
 1 

Dr hab. Andrzej Sobaś prof. ASP     Katowice 2019.06.07 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Wydział Projektowy 

mail: asobas@asp.katowice.pl 

 

Recenzja 

dorobku twórczego, naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym 
Pana dr Przemysława Majchrzaka w dziedzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie Sztuki Projektowe 
wszczętego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Postępowanie zostało wszczęte decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (BCK-VII-L-9487/18)  
w dniu 20 grudnia 2018. 

Recenzja powstała w wyniku analizy dostarczonej dokumentacji: 

- Dokumentacja w przewodzie habilitacyjnym (Autoreferat_Majchrzak.pdf) 
- Portfolio (Portfolio_Majchrzak.pdf) 
- Dydaktyka (Portfolio_Dydaktyka_Majchrzak.pdf) 

 
Podstawowe dane o kandydacie 
 

- Dr Przemysław Majchrzak urodził się 16 lipca 1982 roku w Połczynie Zdroju. 
- W latach 1997-2001 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im St. Staszica w Połczynie Zdroju. 
- W 2006 roku dr Przemysław Majchrzak uzyskał tytuł zawodowy magistra sztuki w Pracowni 

Projektowania Form Przemysłowych na kierunku Wzornictwo na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Koszalińskiej. Promotorem pracy p.t. „Światło - narzędzie doskonałe” był prof. dr hab. 
Tomasz Matuszewski. 

- W 2011 roku odbył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Wydziale 
Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Promotorem pracy „Wpływ telewizji na 
powstawanie agresji i przemocy" była prof. Wanda Woronowicz.  

- Stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe uzyskał 
w 2012 roku na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Promotorem pracy 
pod tytułem „Modułowy przystanek - element infrastruktury punktowej systemu transportu 
zbiorowego" był prof. dr hab. Michał Stefanowski. 

- Od 2007 – 2012 roku był asystentem w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. 
- Od 2012 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Wzornictwa Politechniki 

Koszalińskiej, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Produktu III. 
- Od 2006 roku prowadzi działalność projektową jako freelancer, właściciel marki Qdesign 

Przemysław Jan Majchrzak. 
Dokumentacja w przewodzie habilitacyjnym (Autoreferat_Majchrzak.pdf) na stronach 3-14 zawiera 
życiorys i wykaz aktywności zawodowej. Analiza treści zawartych w tej części publikacji jest utrudniona 
z powodu braku konsekwencji w sposobie oznaczania elementów wyliczenia. 
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Strony 15- 56 zawierają tekstowo ilustracyjną treść „Autoreferatu”.  
Przyznam, że odnoszenie się do tekstu zawartego w „Autoreferacie” wprawia mnie w zakłopotanie. 
Wolałbym nie komentować, nie oceniać, a nawet nie cytować tekstu pozbawionego merytorycznej głębi, 
szerszej i głębszej refleksji. Oczekiwałbym bardziej dojrzałych, profesjonalnych treści i przemyśleń autora 
na miarę najwyższego stopnia naukowego jakim jest doktor habilitowany.   
W „Autoreferacie” dr Majchrzak opowiada historię swojej działalności projektowej od czasów 
beztroskiego dzieciństwa, kiedy to, jak pisze „jak większość chłopców interesowałem się głównie 
pojazdami”. Później przez lata studiów w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Meisnera oraz prof. Tomasza 
Matuszewskiego, „widząc w motoryzacji skarbnicę inspiracji” mógł zrealizować swoje marzenia 
o projekcie pojazdu, który „miał być alternatywą dla istniejących i znanych powszechnie aut zarówno 
w zakresie formy, jak i funkcji”. Ciekaw jestem jakie alternatywne funkcje aut autor ma na myśli?  
Dr. Przemysław Majchrzak tak pisze o swojej roli jako projektanta: „Eksperymenty z łączeniem 
materiałów, próby i zmagania z materią, działania w zgodzie z charakterem tworzywa i natury – 
to wszystko pozwoliło mi lepiej zrozumieć sens zawodu projektanta – jako wrażliwego rzemieślnika 
formy” i dalej: „Chcę projektować, tworzyć, doświadczać i nawet, jeśli nie zbawię tym świata, to widok 
zadowolonych nabywców mojego projektu da mi poczucie słuszności i potrzeby mojego zawodu”.  
Nie wątpiąc w szczere intencje autora, moim zdaniem, warto zadać sobie pytanie z czego nabywcy są 
zadowoleni i dlaczego. 
W dalszej części autoreferatu dr. Przemysław Majchrzak opisuje swój doktorat, którego promotorem był 
prof. Michała Stefanowski. Do doktoratu nie będę się odnosił, ponieważ został już zrecenzowany 
i pozytywnie oceniony. 
W „Autoreferacie” są omawiane i zilustrowane projekty zrealizowane po doktoracie:  

