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Wstęp

Wzornictwo przemysłowe [Industrial de-
sign] jest działalnością o charakterze twór-
czym, mającym określić formalne wartości 
przedmiotów wytwarzanych przemysłowo. 
Definicja zaproponowana przez Międzynaro-
dową Radę Stowarzyszeń Wzornictwa Prze-
mysłowego zwraca uwagę na rolę designu 
w nadawaniu technologii postaci użytecz-
nej i w konsekwencji sprzedawalnej, jednak 
z zachowaniem indywidualnego charakte-
ru. Dobre wzornictwo stanowi więc jeden 
z czynników budujących przewagę konku-
rencyjną firm. 

Niniejsza publikacja jest prezentacją wy-
ników badań ankietowych przeprowadzo-
nych pod koniec 2007 r. w ramach pilotażu 
„Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce”, 
będącego elementem projektu europejskiego 
Wzmacnianie Regionalnej Strategii Innowa-
cji – RIS Małopolska (InnoRegioMalopolska). 
Projekt ten, realizowany w ramach 6. Progra-
mu Ramowego, ma na celu wsparcie pro-
cesu wdrażania Regionalnej Strategii Inno-
wacji Województwa Małopolskiego na lata 
2005-2013.

W trakcie przeprowadzonych badań uzy-
skano 177 ankiet wypełnionych przez firmy 
działające w Małopolsce oraz 345 przez stu-
dentów krakowskich wyższych uczelni. W ra-
mach badań podmiotów gospodarczych wy-
odrębniono dwie grupy. Pierwsza z nich ob-

jęła mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które aplikowały i otrzymały środki finanso-
we z funduszy unijnych w ramach wybra-
nych działań Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw na lata 2004-2006. Do drugiej grupy 
zaliczono zasadniczo przedsiębiorstwa, któ-
re ubiegały się o dofinansowanie w ramach 
działań Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na 
lata 2004-2006.

Celem badań ankietowych była analiza 
poziomu wiedzy na temat wzornictwa prze-
mysłowego oraz określenie stopnia postrze-
gania designu jako czynnika budującego prze-
wagę rynkową podmiotów gospodarczych. 
Utworzenie Regionalnego Centrum Wzor-
nictwa Przemysłowego jest jednym z zadań 
zapisanych w Regionalnej Strategii Innowa-
cji Województwa Małopolskiego 2005-2013. 
Z tego też względu przeprowadzone bada-
nia ankietowe dotyczyły poziomu i charakte-
ru zapotrzebowania na funkcjonowanie Cen-
trum Designu w Krakowie, zgłaszanego przez 
działające w regionie firmy. W celu przybli-
żenia aktywności Wydziału Form Przemy-
słowych Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie w niniejszej publikacji zaprezentowane 
zostały wybrane prace studentów Pracowni 
Rozwoju Nowego Produktu.
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groups. The first one included micro, small 
and middle-sized companies which applied 
for, and were granted financial means from 
the EU fund, as part of a project called SPO 
WKP (The Sectoral Programme for the Op-
erating, Growth, and the Competitiveness of 
Firms), which was carried out from 2004 till 
2006. The second group covered the com-
panies that applied for financial means as part 
of ZPORR (The Integrated Programme of Re-
gional Development and Operations) pro-
gramme from 2004-2006.

The aim of the research was to analyze 
the knowledge on industrial design and define 
the degree to which design is perceived as a 
factor building up the company’s advantage 
on the market. Establishing a Regional Cen-
tre no Industrial Design is one of the objec-
tives stated in the Regional Innovation Strat-
egy of Malopolska (2005-2013). Therefore, 
the research conducted was concerned spe-
cifically with the demands of companies oper-
ating in the region as far as the functioning of 
the Design Centre in Krakow is concerned. 
This publication presents selected works of 
the Academy of Fine Arts students (Industri-
al Design faculty).

Introduction

Industrial design is a creative activity, 
which is to define formal value of the ar-
tifacts produced industrially. The definition 
proposed by the International Council of so-
cieties of Industrial Design (ICSID) draws 
our attention to the significance of design 
in making technology functional and conse-
quently easily sellable, bearing in mind that it 
should have an individual character. There-
fore, good design constitutes one of the main 
factors building the company’s advantage on 
the market.

This publication shows the results of the 
survey conducted at the end of 2007 as a 
part of the ‘Industrial design in Malopolska’ 
project, which belonged to the larger Euro-
pean plan called the ‘Strengthening of the Re-
gional Innovation Strategy (RIS-P) for Malo-
polska’ (InnoRegioMalopolska). Carried out 
as a constituent of 6th General Program, it 
was to support the process of introducing 
‘Regional Innovation Strategy’ (RIS-P) in the 
region of Malopolska from 2005 till 2013.

The questionnaire was filled in by 177 
company members from Malopolska and 
345 students from different universities in 
Krakow. They have been divided into two 
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wzornictwa takich państw jak Finlandia, Szwe-
cja i Dania.

Odpowiedzią na ekspansję wzornic-
twa skandynawskiego była wzmacniająca 
się w połowie ubiegłego wieku pozycja sty-
lu włoskiego, mającego charakter luksuso-
wy, drogi, o wysokiej jakości i wysmakowa-
nych formach. Równolegle coraz większego 
znaczenia nabierało wzornictwo amerykań-
skie, które zostało wykorzystane przez prze-
mysł przestawiający się na produkcję cywilną 
po okresie II wojny światowej. Szczególnym 
zainteresowaniem projektantów w Stanach 
Zjednoczonych stało się wyposażenie do-
mów, zwłaszcza w sprzęt zmechanizowa-
ny. Wzornictwo zaczęło być postrzegane 
jako czynnik skłaniający klientów do wymia-
ny urządzeń, które pozostawały sprawne, 
lecz o niemodnym już wyglądzie. Z czasem 
wzornictwo przemysłowe stało się czynni-
kiem kreującym ludzkie zachowania, czego 
przykładem może być zmiana formy słucha-
nia muzyki, jaka nastąpiła w efekcie powsta-
nia walkmana.

