dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Projekt składa się z dwóch czę-
ści: koncepcji parku edukacyjno-rozrywkowego dla dzieci oraz 
projektu koncepcyjnego pojazdu edukacyjnego. Pojazd Kidcar, 
został zaprojektowany w 3 wersjach rozmiarowo i stylistycznie 
dopasowanych do grup wiekowych: 4-6, 7-9, 10-12. Odpowiednio 
dla każdej grupy występują 3 rodzaje napędu: kinetyczny, elek-
tryczny i spalinowy. Pojazd jest integralną częścią parku i jego 
charakterystycznym obiektem.

Realizacja polityki prorodzinnej firmy Opel poprzez
próbę zmiany wizerunku Opel Testcentrum
dyplom magisterski

Aleksandra Sładek

Agnieszka Wojtusik
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Projekt zestawu urządzeń rekreacyjnych, będących aranżacją 
placu zabaw, stanowiących jednocześnie ilustrację praw i zja-
wisk fizycznych, takich jak pęd, moment pędu, siła odśrodkowa, 
równia pochyła, dźwignia prosta, wahadło itp. Projekt zrealizo-
wany w prototypowej konstrukcji w tzw. „ogrodzie doświadczeń” 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Rozmieszczenie obiek-
tów zostało uwarunkowane wymogami bezpieczeństwa określo-
nymi przez normę PN-EN 1176. Układ urządzeń został zaprojek-
towany z uwzględnieniem obszarów wolnych i stref swobodnego 
upadku. 

Projekt wystawy interaktywnej dla Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie
dyplom magisterski

Łukasz Tabakowski
grid.com.pl
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Projekt jest odpowiedzią na potrzeby człowieka, który z różnych po-
wodów stał się mniej sprawny, nie może sobie poradzić z ważnym 
aspektem, jakim jest higiena osobista. Równocześnie jest koncepcja 
ta jest w pełni funkcjonalnym miejscem dla tych, którzy zachowują 
pełną sprawność psychoruchową. Podstawowym założeniem przy 
projektowaniu łazienki uniwersalnej było przystosowanie jej do po-
trzeb człowieka, ofiarując mu poczucie bezpieczeństwa, wygody 
i użyteczności, z dbałością o estetykę, tak, aby kwestie funkcjonalne 
w jak najmniejszym stopniu niosły komunikat o niepełnosprawności.  

Łazienka uniwersalna
dyplom magisterski

Beata  Łupińska
info@ipu.pl
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Projekt koncepcyjny małego, dwuosobowego pojazdu miejskie-
go o napędzie elektrycznym przeznaczonego dla różnych służb 
miejskich, poczty, policji itp. oraz dla użytku prywatnego. Projekt 
realizowany we współpracy ze studentami Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Krakowskiej, którzy zaprojektowali część 
mechaniczną pojazdu, zakończony realizacją jeżdżącej makiety 
pojazdu w skali 1:1.

Projekt koncepcyjny pojazdu miejskiego Quba
dyplom magisterski

Jakub Ossendowski
info@ossendowskidesign.com
ossendowski.com

Anna Werner 11





Projekt ukazuje inne możliwości zastosowania typowego małoli-
trażowego silnika spalinowego, produkowanego seryjnie i standar-
dowo, używanego przez różnych producentów np. w kosiarkach 
i piłach spalinowych itp. Zastosowanie tego silnika, wyposażone-
go w szereg specjalnie zaprojektowanych akcesoriów montażo-
wych, pozwala przekształcić dowolny rower w pojazd miejski we 
własnym zakresie przez jego użytkownika. Typowość silnika uła-
twia jego serwis i obniża koszty potencjalnych napraw. 

Wykorzystanie małego silnika spalinowego 
– małogabarytowy pojazd miejski
dyplom magisterski

Tomasz Szczepaniak

12





2006





Biżuteria stołu
dyplom licencjacki

Celem projektu było opracowanie kompletu sztućców, solniczki, 
pieprzniczki oraz podstawki pod jajko. Nie miały być to jednak 
przedmioty przeznaczone do produkcji masowej. Główną cechą 
tego unikatowego i ekskluzywnego kompletu jest atrakcyjność 
wizualna – przedmioty użytkowe o cechach zdobniczych. Każdy 
ze sztućców został wpisany w figurę geometryczną, aby stwo-
rzyć spójną całość, solniczce, pieprzniczce oraz podstawce pod 
jajko również zostały nadane geometryczne kształty. Poprzez 
połączenie srebra ze szlachetnym drewnem kolekcja zyskuje 
dodatkowy walor.

Maja Nałęcz-Nieniewska
mnieniewska@gmail.com
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Projekt koncepcyjny elementów wnętrza małego pojazdu miejskiego 

o napędzie elektrycznym Quba Jakuba Ossendowskiego i Anny Wer-

ner. Projekt zakończył się wykonaniem makiety gabarytowej w skali 

1:1 wnętrza pojazdu uwzględniającej deskę rozdzielczą, kierownicę 

i wewnętrzne wykończenia drzwi.

Projekt koncepcyjny wnętrza pojazdu miejskiego Quba
dyplom licencjacki

Krzysztof Torbus
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Gyro to statek powietrzny wykorzystujący zjawisko autorotacji, 
bazujący na konstrukcjach lotnictwa ultralekkiego. Po ziemi po-
dróżujemy wszyscy, zanurkować może większość z nas, do wielu 
jaskiń łatwo wejść, jednak mało kto może oderwać się od ziemi 
na dłużej... Prosty w konstrukcji, łatwy w pilotażu wiatrakowiec 
Gyro staje się swego rodzaju „zabawką” dla właściciela dając mu 
możliwość odbycia szybkich, krótkich lotów, nie wymaga trady-
cyjnego pasa startowego. Transportowanie na/z  lotniska odby-
wa się poprzez złożenie tylnych ramion oraz podpięcie do haka 
samochodu.

Gyro – statek powietrzny 
dyplom licencjacki

Wojciech Tuleja
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Projekt koncepcyjny specjalistycznego wyposażenia pojazdu 
opartego na bazie samochodu Fiat Panda. Pojazd dla indywidu-
alnych weterynarzy oraz służb weterynaryjnych spełniający spe-
cyficzne wymogi przy transporcie chorych zwierząt do lecznicy 
oraz udzielaniu pomocy chorym bądź też rannym zwierzętom 
w terenie i w domu klienta.

Projekt elementów wspomagających opiekę 
nad zwierzętami
dyplom magisterski

Magdalena Gęsiarz
mag44dalena@gmail.com
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Tu.bo to zestaw siedzisk i  parawanów do swobodnej aranżacji 
wnętrza. Przestrzenna struktura, która stanowi jednocześnie 
element konstrukcyjny, powstała dzięki odpowiednim zagięciom 
arkusza tworzywa. Sposób zginania materiału umożliwia mo-
dyfikowanie kształtów i wymiarów modelu (za pomocą zespołu 
linek) do ok. 1/8 jego długości. Dzięki siedziskom, które można 
w  razie potrzeby złożyć lub rozłożyć, niewielka przestrzeń po-
czekalni może być dostosowywana do potrzeb jej użytkowników. 
Mogą z niej korzystać zarówno dzieci jak, i ich opiekunowie.

Projekt elementów wyposażenia wnętrz 
wspomagających rehabilitację pacjentów 
Maltańskiego Ośrodka Pomocy
dyplom magisterski

Joanna Rutkowska
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System jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
z wszelkimi urazami, kończyn dolnych i niektórych urazów kręgosłu-
pa. Jeśli występują urazy kończyn górnych, nie powinny ograniczać 
operowania drążkiem kierowniczym. Urządzenie można połączyć 
z wózkami ręcznymi standardowymi, komfortowymi i częścią wóz-
ków aktywnych, których wysokości siedziska i konstrukcje ramy 
pozwalają na montaż. System składa się z przystawki napędowej 
podczepianej pod siedzisko wózka oraz drążka sterowniczego 
wczepianego w jedno z dwóch przednich kółek. W środku obudowy 
znajdują się: elektryczny silnik z przekładnią 200W/ 24V połączony 
z pneumatycznym kołem 12,5’, zwijacz z kablem elektrycznym, dwa 
żelowe akumulatory 12V/ 20Ah i prostownik z transformatorem.

System wspomagający poruszanie się na wózku 
inwalidzkim
dyplom magisterski

Rafał Sędzimir
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Projekt miał na celu ułatwienie projektantom pracy nad modelami 
3D przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym (koszt budowy 
urządzenia to ok 1000 zł). Szybsze i prostsze wykonywanie elemen-
tów powtarzalnych oraz zminimalizowanie ryzyka wypadku przy 
pracy. Urządzenie wykorzystuje standardowe oprogramowanie 
dla obrabiarek CNC, umożliwiające przeniesienie pliku 3D na model 
rzeczywisty. Powstał 3-osiowy prototyp funkcjonalny z wykorzysta-
niem napędu standardowej, ręcznej frezarki prostej. Dokładność 
urządzenia to 0.1 mm,  a szybkość frezowania – 60 mm/min.

Elementy wspomagające projektowanie produktu 
– obrabiarka 3D
dyplom magisterski

Maciej Syrzystie
msyrzystie@asp.krakow.pl
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Koncepcja „zielonej kuchni” to zbiór najnowszych technologii słu-
żących ludziom w codziennym przygotowywaniu posiłków. Projekt 
elementów wyposażenia kuchni zakładający segregowanie i prze-
chowywanie produktów w specjalnych warunkach, które pozwalają 
na zachowanie świeżości dłużej niż w dotychczasowych rozwią-
zaniach. Moduły kuchni wykonane są z materiałów pochodzących 
z recyclingu. Pojemniki – szuflady pomagają w zorganizowaniu 
sprawnego przygotowania posiłków z maksymalną oszczędnością 
energii i wody.

Koncepcja „zielonej kuchni”
dyplom magisterski

Marcin Cierpisz
mcsign.wixsite.com
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Projekt koncepcyjny jednoosobowego, trójkołowego pojazdu 
miejskiego o napędzie elektrycznym,  przeznaczonego do indywi-
dualnego transportu osób, w założeniu pełniącego rolę pomoc-
niczego pojazdu do poruszania się na niewielkie dystanse lub 
w ścisłym centrum miast. Pojazd jest częścią szeregu rozwią-
zań usług systemu komunikacji miejskiego mającego na celu 
zmniejszenie uciążliwości komunikacji indywidualnej i redukcji 
zatłoczenia miast. Projekt zakończony realizacją jeżdżącej ma-
kiety pojazdu w skali 1:1.

Indywidualny transport miejski – projekt jednooso-
bowego pojazdu elektrycznego
dyplom magisterski

Wojciech Drab
odrzeczy.com.pl
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Symsyn jest wynikiem poszukiwania nowego sposobu prowa-
dzenia dialogu z drugą osobą, pracy w grupie, współkreacji myśli. 
Doprowadziły one do próby stworzenia systemu pracy, gdzie za-
równo urządzenie, jak i sposób obsługi, są nowymi funkcjonalno-
ściami w nawiązywaniu interakcji z odbiorcą. Urządzenie umożli-
wia pracę indywidualną, jak ze zwykłym komputerem typu laptop, 
jednak jego główną cechą jest możliwość podziału i współpracy 
z drugą osobą. W takim wypadku obydwoje użytkownicy widzą 
jednocześnie tę samą informację, mogą ją edytować, wymieniać 
się uwagami i spostrzeżeniami, nie patrząc w jeden ekran.

Współkreowanie obrazu – projekt narzędzi 
synergetycznych
dyplom magisterski

Michał Parczewski
parczewski.michal@gmail.com
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Celem pracy projektowej było opracowanie akcesoriów winiarskich, 

które oprócz funkcji użytkowych podkreślałyby odświętny i wyjątkowy 

charakter rytuału picia wina. Przedmioty te miałyby charakter eksklu-

zywnej biżuterii stołowej, którą można by produkować np. w Artefe. Na 

projekt składają się następujące elementy: korkociąg, obcinak do folii, 

termometr mierzący temperaturę wina oraz korek do zatykania butelki 

wina. W projekcie przejawia się motyw wąsa winorośli.