- Klamka Bow (nazwa handlowa Twist), 2013 
- Klamka Minimal, 2013 
- Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej PJM9 
- Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej PJM6 
- Kolekcja pokręteł do zaworów kątowych firmy Arka Sp. z o.o. sp.k. ART., PLUS, SOLID, PRAKTIK 
- Projekt zaworu odpowietrzającego dla Arka Sp. z o.o. sp.k. 2016 

W dalszej części autoreferatu dr. Przemysław Majchrzak pisze o swoich upodobaniach estetycznych oraz 
określa swoją postawę twórczą jako „dążenie do zaspakajania potrzeb niższych rangą […] i wyrażonych 
poszukiwaniem radości dla oczu” by w następnym zdaniu deklarować: „Zdecydowanie bliżej mi do 
funkcjonalnego, rozsądnego designu, który koncentruje się na użytkowniku, a niżeli do biomorficznych 
działań, mających na celu jedynie estetyczne aspekty produktu”. Kłopot w tym, że w żadnym miejscu 
dokumentacji habilitacyjnej nie prezentuje wspomnianej koncentracji na użytkowniku.  
Dr. Przemysław Majchrzak pisze: „Kiedy jednak analizuję wszystkie moje projekty wzornicze, dostrzegam 
w nich mocne, wyraziste cechy. Przekształcanie podstawowych brył, minimum ingerencji w materię, 
prostota budowy, która przekłada się na ograniczenie kosztów produkcji, to główne atrybuty moich 
projektów”. W przytoczonych cytatach widoczna jest fascynacja wizualną warstwą projektów. Niestety w 
na tej warstwie projektu ta fascynacja się kończy. 
W autoreferacie poruszany jest również wątek dydaktyki, ale nie są to informacje budujące narrację 
i logicznie związane z resztą tekstu. ”Często powtarzam swoim studentom, aby nie projektowali obiektu 
nazwanego wprost – tzn. projektując krzesło niech zaprojektują proces siadania i jako wynikową – obiekt, 
który ma danej czynności służyć” Nie mam jasności czy autorowi rzeczywiście chodzi o proces siadania czy 
może siedzenia? Ten drugi proces jest złożony, związany ze zmianami pozycji. Z doświadczenia wiem, że 
siadanie jest proste. Trudniejsze jest wstawanie. 
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Niektóre fragmenty tekstu, po tym jak autor przyznaje: „Czasem pomaga mi poczucie humoru, dystans do 
spraw z pozoru trudnych, a czasem refleksja i kontemplacja” wypadają niewesoło a nawet niepoważnie: 
„Pragnę, aby nowe pokolenia, technologie, zmieniający się świat pisały wciąż bardziej aktualne definicje 
wzornictwa, a sami projektanci nie zamykali się w biurach, tworząc z pamięci przedmioty z przeszłości.” 
Technologie, zmieniający się świat, pisały? 
Wygląda na to, że autor niezmiennie żyje światem motoryzacji nawet bez motoryzacji „Odtąd pasję do 
projektowania pojazdów rozwijam w projektach codziennego użytku, łącząc funkcję z formą inspirowaną 
technicznym światem motoryzacji” 
Następnie autor wyjaśnia: „Projektując przy pomocy wyobraźni, szacunku do materii oraz minimalnej 
ingerencji w nią uzyskamy tzw. good design.” Być może wspomniane rady sprawdzą się w przypadku 
projektu wazonu, ale w wielu innych przypadkach będzie to warunek dalece niewystarczający. 
Na stronach 29-40 autoreferatu dr. Przemysław Majchrzak prezentuje i opisuje wskazane osiągnięcie 
naukowe lub artystyczne, o którym mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy - „Poszukiwanie rozwiązań 
funkcjonalnych i formalnych na przykładzie zestawu baterii łazienkowych i kuchennych”. 
 