W Polsce pod koniec XIX w. jednym 
z rozwijających się kierunków sztuki była tak 
zwana sztuka stosowana, określana inaczej 
mianem użytkowej, a więc dotyczącej projek-
towania przedmiotów codziennego użytku. 
Istotną rolę w promowaniu tak pojętej sztu-
ki odegrał Stanisław Witkiewicz, twórca stylu 
zakopiańskiego. Organizacją promującą nowe 
idee w zakresie wzornictwa przemysłowego 

Rozwój wzornictwa przemysłowego za-
początkowany został przez Rewolucję Prze-
mysłową, która rozpoczęła się w Wielkiej 
Brytanii w połowie XVIII w. Początkowo 
wzornictwo postrzegano jako jeden z wy-
miarów procesu produkcji, nadzorowane-
go przez osoby o wykształceniu technicz-
nym. Dopiero powstały w Anglii w połowie 
XIX w. ruch Arts and Crafts (Sztuk i Rze-
miosł) postulował współpracę pomiędzy ar-
tystą i wykonawcą. Podwaliny nowoczesne-
go wzornictwa przemysłowego związane 
są jednak z Bauhausem, tj. szkołą istnieją-
cą w Niemczech w latach 20. i 30. XX wie-
ku. Celem nowoczesnego wzornictwa, po-
wstałego i promowanego w tej szkole, było 
wyprodukowanie przedmiotu jednoczącego 
wartości intelektualne, praktyczne, handlowe 
i estetyczne, co wymagało twórczego zasto-
sowania nowych technologii1. Wypracowane 
podstawowe zasady wzornictwa przemysło-
wego zostały przyjęte w Europie i nazwane 
stylem międzynarodowym. 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
i cenionych na świecie stylów wzornictwa 
przemysłowego jest wzornictwo skandynaw-
skie cechujące się starannym wykonaniem, 
prostotą, oszczędnością oraz wykorzysta-
niem tradycyjnych, naturalnych materiałów, 
jak drewno i szkło. Opracowanie przemysło-
wych technologii masowej produkcji sprzę-
tów z drewna i sklejki stało się wizytówką 

Wzornictwo przemysłowe 
– o czym mówimy?

1 Ch., P. Fiell: Design XX wieku, Ta-
schen GmbH, Koln 2002, s. 2.
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1 Ch., P. Fiell: Design of the XX cen-
tury, Taschen GmbH, Koln 2002, 
p. 2.

The development of industrial design be-
gan in the middle of XVIII century and was 
caused by the Industrial Revolution in Great 
Britain. At first, design was perceived as one 
of the technical elements of production, su-
pervised by people of engineering qualifi-
cations. Then, in XIX century the Arts and 
Crafts movement began postulating the co-
operation with the artist during the produc-
tion of goods. However, the true founda-
tions of industrial design are connected with 
Bauhausem (German school that existed in 
20’s and 30’s of the XX century). The aim 
of the modern design, established and pro-
moted there, was to produce a product that 
would combine intellectual, practical, com-
mercial and aesthetic values, which required 
creative usage of new technology1. Final basic 
principles of industrial design were accepted 
in Europe and given the official name of in-
ternational style. 

One of the best recognized and most 
appreciated styles of industrial design is the 
Scandinavian one, which is admired for its ex-
ceptionally careful workmanship, simplicity, 
economy and the usage of traditional, natu-
ral materials such as wood and glass. Master-
ing industrial technologies of mass production 
in wood and plywood has become a trade-
mark of such countries as Finland, Sweden, 
and Denmark.

In the middle of the past century Ital-
ian style developed, which on a contrary to 
the Scandinavian one, was luxurious, expen-
sive, of prime quality and sophisticated form. 
At that time American design was gaining 
more and more significance. It was used by 
the industry focused on civil production after 
WWII. Designers in the Unites States were 
particularly interested in house equipment, 
especially mechanized appliances. Designs 
started to be perceived as a factor encourag-
ing customers to replace their devices which 
were still functional, however of unfashion-
able look. With time industrial design has be-
come a factor determining peoples’ behav-
iour (e.g. a change in a form of listening to 
the music which took place when a walkman 
appeared on the market).

At the end of XIX century in Poland, one 
of the best developing trends in art was the 
so-called applied art (functional art) which 
was concerned with the objects of everyday 
usage. Stanislaw Witkiewicz, the author of the 
Zakopane style, played an important role in 
promoting such perceiving of art. The Society 
of Polish Applied Art, which was established in 
1901 widely promoted new ideas in industri-
al design. Krakow was generally an important 
centre of the Polish design thought. The As-
sociation of Architecture, Sculpture, Painting, 
and Craft, established by the architect Adolf 

Industrial Design
– what is it?
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przez kilka już pokoleń projektantów. Po-
zostaje mieć nadzieję, iż ta nowa instytucja 
przyczyni się nie tylko do podniesienia jakości 
wzornictwa, ale także rozwoju świadomości 
estetycznej mieszkańców i wpisze się w re-
alizację wizji Norwida, by „...do talerza, do 
szklanki pięknej, do kosza uplecionego pięk-
nie, cała cyrkulacja idei piękna w czasie da-
nym uwidomiona była”1.

było Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, 
powstałe w 1901 r. Kraków odegrał istotną 
rolę w rozwoju polskiej myśli wzorniczej. To 
tutaj działał od 1911 r. Związek Architektu-
ra, Rzeźba, Malarstwo, Rzemiosło ARMR, któ-
rego współzałożycielem był m.in. architekt 
Adolf Szyszko-Bohusz. W budynku powsta-
łego w latach 1906-1910 Muzeum Technicz-
no-Przemysłowego działało stowarzyszenie ar-
tystów i rękodzielników Warsztaty Krakowskie 
(1913-1926), stawiające sobie za cel pod-
niesienie kultury życia codziennego. Konty-
nuacją idei Warsztatów Krakowskich była po-
wstała w 1926 r. Doświadczalna Spółdzielnia 
Artystów i Rzemieślników Ład, z którą zawią-
zani byli najwybitniejsi członkowie Warszta-
tów Kra kowskich.

Obecnie w byłym budynku Muzeum 
Tech niczno-Przemysłowego mieści się Wydział 
Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Uczelnia ta jako pier wsza w Pol-
sce rozpoczęła kształcenie w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego na początku lat 60. 
XX wieku.

W okresie powojennym instytucją zajmu-
jącą się wykorzystaniem rodzimych tradycji 
tworzenia form przemysłowych było powsta-
łe w Warszawie w 1947 r. Biuro Nadzoru Es-
tetyki Produkcji. Zostało ono w 1950 r. prze-
kształcone w funkcjonujący do chwili obecnej 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który zaj-
muje się między innymi promocją i wspiera-
niem polskiego wzornictwa, prowadzeniem 
własnych prac badawczych, a także pomo-
cą firmom na każdym etapie powstawania 
nowego produktu. Utworzenie w Krakowie 
Centrum Designu stanowić będzie kontynu-
ację działań podejmowanych w tym mieście 

1 C., K., Norwid, Promethidion, 
1851

Wzornictwo przemysłowe – o czym mówimy?
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1 C., K., Norwid, Promethidion, 
1851

Industrial Design – what is it?