Akcesoria winiarskie
dyplom magisterski

Bożena Schabikowska
bozenaschabikowska@gmail.com
winnicapls.pl
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Projekt mebli z założenia wykorzystujący walory estetyczne i kon-

strukcyjne tektury falistej, materiału pozyskanego z recyklingu. Mebel 

okazjonalny, może funkcjonować jako pierwsze, tymczasowe wyposa-

żenie dla młodego odbiorcy np. studenta wynajmującego mieszkanie. 

Nadający się do indywidualnej personalizacji. Także, ze względu na 

łatwość nanoszenia nadruków i lekkość, sprawdzający się np. w fir-

mowych stoiskach targowych.

Koncepcja zastosowania tektury falistej 
w elementach wyposażenia wnętrz 
dyplom magisterski

Dorota Szałowska
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Projekt zestawu pomocy terapeutycznych wspomagających 
proces stymulacji sensorycznej na wczesnym etapie życia no-
worodków w warunkach, gdy dziecko przebywa ciągle jeszcze 
w inkubatorze a normalna interakcja z rodzicem lub terapeutą 
jest utrudniona. Projekt realizowany przy współpracy meryto-
rycznej zespołu Collegium Medicum UJ.

Projekt wybranych elementów służących do stymulacji 
wzrokowej wcześniaków
dyplom magisterski

Monika Toporek
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Kuchnia Jan to wizja bardzo zaawansowanego technologicznie 
systemu urządzeń, w którego skład wchodzą: autoklaw tkankowy, 
morficzny blat kuchenny i zlew, wielokomorowa chłodziarka i zmy-
warka. Projekt powstał z myślą o wieloosobowej rodzinie, kierowany 
jest do ludzi troszczących się o bezpieczeństwo i wygodę podczas 
przygotowywania posiłków. Jednym z głównych atutów tej kuchni 
jest regulowana wysokość blatu (dopasowanie do osób na wózkach 
inwalidzkich). Może on zmieniać formę, co pozwala na ograniczenie 
ilości naczyń, dlatego że powierzchnia może zastąpić np. garnek, 
patelnię, wok lub grill. Pozwala to na szybsze przygotowanie posił-
ków, zmniejszenie zużycia energii i wody przeznaczonej na mycie.

Kuchnia przyszłości
dyplom magisterski

Kamil  Kulas
kamil_kulas@o2.pl
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Przedmiotem projektu jest wielofunkcyjny fotelik dla niemow-
ląt – Matelik. Pełni on trzy funkcje: maty edukacyjnej, kojca oraz 
fotelika. Za pomocą zamków krawieckich, elementów usztywnia-
jących oraz rzepów z płaskiej maty można złożyć dwie formy prze-
strzenne – fotelik lub kojec. Po złożeniu w zwartą, walizkową formę 
Matelik można wszędzie ze sobą zabrać i użytkować poza do-
mem. W każdej nowej sytuacji i miejscu projekt zapewni niemow-
lęciu bezpieczeństwo.

Matelik – wielofunkcyjny fotelik dla niemowląt
dyplom magisterski

Katarzyna Haduch
kahaduch@gmail.com
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Zestaw naczyń do hodowania żywych kultur bakterii symbiotycz-
nych Kombucha, które korzystnie wpływają na organizm dzięki 
wzmocnieniu jego naturalnej flory bakteryjnej. W zestawie mogą 
się znajdować bakterie-startery. Naczynia mają na celu ułatwienie 
domowej produkcji napojów probiotycznych Kombucha, jak rów-
nież promować alternatywne spojrzenie na sposób odżywiania się. 
Proces wytwarzania staje się wygodniejszy, mniej czasochłonny 
oraz gwarantuje zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami z ze-
wnątrz, co z kolei wpływa na jakość i walory smakowe napoju.

Ogród probiotyczny
dyplom magisterski

Alena Trafimava
alena.trafimava@gmail.com
www.alenatrafimava.com
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Projekt oświetlenia rowerowego zintegrowanego z częściami 
roweru. Cały mechanizm lamp został umieszczony we wnętrzu 
poszczególnych komponentów takich jak kierownica, czy pedały 
dzięki czemu stanowią spójną całość i uniemożliwiają ich kra-
dzież. Lampy nie wymagają żadnej ingerencji użytkownika bo-
wiem uruchamiają się poprzez ruch roweru i gasną po upływie 
4 minut bezruchu. 

Projekt komponentów rowerowych
dyplom licencjacki

Stanisław Juszczak
sta.juszczak@gmail.com
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Biżuteria, jako mała forma w ekspozycjach sklepów jubilerskich 
ginie w natłoku ekspozytorów. Klienci nie czują się komfortowo 
w obecności sprzedawców podczas oglądania biżuterii, a szkla-
ne gabloty utrudniają obejrzenie produktu bez ich udziału. Projekt 
umożliwia klientom nawiązanie interakcji z biżuterią oraz przycią-
gniecie uwagi przy jednoczesnym zabezpieczeniu towaru. Ekspo-
zytory z obrotowymi manipulatorami ułatwiają oglądanie. System 
posiada dodatkowo funkcję multimedialną. Do ekspozytorów zo-
stał dodany system elastycznych elementów i opakowań, który 
łącznie z nimi może być rozwiązaniem dla nowej marki.

System ekspozytorów jubilerskich
dyplom licencjacki

Lidia Koczyba
l.a.koczyba@gmail.com
lidiakoczyba.pl
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Projekt nowego typu kasku snowboardowego do freestylu cha-
rakteryzuje się możliwościami personalizacji, podążającymi za 
zmiennością mody, z zachowaniem wszystkich najlepszych cech 
użytkowych kasków innych producentów. Podstawowa skorupa 
kasku zapewnia dobrą wentylację, a lekkość konstrukcji i jej sztyw-
ność dają możliwość dołączenia akcesoriów, takich jak kamera czy 
słuchawki. Dodatkowy zewnętrzny pokrowiec z tkaniny umożliwia 
dopasowanie charakteru wizualnego kasku z ubiorem zawodnika.

Projekt koncepcyjny kasku snowboardzisty
dyplom licencjacki

Aleksandra Stencel
stencelaleksandra@wp.pl
aleksandrastencel.pl
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Przedmiotem projektu jest krzesło, które nie posiada śrubek 
kołków i innych zbędnych łączników. Krzesło zostało zaprojek-
towane tak, by składało się łatwo i szybko bez użycia śrubokręta. 
Elastyczne tworzywo, oraz twarde dębowe drewno umożliwia 
łączenie elementów w jedną całość. Wzór grafiki na oparciu na-
wiązuje do historycznego modelu krzesła Mrówka Arne Jacob-
sena z 1952 roku. Zaprojektowane krzesło ma nie tylko zdobić, 
ale przede wszystkim budować ludzką świadomość w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego.

Projekt krzesła
dyplom licencjacki

Magdalena Tekieli
magdalena@tekieli.pl
magdalena.tekieli.pl
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Projekt koncepcyjny zestawu elementów wyposażenia łazienki 
obejmujący produkty ceramiki łazienkowej takie jak wanna ce-
ramiczna, muszla sedesowa, bidet i 2 wersje umywalek. Projekt 
realizowany w oparciu o bazę możliwości technologii firmy CER-
SANIT. Projekt, obejmujący szereg wizualizacji aranżacji wnętrz 
z wykorzystaniem całego zestawu, zakończony został realizacją 
makiety umywalki w skali 1:1.

Projekt wyposażenia łazienki
dyplom magisterski

Aleksander Domański
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Projekt koncepcyjny indywidualnego transportu osobowego 
z wykorzystaniem wiatrakowca (autogyro). Jest to zwarta i kom-
paktowa konstrukcja, ułatwiająca składanie i późniejsze urucho-
mienie w warunkach polowych. Wiatrakowiec napędzany jest 
silnikiem elektrycznym. Nowatorska konstrukcja kadłuba, wy-
korzystującego przestrzenną ramę z żywicy i włókna szklanego, 
posiada walory sztywnej, odpornej na warunki atmosferyczne 
struktury przestrzennej, zabezpieczającej pilota. Lekkość całej 
konstrukcji umożliwia indywidualny transport i późniejszy mon-
taż wiatrakowca przez jedną osobę.

Koncepcja elektrycznego wiatrakowca 
dyplom magisterski 

Ryszard Fojcik
rich@web.de
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Projekt obejmujący analizę procedur projektowych, polegający 
na optymalizacji doboru narzędzi przez projektanta środków 
transportu, oparty o studium przypadku projektowania samo-
chodu wyścigowego ORCA 2. Projekt prezentuje zasady doboru 
i optymalizacji środków wspomagania komputerowego na kolej-
nych etapach  projektowania, na poziomie konstrukcji, definiowa-
nia powierzchni, wizualizacji i końcowej prezentacji projektu.

Optymalizacja doboru narzędzi służących do 
projektowania środków transportu na przykładzie 
samochodu wyścigowego ORCA 2
dyplom magisterski 

Piotr Łapiński

Jarosław Szymański
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Dbanie o trawnik wymaga nie tylko regularnego koszenia, 
ale również dbania o glebę, dlatego urządzenie Undo może być 
wyposażone w przystawki poprawiające jej stan. Zmienna po-
zycja silnika reguluje wysokość koszenia; pozwala także na 
zdemontowanie go i umycie kosiarki. Urządzenie o zasilaniu 
akumulatorowym, skonstruowane jest na bazie ramy, do której 
zamocowana jest obudowa oraz uchwyt. Pozwala on na ułoże-
nie dłoni w dwóch pozycjach, posiada również siatkę na podręcz-
ne rzeczy używane w czasie prac w ogrodzie.

Urządzenie do pielęgnacji małych trawników Undo
dyplom magisterski 

Łukasz Natkaniec
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Projekt motocykla o napędzie elektrycznym. Realizowany przy 
wsparciu merytorycznym Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Maszyn Elektrycznych KOMEL w Sosnowcu. Śmiały i nowocze-
sny design skierowany jest do osób bezkompromisowych, cenią-
cych niezależność i chcących wyróżniać się z tłumu. Z założenia 
przeznaczony głównie dla młodych kierowców o zacięciu spor-
towym i osób, które chcą szybko i zwinnie poruszać się po zatło-
czonych ulicach wielkich miast. 

Projekt miejskiego motocykla elektrycznego
dyplom magisterski 

Michał Pyteraf
michalpyteraf@gmail.com 
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Projekt trójkołowego pojazdu o napędzie elektrycznym, z zało-
żenia ekologiczny, łatwy w użytkowaniu i ekonomiczny. Głów-
ną zaletą jest ułatwienie poruszania się w godzinach szczytu 
i parkowanie, które jest utrudnione w dużych miastach. Rozwija 
prędkość do 25 km/h, a zasięg to 17 km. Co ważne, akumulator 
jest niestacjonarny - możemy zabrać go do domu chroniąc przed 
kradzieżą. Pojazd świetnie nadaje się do adaptacji dla takich 
służb jak straży miejskiej, policji czy poczty.

Indywidualny transport miejski
dyplom magisterski 

Katarzyna Rak
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Punktem wyjścia całkowicie nowego pojazdu ratownictwa wykorzy-
stywanego na lotniskach były informacje pozyskane od producenta 
Samochodów Specjalnych WISS z Bielska-Białej oraz obserwacje 
pracy strażaków w podobnym pojeździe przeprowadzone w rzeczy-
wistych warunkach. Projekt wniósł szereg usprawnień, jak np. sys-
tem poręczy i wysuwanych platform podnoszący bezpieczeństwo, 
otwierane hydraulicznie drzwi, symetrycznie rozmieszczone wejścia 
i  lepsze usytuowanie foteli, pozwalające bezkolizyjnie opuszczać 
pojazd – rozwiązania zwiększające szybkość reakcji załogi. Prze-
szklony dach kabiny poprawia widoczność, wcięcia w fotelach po-
zwalają na zamocowanie butli z aparatami tlenowymi, a wewnętrz-
ne żaluzje chronią przed przegrzaniem i refleksami słonecznymi.