W skład zestawu baterii łazienkowych B01 wchodzą:  

- bateria umywalkowa w wersji chromowanej, malowanej na biało, malowanej na czarno, 
- bateria wannowa w wersjach: chromowanej, malowanej na biało, malowanej na czarno,  
- bateria natryskowa,  
- bateria naścienna z obrotową wylewką,  
- bateria bidetowa, 
- bateria kuchenna 

Ponadto zaprezentowane są: 
- Projekt wdrożeniowy ekspozytora na pojedynczą baterię 
- Projekt wdrożeniowy ekspozytora na trzy baterie 
- Projekt wdrożeniowy ekspozytora na 11 baterii 
- Projekt koncepcyjny baterii B02 
- Projekt koncepcyjny baterii B03 

Na stronach 51- 54 „Autoreferatu” zaprezentowane są zdjęcia z wystawy” Design na baterie, galeria 
Schody, kampus Politechniki Koszalińskiej, 2018. Na stronach 55-56 „Autoreferatu zaprezentowane są 
fotografie z prezentacji projektów baterii w firmie „Arka” Sp. z o.o. sp.k. 

 Ocena dorobku twórczego i naukowego 

Spośród 16 zaprezentowanych projektów produktowych 7 zostało wdrożonych. To całkiem dobry wynik, 
który świadczy o tym, że dr Przemysław Majchrzak jest projektantem zaradnym i skutecznym. Niestety 
forma dokumentacji projektowej pozostawia wiele do życzenia. Treści „Autoreferatu” i „Portfolio” 
powtarzają się. We wszystkich trzech publikacjach brakuje spisu treści. Przedstawione materiały są 
starannie opracowane wizualnie, ale brakuje podstawowych informacji o projektach i ich podstawowych 
cechach np. wielkości. Dokumentacja powinna być opracowana (czytaj: zaprojektowana) w taki sposób 
aby umożliwić, a także ułatwić recenzentom oraz członkom komisji habilitacyjnej zapoznanie się 
z projektami - ich zrozumienie oraz ocenę. Pomocne w ocenie projektów są informacje dotyczące 
przeznaczenia produktu, celów projektowych i założeń projektu, przyjętej strategii projektowej, 
pozycjonowania, elementów analizy ergonomicznej, założeń wizerunkowych, informacji o wymiarach, 
użytych materiałach i technologiach wykonania, istotnych informacji dotyczących procesu projektowego 
i wdrożeniowego. W przedstawionych materiałach takich informacji nie znajdziemy. Projekty Portfolio 
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zaprezentowane są w formie renderów prezentujących wyłącznie komputerowe wizualizacje produktu. 
W niektórych przypadkach brakuje mockup’ów. Widzimy armaturę umywalkową bez umywalki. Trudno 
ocenić gdzie poleje się woda. Dlaczego autor nie prezentuje fotografii wdrożonych produktów? Render nie 
jest wiarygodny! Fotografia może uwiarygodnić projekt, zaprezentować jego rzeczywistą, końcową formę, 
ujawnić ewentualne odstępstwa od projektu. Omówię projekty prezentowane w „Autoreferacie” 
i w „Portfolio” łącznie.  

Klamka Bow (nazwa handlowa Twist), 2013 

Prosta forma wstęgi przyciąga uwagę, ale zarazem budzi moje wątpliwości. Nie mogłem podjąć się oceny 
rozwiązania bez możliwości sprawdzenia jej formy w naturze, więc zrobiłem model.  Wprawdzie nie 
oddawał w pełni powierzchni oryginału, ale potwierdził moje wątpliwości. Trzeba przyłożyć rękę do klamki 
od góry, żeby doświadczyć kontaktu z szerszą częścią wstęgi. Jednak najczęściej chwytamy klamkę 
wyciągając rękę przed siebie i naciskając klamkę w dół. Wówczas ręka ma kontakt z węższą, krawędzią 
wstęgi. Ten rodzaj kontaktu z klamką nie jest komfortowy. Wiele istniejących klamek ma nachylone 
powierzchnie kontaktu ręki z klamką z przedniej strony klamki. 