Szyszko-Bohusz, worked there since 1911. 
In the same building where from 1906 till 
1910 a Museum of Industry and Technolo-
gy existed, operated the Association of Kra-
kow’s Artists and Craftsmen (1913-1926). Its 
tradition was continued even after 1926. He 
made a goal for himself to elevate the culture 
of the everyday life. A continuation of the idea 
of Cracow’s – Workshops came into being in 
1926, the year the Experimental Coopera-
tive of Artists and Craftsmen – the Order with 
which the most outstanding members of Cra-
cow’s – Workshops are associated.

At present, the Technical-Industrial Mu-
seum is situated in the Department of indus-
trial Academes of Fine Arts in Cracow. This 
college was the first in Poland began educa-
tion in the range of industrial design at the 
beginning of the 60’s. XX Century.

Aesthetic Production Supervision Office 
was an institution set up in Warsaw in 1947 
dealing with making use of the native tradi-
tion in creating the industrial forms during the 
post-war era. It was transformed in 1950 into 
existing till the present day The Institute of In-
dustrial Design. The organization is responsi-
ble for the promotion and support of Polish 
industrial design and conducting its own re-
search, as well as helping other companies 
on all stages of creating a new product. Set-
ting up the Design Centre in Krakow will be 
a continuation of actions taken in this city by 
several generations of designers. We hope 
that this new institution will not only contrib-
ute to improving the quality of industrial de-
sign but also will help in developing the aes-
thetical awareness of the city dwellers and 

match the concept developed by Norwid 
“…may a plate, a beautiful glass or wonder-
fully woven basket show the circulation of 
beauty in a given time”1.
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• Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o.o. (Polska)

• Technology Enterprise Kent 
(Wielka Brytania)

• META Group (Włochy)
• Thuringen Innovative (Niemcy)

W ramach 
InnoRegioMałopolska m.in.…

• Przeprowadzono badania popytu oraz 
podaży innowacji w Małopolsce.

 Celem badań była ocena zapotrzebowa-
nia na innowacje, jakie zgłaszają mikro, 
małe i średnie fi rmy z regionu oraz zde-
fi niowanie podaży innowacji generowa-
nej przez wiodące instytucje naukowo-ba-
dawcze działające w Małopolsce.

• Przygotowano analizę porównawczą 
popytu na innowacje i podaży innowa-
cji w Małopolsce.

 Analiza podaży innowacji oraz popytu na 
innowacje wsparta badaniami jednostek 
pośredniczących w przepływie innowacji 
doprowadziła do wskazania „luk” między 
obiema stronami tego procesu.

• Funkcjonuje Małopolska Rada Innowacji.
 Rada jest szeroką reprezentacją biznesu, 
świata nauki i samorządu terytorialnego, 

InnoRegioMa łopolska (pe łna nazwa 
„Wzma  cnianie Regionalnej Strategii Innowacji 
– RIS Małopolska”) to projekt europejski, któ-
rego celem jest pomoc w skutecznym wdra-
żaniu Regionalnej Strategii Innowacji Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2005-2013. 
Dzięki udziałowi w projekcie partnerów za-
granicznych z regionów: Kent, Umbria i Tu-
ryngia, możliwe jest wzbogacenie RSI o ich 
wieloletnie doświadczenie w zakresie inno-
wacyjnego rozwoju regionów. 

Projekt InnoRegioMalopolska trwa 32 
miesiące, tj. 01.06.2005 – 31.01.2008, a je-
go realizacja współfinansowana jest z 6. Pro-
gramu Ramowego UE.

Partnerzy 

W skład konsorcjum wchodzi 4 partnerów 
polskich oraz 3 partnerów zagranicznych:
• Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego – Departament Transportu, 
Gospodarki i Infrastruktury (Polska – koor-
dynator)

• Uniwersytet Jagielloński – Centrum In-
nowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 
Uniwersytetu (Polska) 

• Politechnika Krakowska – Centrum Trans-
feru Technologii Politechnika Krakowska 
(Polska)

Co to jest 
InnoRegioMałopolska?
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• Krakow University of Technology (Po-
litechnika Krakowska – Centrum Transferu 
Technologii Politechnika Krakowska); (Po-
land)

• Krakow Technology Park (Krakowski Park 
Technologiczny Sp. z o.o.); (Poland)

• Technology Enterprise Kent; 
(Great Britain)

• META Group; (Italy)
• Thuringen Innovative; (Germany)

‘InnoRegioMalopolska’ 
included among others: 

• Conducting a research on the supply 
and demand of innovation in Malopol-
ska.

 The aim of the research was to judge the 
demand for innovations lodged by micro, 
small, and average-sized companies from 
Malopolska, and also to defi ne the sup-
ply of innovations generated by the lead-
ing scientifi c institutions operating in Malo-
polska. 

• Carrying out an analysis comparing the 
demand and supply for innovations in 
Malopolska.

  It was supported by the research of indi-
viduals operating as links in the fl ow of in-

‘InnoRegioMalopolska’ is a European 
project. (the full name: The Strengthening 
of Regional Innovation Strategy – RIS Malo-
polska) Its aim is to support effective imple-
mentation of a Regional Innovation Strategy 
in Malopolska (RSI-P) from 2005 till 2013. 
Owing to foreign partners’ participation from: 
Kent, Umbria and Thuringia, it is possible to 
enrich the RSI-P with their long-standing ex-
perience in the branch of innovative region 
development. 

The project ‘InnoRegioMalopolska’ lasts 
for 32 months (1.06.2005-31.01.2008) and it 
is funded by the EU 6th General Program.