Koncepcja pojazdu ratownictwa lotniczego Eroe
dyplom magisterski 

Agnieszka Fujak
a.fujak@gmail.com

Sebastian Spłuszka
spluszka@interia.pl
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Elektroniczny Asystent Medyczny (EMA) to koncepcja urządzenia 
wraz z akcesoriami, które umożliwiają samodzielne wykonywa-
nie badań w domu pacjenta wg ściśle ustalonej, zindywidualizo-
wanej procedury postępowania medycznego oraz wspomagają 
przepływ informacji pomiędzy pacjentem a lekarzem/placówką 
służby zdrowia. EMA zapewnienia elektroniczną obsługę ścieżek 
klinicznych, co gwarantuje przestrzeganie zaleceń lekarza, dając 
mu możliwość stałego wglądu w informacje o stanie zdrowia pa-
cjenta. Dzięki modułowej budowie można dostosowywać funkcjo-
nalność EMA do indywidualnych potrzeb.

Asystent medyczny
dyplom magisterski 

Mateusz Główka
mateusz@glowka.com
www.glow-design.pl
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Celem projektu było przeprojektowanie prototypowego napędu 
elektrycznego paralotni, którego prototyp powstał w Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL w So-
snowcu. Projekt, dzięki swojej zwartej konstrukcji, lekkości i łatwo-
ści przenoszenia, a także modułowości zespołu wymiennych aku-
mulatorów elektrycznych oferuje początkującym motolotniarzom, 
a także instruktorom, znacznie większy komfort i bezpieczeństwo 
w stosunku do tradycyjnych, dotychczasowych konstrukcji o na-
pędzie spalinowym.

Projekt koncepcyjny napędu elektrycznego 
do paralotni
dyplom magisterski

Rafał Krawiec
rafakrawiec@gmail.com
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Esso to projekt wózka na zakupy, który łączy w sobie walory użyt-
kowe i wizualne.Celem projektu jest rozwinięcie funkcjonalności 
a także zachęcenie szerszej grupy odbiorców zarówno młodych 
jak i seniorów, którzy są już przyzwyczajeni do korzystania z po-
dobnych rozwiązań. Miejsca, gdzie Esso znajduje zastosowanie, 
to głównie place targowe oraz niewielkie markety osiedlowe. 

Projekt koncepcyjny wózka na zakupy
dyplom magisterski 

Marcin Nowak
marcin.nowak@up.krakow.pl
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3.100 to koncepcja kompaktowego odkurzacza. Założenia do 
projektu zostały sformułowane po wnikliwej analizie procesu 
użytkowania, potrzeb użytkownika i porównaniu istniejących roz-
wiązań. W efekcie powstało wielofunkcyjne urządzenie łączące 
cechy odkurzacza tradycyjnego oraz pionowego – łatwiejszego 
w manewrowaniu. 3.100 umożliwia odkurzanie w trzech pozycjach, 
a dotykowy panel sterowania zapewnia prostą, intuicyjną obsługę. 
Wydłużona bryła wyposażona w regulowaną, wysuwaną rączkę 
pozwala na szybkie użycie sprzętu bez konieczności wyciągania 
i składania wszystkich elementów. Projekt, zainicjowany w ramach 
praktyk w firmie Zelmer S.A., uwzględnia jej możliwości technolo-
giczne. Został zrealizowany jako działający model w skali 1:1. 

Projekt odkurzacza
dyplom licencjacki

Sabina Knapczyk
sabina.knapczyk@op.pl
www.metodesign.pl
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Projekt karoserii na ramie pojazdu Melex docelowo wykonywanej 
w  technologii rotomouldingu (krótkoseryjna produkcja wielkoga-
barytowych elementów jest wówczas opłacalna). Jednym założeń 
było z przystosowanie do pełnienia przez pojazd funkcji monito-
rowania wielkopowierzchniowych obiektów zamkniętych, a sama 
forma determinowana jest ograniczeniami natury technologicznej. 
Tworzywo jest wytrzymałe i  łatwe do utrzymania w  czystości. 
Samochód przystosowany jest do przewozu jednej osoby oraz 
psa stróżującego. Dodatkowo można zamontować oświetlenie 
typu „szperacz”, radiostację, ekrany powiązane z telewizją przemy-
słową czy też pług do odśnieżania. 

Pojazd do monitorowania obiektów zamkniętych
dyplom licencjacki

Kaja Kordas
ka.ma.kordas@gmail.com
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Urbanite w ponad trzydziestu językach znaczy mieszczuch. 
I taki właśnie jest ten skuter. Nie jest on przeznaczony na pod-
miejskie wyboiste tereny. Naturalnym środowiskiem dla Urbanite 
jest miasto. Niewielki pojazd pozwoli przemieszczać się spraw-
nie po centrum, unikając stania w korkach. Wbudowany koszyk 
na kółkach można łatwo wyciągnąć i zabrać ze sobą na zakupy, 
przewieźć w nim niewielkie rzeczy czy chociażby schować kask.

Pojazd jednoosobowy Urbanite
dyplom licencjacki 

Monika Majchrzak
monika.jolanta.majchrzak@gmail.com
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Fettucia to projekt urządzenia do przygotowywania makaronu. 
Powstał z myślą o małej gastronomii lub użytku domowym. Ideą 
było usprawnienie pracy podczas przygotowywania makaronu 
(wykonywanie kilku czynności równocześnie) oraz pokazanie 
klientowi procesu wytwarzania („jak to jest zrobione – wiem, 
co jem”). Forma wstęgi nawiązuje do tłoczonego lub walcowa-
nego ciasta makaronowego. Urządzenie pozwala na uzyskanie 
różnych kształtów makaronu dzięki wymiennym matrycom. Do-
datkową zaletą jest schowek w korpusie, przeznaczony do prze-
chowywania wszystkich akcesoriów niezbędnych do produkcji 
makaronu.

Urządzenie do przygotowywania makaronu 
dyplom licencjacki 

Marta Osipczuk
marta.osipczuk@gmail.com
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Projekt nowego typu urządzenia rejestrującego obraz dla osób aktywnych, 

uprawiających sporty, jak również znajdującego zastosowanie np. jako dys-

kretny, domowy monitoring. Głównym sposobem użytkowania aparatu jest 

umieszczenie go w okolicy klatki piersiowej, ale nie ogranicza to użytkowni-

ka do innych sposobów zawieszenia i mocowania. Aparat dokonuje panora-

micznej rejestracji, jednocześnie umożliwia kontrolę wybranego fragmentu 

oraz jego późniejszą zmianę. Wykorzystując żyroskop, dobiera kąt rejestra-

cji, a magnetyczny zaczep stabilizuje się wewnątrz pierścienia włączającego. 

Wykonywanie zdjęć oraz filmowanie uruchamia się oraz kadruje za pomocą 

gestów. Stacja dokująca pozwala na synchronizację rejestrowanych obra-

zów z ich zewnętrznymi bazami, np. w komputerze. 

Koncepcja aparatu cyfrowego
dyplom licencjacki 

Andrzej Pawlikowski
www.snowmediahouse.com
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P.olka to seria siedzisk wykonanych w technologii formowania 
rotacyjnego. Seria zaprojektowana została na potrzeby prze-
strzeni publicznych i domowych. Ze względu na dużą wytrzyma-
łość, odporność na zniszczenia i trudne warunki atmosferyczne 
siedziska idealnie wpisują się w przestrzeń miejską. W skład serii 
wchodzą trzy krzesła z różnymi wariantami siedzisk i podstaw, 
które użytkownik może konfigurować w zależności od potrzeb 
i preferencji. Formy oparć nawiązują do dwóch polskich krzeseł 
z lat 50. wykonanych ze sklejki: „Muszelka” Teresy Kruszewskiej 
oraz „Płucka” Marii Chomentowskiej.

Seria siedzisk wykonana w technologii  
formowania rotacyjnego
dyplom licencjacki 

Aleksandra Satława
aleksandra.satlawa@gmail.com
aleksandrasatlawa.com
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Lullabed to łóżko, które kołysze do snu. W podstawie umieszczony 
jest elektryczny mechanizm, który porusza ramą łóżka. Odcinek 
prosty, wzdłuż którego przemieszcza się rama wraz z materacem 
w obu kierunkach wynosi 10,5 cm. Częstotliwość kołysania wy-
nosi 0,24 Hz i można ją regulować według preferencji użytkowni-
ka. Możliwe jest także zablokowanie mechanizmu. Ruch odbywa 
się płynnie i jest przyjemny w odbiorze.

Lullabed – projekt łóżka
dyplom magisterski 

Anna Carman
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Normalny

Spokojny

Pobudzony

Kolor sygnalizuje stan u¿ytkownika Mobilny asystent skierowany jest dla aktywnych zawodowo pro-
fesjonalistów, mających problemy z zachowaniem higieny pracy 
i redukcją stresu w przestrzeni biurowej. Pomaga on w utrzymaniu 
równowagi pomiędzy istotnymi aspektami życia, jakimi są praca 
i relaks. Wpływa, dzięki wykorzystaniu wiedzy i metod z pogranicza 
psychologii i fizjologii, na zwiększenie efektywności pracownika 
i jego komfort psychiczny. Stanowi alternatywę dla niezdrowych 
produktów wspomagających takich jak papierosy, tabletki i używ-
ki. Specjalistyczne metody monitorowania parametrów organizmu 
użytkownika – biofeedback, a także zestaw czujników w połączeniu 
z aplikacją  pozwalają określać na bieżąco stan psychofizyczny.

Lapoo – mobilny asystent
dyplom magisterski 

Kinga Chmielarz
kingachmielarz2@gmail
www.hop-design.eu    
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Projekt małej elektrowni wiatrowej jest konkurencyjny w branży 
elektrowni o niskiej mocy. Jest to zawietrzny typ elektrowni, gdzie 
kształt i zasada kierowania jej na wiatr są najbardziej zbliżone do 
naturalnego zachowania przedmiotów w  przyrodzie. Elektrow-
nia nie posiada mechanicznego systemu odwracania od wiatru, 
w  przypadku zbyt wysokich obrotów kontroler hamuje porzez 
doprowadzenie do zwarcia. Projekt powstał przy współpracy 
z firmami SWIND i KOMEL i może zostać wdrożony do produkcji.

Mała elektrownia wiatrowa
dyplom magisterski 

Maciej Czyżewski
gmo@gmo-design.pl
www.gmo-design.pl
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O!smart to system interaktywnych urządzeń świetlnych wspo-
magających procesy lecznicze. Koncepcja projektu opiera się na 
wprowadzeniu do przestrzeni zamkniętych paneli świetlnych po-
magających uzupełnić niedobory światła związane ze zbyt małą 
ilością promieni słonecznych docierających do naszego organi-
zmu. O!smart może być stosowany zarówno w profilaktyce, jako 
system dynamizujący oświetlenie w  przestrzeniach biurowych, 
jak i w rewalidacji osób niepełnosprawnych, jako element będący 
dopełnieniem terapii.

Wpływ światła na organizm człowieka – system
interaktywnych urządzeń świetlnych wspomagających 
procesy lecznicze
dyplom magisterski 

Jakub Haber
jacobhaber@poczta.fm 
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Let’s print to projekt koncepcyjny roweru typu „ostre koło” – naj-
czystsza, pozbawiona wszelkich zbędnych elementów forma 
roweru. Prezentowany rower w całości realizowany jest w  tech-
nologii druku przestrzennego – 3D Printing. Wykonywany jest na 
indywidualne zamówienie klienta. Plik zakupiony przez Internet 
i  pobrany na dysk twardy komputera umożliwia wydruk prze-
strzenny roweru z  tworzywa lub metalu. Nazwa odnosi się do 
dynamicznego i efektownego wyścigu na krótkim dystansie oraz 
zastosowanej w projekcie technologii druku przestrzennego.