Klamka Minimal, 2013 

Klamka jest typowa. W klamce Minimal jest widoczny dodatkowy element dystansowy w formie walca. Tu 
nasuwa się ogólna uwaga. Na półkach sklepowych znajdziemy wiele produktów podobnych do tych 
prezentowanych przez dr Przemysława Majchrzaka, ale trzeba przyznać, że dr Majchrzak ma duże 
wyczucie formy i potrafi zwiększyć wizualną jakość projektu i wynieść ją na wyższy poziom. 

Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej PJM9 

Wizualizacje prezentują widoki wiaty rowerowej, na których widać rowery, ale nie widać sylwetki 
człowieka, który przyjechał na rowerze i chciałby swój rower przymocować do konstrukcji wiaty. Rodzi się 
naturalna ciekawość i pytania. Czy na potrzeby tego projektu była zrobiona analiza antropometryczna? 
Czy użytkownik może bez obaw podejść do zapinanego elementu roweru? Czy konstrukcja wiaty nie 
będzie mu utrudniała wykonania tych czynności? Uważam, że projekt jest przeinwestowany i może być 
kłopotliwy do sprzątania. Mój niepokój wywołuje fakt, że autor powołuje się na zdobycie pierwszego 
i drugiego miejsca w wewnętrznym konkursie dla studentów i pracowników Politechniki Koszalińskiej. 
Mnie się wydaje, że w takich konkursach chodzi raczej o motywowanie studentów.  Pedagogów uczelnia 
motywuje wypłatą, nagrodami itp. Można by oczywiście zaproponować dwie kategorie konkursu - dla 
studentów i dla pedagogów. Pod warunkiem, że jury będzie niezależne. 

Projekty pokręteł do zaworów kątowych ART, SOLID, PRAKTIK, wdrożone w firmie Arka Sp. z o.o. sp.k., 
moim zdaniem, należą do najlepszych w portfolio dr. Przemysława Majchrzaka. Ich formy są proste, 
logiczne, atrakcyjne i budzą zaufanie. Wymieniony zestaw jest spójny. Pominąłem w swoim wyliczeniu 
wariant projektu pod nazwą „PLUS”, który moim zdaniem odstaje od reszty zestawu. Moje wątpliwości 
budzi sposób kontaktu palców z zaokrąglonymi krawędziami pokrętła w wersji „PLUS”. Moje pozytywne 
wrażenia związane są z warstwą wizualną tych projektów. W kontekście użytkowym raczej będę 
preferował rozwiązania, które mają formę dźwigni, której ramię ułatwia odkręcanie i zakręcanie zaworu. 
Zastanawia mnie czy autor projektując wariant SOLID brał pod uwagę zgodność rozmiaru gałki pokrętła 
z typowymi rozmiarami kluczy np. płaskich, z których w razie potrzeby będzie można skorzystać przy 
odkręcaniu opornego zaworu? 
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Projekt zaworu odpowietrzającego dla Arka Sp. z o.o. sp.k. 2016, 

podobnie jak poprzednio omawiane projekty, mamy do czynienia z prostym, atrakcyjnym wizualnie 
produktem. Byłoby miło zobaczyć jak autor wyobraża sobie cały węzeł instalacji grzewczej, ponieważ 
o estetyce całości instalacji decydować będzie najsłabsze ogniwo. Niepokoi mnie również podejście do 
projektowania w którym autor wyznaje: „Zaproponowana przeze mnie nowa forma zaworu 
odpowietrzającego zachęciła inżynierów do wzmożonych poszukiwań w zakresie działania zaworu”. 
Można to czytać dwojako. 1. Autor, nowoczesną i atrakcyjną formą projektu zmotywował zespół 
konstruktorów do udoskonalania produktu 2. Autor zaproponował atrakcyjną formę produktu, która 
zachęca inżynierów do szukania odpowiedzi na pytania: jak to ma być zrobione żeby działało? jak to ma 
być zrobione? Rodzi się pytanie: na jakim poziomie projektowania wzorniczego autor porusza się: cech 
wizualnych, cech wizualnych i użytkowych, cech wizualnych, użytkowych i konstrukcyjnych, a dodać 
należało myślenie systemowe, strategiczne itd. 