Partners

There are 4 Polish partners and 3 foreign 
partners in the consortium:
• The Offi ce of the Marshal of the region 

of Malopolska – Department of Trans-
port, Economy and Infrastructure (Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma ło pol-
skie go – Department Transport, Gospo-
darki i Infrastruktury); (Poland – main co-
ordinator)

• Jagiellonian University in Krakow (Uniw-
ersytet Jagielloński – Centrum Innowacji, 
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwer-
sytetu); (Poland) 

What is 
InnoRegioMalopolska?
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Podstawowym za łożeniem pilotażu 
„Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce” 
jest rozpoznanie rynku potencjalnie zainte-
resowanych wzornictwem przemysłowym 
wśród przedsiębiorców i studentów z wo-
jewództwa małopolskiego. Zaprezentowane 
w niniejszej publikacji wyniki badań pozwa-
lają na określenie stanu świadomości i wie-
dzy na temat wzornictwa przemysłowego 
oraz zdefiniowanie działań niezbędnych dla 
stworzenia skutecznej sieci współpracy po-
między producentami i projektantami, któ-
rzy działają w izolacji.

Dzięki realizacji projektu InnoRegioMa-
łopolska nawiązana została w regionie plat-
forma współpracy na rzecz efektywniejszego 
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Więcej informacji na temat projektu na stro-
nie: http://www.wrotamalopolski.pl/root_In-
nowacyjnosc

pełni funkcję integrującą, inicjującą i koor-
dynującą wsparcie dla innowacji i innowa-
cyjności w działaniach władz regionalnych, 
samorządów lokalnych i biznesu.

• Działa portal internetowy „Innowacyj-
ność w Małopolsce”.

 http://www.wrotamalopolski.pl/root_In-
nowacyjnosc

• Zorganizowano trzy sesje Małopolskich 
Warsztatów Innowacji.

 Poszczególne sesje poświęcone były opra-
cowywaniu wizji rozwoju Małopolski jako 
regionu innowacyjnego, generowaniu po-
mysłów na projekty, których realizacja po-
zwoliłaby zbliżyć się do stanu zakładanego 
w wizji oraz wskazaniu źródeł fi nansowa-
nia w celu realizacji wskazanych innowa-
cyjnych projektów.

• Wdrożono dwa projekty pilotażowe:
– Spotkania Branżowe w Małopolsce
– Badania „Wzornictwo przemysłowe w Ma-
łopolsce”.

 Celem Spotkań Branżowych było ułatwie-
nie nawiązania współpracy między fi rmami 
a naukowcami oraz umożliwienie przed-
siębiorcom skorzystania z potencjału na-
ukowo-badawczego małopolskich uczelni. 
W ramach InnoRegioMałopolska zorgani-
zowano dwa spotkania branż: odlewniczej 
oraz obuwniczej z regionu. 

Co to jest InnoRegioMałopolska?

Grzegorz Matusik i Tomasz Wagner, 
Projekt koncepcyjny samochodu kempingowego, 2003 r.
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The most fundamental aim of the intro-
ductory project ‘Industrial Design in Malo-
polska’ is to find entrepreneurs and students 
from Malopolska interested in industrial de-
sign services. The results of the research con-
ducted presented in this publication allow us 
to draw some important conclusions over 
the needs of the market of industrial design 
in this area and the defining of necessary ac-
tivities for the creation of an efficient network 
of cooperation between producers and de-
signers whom act together.

Owing to the ‘InnoRegioMalopolska’ 
project there has been established coop-
eration in this region aiming at introducing 
the Regional Innovative Strategy more ef-
fectively.

More information on the following web-
site: http://www.wrotamalopolski.pl/root_In-
nowacyjnosc

novations, which lead to indicating ‘gaps’ 
between the two sides of this process. 

• Innovation Council of Malopolska func-
tioning.

 It is concerned with the issues of busi-
ness, science, and local government. It in-
tegrates initiates and coordinates the sup-
port of local governments and business.

• Operating of a web portal ‘Innovation in 
Malopolska’

 http://www.wrotamalopolski.pl/root_In-
nowacyjnosc

• Organizing three sessions of ‘Innovation 
Workshop in Malopolska’.

 Each session was devoted to planning the 
development of Malopolska as an innova-
tive region; to generate ideas on projects 
whose realization would allow to draw on 
the state founded vision and to display-
ing fi nancing sources for the purpose of 
the realization of the indicated innovative 
projects.

• Introducing two introductory projects:
– Trade Meeting in Malopolska
– Research ‘Industrial Design in Malopol-

ska’.
 The aim of the fi rst one was to facilitate 

cooperation between the companies and 
scientists, and to enable the entrepreneurs 
to use the scientifi c potential of Malopolska 
universities. As part of the ‘InnoRegioMa-
lopolska’ project there were two meetings 
organized on the casting and shoe trade.

What is InnoRegioMalopolska?
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tą tradycyjną). Stanowi to 15,4% wysłanych 
zaproszeń. 

Przedstawiciele firm, którzy odmówili 
udziału w badaniu, w przeważającej więk-
szości za przyczynę rezygnacji z wypełnia-
nia kwestionariusza podawali rodzaj prowa-
dzonej działalności, który w ich przypadku 
był zupełnie niezwiązany ze wzornictwem 
przemysłowym. Wielu z nich reprezento-
wało firmy doradcze, informatyczne, praw-
nicze, medyczne, stomatologiczne, kosme-
tyczne, stricte usługowe oraz wszelkiego 
rodzaju hurtownie. W grupie podmiotów 
zaproszonych do udziału w badaniach znaj-
dowały się także przedsiębiorstwa, w któ-
rych temat wzornictwa przemysłowego był 
zupełnie nieznany.

Druga grupa badawcza objęła przedsię-
biorstwa, które ubiegały się o dofinansowa-
nie w ramach działania 3.4 Mikroprzedsię-
biorstwa Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
na lata 2004-2006, uczestniczyły jako bene-
ficjenci ostateczni w działaniu 2.5 Promocja 
przedsiębiorczości ZPORR oraz inne firmy, 
które wyraziły zainteresowanie uzyskaniem 
dofinansowania w ramach funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej3. W większości 
podmioty z tej grupy to firmy młode, działa-
jące na rynku tylko kilka lat, co wynika z za-
łożeń ZPORR dotyczących obu wymienio-
nych priorytetów.

Metodologia badań

Istotnym celem pilotażowego projektu 
„Wzornictwo przemysłowe w Małopol-
sce” było zbadanie poziomu zainteresowa-
nia i stopnia wiedzy przedsiębiorstw na te-
mat designu. Badaniami przeprowadzonymi 
w okresie październik – grudzień 2007 r. ob-
jęte zostały dwie grupy firm (próby badaw-
cze) działających na terenie województwa 
małopolskiego. 