Nowe technologie w projektowaniu i produkcji
rowerów Let’s print
dyplom magisterski 

Stanisław Juszczak
sta.juszczak@gmail.com
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Cryostic to przenośne urządzenie do kriochirurgii w eleganckiej 
oprawie. Wyposażone zostało w diody LED ułatwiające zabieg, 
wbudowaną pincetę oraz zmienne końcówki. W stacji dokującej 
przewidziano miejsce na końcówki, zapasowy nabój i aplikator. Sta-
cja ma funkcję ładowania poprzez połączenie USB  do komputera. 
Crysocure to urządzenie do krioterapii mające funkcję podziału 
na dwie części: transportową i  dokującą. Podział ten pozwala 
na wygodny transport uzupełnionej butli z kriogenem. Obrotowy 
ekran w czasie zabiegu wyświetla instrukcje dotyczące zabiegu 
i rehabilitacji.

Projekt koncepcyjny urządzeń do krioterapii
dyplom magisterski 

Lidia Koczyba
 l.a.koczyba@gmail.com
www.lidiakoczyba.pl
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Aparat KS stosowany w kriomedycynie składa się z termosu do-
stępnego w trzech pojemnościach: 0,3 I; 0,5 I; 0,7 I. Posiada nakład-
kę, która zakrywa zawory oraz daje możliwość precyzyjnego wyko-
nania zabiegu. Zawiera również podstawkę przymocowaną w celu 
odparowania azotu przy końcówce ginekologicznej oraz stację do-
kującą umożliwiającą stabilne odstawienie urządzenia po zabiegu.
Aparat Kriosan służy do krioterapii miejscowej; stelaż i uchwyty 
są wykonane ze stali nierdzewnej, a obudowa z Dibondu. Rączka 
oraz panel z wbudowanym monitorem są mobilne względem sie-
bie, dzięki czemu można ustawić odpowiedni kąt w zależności od 
pozycji oraz wzrostu.

Projekt koncepcyjny urządzeń do krioterapii
dyplom magisterski 

Joanna Nieć
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Projekt koncepcyjny nowego sposobu sterowania samochodem 
osobowym odbiegający od utartych stereotypów kierownicy 
i deski rozdzielczej pojazdu. Próba innowacyjnego spojrzenia na 
interfejs, służący interakcyjnemu komunikowaniu się kierujące-
go z pojazdem, realizowana przy wsparciu i współpracy Volkswa-
gen AG Wolfsburg, w ramach projektu VW „The first electric car 
for my country”.

Inny sposób sterowania samochodem przyszłości
dyplom licencjacki 

Adam Kowalik
adkowalik47@gmail.com
www.gorillacustoms.pl
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Projekt koncepcyjny lekkiego samochodu sportowego napędza-
nego wodorem. Bryła samochodu bezpośrednio uwarunkowana 
jest przez nowe technologie przechowywania wodoru. Projekt 
zakłada możliwość stosowania zbiornika na wodór opartego na: 
strukturach metalowo – organicznych, tzw. MOF (Metal Organik 
Frameworks), grafenie lub szklanych mikrokulach. Zaletą takie-
go zbiornika byłaby możliwość dowolnego jego ukształtowania 
oraz przechowywanie atomów wodoru w  temperaturze pokojo-
wej. Samochód napędzany jest czterema silnikami elektryczny-
mi umieszczonymi w kołach. Czerpią one prąd z niewielkiej liczby 
akumulatorów doładowywanych przez ogniwa paliwowe.

Projekt koncepcyjny pojazdu przyszłości H2R
dyplom licencjacki 

Michał Kuśmierek
michalkusmierek@gmail.com
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Projekt obejmuje trzy wielkości filtra. Jedną z zalet jest propago-
wanie ekologii m.in. oszczędzanie energii elektrycznej koniecznej 
do przegotowania wody. Woda znajduje się na górze pojemnika 
w kształcie odwróconego dzwona. W tej przestrzeni umieszczo-
ny jest filtr ceramiczny, którego dysza wystaje przez mały otwór 
w korpusie oczyszczacza. Filtracja odbywa się na trzy sposoby. 
Zewnętrzna mikroporowata, ceramiczna ściana działa jak sito
i jest w stanie przefiltrować 99.99% bakterii i ciał stałych do wiel-
kości jednego mikrona. Woda przepływając przez wewnętrzny 
rdzeń z węgla aktywnego jest oczyszczana z chloru, amoniaku, 
złego smaku oraz zapachu. 

Technologia ceramiki w projektowaniu i rozwoju 
produktu – Grawitacyjny Filtr Wody
dyplom licencjacki 

Anna Łukasik
anlukasik@gmail.com 
www.samekdesign.co
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Koncepcja wnętrza dla potrzeb polskiego użytkownika na rok 2030 
była realizowana w ramach współpracy z firmą Volkswagen AG, 
z której projektantami autor miał kontakt w trakcie procesu projek-
towego. Charakterystyka pojazdu: samochód segmentu C; kom-
paktowa zabudowa zapewnia komfort jazdy dla 4 dorosłych osób; 
przeznaczony zarówno do jazdy po mieście, jak i w trasie, stanowią-
cy kompromis między autami małymi i dużymi; osobne, profilowa-
ne fotele poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróżowania w 
stosunku do klasycznej tylnej kanapy; zastąpienie kulami tradycyj-
nych kół, zwiększające możliwości manewrowe pojazdu i czyniące 
go bardziej użytecznym w centrach miast.

Koncepcja wnętrza pojazdu elektrycznego 
na rok 2030
dyplom licencjacki  

Jacek Majewski
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Nóż ULV to narzędzie dla każdego, kto kocha czas spędzony na 
łonie natury. Dzięki temu nożowi czynności na biwaku, wyciecz-
ce, pod namiotami bądź w przydomowym ogrodzie stają się ła-
twiejsze do wykonania. Niewielkie gabaryty rękojeści oraz ostrze 
w niej ukryte umożliwiają schowanie noża do kieszeni, a mocna 
linka spadochronowa pozwoli na zawieszenie go na szyi. Linka 
pełni również funkcję oplotu dłoni, ułatwiając pewniejszy chwyt 
i chroniąc użytkownika przed upuszczeniem narzędzia podczas 
pracy w terenie. Projekt daje możliwość skorzystania z trzech wy-
miennych ostrzy, przeznaczonych do specyficznych zastosowań. 

Nóż outdoorowy – projekt koncepcyjny
dyplom licencjacki 

Dawid Strzelec
dawidstrzelec2@gmail.com
www. www.behance.net/dawidstrzelec
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Nenufar to system modułowych elementów wytwarzanych techniką 
formowania rotacyjnego, służących do budowy pomostów pływają-
cych. Przystosowane do wszystkich rodzajów akwenów, mogą być 
wykorzystywane na jeziorach, rzekach i  w  morzu, niezależnie od 
kształtu linii brzegowej i rodzaju dna. Konstrukcja modułów pozwala 
ułożonym z nich platformom swobodnie unosić się na powierzchni 
wody, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa. Wyko-
nane z wysokiej jakości polietylenu są niezwykle odporne na uderze-
nia, zmiany klimatyczne, niekorzystny wpływ wody, słońca i działanie 
środków chemicznych. Pomosty są proste i szybkie w montażu, co 
daje możliwość zmieniania ich konfiguracji bez udziału specjalistów.

Elementy pływakowe wytwarzane w technologii 
formowania rotacyjnego
dyplom licencjacki 

Joanna Tajs
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Projekt powstał przy współpracy z Hospicjum Domowym im. św. 
Łazarza. Projekt jest próbą znalezienia rozwiązania problemu nie-
odpowiedniego systemu przenoszenia wyposażenia pielęgniarki 
wizytującej pacjentów hospicjum domowego. Ciężar został opty-
malnie rozłożony wewnątrz plecaka. Posiada on kilka możliwości 
wygodnego przenoszenia oraz praktyczny uchwyt na dłoń, wy-
godne, szerokie szelki i pas biodrowy wspomagający odciążanie 
ramion, a także szybkie przeniesienie plecaka z pleców na klatkę 
piersiową, przydatne podczas zajmowania miejsca siedzącego 
w zatłoczonym tramwaju/autobusie.

Projekt elementów wyposażenia usprawniającego 
pracę wolontariusza hospicjum domowego
dyplom magisterski 

Elżbieta Czajka
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Projekt jest odpowiedzią na nowe możliwości, jakie daje zastoso-
wanie betonu o wysokich parametrach użytkowych i estetycznych. 
Beton, tradycyjnie kojarzony z surowością i ciężkimi konstrukcjami 
budowlanymi, coraz częściej występuje jako wyrafinowany mate-
riał wykończeniowy lub konstrukcyjny np. mebli. Technologia tego 
materiału, aby sprostać nowym wyzwaniom, proponuje wiele ulep-
szeń, a powszechnie znana mieszanka żwiru, cementu i wody staje 
się rzadkością. Dodatki, domieszki, tworzywa sztuczne – wszystko 
to uszlachetnia beton, zmieniając jego właściwości, dając punkt 
wyjścia dla nowych zastosowań. Projekt dyplomowy obejmuje rów-
nież wizję nowej marki wraz z jej identyfikacją wizualną.

Beton – nowe obszary zastosowań
dyplom magisterski 

Magdalena Falkiewicz
magda.falkiewicz@op.pl 
lobzowskastudio.pl
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Koncepcja siedziska z tworzywa sztucznego formowanego metodą 
wtrysku z gazem. Krzesło składa się z jednej skorupy oraz różnego 
rodzaju podstaw, co umożliwia zmianę przeznaczenia mebla. Nogi 
drewniane dobrze wpisują się w przestrzeń domu, np. jadalni. Zmia-
na materiału na aluminium pozwala na zastosowanie w warunkach 
zewnętrznych, np. w ogrodzie. Wykorzystanie jako podstawy odpo-
wiednio wygiętych stalowych rurek umożliwia sztaplowanie krzesła, 
a co za tym idzie świetnie sprawdza się w kawiarniach. Połączenie 
kilku skorup na jednej podstawie ułatwia aranżację poczekalni, dwor-
ców czy lotnisk. W przestrzeni biurowej nie może zabraknąć fotela 
na kółkach lub obrotowego o zmiennych wysokościach.

MS chair. Projekt koncepcyjny siedziska 
o różnych podstawach
dyplom magisterski 

Marta Stanisz
info@martastanisz.pl 
martastanisz.pl 
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Projekt koncepcyjny wyposażenia wnętrza samochodu oso-
bowego, realizowanego przy wsparciu merytorycznym zespo-
łu Design Volkswagen AG, z którymi autorka miała kontakt 
podczas stażu w firmie Volkswagen AG Wolfsburgu. Projekt wy-
korzystuje interakcje sensoryczną pojazdu z jego użytkownikami 
pozwalającą na automatyczne dostosowanie parametrów oto-
czenia takich jak oświetlenie, temperatura, dźwięk – dopasowa-
nie sposobu reakcji pojazdu do mimowolnych, czasem nieuświa-
domionych oczekiwań kierowcy.

Sensual Car
dyplom licencjacki

Maria Haberny
marysia.haberny@gmail.com
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Uniwersalna maszyna budowlana została zaprojektowana z  my-
ślą o  usprawnieniu pracy na budowie, a  także zwiększania bez-
pieczeństwa obsługi. Założeniem było ograniczenie wagi pojazdu. 
Inspiracją był żuraw, który swoją długą szyją nawiązuje do ramion 
koparki. Dzięki niewielkim gabarytom pojazd doskonale sprawdza 
się w  małych i  trudno dostępnych miejscach. Pojazd może być 
sterowany za pomocą pilota albo działać autonomicznie po wcze-
śniejszym zaprogramowaniu zadań. Ma to na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa budowlanego. Dzięki wymiennym narzędziom 
urządzenie może wykonywać wiele czynności budowlanych.