Projekt czaszy obudowy pompy cyrkulacyjnej z pulpitem sterowniczym to prawdopodobnie produkt 
przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych lub przemysłowych, który pozwala na regulację parametrów 
pompy. To przyzwoicie wyglądający i wdrożony projekt. Piszę prawdopodobnie, a następnie przyzwoicie 
wyglądający, a nie bardzo dobry, ponieważ pozbawiona opisu prezentacja, brak informacji o skali, 
sposobie użytkowania i wykonania nie pozwala na jego ocenę. Nie wiemy czy produkt zapewnia komfort 
manipulacji pokrętłem czy być może jest inaczej. 

Projekt rodziny lamp TUBIO LED. 

Projekt wdrożony przez Imperial Sp.z o.o. sp.k. i nagrodzony w Konkursie Gospodarczym Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego (w 2016 roku)oraz medalem Business Centre Club. 
Zaprezentowany produkt dobrze ilustruje motoryzacyjne inspiracje autora. Projekt należy do kategorii 
bardziej nastrojowych niż użytkowych. W tym kontekście chyba zbyteczne jest prezentowanie projektu 
w formie lampy oświetlenia ogólnego (wiszącej). Nie wiadomo czy produkt wykonany jest z metalu czy 
z tworzywa sztucznego. Pytanie zadaję w kontekście nieznanych cech produktu np. wielkości czy ciężaru 
lampy. Wspomniane cechy będą miały wpływ na stabilność lampy, a także na bezpieczeństwo osób 
przebywających w pobliżu lampy. 

Projekt lampy halowej LED typu HB. Projekt wdrożony przez firmę Metal Team Sp. z o.o. sp. k. 

W tym przypadku zabrakło elegancji poprzednich projektów. Rażą widoczne śruby i techniczne szczegóły 
mocowania. Ponadto w swoim portfolio dr Przemysław Majchrzak prezentuje również kilka projektów 
identyfikacji wizualnych, jedną stronę internetową oraz katalog produktów. Identyfikacja wizualna 
hospicjum w Darłowie obejmuje logo, papier firmowy A4, koperta DL, wizytówka. Identyfikacja firmy 
Breve- Tufvassons Sp.z o.o. obejmuje papier firmowy A4, koperta DL, wizytówka, teczka firmowa. Projekt 
identyfikacji  wizualnej „strefa relaksu” obejmuje logo, oznaczenie przebieralni, voucher. Projekt 
identyfikacji wizualnej Kospel S.A. obejmuje papier firmowy A4, koperta, wizytówka, nadruk na płycie CD, 
teczka firmowa. Projekt identyfikacji wizualnej parafii w Sławnie obejmuje: logo, papier firmowy A4, 
koperta DL, wizytówka, teczka firmowa. W przypadku projektu identyfikacji Parafii moja uwaga dotyczy 
projektu logo, który zawiera elementy graficzne, które po pomniejszeniu zanikają.  

Dalej autor prezentuje stronę internetową firmy Arka. Pozwoliłem sobie na testowanie tej strony. 
Nawigacja nie należy do łatwych i przyjemnych. W oknie wyszukiwania mamy opcje: sortowanie wg 
nazwy, sortowanie wg nowości. Pod jednym hasłem są wszystkie baterie kuchenne i łazienkowe oraz 
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akcesoria. Przeglądanie wyników odbywa się w formie przewijanej listy. Przełączenie stron wymaga 
każdorazowego sprawdzania, który przycisk nawigacyjny jest aktywny po naprowadzeniu na niego 
kursora. Wybrany produkt otwiera się w nowym oknie. Lupa pozwala na powiększenie wyłącznie 
fragmentu obrazu produktu. Moim zdaniem wyświetlenie powiększonego całego obrazu oszczędziłoby 
użytkownikowi czasu i natychmiast dało pełny obraz produktu. 