Pierwsza próba objęła mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które aplikowały 
i otrzymały środki finansowe z funduszy unij-
nych w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Wzrost Konkurencyjności Przed-
siębiorstw na lata 2004-2006, działania: 2.1 
Wzrost konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez doradztwo, 2.2.1 
Dotacje na innowacyjne inwestycje, 2.3 Do-
tacje na inwestycje1. Do badania ankietowe-
go zostało wytypowanych 585 firm z sek-
tora MSP2. 

W celu uzyskania zakładanej liczby od-
powiedzi wykorzystano dwa kanały wysyłko-
we: pocztę tradycyjną oraz pocztę elektro-
niczną. W celu zdopingowania firm do odsy-
łania wypełnionych formularzy ankietowych 
prowadzono akcję telefoniczną. W rezulta-
cie podjętych działań uzyskano 90 wypeł-
nionych ankiet (w tym 24 odesłane pocz-

Wyniki badań ankietowych 
firm w Małopolsce

1 W dalszej części niniejszego opra-
cowania będą też używane nazwy: 
„grupa badawcza SPO WKP”, „gru-
pa SPO WKP”, „pierwsza grupa ba-
dawcza”.

2 W badaniach wzięło też udział 
5 dużych fi rm (zatrudniających przy-
najmniej 250 osób). 

3 W dalszej części niniejszego opra-
cowania będą też używane nazwy: 
„grupa badawcza ZPORR”, „grupa 
ZPORR”, „druga grupa badawcza”.
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The majority of the representatives of the 
companies who refused to take part in the 
research justified their decision by the fact 
that their activity was not connected to in-
dustrial design in any way. Most of them be-
longed to the sector of services such as ad-
visory, legal, medical, dental, cosmetic and 
many other trades and industries. Some of 
the companies invited to take part in the re-
search were totally unfamiliar to the subject 
of industrial design. 

The second research group included 
the companies which applied for the funds 
as part of the ZPORR (The Integrated Pro-
gramme of Regional Development and Op-
erations) project for the years 2004-2006, 
took part as ultimate beneficiaries in acting 
of the 2.5 Enterprise Promotion, and oth-
er companies which showed interest in ob-
taining the funds as part of the EU structur-
al funds3. In most cases the members of this 
group are the developing companies exist-
ing on the market only for few years which 
complies with both principles concerning the 
priorities mentioned above. 

In the case of the second group, the ques-
tionnaires were sent to 676 companies by 
traditional and electronic mail. 43 compa-
nies did not receive their questionnaires. In 
some cases this was caused by the compa-
ny’s change of address or its liquidation (due 
to their short existing they were most liable 
to collapse). It should be pointed out that 

Methodology

A very important element of the project 
‘Industrial Design in Malopolska’ was to check 
the companies’ knowledge and level of in-
terest in the subject of design. The research 
conducted between October and December 
2007 involved two groups of companies op-
erating in Malopolska. 

The first group included micro, small and 
medium-sized companies, which applied for 
and were granted financial means from the 
EU fund as part of SPO WKP (The Sectoral 
Programme for the Operating, Growth, and 
the Competitiveness of Firms) project be-
tween 2004 and 2006; section 2.1: The in-
crease of competitiveness of small and me-
dium-sized companies through consultancy, 
section 2.2.1: Subsidies for innovative in-
vestments, section 2.3: Subsidies for invest-
ments1. Additionally, 585 companies from 
the Ministry of Treasury2 have been chosen 
to take part in the poll. 

In order to gather the needed amount of 
data, traditional post and email were used. 
Those responsible for sending back the ques-
tionnaires were reminded to do so by phone. 
In the end, 90 questionnaires were gath-
ered, among them 24 sent back by tradition-
al post, which constitutes 15.4% of all sent 
questionnaires. 

1  Later also called SPO WKP , and 
the fi rst research group.

2 There were also 5 large compa-
nies included which employ 250 
people. 

3 Later also called ZPORR or the 
second research group

The results of a research 
conducted in Malopolska
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W przypadku drugiej grupy badawczej 
ankiety wysyłano zarówno pocztą tradycyjną, 
jak i elektroniczną do łącznie 676 przedsię-
biorstw. Do 43 firm, do których wysłano for-
mularze ankietowe pocztą tradycyjną, kore-
spondencja nie dotarła – prawdopodobnie na 
skutek zmiany adresu lub zakończenia dzia-
łalności gospodarczej (ze względu na młody 
wiek były to podmioty najbardziej zagrożone 
upadkiem w początkowej fazie funkcjonowa-
nia na rynku). Należy dodać, iż 7 firm usłu-
gowych zaproszonych do badania wyraziło 
całkowity brak zainteresowania wypełnianiem 
ankiety, stwierdzając wręcz, iż wzornictwo 
przemysłowe nie ma zastosowania w bran-
ży usługowej. Natomiast jedna firma zajmu-
jąca się wzornictwem przemysłowym złożyła 
deklarację chęci włączenia się w działania słu-
żące popularyzacji idei wzornictwa, w szcze-
gólności w kontekście pozyskiwania dofinan-
sowania wzornictwa przez przedsiębiorstwa 
(jednak nie wypełniła ankiety).

W drugiej próbie badawczej ankietę osta-
tecznie wypełniło 87 przedsiębiorstw, czy-
li 12,9% z tych, do których wysłano zapro-
szenie. 

Podstawowa charakterystyka 
ankietowanych firm i źródła 
pochodzenia stosowanych 
przez nie wzorów 
przemysłowych

Ankietowane firmy należące do obu grup 
badawczych powstawały pomiędzy 1945 
a 2006 rokiem, jednak w przeważającej czę-

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

Tabela 1. Struktura badanych firm według roku założenia (obie grupy badawcze)

Lp. Rok założenia firmy Liczba firm % całości % całości 
(w grupach)

1 1945 1 0,56%

3,4%

2 1946 1 0,56%

3 1958 1 0,56%

4 1968 1 0,56%

5 1968 1 0,56%

6 1979 1 0,56%

7 1981 1 0,56%

11,9%

8 1982 2 1,13%

9 1983 2 1,13%

10 1984 1 0,56%

11 1985 1 0,56%

12 1897 2 1,13%

13 1988 4 2,26%

14 1989 8 4,52%

15 1990 4 2,26%

27,1%

16 1991 7 3,95%

17 1992 8 4,52%

18 1993 3 1,69%

19 1994 8 4,52%

20 1995 6 3,39%

21 1996 3 1,69%

22 1997 4 2,26%

23 1998 5 2,82%

24 2000 2 1,13%

57,1%

25 2001 10 5,65%

26 2002 6 3,39%

27 2003 5 2,82%

28 2004 22 12,43%

29 2005 46 25,99%

30 2006 10 5,65%

31 Brak odp. 1 0,56% 0,6%

SUMA - 177 100,00% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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7 companies refused to fill in the formula at 
all, expressing their lack of interest in the is-
sue of industrial design, claiming that it has no 
significance whatsoever for the service sec-
tor. One company concerned with industrial 
design expressed its willingness to take part 
in all actions popularizing design; particularly 
in the context of gaining refinancing for the 
development of firms (however they did not 
fill in the poll)

In the second research, 87 companies 
filled in the questionnaire which constituted 
12.9% of all companies that were sent it.