Projekt koncepcyjny uniwersalnej maszyny budowlanej
dyplom licencjacki 

Arkadiusz Mayer-Gawron
mg.arkadiusz@gmail.com
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Projekt miał na celu wprowadzenie innowacyjnych i jednocze-
śnie uniwersalnych założeń w dziedzinie obuwia sportowego, 
uwzględniających technologie produkcji będące propozycją kon-
kurencyjną dla tego typu obuwia obecnie dostępnego na rynku 
bądź mającego się pojawić w ciągu najbliższych 5-10 lat. Roz-
wiązania proponowane przez autora opierają się na jego wła-
snym doświadczeniu, analizie materiałów wideo oraz analizie 
rynku i mogą posłużyć jako założenia prototypowe do produkcji 
modeli testowych w celu sprawdzenia funkcjonalności założeń.

Projekt obuwia sportowego do gry w koszykówkę
dyplom licencjacki 

Michał Pac
michau.pac@gmail.com
www.behance.net/michaupac
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Głównym założeniem projektu był pojazd idealnie dopasowany 
do wybranej trasy Michelin Challenge Design 2015 oraz oddają-
cego jej charakter. Założenia projektowe: futurystyczna forma, 
użycie nowych technologii – nadwozie karbonowo-grafenowe 
z wbudowanymi bateriami słonecznymi, silniki elektryczne 
w każdym kole, zaawansowana aerodynamika; pojazd dopaso-
wany do trasy Stelvio Pass z miejscem tylko dla kierowcy; sty-
listyka i charakter pojazdu spójnie oddające cechy charaktery-
styczne marki Lamborghini. 

Projekt koncepcyjny samochodu sportowego
dyplom magisterski 

Norbert Adamowicz
n.adamowicz@wp.pl
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Projekt powstał przy współpracy z firmą ENIX, jednym z czołowych 
producentów grzejników centralnego ogrzewania w Polsce. Głównym 
celem było uzyskanie nowej formy grzejnika, zarówno pod względem 
estetycznym jak i funkcjonalnym, związanej z możliwościami, jakie 
dają nowe technologie odlewania wysokogatunkowego betonu. Za-
stosowanie w rozwiązaniu betonowej płyty maskującej, spełniającej 
jednocześnie funkcje akumulatora ciepła, skutkuje zupełnie nową ka-
tegorią grzejnika, łączą w sobie zalety zarówno konwekcyjnych, jak 
i radiacyjnych grzejników centralnego ogrzewania. Projekt zakłada 
elastyczne sterowanie inteligentnym systemem grzewczym zarówno 
we wnętrzach prywatnych, mieszkalnych, jak i publicznych.

Projekt koncepcyjny rodziny grzejników 
centralnego ogrzewania
dyplom magisterski

Łukasz Kadula
kadulalukasz@gmail.com
kadulsky.tumblr.com
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Aleksandra Kiluk
aleksandra.kiluk@gmail.com

Biurko to jeden z elementów kolekcji wyposażenia wnętrz zaprojek-
towanych z myślą o powstającej, nowej marce mebli dobrodzień-
skich. Składa się z bazy, jaką stanowią: wymienny blat i nogi oraz 
dobieranego w miarę potrzeb dodatku – panelu przybornego. Istotą 
projektu jest stworzenie atmosfery sprzyjającej pracy, toteż najwięk-
szy nacisk położony został na zachowanie porządku, który łatwiej 
utrzymać, jeśli każdy przedmiot ma swoje zdefiniowane miejsce. 
Panel posiada zamontowane na stałe kołeczki na telefon oraz ta-
blet. Walcowate elementy, na których możemy zawiesić lub położyć 
przybory, wtyka się w otwory panelu. Takie rozwiązanie daje pełną 
swobodę komponowania przybornika wedle własnych preferencji.

Rozwój nowego produktu na przykładzie 
projektowania elementów wyposażenia wnętrz
przy współpracy z ośrodkiem Dobroteka
dyplom magisterski
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Sabina Knapczyk-Marek
sabina.knapczyk@op.pl
www.metodesign.pl

Projekt mebli powstał w wyniku analizy współczesnych sty-
lów życia i zależności między cyklem życia produktu a filozofią 
rodzącej się marki oraz funkcji przestrzeni domowej. Jest przy-
kładem marketingowego projektowania produktu, wpisywania 
się w styl życia użytkownika we współczesnych przestrzeniach 
mieszkalnych. W ramach projektu wykonano fotel i stolik pomoc-
niczy. Konstrukcja mebli umożliwia rozwijanie kolekcji o kolejne 
elementy, takie jak krzesło, sofa i szezlong. Projekt powstał przy 
współpracy z ośrodkiem meblowym Dobroteka oraz z pomocą 
rzemieślników – stolarzy i tapicerów z miasta Dobrodzień.

Rozwój nowego produktu na przykładzie 
projektowania elementów wyposażenia wnętrz
przy współpracy z ośrodkiem Dobroteka
dyplom magisterski
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Projekt koncepcyjny maszyny do szycia 
do użytku domowego
dyplom magisterski 

Monika Majchrzak
monika.jolanta.majchrzak@gmail.com

Celem projektu było wprowadzenie kilku zabiegów poprawiających 
wygodę i łatwość użytkowania domowej maszyny do szycia: po-
chylenie blatu roboczego w celu poprawy podparcia odcinka prze-
dramieniowego kończyny górnej, swobodnego ułożenie dłoni i ich 
naturalnego wygięcia; pochylenie igły poprawia jej widoczność, 
odsłania całą przestrzeń jej pola pracy, dzięki czemu nie wymaga 
pochylania się podczas szycia małych elementów. Przeniesienie 
koła zamachowego z górnej części na dolną linię – odciąża ręce, 
które przez cały czas mają podparcie. Niewielkich rozmiarów scho-
wek pozwala na uporządkowanie i gromadzenie w jednym miejscu 
wszystkich przyborów i przyrządów niezbędnych podczas szycia.
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Aleksandra Satława
aleksandra.satlawa@gmail.com 
aleksandrasatlawa.com

Rozwój nowego produktu na przykładzie 
projektowania elementów wyposażenia wnętrz
przy współpracy z ośrodkiem Dobroteka
dyplom magisterski

Projekt obejmuje koncepcje mebli stworzonych z myślą o ich 
konfiguracji przez klienta, składających się z uniwersalnej bazy 
i dodatków nadający im indywidualny charakter. Wiąże się to ze 
zbudowaniem usług wokół produktu, np. serwisu oferującego 
naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów mebli, komisu 
zapewniającego drugi obieg produktów. Filozofia marki zakła-
da m.in. ciągły dialog z odbiorcą poprzez stworzenie platformy 
umożliwiającej porozumienie i wymianę informacji. Nowa mar-
ka będzie z użytkownikiem na każdym etapie cyklu życia mebla. 
Ważnym aspektem projektowym stała się personalizacja przed-
miotów przez użytkowników.
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Projekt koncepcyjny obuwia damskiego 
– nowe technologie
dyplom magisterski 

Iga Węglińska
iga@igaweglinska.com
igaweglinska.com  

Dekonstrukcja. Nie tylko formy buta, ale także sposobu myślenia 
o nim. But jest przedmiotem funkcjonalnym na pograniczu dzie-
dzin: designu ze światem ubioru, rzemiosła i sztuki, tradycji z nowo-
czesnością – zarówno poprzez formę obuwia, jak i użyte materiały, 
tj. skóry i tworzywa sztuczne. Stąd połączenie tradycyjnych metod 
wykonywania obuwia z nowymi technologiami, takimi jak skan 3D 
czy druk 3D. W centrum znalazło się pojęcie formy jako kształtu, 
użytych materiałów, ale i odczucia. Inspiracją do projektów była ja-
pońska estetyka wabi–sabi opierająca się na poszukiwaniu piękna 
w niedoskonałości. Kolekcja przedstawia obuwie jako formę rzeź-
biarską, która może jednocześnie pełnić funkcję użytkową.
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Drugie życie produktu
dyplom licencjacki

Alicja Czop
czop.alicja@gmail.com

Zestaw obiektów ogrodowych przeznaczonych dla małych pta-
ków. Komplet ten składa się z dwóch karmników oraz poidełka 
dostosowanych dla ptaków o niedużych rozmiarach, jak np. si-
korka. Projektowany zestaw wykonany jest z neutralnych dla śro-
dowiska materiałów – elementów ceramicznych, drewna i korka. 
Celem projektu jest także uświadomienie ludziom, że tak samo 
jak papier, plastik czy szkło, można poddawać recyklingowi i prze-
twarzać materiał, jakim jest korek.
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Projekt wybranych elementów własnej marki 
hippicznej
dyplom licencjacki 

Marcelina Nowak
info@marcelanowak.com  
www.marcelanowak.com

Głównym elementem niezbędnym do powstania siodła jest ter-
lica. Projekt bazuje na terlicy dwuelementowej, wykonanej w ca-
łości z włókna kevlarowo-węglowego. Formowanie dolnej części 
terlicy odzwierciedla kształt końskiego grzbietu, na bazie którego 
powstała dolna forma, która w połączeniu z górną dała dwuele-
mentową terlicę. Formy te łączy elastomerowy element będący 
amortyzatorem wstrząsów. Całość została sklejona w jeden ele-
ment. Elastyczny element wykonany został z sylomeru - materiału 
służącego tłumieniu drgań wibracyjnych. Element ten ma na celu 
amortyzację i ochronę kręgosłupa zarówno jeźdźca, jak i konia.
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Miłosz Cichoń
cicho.milosz@gmail.com
www.behance.net/cicho_milosz

Celem projektu była próba odpowiedzenia na pytania przyszło-
ści. Ujrzenie w innym świetle ludzkich potrzeb i wyjścia im na-
przeciw. Moonwell był pracą futurologiczną. Filozofia ludzkich 
przyzwyczajeń i wpisanych w naszą świadomość kulturową 
wzorów przecina się coraz mocniej z realiami rzeczywistości. 
Myślenie magiczne, które towarzyszyło nam od tysięcy lat, wca-
le nie zniknie, nadal będziemy podświadomie szukać uzasadnień 
w przesądach i magii. Tym właśnie jest Moonwell, przedmiotem 
magicznym reprezentującym nową dziedzinę Magic Designu, 
który odpowiada za pomocą technologii na nasze tęsknoty za 
mitologią i tajemnicą życia.

Moonwell
dyplom magisterski
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Projekt koncepcyjny zabudowy naczepy
specjalistycznej
dyplom magisterski

Adam Kowalik
adkowalik47@gmail.com
www.gorillacustoms.pl

Projekt stanowią trzy rozwiązania zabudowy naczep specjali-
stycznych oparte na jednej bazie z możliwością produkcji seryjnej, 
wykorzystujące wspólny schemat rozkładania i przekształcania 
się. Pierwsza grupa ma służyć promocji marki, głównie podczas 
trwania targów branżowych, lub jako mobilne centrum wysta-
wiennicze, aranżowane w dowolny sposób. Druga, czyli tzw. na-
czepy serwisowe mają spełniać zadanie mobilnych warsztatów, 
wykorzystywanych podczas różnych przedsięwzięć takich jak 
wyścigi, testy zawieszeń i innych podzespołów, czy nawet prze-
glądy okresowe. Trzecia, czyli naczepa-scena do wykorzystania 
przy organizacji różnego typu festiwali i wystąpień publicznych.
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Projekt elementów wspierających wizerunek marki 
Mpx Entwicklung GmbH
dyplom magisterski

Michał Kuśmierek
michalkusmierek@gmail.com

Będąca częścią grupy Pininfariny MPX Entwicklung GmbH to nie-
miecka firma z siedzibą w Monachium, która działa w przemyśle 
motoryzacyjnym. Zadaniem było zaprojektowanie wirtualnego 
samochodu koncepcyjnego, który miał być wzmocnieniem wize-
runku firmy MPX Entwicklung. Pojazd miał także stać się bazą dla 
nowej identyfikacji wizualnej. Projekt końcowy to pojazd w trzech 
różnych wersjach nadwoziowych: Limousine (sedan), Touring 
(kombi) i Coupe, które dzielą wspólne wnętrze. Głównym moty-
wem estetycznym są dynamicznie ukształtowane boczne panele 
karoserii, lakierowane na kolor srebrny w celu uzyskania silnego 
kontrastu z pozostałymi, ciemnymi elementami pojazdu.
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Projekt koncepcyjny oświetlenia bazującego 
na technologii LED
dyplom magisterski 