W opisie baterii B01, która jest wskazanym osiągnięciem naukowym lub artystycznym, czytamy: 
„Koncepcja B01 (fot. 10) w założeniu miała budzić pozytywne, aczkolwiek skromne wrażenia estetyczne 
[…] dobrze komponować się we współczesnych wnętrzach” dalej: „Baterie, jak większość produktów 
wprowadzanych na rynek polski, muszą spełniać normy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz 
normy materiałowe. To spore ograniczenie swobody twórczej podnosi poziom trudności zadania, ale też 
zmusza do wzmożonych poszukiwań i opracowania własnych metod badawczych.” „Technologia druku 
trójwymiarowego – dziś niezwykle popularna, pozwoliła dokonać szczegółowych badań ergonomicznych 
oraz sprawdzić czy zaproponowane krzywizny, konkretne decyzje w zakresie formy zewnętrznej pozwolą 
na swobodny przepływ wody.” W opisie nie ma żadnych informacji o poszukiwaniu wspomnianych 
„własnych metod badawczych” ani informacji na czym polegały szczegółowe badania ergonomiczne. 
Szukając informacji dotyczących tego produktu na stronie producenta nie znalazłem potwierdzenia faktu, 
że wspomniany projekt został wdrożony.  

W omawianym projekcie pochylenie korpusu baterii oddala wylewkę wody, która kieruje strumień wody 
pionowo w dół o około 2 – 2,5 cm do przodu. To niewiele. Znacznie bardziej funkcjonalne są rozwiązania, 
które kierują strumień wody do przodu udostępniając użytkownikowi większą przestrzeń pomiędzy 
umywalką a strumieniem wody. Nie dowiemy się jaka jest odległość strumienia wody od ściany umywalki 
ponieważ w prezentacji nie zobaczymy baterii razem z umywalką. Ponadto głowica, która zawsze 
prezentowana jest w pozycji neutralnej w rzeczywistości obraca się na boki w celu regulacji temperatury 
wody. Pomocne jest oznaczenie po której stronie baterii należy spodziewać się zimnej a po której ciepłej 
wody. Te same wątpliwości dotyczą baterii wannowej, w której wylewka analogicznie jak w wersji 
umywalkowej skierowana jest pionowo w dół. W tym przypadku wylewka nie służy wyłącznie do 
napełniania wanny ale także do mycia się, napełniania wiadra wodą etc. Skierowanie strumienia wody 
w kierunku środka wanny jest bardziej użyteczne. Tu również nie mamy możliwości oceny sposobu 
funkcjonowania baterii w zestawieniu z wanną. Nadmierne skupienie autora na efektach wizualnych, 
walorach estetycznych oraz chęci obniżenia kosztów produkcji nie przyniosło moim zdaniem 
oczekiwanych korzyści użytkowych. 