Basic characteristics of the 
companies polled and the 
sources of industrial designs 
used by them

All the companies questioned were set 
up between 1945 and 2006. However, the 
vast majority of them were set up after 1989. 
Companies existing since 2000 (101 compa-
nies, 57.1%) are to most numerous. The sec-
ond largest group is constituted by companies 
set up in the 90’s, XX century (48 companies, 
27.1%). The data is shown in Table 1. 

All the questioned companies within 
the SPO WKP group came into existence 
between 1945 and 2004. Most numerous 
among them is the group of business enti-
ties established in the 90s (45 companies), 
which comprises 50% of all the subjects from 
the group. A significant amount of compa-
nies was established in the 80s (21 compa-

Table 1. Questioned companies presented according to the date of establishment 
(both research groups)

Item 
number

Date of the
establishment

Number of 
companies % of the whole % of the whole 

(in groups)

1 1945 1 0.56%

3.4%

2 1946 1 0.56%

3 1958 1 0.56%

4 1968 1 0.56%

5 1968 1 0.56%

6 1979 1 0.56%

7 1981 1 0.56%

11.9%

8 1982 2 1.13%

9 1983 2 1.13%

10 1984 1 0.56%

11 1985 1 0.56%

12 1897 2 1.13%

13 1988 4 2.26%

14 1989 8 4.52%

15 1990 4 2.26%

27.1%

16 1991 7 3.95%

17 1992 8 4.52%

18 1993 3 1.69%

19 1994 8 4.52%

20 1995 6 3.39%

21 1996 3 1.69%

22 1997 4 2.26%

23 1998 5 2.82%

24 2000 2 1.13%

57.1%

25 2001 10 5.65%

26 2002 6 3.39%

27 2003 5 2.82%

28 2004 22 12.43%

29 2005 46 25.99%

30 2006 10 5.65%

31 No info 1 0.56% 0.6%

In total - 177 100.00% 100.0%

Source: self-conducted research based on questionnaires.

The results of a research conducted in Malopolska
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ści są to podmioty założone po 1989 roku. 
Najliczniejszą grupę reprezentują przedsię-
biorstwa najmłodsze – działające na rynku 
od 2000 roku (101 firm, 57,1%). Dużą gru-
pę stanowią również firmy powstałe w latach 
90. XX wieku (48 firm, 27,1%). Sytuację tę 
przedstawia Tabela 1.

W grupie SPO WKP wszystkie ankieto-
wane firmy powstały pomiędzy 1945 a 2004 
rokiem. Spośród nich najliczniejsza jest gru-
pa podmiotów założonych w latach 90. (45), 
co stanowi 50% wszystkich badanych z tej 
grupy. Znacząca liczba firm powstała w la-
tach 80. (21, czyli 23%) oraz w latach 2000-
2004 (18, 20%). Natomiast pozostałe 6 firm 
zostało założonych pomiędzy 1945 a 1979 
rokiem (7%). 

W grupie ZPORR przeważały przedsię-
biorstwa prowadzące działalność od zaled-
wie dwóch lub mniej lat i zatrudniające do 
9 pracowników. 65,1% z nich zostało za-
łożonych w okresie 2005-2006. Pozosta-

Tabela 2. Typ prowadzonej działalności badanych podmiotów (obie grupy badawcze)

Lp. Typ prowadzonej działalności

Liczba podmiotów danego typu % udział w grupie badawczej

Grupa SPO 
WKP

Grupa 
ZPORR

Łącznie
Grupa SPO 

WKP
Grupa 

ZPORR
Łącznie

1 produkcyjny 49 36 85 54,4% 41,4% 48%

2 produkcyjno-usługowy 15 23 38 16,7% 26,4% 21,5%

3 produkcyjno-usługowo-handlowy 10 - 10 11,1% - 5,6%

4 usługowy 6 28 34 6,7% 32,2% 19,2%

5 produkcyjno-handlowy 6 - 6 6,7% - 3,4%

6 handlowy 2 - 2 2,2% - 1,1%

7 usługowo-handlowy 2 - 2 2,2% - 1,1%

SUMA 90 87 177 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

łe powstały w następujących latach: 2004 
– 20,9%, 2003 – 5,8%, 2001 – 4,6%. Tyl-
ko 3 firmy założono w latach 90. XX wieku 
(1997 i 1994 – 3,4%). Jedna firma nie udzie-
liła odpowiedzi.

Tabela 2 prezentuje strukturę badanych 
podmiotów według typu prowadzonej dzia-
łalności z podziałem na grupę SPO WKP 
i ZPORR (w ujęciu ilościowym i procento-
wym). Prawie połowę badanych stanowiły fir-
my produkcyjne (85, 48%). Dużą grupę re-
prezentowały przedsiębiorstwa produkcyj-
no-usługowe (28, 21,5%) i usługowe (34, 
19,2%). Zatem można stwierdzić, że w pra-
wie 90% badaniem objęte były firmy zajmu-
jące się produkcją i/lub usługami. Pozostali re-
spondenci to przedsiębiorstwa „mieszane”: 
produkcyjno-usługowo-handlowe (6, 3,4%), 
produkcyjno-handlowe (2, 1,1%) oraz po 
dwie firmy handlowe i usługowo-handlowe 
(razem 2,2%).

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce
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nies, which constitutes 23%), and between 
2000-2004 (18, 20%). The 6 remaining com-
panies were established between 1945 and 
1979 (7%).

Within the ZPORR group prevailed the 
companies, which have been running a busi-
ness for two or less years, and which have 
been employing up to 9 employees. 65.1% 
of them were established between 2005 and 
2006. The remaining were set up in the fol-
lowing years: 2004 – 20.9%, 2003 – 5.8%, 
2001 – 4.6%. Only 3 companies were estab-
lished in 1990s (1997 and 1994 – 3.4%). One 
company did not provide the information. 