Martyna Puchała
martina.puchala@gmail.com

Projekt wprowadza naturalny rytm światła dnia i nocy poprzez 
zastosowanie oświetlenia dynamicznego. Połączenie ekologicz-
nych materiałów - diod LED oraz membrany Barrisol daje sufito-
we powierzchnie świetlne, które za pomocą aplikacji pozwalają 
na dostosowanie światła do osobistych preferencji. Projekt 
oświetlenia ma pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne 
człowieka. Zastosowanie energooszczędnych diod LED przyczy-
nia się do obniżenia kosztów użytkowania oświetlenia.
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Projekt koncepcyjny łodzi dla ratowników wodnych
dyplom licencjacki 

Witold Bogdan
witold.bogdan89@gmail.com

Projekt koncepcyjny specjalistycznej łodzi dedykowanej np. dla 
ratowników wodnych WOPR. Specjalna konstrukcja opuszcza-
nych burt oraz wysuwana deska ratunkowa połączona z no-
szami pozwala na łatwiejsze podjęcie z wody ofiary i szybszą, 
a zatem skuteczniejszą, akcję reanimacyjną zespołu ratowniczego.
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Urządzenie udostępniające dane na temat zdrowia, a także umoż-
liwiające wezwanie pomocy w dowolnym momencie. Proste tele-
fony komórkowe nie dają takich możliwości. Smartfony, pomimo 
że poradziłyby sobie z  tymi zadaniami, nie są dobrym rozwiąza-
niem dla większości seniorów. Odpowiedzią na ten problem jest 
urządzenie komunikacyjne wspomagające ochronę zdrowia osób 
starszych. Jest proste w użyciu, ale daje też wiele zaawansowa-
nych technologicznie możliwości. Nie tylko śledzi dane zdrowotne 
użytkownika, czy pozwala na wezwanie pomocy z podaniem do-
kładnej lokalizacji, ale także przypomina o wizycie u lekarza, regu-
larnym zażywaniu leków, czy stosowaniu zaleceń lekarskich. 

Urządzenia wspomagające ochronę zdrowia osób 
starszych
dyplom licencjacki

Mikołaj Dobrucki
mikolaj.dobrucki@gmail.com
www.mikolajdobrucki.com
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Tuoli to rodzina siedzisk bazująca na jednej podstawie wykonanej 
metodą wtryskową. Produktem wyjściowym jest taboret, który 
posiada możliwość dalszej rozbudowy. W  specjalny sposób 
zaprojektowane oparcia są mocowane do dolnej powierzchni 
siedziska. Każda z  konfiguracji posiada możliwość tapicerowa-
nia. Głównym założeniem projektu było zastosowanie nowej 
technologii spieniania mikrokomórkowego MuCell®, która przy 
zachowaniu właściwości mechanicznych znacznie obniża zuży-
cie materiału i  energii potrzebnej przy produkcji. Zastosowana 
jest jedna grupa tworzyw łatwo poddająca się recyklingowi.

Rodzina siedzisk z tworzywa sztucznego 
formowana metodą wtrysku mikrokomórkowego
dyplom licencjacki 

Klaudia Kasprzak
klaudia.kasprzak@gmail.com
www.klaudiakasprzak.pl
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Transport bagażu na rowerze
dyplom licencjacki

Gabriela Kawińska
gabriela.kawinska@gmail.com

Projekt specjalistycznego bagażnika rowerowego, który stanowi 
jednocześnie mobilne stanowisko pracy. Rozwiązanie skierowa-
ne do małych firm usługowych działających na terenie części 
miast z ograniczonym ruchem samochodowym. Głównym zało-
żeniem było wykorzystanie roweru jako środka transportu bagażu 
w  owych firmach. Celem było przyspieszenie czasu dojazdu do 
klienta, zmniejszenie kosztów utrzymania firmy, zapewnienie bez-
piecznego transportu potrzebnych narzędzi oraz podwyższenie 
poziomu wykonywanych usług. Produkt montowany jest w miej-
scu przedniego widelca roweru poprzez system montażowy, który 
umożliwia jego szybkie rozłączanie ramą i ponowny montaż.
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Nowe materiały i technologie w instrumentach
muzycznych – projekt skrzypiec
dyplom licencjacki 

Tomasz Kwolek
tomaszkwolek@gmail.com
www.kwolekdesign.pl

Projekt zakładał nie tylko próbę eksperymentowania z  nowymi 
materiałami, które do tej pory nie były powszechnie lub wcale wy-
korzystywane w skrzypcach. Istotną częścią projektu była także 
praca nad nową, interesującą formą instrumentu, w której wszyst-
kie elementy, takie jak: podbródek, żeberko, szyjka czy podstrun-
nica, tworzą przemyślaną i  spójną całość. Instrument posiada 
wszystkie najważniejsze proporcje klasycznych skrzypiec umożli-
wiając tym samym grę na nim wszystkim skrzypkom nie wymaga-
jąc specjalnego przystosowania. Najistotniejsze zmiany pojawiły 
się jednak w samej konstrukcji, chociażby w sposobie i długości 
elementu będącego „ramką” naciągającą struny.
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Projekt koncepcyjny zestawu akcesoriów 
dla diabetyków
dyplom licencjacki 

Emilia Migas
migas.emilia@gmail.com

Projekt skierowany jest do osób młodych i aktywnych, które cho-
rują na cukrzycę typu I oraz LADA, wymagających insulinotera-
pii oraz stałego monitorowania przebiegu choroby. Wiąże się to 
z koniecznością ciągłego posiadania przy sobie oraz korzystania 
z dużej ilości akcesoriów. Celem projektu było uproszczenie oraz 
połączenie poszczególnych elementów, najczęściej używanych: 
gleukometr, nakłuwacz oraz pen insulinowy. Glukometr przypo-
mina zegarek, kryjąc w budowie moduły do dezynfekcji, nakłu-
cia oraz pomiaru. Elementy te mają ułatwić osobom aktywnym 
szybką kontrolę organizmu podczas treningu. 
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Koncepcja nowego modelu pojazdu 
ratownictwa lotniczego – WISS Felix 4.0 
dyplom licencjacki 

Koncepcja formy pojazdu WISS Felix 4.0, w ramach współpracy 
z firmą Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych z Biel-
ska-Białej. Pojazd subtelnie nawiązuje do modelu Felix, wytycza-
jąc przy tym zupełnie nową linię stylistyczną firmy. W samocho-
dzie zastosowane zostały innowacyjne technologie takie jak m.in. 
w pełni autonomiczny dron obserwacyjny czy wyświetlacz prze-
ziernikowy typu HUD. Pojazd jest zaprojektowany z uwzględnie-
niem rzeczywistych warunków produkcyjnych firmy przez użycie 
w znacznej mierze gotowych i homologowanych komponentów.

Michał Maciukiewicz
michal.maciukiewicz@gmail.com

Arkadiusz Stokłosa
kontakt@arekstoklosa.pl 
www.arekstoklosa.pl
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Projekt elementów wyposażenia ogrodu 
Smoleńsk 9
dyplom licencjacki 

Joanna Żółtkowska 
joannaa.zoltowska@gmail.com

Koncepcja zakłada wyposażenie ogrodu Wydziału Form Prze-
mysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w harmonii 
z zastanym otoczeniem. Ogród znajduje się w samy sercu miasta 
Krakowa, przy ulicy Smoleńsk 9. Obecnie teren jest całkowicie nie-
zagospodarowany i podlega ciągłemu niszczeniu. Głównym zało-
żeniem projektowym był ogród, który rozwija się i kształtuje przez 
wiele lat, nabierając z czasem coraz większego waloru i wartości 
estetycznych, przy niewielkiej ingerencji człowieka. Motyw prze-
wodni to beton i geometryczność. Na projekt składają się: zabudo-
wa drewniana, ławki ogrodowe, siedziska, lampy i altana – elemen-
ty są konstrukcjami prostymi, łatwymi w obsłudze.
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Redesign pojazdów samochodowych polskiego 
producenta
dyplom magisterski 

Arkadiusz Mayer - Gawron
mg.arkadiusz@gmail.com

Projekt powstał w oparciu o wnikliwy przegląd polskiej motoryzacji na 
przestrzeni stuletniej historii wraz z uwzględnieniem specyfiki kolejnych 
zmian dziejowych i systemowych w Polsce. Ostatnim krokiem w proce-
sie redesignu jest analiza indywidualnych linii, form i detali wybranych 
modeli polskich samochodów, a wreszcie próba nadania im nowocze-
snej, bardziej współczesnej formy i narodowej tożsamości, tak by nic 
nie stracić z ich pierwotnego charakteru. Zaprezentowano subiektywną 
wersję Fiata 125p, Fiata 126p i Poloneza. Mimo, że przez część społe-
czeństwa samochody te traktowane są jako nieatrakcyjne, dzięki rede-
signowi na nowo wyeksponowane zostały ich unikalne kształty i znów 
mogą budzić podziw oraz zyskać miano produktu kultowego.

89





2017





Projekt koncepcyjny osobistej „apteczki” pierwszej 
pomocy w stanach nagłych, bezpośrednio zagraża-
jących życiu w chorobach alergicznych. 
Moza – osobisty zestaw w anafilaksji
dyplom licencjacki 

Anna Gębala
annagebala2@gmail.com
www.annagebala.com

Projekt jest uzupełnieniem farmakologicznej profilaktyki w anafi-
laksji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości życia chorych 
w Polsce. Głównym założeniem „apteczki” było zaprojektowanie 
jej w formie zestawu. Pierwszym elementem jest przenośny po-
jemnik, który zabezpiecza przed niebezpieczną zmianą tempe-
ratury, światłem oraz możliwością zgniecenia. Monitorowanie 
leków może zostać ułatwione dodatkowo za pomocą czujnika 
temperatury, lokalizatora oraz wskaźnika daty ważności. Drugim 
elementem projektu jest część informacyjna: instrukcje pierw-
szej pomocy dla chorego, a także potencjalnego pomocnika, oraz 
kartka ICE dla anafilaktyka.
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Projekt koncepcyjny wnętrza do nowej Syreny Sport
dyplom licencjacki 

Nowa odsłona Syreny Sport – rodzimej legendy motoryzacji – wresz-
cie ma szansę zagościć na polskich drogach. Po raz pierwszy podjęto 
się zaprojektowania jej wnętrza, które łączy w sobie zarówno odnie-
sienia do historycznej wersji modelu, jak i stylistykę nowoczesnego, 
wyrafinowanego wnętrza sportowego. Nawiązuje do prototypu z lat 
60. kolorystyką, horyzontalnymi podziałami deski rozdzielczej, zapo-
życza charakterystyczne kształty (np. centralnego panelu) i aplikuje 
je w nowoczesnej wersji. Nadwozie nowej Syreny Sport zostało za-
projektowane w 2012 roku przez trzech studentów Politechniki Wro-
cławskiej – ma być sportowym samochodem coupe klasy premium 

– inwestorzy przewidują małoseryjną produkcję tego modelu.