W baterii B02 autor sam przyznaje, że długie ramię uchwytu zmniejsza precyzję nastawy, szczególnie przy 
bocznym wychyleniu długiego ramienia a mimo to pozostawia projekt niezmieniony.  
Bateria B03, zdaniem autora „innowacyjna z zakresie obsługi” budzi moje największe wątpliwości. Ma 
odwrotny, podobny do komputerowego joysticka układ uchwytu baterii. Odchylanie tego uchwytu do tyłu 
wywołuje zwiększenie strumienia wody a przyciąganie go do siebie zmniejsza strumień wody i go zamyka. 
Sprawa komplikuje się przy odchylaniu uchwytu np. w prawo, ponieważ zakres ruchu 
podczas odwodzeniem nadgarstka (27 stopni)  jest dwukrotnie mniejszy niż podczas przywodzenia (66 
stopni). Z kolei, prostowanie nadgarstka (54 stopnie) jest dla nas bardziej kłopotliwe od zginania (95 
stopni). W typowych bateriach manipulacje uchwytem baterii odbywają się głównie za pomocą palców 
a tradycyjny układ funkcjonujący na zasadzie: podnoszenie uchwytu – otwieranie zaworu, zwiększanie 
strumienia wody oraz naciskanie- zamykanie dopływu wody jest logiczny i bardziej zrozumiały. Moim 
zdaniem w projektach baterii niewłaściwie został zdefiniowany problem projektowy. „Wrażenia 
estetyczne” nie są jedynym, a bynajmniej nie najważniejszym celem innowacyjnego produktu. 
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Bardzo chciałbym napisać coś dobrego. Niestety trzy zamieszczone w „Portfolio” projekty: modułowego 
zestawu ekspozytorów płytek ceramicznych, systemowego ekspozytora pionowego z ekspozycyjnymi 
modułami w układzie wertykalnym oraz koncepcyjny stojak na rowery nie dają mi takiej okazji.  
Modułowy zestaw ekspozycyjny z powodu zastosowanych w projekcie skosów to trudny do wykonania 
projekt. Skosy występują zarówno w segmentach elementów nośnych jak i na krawędziach elementów 
powierzchni wystawienniczych. Skosy występują zarówno na krawędziach powierzchni prostokątnych, jak 
i na krawędziach powierzchni w kształcie plusa. Obawy wywołują wystające powierzchnie ekspozycyjne 
wolnostojących elementów wyspowych. Łatwo wyobrazić sobie kolizję kupującego lub jego dziecka z taką 
powierzchnią. 
Systemowy ekspozytor pionowy wykorzystuje dwie przecinające się ramy umożliwiających mocowanie 
półek, ekspozytorów w kształcie wiatraków oraz podświetlanych powierzchni reklamowych. Konstrukcja 
przypomina rozwiązanie stosowane w domowych suszarkach do bielizny. Moje wątpliwości dotyczą 
przesłaniania przez konstrukcję eksponowanego towaru umieszczonego na półkach oraz utrudnionego do 
nich dostępu. Mam też wątpliwości dotyczące formy eksponowania paneli podłogowych w pionie oraz 
umieszczania ich w metalowej ramce z zaokrąglonymi narożnikami.  
Projekt koncepcyjny stojaka na rowery rodzi moje pytanie jak to jest zrobione. Szczególnie w kontekście 
chęci użycia stali i „tworzywa sztucznego z grupy PCV”. Obawiam się, że PCV nie zagwarantuje trwałości 
produktu przeznaczonego do użytkowania w przestrzeni publicznej. Dziwi mnie także wizualizacja, na 
której rower zapinany jest przy pomocy dwóch zapięć typu U-lock. Oddzielnie za ramę i przednie koło, 
kiedy można to zrobić przy pomocy jednego zapięcia. 
Ocena dorobku naukowego, wystawowego, publikacji, wystąpieniach na konferencjach. 
Zaprezentowana przez dr Przemysława Majchrzaka działalność wypada bardzo skromnie. Mam wrażenie, 
że autor ogranicza się do aktywności w środowisku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i kilku 
wybranych lokalnych lokalizacjach zewnętrznych. Trzy z pięciu podanych lokalizacji wystawowych odbyło 
się za granicą w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Tam też dr Przemysław Majchrzak wygłosił swój referat. 
Drugi referat wygłosił na Uniwersytecie Janka Kupały w Grodnie na Białorusi. Przytacza też dwa inne, 
wystąpienia. Dr Przemysław Majchrzak jest autorem jednej publikacji. W punkcie dotyczącym 
opracowywania ekspertyz przytacza opinie dotyczące postępowań przetargowych na uczelni. Był też 
czterokrotnie sekretarzem konkursów studenckich i raz jurorem w Międzynarodowym Konkursie 
organizowanym przez Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Jego projekty badawcze realizowane 
na uczelni w ramach badań statutowych polegały na „Tworzeniu i weryfikacji niekonwencjonalnych 
i konwencjonalnych rozwiązań technicznych w drewnie dla projektowanych elementów wyposażenia 
wnętrz (mebla). Kreowanie nowych produktów w oparciu o własności fizyczne drewna. Poszukiwanie 