Table 2 depicts the structure of the an-
alyzed subjects, with their type of business 
taken into consideration, and the division into 
SPO and ZPORR (presented in quantity and 
percentage). Production companies consti-
tuted almost half of the questioned subjects 
(85, 48%). Production-service (28, 21.5%) 
and service companies (34, 19.2%) were also 

Table 1. Type of an activity (both research groups)

Item 
number

Type of activity

Number of companies % of the research group

SPO WKP
group

ZPORR
group

In total
SPO WKP

group
ZPORR
group

In total

1 production 49 36 85 54.4% 41.4% 48%

2 service-production 15 23 38 16.7% 26.4% 21.5%

3 service-production-trading 10 - 10 11.1% - 5.6%

4 service 6 28 34 6.7% 32.2% 19.2%

5 production-trading 6 - 6 6.7% - 3.4%

6 trading 2 - 2 2.2% - 1.1%

7 service-trading 2 - 2 2.2% - 1.1%

In total 90 87 177 100% 100% 100%

Source: self-conducted questionnaire.

The results of a research conducted in Malopolska

represented by a large group of subjects. It 
could be claimed that production and serv-
ice companies comprised almost 90% of the 
questioned subjects. The ones remaining are: 
production-service-trading (6, 3.4%), pro-
duction-trading (2, 1.1%), and two of each: 
trading and service-trading companies (2.2% 
altogether).

The unquestionable majority of the com-
panies taking part in the research were the 
subjects which employ less than 50 employ-
ees (small companies) – 77.4% (137 compa-
nies), among which the prevailing group was 
the one employing up to 9 employees (micro 
companies) – 36.2% (64 companies). There 
were less then 20% (34 companies) of the 
medium – sized enterprises, and only 2.8% 
(5 subjects) of the big companies. 

Most of the sources, from which the 
questioned companies acquire industrial 
designs, either use the existing designs (78, 
44.1%), or buy the ready ones (51, 28.8%). 
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wych firmom zewnętrznym. Najmniej popu-
larne jest dawanie zleceń projektantowi ze-
wnętrznemu (np. w formie umowy o dzieło; 
14, 7,9%). 6,8% respondentów nie odpo-
wiedziało na to pytanie. Możliwe jednak było 
wybieranie kilku źródeł.

Rysunek 1 przedstawia informacje o źró-
dłach pochodzenia wzorów przemysłowych, 
w grupie SPO WKP (można było wskazać 
więcej niż 1 odpowiedź). Badane przedsię-
biorstwa w zdecydowanej większości wy-
korzystują w bieżącej działalności elemen-
ty wzornictwa przemysłowego lub przynaj-
mniej potrafią to pojęcie zdefiniować i/lub 
scharakteryzować. Jak można odczytać z Ry-
sunku 1, ankietowani wskazywali, że zatrud-
niają na stałe własnego projektanta posiada-
jącego formalne wykształcenie w tym zakre-
sie (36,7%). Kolejne 26,7% firm zatrudnia 
na stałe osobę, która przygotowuje projek-
ty wzorów przemysłowych, ale nie posiada 
formalnego wykształcenia, a 42,2% przed-

Zdecydowana większość firm biorących 
udział w badaniu to podmioty zatrudniają-
ce poniżej 50 pracowników (firmy małe) – 
77,4% (137 firm), wśród których najliczniej-
sza była grupa zatrudniająca do 9 pracowni-
ków (mikroprzedsiębiorstwa) – 36,2% (64 
firmy). Przedsiębiorstw średnich było nie-
spełna 20% (34 firm), natomiast dużych za-
ledwie 2,8% (5 podmiotów).

Jeśli chodzi o źródła, z których ankie-
towane firmy pozyskują wzory przemysło-
we, to najwięcej z nich (78, 44,1%) korzy-
sta po prostu z istniejących wzorów lub ku-
puje gotowe wzory (51, 28,8%). Jedna piąta 
firm (37, 20,9%) korzysta na stałe z własne-
go projektanta posiadającego formalne wy-
kształcenie z zakresu wzornictwa, natomiast 
niewiele mniej (34, 19,2%) zatrudnia na sta-
łe osobę odpowiedzialną za przygotowanie 
wzorów, ale nie posiadającą formalnych kwa-
lifikacji w tej dziedzinie. Z kolei 14,1% firm 
(25) zleca wykonywanie wzorów przemysło-

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

Rysunek 1. Źródło pochodzenia wzorów przemysłowych wyrobów wytwarzanych w firmach (grupa SPO WKP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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in the field designer (36.7%). While 26.7% 
permanently employ a person responsible 
for preparing the designs, though not formal-
ly qualified for the job, the next 42.2% make 
use of the existing designs. Only some of the 
questioned (13.3%) hires other companies 
to prepare industrial designs for them. 10% 
of the questioned have signed a contract for 
a specific task with designers, and less than 
19% buy ready projects.

Within the second research group two 
main methods of acquiring industrial patterns 
could be distinguished: either using (46% of 
the answers) or purchase (39%) of the ready 
patterns. Commission to the outside com-
panies is the next source from those indicat-
ed (15%). 16.1% of those questioned per-
manently employ a person who prepares 
industrial patterns, but it is only in the case 
of 4.6% of the companies that the design-
er is formally educated in the field of indus-
trial design (in the remaining 11.5% cases 

One fifth of the companies (37, 20.9%) per-
manently make use of services of a formal-
ly – educated designer, while not many less 
(34, 19.2%) permanently employ a person 
responsible for preparing the designs, though 
not formally qualified for the job. 14.1% (25) 
of the companies give commissions to other 
companies for industrial designs. Commis-
sions to the outside designers (e.g. as a spe-
cific-task contract; 14, 7.9%) are the least 
popular. 6.8% of those questioned did not 
answer the question. However, it was pos-
sible to choose a few sources. 