Paulina Kargula
paulina.kargula@gmail.com

Beata Weber
beata.weber11@gmail.com
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Projekt koncepcyjny poziomego roweru 
elektrycznego ze wspomaganiem słonecznym
dyplom licencjacki

Szymon Karpowicz 
szymonkarpowicz@outlook.com

Projekt trójkołowego pojazdu do rekreacyjnego podróżowania oraz 
sprawnego i szybkiego pokonywania dużych odległości, nieosiągalnych 
dla klasycznego roweru w takim samym czasie. Dzięki bardziej natural-
nemu ułożeniu ciała kolarza, możliwe jest odbywanie wielogodzinnych 
podróży bez niedogodności i zagrożenia dla zdrowia używając klasycz-
nego roweru. Rower z pozycją półleżącą, sprawia, że jego powierzch-
nia czołowa jest o wiele mniejsza, co zwiększa walory aerodynamicz-
ne. Rama wykonana jest z nowoczesnych kompozytów, co zapewnia 
sztywność i małą wagę. Wyposażenie w silnik elektryczny pozwala 
odzyskiwać energię w trakcie hamowania. Częściowe pokrycie panela-
mi fotowoltaicznymi pozwala utrzymać naładowanie akumulatora.
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Nowoczesne technologie w budownictwie 
mieszkaniowym
dyplom licencjacki

Patryk Kurczab
ppkurczab@gmail.com

Obecnie na świecie powstają drukarki 3D, które mogą wydrukować 
ściany budynków. Największym problemem jest rozmiar tych urzą-
dzeń. Projekt Walltek jest odpowiedzią na ten problem. Wydruk mikro 
domu z betonu jest możliwy nawet w 24 h redukując przy tym zużycie 
CO2 nawet do 50% w porównaniu do wylewanych szalunkowo ścian. 
Dodatkowo znacząco obniża koszty budowy domu. Walltek może 
rozpocząć pracę jeśli zostanie przygotowana płyta fundamentowa 
budynku oraz pompa do betonu z mieszalnikiem. Po skonfigurowa-
niu urządzenie będzie mogło rozpocząć pracę i wydrukować elewację 
etapami. Do urządzenia wystarczy dwóch operatorów. Rozwiązanie 
szczególnie może pomóc w odbudowie budynków po kataklizmach.
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Bezpieczeństwo i ochrona, nowe technologie
dyplom licencjacki

Aleksandra Kuta
aleksandra.kuta777@gmail.com

System monitoringu domu wykorzystujący nowy sposób pozy-
skiwania energii, wykorzystujący pole elektromagnetyczne tzw. 
e-smog, generowany przez różne urządzenia elektryczne i elek-
troniczne. Projekt obejmuje zarówno poszukiwanie kształtu, jak
i funkcji poszczególnych czujników, takich jak czujnik ruchu, 
dymu i czadu, temperatury i wilgotności powietrza. Czujniki te 
mogą być ładowane bezprzewodowo poprzez specjalne maty 
– anteny pozyskujące energię z otoczenia. Do ich funkcjonowa-
nia nie jest wymagana duża ilość energii. Uzupełnieniem projek-
tu jest aplikacja na urządzenia mobilne pozwalająca komuniko-
wać się z czujnikami i kontrolować przestrzeń domu lub biura.
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Projekt koncepcyjny nadwozia pojazdu 
autonomicznego
dyplom licencjacki

Piotr Malec-Lewandowski
themlc@wp.pl

Propozycja funkcjonalnego nadwozia dostosowanego na potrze-
by badań i dalszego rozwoju technologii autonomicznej. Tworzą 
go wymienne panele, montowane na przestrzennej ramie kom-
pozytowej. System pozwoli w ten sposób na szybką konfigura-
cję pojazdu w zależności od wymagań oraz ułatwi dostęp do 
poszczególnych podzespołów. Pojazd można prowadzić samo-
dzielnie, lecz posiada on także tryb autonomiczny. Sam wybierze 
optymalną trasę przejazdu, a poruszając się, będzie przestrzegał 
przepisów ruchu drogowego i uważał na pieszych. Koncepcją 
wnętrza pojazdu zajął się Łukasz Pisarek.
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Projekt koncepcyjny urządzeń wspomagających 
osobę niewidomą
dyplom licencjacki

Paulina Morawa
paulinamorawa@gmail.com

Psy przewodniki, aby móc wykonywać swoje zadanie, ubierane są 
w specjalne szorki, które obecnie są niefunkcjonalne i skompliko-
wane w użytkowaniu. Nowe szorki są wykonane z wytrzymałych 
i oddychających materiałów, co powoduje, że są lżejsze a tym sa-
mym wygodniejsze zarówno dla osoby niewidomej jak i dla psa. 
Najważniejszym aspektem projektu było wzmocnienie informacji 
przekazywanych z przednich łap psa na uchwyt, który trzyma 
osoba niewidoma. Informacje te umożliwiają interpretowanie 
ruchów psa a dzięki temu płynniejsze wymijanie przeszkód. Szorki 
posiadają tworzywowe elementy ulokowane na grzbiecie psa, któ-
re pozycjonują je oraz dają możliwość zbierania informacji z obu 
łopatek. Zwiększa to efektywność umożliwiając osobie niewido-
mej szybszą i płynniejszą wędrówkę w przestrzeni publicznej.
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Projekt koncepcyjny wózka wielofunkcyjnego
– transport motocykli terenowych
dyplom licencjacki 

Maciej Napora
maciejnapora@o2.pl

Urządzenie ułatwiające załadunek i rozładunek motocykla crossowe-
go na różne środki transportu, tj. przyczepa, pick–up oraz van. Dzięki 
odpowiedniemu zastosowaniu dźwigni dwustronnej oraz regulowa-
nego punktu podparcia, załadunek może odbywać się na wysokości 
30 cm, jak i 90 cm. Zastosowanie długiego ramienia dźwigni nie wy-
maga od użytkownika dużego użycia siły. Zintegrowany podnośnik 
pozwala utrzymać motocykl kilka centymetrów ponad powierzchnią 
podłoża, co pozwoli zachować przedni amortyzator w dobrej kondy-
cji. Lekka i zwarta konstrukcja urządzenia zapewnia łatwość w pro-
wadzeniu oraz stabilizuje cały motocykl. Jest to funkcjonalny produkt, 
który można bezpiecznie obsługiwać samodzielnie.
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Projekt koncepcji wnętrza pojazdu autonomicznego
dyplom licencjacki

Anna Piękoś
ana.nana.p@gmail.com

Obecnie koncerny samochodowe dążą do takiej modernizacji, aby 
pojazdy autonomiczne były bezpieczniejsze niż te prowadzone przez 
człowieka. Wyposażając wnętrze w systemy wspomagające kierow-
cę oraz systemy autonomicznego sterowania możemy udoskonalić 
swoją jazdę i obniżyć liczbę wypadków drogowych na całym świe-
cie. Istotnym elementem projektu jest oddzielenie funkcji ekranu oraz 
kierownicy w zależności od trybu jazdy samochodem – tryb autono-
miczny lub automatyczny. Podczas jazdy autonomicznej mamy wiele 
opcji do wyboru – jak historyczne informacje o budynkach, czy wybór 
miejsc, do których chcielibyśmy dojechać. Elementy kontrolne, takie 
jak prędkość czy ilość przeszkód na drodze oraz ich odległość od po-
jazdu, pojawiały by się jedynie podczas jazdy automatycznej. 
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Łukasz Pisarek
wookation@gmail.com

Projekt koncepcyjny wnętrza pojazdu autonomicznego
dyplom licencjacki

Celem koncepcji było poszerzenie funkcjonalności pojazdu, po-
przez aranżację wnętrza, w zależności od przeznaczenia. Częścią 
nadwozia zajął się Piotr Malec-Lewandowski. Wnętrze składa 
się na płytę podłogową z elementami mocującymi, składanego 
siedziska oraz deski rozdzielczej. Realizacja tego projektu ma 
na celu, oprócz zaprojektowania nadwozia pojazdu badawczego 
EVE-1, pokazanie kierunku, w jakim może rozwinąć się rynek po-
jazdów autonomicznych oraz poszerzenie zakresu funkcjonalno-
ści, użytkowania i przeznaczenia pojazdu.
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Nowe technologie w budownictwie mieszkaniowym
dyplom licencjacki 

Adrianna Pusz
adrianna.pusz@gmail.com

Koncepcja aplikacji internetowej do przeprowadzenia wywiadu 
z użytkownikiem celem zbadania potrzeb przestrzennych i doboru 
projektu domu, na przykładzie zaprojektowanej koncepcji nieru-
chomości o elastycznym układzie funkcjonalnym. Ułatwiłoby to 
porozumienie dewelopera z inwestorem. Elastyczność domu jest 
tu rozumiana jako zmienianie aranżacji i funkcji pomieszczeń oraz 
jako odniesienie do zastosowanej technologii i konstrukcji domu, 
który może być przebudowany i dopasowany do różnych potrzeb 
użytkowników. Co więcej, aplikacja dostarcza pełny obraz domu 
w formie wizualizacji oraz możliwość zbadania jego bryły w odnie-
sieniu do usytuowania na działce. Wykorzystując nowe technologie 
możemy nie tylko zobaczyć jak dom będzie wyglądał z zewnątrz ale 
i wewnątrz użytkownik odbywa wirtualny spacer.
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Koncepcyjny projekt domowego sprzętu audio
dyplom licencjacki 

Marek Torbus
marek.torbus@me.com

Projekt urządzenia, które będzie „sercem” systemu audio, czyli 
wzmacniaczem ze zintegrowanym odtwarzaczem, łączącym w so-
bie możliwość obsługi całkowicie zdalnego jak i manualnego przesy-
łania dźwięku z urządzeń mobilnych, możliwością podłączenia dys-
ków sieciowych bądź bezpośrednim odtwarzaczem serwisów takich 
jak Spotify czy Tidal. Połączenie dwóch epok: cyfrowej i analogowej. 
Wzmacniacz wykonany jest z aluminium i tworzywa sztucznego. 
Głównym założeniem była łączność bezprzewodowa z urządzeniem, 
dzięki temu produkt stałby sią bardziej wszechstronny. Łączność 
z Internetem pozwala na bezpośrednie strumieniowanie muzyki 
i odtwarzanie bez zbędnych połączeń, które mogłyby wpłynąć na 
jakość słuchanej muzyki. 
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Beetle – Koncepcja systemu oświetlenia domowego
dyplom licencjacki 

Sonia Furmanek
furmanek.sonia@gmail.com

Beetle to koncepcja systemu oświetlenia domowego, której ce-
lem jest wprowadzenie nowej metody zarządzania światłem. 
Cały system składa się z jednego inteligentnego i zintegrowa-
nego obiektu oświetleniowego, który zastępuje kilka osobnych 
źródeł światła. Pełna autonomia działania, z możliwością wpro-
wadzenia zmian przez użytkownika. Beetle uczy się rozpoznawać 
zachowania oraz czynności osoby, znajdującej się w jego zasięgu, 
wówczas reaguje, rozpoznaje oraz dopasowuje swoje parametry 
do pory dnia i warunków światła naturalnego. Koncepcja oświe-
tlenia wprowadza innowacje na wzór technologii dostępnych 
w branży samochodowej.
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Haibu to koncepcja pojazdu, którego głównym celem jest pozy-
tywny wpływ na miasta przyszłości – usprawnienie dostawy 
przesyłek, zmniejszenie korków oraz zaproponowanie nowego, 
mobilnego trybu życia. W dzień pojazd służy jako autonomiczny 
kurier., w nocy zamienia się w kapsułę do spania on–demand. 
W tym celu zmienia kształt, tworząc we wnętrzu miejsce dla 1–2 
osób. Dzięki autonomicznej pracy przez całą dobę Haibu przyczy-
nia się do zmniejszenia zatłoczenia i korków w centrach miast, ale 
także do ograniczenia ekspansji pojazdów– czynnika, który ma 
istotny wpływ na środowisko naturalne. 

Haibu – koncepcja pojazdu do miast o wysokim 
poziomie zurbanizowania
dyplom licencjacki 

Julia Górecka
julsonnn@gmail.com

Maciej Zawierucha
maciekzawierucha@gmail.com
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Framo to jednolity, spójny system kształtowania obiektów wypo-
sażenia przestrzeni miejskiej. Podstawowym modułem jest stalo-
wa rama o wymiarach 2200×1100 mm, która może być ułożona 
pionowo lub poziomo. Prosta, uniwersalna forma nie konkuruje 
z otoczeniem, a staje się jego dopełnieniem. Łatwy system mon-
tażu pozwala na uzupełnienie modułu o różne funkcje. Moduły 
mogą być wykorzystywane do celów wypoczynkowych. Funkcję 
tę pełnią dedykowane siedziska, hamaki i huśtawki.