rozwiązań konstrukcyjnych, strukturalnych i materiałowych w projektowaniu mebli tapicerowanych.” 
Otrzymane czterokrotnie nagrody Rektora Politechniki Koszalińskiej, w tym raz za uzyskanie stopnia 
doktora, świadczą o dużej aktywności organizacyjnej na uczelni. Nie dotyczy to, lub o tym nie pisze, 
działalności związanej z opracowywaniem lub doskonaleniem programów dydaktycznych. 
Ocena działalności dydaktycznej 
Ocena powstała na podstawie dokumentacji: „Dydaktyka” (Portfolio_Dydaktyka_Majchrzak.pdf) 
W publikacji brakuje spisu treści, numeracji stron. Niejasny jest opis zawartości. Strona pierwsza zawiera 
tekst, który sugeruje nazwę pracowni: „Podstawy Projektowania Środków Transportu”. Tymczasem 
z informacji podanych w dokumentacji (Autoreferat) nie wynika fakt prowadzenia przez dr Przemysława 
Majchrzaka takiego przedmiotu. Od 2012 roku dr Przemysław Majchrzak jest kierownikiem Pracowni 
Projektowania Produktu III. W latach 2007-2012 był asystentem w Instytucie Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej. Niestety nie podaje nazwy pracowni w której był asystentem. 
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W krótkim opisie programu pracowni informuje o tym, że zadania projektowe polegają na 
zaprojektowaniu przez studentów „jeździków” dziecięcych - obiektach jednośladowych bez napędu. 
Studenci wykonują własnoręcznie modele lub prototypy pojazdów w skali 1:1.  
Wykorzystywanie modelowania roboczego i wykonywanie modelu funkcjonalnego w skali 1:1 w procesie 
dydaktycznym uważam za bardzo dobrą podstawę każdego projektowania. Niektóre z zaprezentowanych 
efektów pracy dydaktycznej wyglądają dobrze. Niestety nie wszystkie obiekty zaprezentowane są 
z dzieckiem co ułatwiłoby ich ocenę. Nie chciałbym oceniać prac studentów, ale atrakcyjny model ze 
strony 4 (czerwone koła) prezentuje kilka konstrukcyjnych i kilka groźnych dla dziecka błędów. W swojej 
działalności dydaktycznej zakładam dwuetapową realizację procesu projektowego, tak aby w pierwszej 
fazie wyłapać błędy i w drugiej fazie doprowadzić do zrealizowania poprawionej wersji projektu. 
Strona 10, przedmiot Projektowanie Produktu, 5,6 semestr. Problematyka w tej pracowni jest związana 
z przedmiotami codziennego użytku, meble, oświetlenie, obiekty małej architektury. Definiowanie 
problemów odbywa się na podstawie ogólnie formułowanych zagadnień: np. „Posiedzenie”, „Światło 
dla…”. Proces projektowy wykorzystujący modelowanie w skali 1:1, realizację prototypów, 
umożliwiających ocenę projektów oraz zadania konkursowe realizowane we współpracy z przemysłem 
oceniam pozytywnie. Zaprezentowane efekty pracy studentów są zadawalające. Moje wątpliwości 
dotyczą sposobu definiowania celów, potrzeb, przebiegu procesu projektowego i osiąganiu przez 
studentów określonych kompetencji. Definiowanie problemów na podstawie ogólnie formułowanych 
zagadnień: np. „Posiedzenie”, „Światło dla…” nie jest definiowaniem problemów. Moim zdaniem zadania 
(taboret, rzeźbiarskie formy lamp) nie stanowią szczególnie ambitnego wyzwania projektowego 
w kontekście szybko zmieniających się potrzeb gospodarczych i  społecznych, których studenci mogliby się 
podjąć na 5 i 6 semestrze. moje największe wątpliwości budzą dyplomowe projekty lamp. Jeszcze bardziej 
dziwią mnie takie same tematy realizowane na dyplomach magisterskich. Czym studia magisterskie różnią 
się od licencjackich? Jakie nowe kompetencje studenci nabyli na studiach magisterskich? Na studiach 
magisterskich oczekiwałbym wyższego poziomu projektów niż „Projekt systemu mebli miejskich” z rurek.  
Projekt identyfikacji wizualnej zaprezentowany w grupie dyplomów magisterskich to nie najlepszy 
projekt, a piktogramy tam zaprezentowane szczególnie. 
Konkluzja  

Z uwagi na nieprofesjonalne przygotowanie dokumentacji habilitacyjnej, utrudniającej właściwą ocenę 
zaprezentowanego dorobku, brak pogłębionej refleksji związanej z projektowaniem, w szczególności 
w kontekście społecznym, organizacji procesu projektowego, narzędzi projektowania, analizy informacji 
i definiowania potrzeb oraz skromny dorobek naukowy oraz wkład w tworzenie i wymianę wiedzy i myśli 
projektowej, niewielką ilość publikacji (jedna) i innych form popularyzacji wzornictwa uważam, że dr 
Przemysław Majchrzak nie spełnia wymagań Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

 W związku z powyższym nie popieram wniosku o nadanie panu dr Przemysławowi Majchrzakowi stopnia 
doktora habilitowanego.  

Dr hab. Andrzej Sobaś  