Katarzyna Głos
katarzynaa.glos@gmail.com

Framo
dyplom licencjacki
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Elementy wspomagające osoby niepełnosprawne 
w podróży
dyplom licencjacki 

Dominika Jędrzejek
domi.jedrzejek@gmail.com

System specjalnych bagaży i ich mocowań do ramy wózka in-
walidzkiego pozwalający w sposób bezpieczny i komfortowy po-
dróżować osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. System 
składa się z dwóch specjalnych toreb oraz adaptera umożliwia-
jącego ich łatwy i szybki montaż do ramy wózka. Redukuje to ko-
nieczność przenoszenia bagażu przez opiekuna, a także ułatwia 
poruszanie się samodzielne osobie na wózku. Torba bagażowa, 
poprzez swoją konstrukcję i sposób otwierania, ułatwia dostęp 
do zawartości osobie niepełnosprawnej, może być mocowana za-
równo z prawej jak i z lewej strony wózka oraz wykorzystywana 
jako plecak przez opiekuna.
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Projekt pływającego domu
dyplom licencjacki

Wiktoria Kazienko
wiktoria.kazienko@gmail.com

Projekt jest odpowiedzią na rosnący deficyt mieszkań w mia-
stach. Daje możliwość bliskiego kontaktu z naturą przy jedno-
czesnym obniżeniu kosztów życia. Obiekt charakteryzuje się 
niewielkimi rozmiarami 6m x 2,5m x 3m. Wnętrze zostało zapro-
jektowane tak, by sprawiało wrażenie otwartej przestrzeni, jed-
nocześnie dając wiele możliwości użytkowych, dzięki ściankom 
modułowym. Rozkładany taras pozwala uzyskać dodatkową po-
wierzchnię. Całość w każdej chwili można spakować jak paczkę
i przetransportować w dowolne miejsce. Możliwości wykorzysta-
nia energii odnawialnej oraz pobierania wody z otoczenia czyni 
obiekt niemalże samowystarczalnym.
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Projekt rękawic treningowych
dyplom licencjacki

Sylwia Kruźlak
kruzlak.sylwia@gmail.com

Projekt Sei  to przełamanie tradycyjnego podejścia do ochrony dło-
ni w branży sportowej. Kluczowe dla projektu było wyeliminowanie 
usztywnienia nadgarstka, które powoduje rozleniwienie mięśni, 
zwiększenie amortyzacji w okolicy 4-tej i 5-tej kości śródręcza, któ-
re najbardziej narażone są na złamanie. Ważne było kształtowanie 
rękawicy w taki sposób, by kciuk układany był w miejscu dla niego 
przeznaczonym. Rękawica pozwala na ułożenie zaciśniętej dłoni 
w sposób zbliżony do wzorcowego, ponieważ prawidłowa techni-
ka to podstawowa metoda zapobiegania kontuzjom. Zastosowany 
materiał to mikroporowaty elastomer poliuretanowy otrzymywany 
z bio-polioli na bazie surowców odnawialnych. 
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Raya to optyczna mysz rehabilitacyjna dla graczy komputero-
wych, która przeciwdziała powstawaniu zespołu cieśni nad-
garstka, problemom związanym z kłębem kciuka oraz uaktywnia 
piąty palec ręki. Wykorzystując technologię sztucznych mięśni 
umożliwia mimowolny, niewyczuwalny dla użytkownika ruch ręki 
stymulujący pracę mięśni. Analizując zmęczenie oraz napięcie 
mięśni określa najbardziej optymalny kąt ułożenie dłoni użyt-
kownika, dostosowując do tego ruch. Raya umożliwia głębsze 
doświadczanie gry poprzez iluminacje świetlne reagujące dyna-
micznie na zmianę środowiska gry. Światło pojawia się nie tylko 
na myszy, ale także na w jej najbliższym otoczeniu.

Raya – rehabilitacyjna mysz komputerowa
dyplom licencjacki

Aleksandra Radlak
a.k.radlak@gmail.com
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Emilia Szeszko
szeszko.emilia@gmail.com

Koncepcja modułów do przestrzeni publicznej, które mogą być wy-
korzystywane do celów edukacyjnych. Funkcję tę pełnią tablice kre-
dowe, instrument miejski czy stanowisko ogrodnicze. Dzięki zintegro-
wanemu systemowi oświetlenia, obiekty umieszczone w modułach 
są dobrze widoczne nawet po zmroku. Dla zapewnienia stabilności 
konstrukcji zostało zaprojektowane gniazdo kotwiące w gruncie. Peł-
ni ono również funkcję doprowadzania wody i zasilania do modułów. 
Gniazda ułożone są w odpowiedniej odległości od siebie, a nieuży-
wane są maskowane równo z poziomem gruntu. Wiele sposobów 
wykorzystania projektu udowadnia, że przestrzeń miejska może stać 
się żywym, pełnym inspirujących działań miejscem. 

Framo
dyplom licencjacki

109





Toku jest domowym, indywidualnym urządzeniem do ćwiczeń 
ruchowych uaktywniającym różne partie mięśni naszego ciała. 
Ćwiczenia polegają na wykonywaniu powtarzalnych ruchów roz-
ciągania taśmy nawiniętej wewnątrz kuli Toku z jednoczesnym 
nakręcaniem mechanizmu wibracyjnego w jej wnętrzu. Po uru-
chomieniu trybu drgań urządzenia, jego wibracje przenoszą się 
na wybrane grupy mięśni, odprężając je i masując. Metodą po-
średniego lub bezpośredniego działania wibracje kuli poprawiają 
przepływ krwi, stymulację przyrostu kości i mięśni, w podobny 
sposób jak przy treningu siłowym lecz bez konieczności wycho-
dzenia z domu .

Projekt domowego sprzętu do ćwiczeń ruchowych 
poprawiających sprawność fizyczną
dyplom licencjacki

Anna Ślęczek
annasleczek9@gmail.com
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Projekt kolekcji Snycerski powstał w celu wprowadzenia w środowisko 
współczesnego użytkownika elementu tradycyjnego rzemiosła oraz 
z myślą o tworzeniu marki wspierającej lokalne rzemiosło. Motywem 
przewodnim jest zastosowanie techniki snycerskiej w nowoczesnych, 
uniwersalnych meblach, które przybierają lekką, geometryczną formę. 
Faktura rzeźbiona pojawia się w przestrzeni użytkowej – uchwytu. 
Poszczególne meble wyposażone są w inteligentny system oświetlenia
i komponenty wspierające funkcjonalność, takie jak ładowarka induk-
cyjna czy gniazdo elektryczne. Oświetlenie wpływa na zmienność for-
my, eksponując w ciągu dnia piękno naturalnego drewna, a o zmierz-
chu geometryczne linie, przełamane światłocieniem rzeźbionej faktury. 

Snycerski – Elementy tradycji w projektowaniu 
współczesnych mebli
dyplom licencjacki 

Sonia Nowok
sonia.nowok@wp.pl
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Koncepcja motocykla o napędzie elektrycznym, przeznaczonym na 
tereny miejskie i podmiejskie. W górnej części korpusu znajduje się 
pojemnik mieszczący pełny kask motocyklowy, a dotychczas niewy-
korzystywana przestrzeń pod siedziskiem może pełnić rolę np. po-
jemnika na bagaż. Napęd umieszczony został w tylnym kole. Motor 
zasilany jest pięcioma pakietami akumulatorów: jeden stały i cztery 
wymienne w formie powerbanków, będące częścią systemu miejskiej 
infrastruktury. System ten składa się z modułowych stacji ładowania 
oraz wymiennych akumulatorów i działa na zasadzie abonamentu. 
W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, akumulatory mogą 
znaleźć zastosowanie w wielu pojazdach, jak i innych dziedzinach życia.

Projekt koncepcyjny jednośladu o napędzie
elektrycznym oraz systemu stacji ładowania
dyplom licencjacki 

Paweł Dworczyk
pawel.dworczyk@gmail.com

Rafał Gesing
rafal.gesing@gmail.com
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Przyczepa ma służyć przewozowi sprzętu specjalistycznego z bazy 

na miejsce akcji. Swoje badania skupiłem na potrzebach służb GOPR 

podczas akcji ratownictwa jaskiniowego, ale w założeniu przyczepa ma 

służyć do różnego rodzaju działań ratowniczych. Nowa przyczepa ratow-

nicza bazuje na podwoziu przystosowanym do ciągnięcia za samocho-

dem terenowym i manewrowania w trudnym terenie. Nadwozie zostało 

zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić użytkownikom dostęp do 

sprzętu niezależnie od terenu i warunków atmosferycznych. Projekt jest 

odpowiedzią na realne potrzeby służb i ma usprawnić działania ratowni-

cze. Sprzęt ratunkowy funkcjonalnie rozlokowany w przestrzeni modułu 

gotowego do transportu znacznie skraca czas reakcji ratowników.

Projekt urządzenia wspomagającego ratownictwo 
jaskiniowe
dyplom licencjacki 

Piotr Tłuszcz
tluszczpiotr@gmail.com
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Muuttuja to projekt reprezentujący ideę zmiennego, modułowego 
systemu oświetleniowego, który dopasuje się do potrzeb użytkow-
ników i usprawni działanie oświetlenia w przestrzeniach mieszkal-
nych. Rozdzielenie budowy na adapter oraz magnetycznie łączony 
z nim mobilny moduł umożliwi użytkownikowi wizualną personaliza-
cję opraw oświetleniowych, ich szybką i łatwą modyfikację, zmianę 
ilości punktów świetlnych oraz usprawni wymianę poszczególnych 
elementów. System oferuje użytkownikowi funkcję zarządzania naj-
ważniejszymi parametrami oświetlenia – natężeniem oraz tempe-
raturą barwową – co nie tylko poprawi komfort osób w mieszkaniu, 
ale również wspomoże ich naturalny cykl okołodobowy.

Nowe technologie w oświetleniu  
dyplom licencjacki

Magda Baran
m.baran202@gmail.com
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Rodzina opraw Hoffice to inteligentne oświetlenie zadaniowe, 
z możliwością personalizacji, zaprojektowane w celu poprawy 
jakości pracy w domu. Złożone systemy oświetleniowe zostały 
zamknięte w jednej oprawie. Prosty interfejs zapewnia łatwy dostęp 
do szerokiego spektrum parametrów światła, wspierając naturalne 
połączenia organizmu ludzkiego ze światłem i jego zmianami 
w ciągu dnia. Tryb autonomiczny nieustannie dostosowuje jasność 
i temperaturę barwową, reagując zarówno na zmianę światła: dzien-
nego na zewnątrz, jak i sztucznego w pomieszczeniu. Magnesy 
neodymowe i elastyczny przegub z pełnym, 3-osiowym zakresem 
ruchu zapewniają precyzyjne skierowanie emitowanego światła.

Projekt koncepcyjny inteligentnego oświetlenia
dyplom licencjacki

Maja Bryniarska
bryniarskamaja@gmail.com
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Projekt systemu pojazdów jest próbą szerszego spojrzenia na 
problem projektowy, jakim jest transport osobowy i towarowy 
w mieście oraz zaprojektowanie systemu uwzględniającego 
elementy infrastruktury na przykładzie miasta Bielsko-Biała. 
Elementem systemu jest rodzina pojazdów łączących ze sobą 
cechy pojazdu osobowego, bagażowego i mobilnego punktu 
usługowego. Projekt realizuje ideę Bielska – Miasto tworzą ludzie. 
Lokalni przedsiębiorcy mają możliwośc najmu pojazdów, aby 
sprzedawać i dostarczać swoje produkty i usługi mieszkańcom 
i turystom. Modułowość rozwiązania pozwala efektywnie zarzą-
dzać platformami jezdnymi w ciągu dnia i nocy, przez co rozwój 
miasta postępuje z poszanowaniem zasobów energetycznych. 

Projekt koncepcyjny transportu jako elementu
infrastruktury na przykładzie wybranego miasta
dyplom licencjacki

116
Katarzyna Greczka
greczkakatarzyna@gmail.com
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