Diagram 1 depicts information about the 
sources of industrial designs’ in the SPO WKP 
group (more than one option was possible). 
The majority of the questioned companies 
makes use of some of the elements of in-
dustrial design, or can at least define and/or 
characterize the term. As it is shown in Dia-
gram 1, the questioned answered that they 
permanently employ a formally – educated 

The results of a research conducted in Malopolska

Diagram 1. The sources of industrial designs of the goods produced in companies (SPO WKP group)

Source: self-conducted questionnaire.
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zapewne związane z małą liczbą pracowni-
ków zatrudnianych przez badane firmy, które 
nie są w stanie stworzyć i utrzymywać dodat-
kowego etatu wyłącznie dla celów opraco-
wania wzorów. Obie duże firmy z tej grupy 
odpowiedziały, iż zatrudniają na stałe wła-
snych projektantów posiadających wykształ-
cenie kierunkowe w tym zakresie. Wyniki 
badań w tym zakresie przedstawione są na 
Rysunku 2.

Ankietowane przedsiębiorstwa pytane 
o oczekiwania co do działalności Centrum 
Designu w Krakowie najczęściej wymienia-
ły trzy usługi:
• oferowanie usług w zakresie wzornic-

twa po cenach niższych niż rynkowe (72, 
40,7%)

• promowanie znaczenia wzornictwa prze-
mysłowego (72, 40,7%)

• organizowanie szkoleń w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego (71, 40,1%).

siębiorstw korzysta z istniejących wzorów. 
Niewielu spośród ankietowanych (13,3%) 
uzyskuje wzory przemysłowe dzięki zleceniu 
ich wykonania firmie zewnętrznej. Umowy 
o dzieło z projektantami podpisuje 10% an-
kietowanych, natomiast niespełna 19% firm 
kupuje gotowe wzory. 

W drugiej grupie badawczej można wy-
różnić dwie główne metody pozyskiwania 
wzorów przemysłowych: wykorzystywanie 
już gotowych wzorów (46% udzielonych 
odpowiedzi) oraz zakup gotowych wzorów 
(39%). Kolejnym źródłem jest zlecanie wy-
konania wzorów przemysłowych firmom ze-
wnętrznym (15%). 16,1% badanych przed-
siębiorstw zatrudnia na stałe osobę, która 
przygotowuje projekty wzorów przemysło-
wych, ale tylko w przypadku 4,6% firm jest 
to projektant z wykształceniem w zakresie 
wzornictwa przemysłowego (w pozostałych 
11,5% przypadkach są to osoby bez formal-
nego wykształcenia w tym zakresie). Jest to 

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

Rysunek 2. Źródło pochodzenia wzorów przemysłowych wyrobów wytwarzanych w firmach (grupa ZPORR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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A remarkable number of the questioned 
expects the Centre to offer the services at 
the market prices (48, 27.1%) and to organ-
ize a contest for the best projects in the re-
gion (35, 19.8%). Only 5 companies (2.8%) 
think that the Centre should not offer any 
services in the field of industrial design, but 
should only inform about companies offer-
ing this type of services. More than one op-
tion was possible. 

It is worth observing that in the first re-
search group 61 out of 90 companies (almost 
70%) made an attempt to define the term 
‘industrial design’. For the majority of them it 
means a process of designing various designs 
of products intended for mass production, 
the aim being to augment the aestheticism 
of the manufactured objects for everyday 
use. In their opinion, thanks to the process-
es of industrial design a product becomes 
more attractive, functional, aesthetical, and 
is frequently identified with the trade mark. 

the person is without such education). It is 
probably linked to the small amount of em-
ployees employed by the questioned compa-
nies, which are not able to create and keep 
an additional job, for the exclusive purpose 
of preparing the designs. According to the 
provided answers, the two big companies 
from this group permanently employ their 
own designers with formal education in the 
field. Diagram 2 depicts the results of the re-
search in this field.

Asked about their expectations towards 
the Centre of Design in Krakow, the ques-
tioned companies usually enumerated three 
services:
• offering the design services at prices lower 

than the market ones (72, 40.7%)
• promoting the signifi cance of industrial de-

sign (72, 40.7%)
• organizing trainings in industrial design 

(71, 40.1%).

Diagram 2. The sources of industrial designs of the goods produced in companies (ZPORR group)

Sources: self-conducted questionnaire.
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dów panujących w modzie, a także nadawa-
nie produktom szczególnych walorów wizu-
alnych. Jak zaznaczyli ankietowani, procesy 
wzornictwa przemysłowego wiążą się rów-
nież z wykonaniem prototypu projektowa-
nego produktu (urządzenia) oraz wizualiza-
cji przestrzennej i pełnej dokumentacji. Zda-
niem respondentów, procesy te sprawiają, że 
powstający produkt znajduje się w harmonii 
z otaczającym światem.

Ciekawe definicje przyniosła analiza dru-
giej próby badawczej. Pośród ankietowanych 
25% (22 firmy), w tym w przeważającej czę-
ści firmy produkcyjne, podjęły wysiłek zde-
finiowania pojęcia „wzornictwo przemysło-
we”. W zasadzie definicje te były spójne, 
odnoszące się przede wszystkim do połą-
czenia sztuki użytkowej i produkcji funkcjo-
nalnych wyrobów („sztuka użytkowa i kre-
acja produktu”, „opracowanie produktu ład-
nego i praktycznego”, „sztuka użytkowa dla 
przemysłu”, „wykorzystywanie sztuki dla po-
trzeb produkcji i usług, w życiu codziennym”). 
Dodatkowe wskazywane elementy to este-
tyka wyrobów oraz zmienność wzornictwa 
w odniesieniu do mody („wysoka jakość musi 
być piękna”, „aspekty estetyczne w produk-
cji”, „moda w produkcji”). Firmy podawały 
również pozytywne i negatywne oddziaływa-
nie wzornictwa dla ich funkcjonowania: „ma 
ogromne, a może najważniejsze znaczenie 
dla atrakcyjności i poziomu sprzedaży pro-
duktów”, „wysokie ceny sztucznie podbija-
ne przez projektantów”. Natomiast ze stro-
ny firm usługowych pojawiły się odpowiedzi 
definiujące wzornictwo jako identyfikację wi-
zualną firm.

Duża część respondentów oczekuje, że 
Centrum będzie oferować usługi po cenach 
rynkowych (48, 27,1%) oraz że będzie orga-
nizować konkurs na najlepszy projekt wyrobu 
w regionie (35, 19,8%). Tylko 5 firm (2,8%) 
uznało, że Centrum nie powinno oferować 
usług w zakresie wzornictwa przemysłowe-
go a jedynie informować o firmach zajmują-
cych się tego typu usługami. Można było wy-
bierać więcej niż jedną odpowiedź.

Należy zauważyć, że w pierwszej próbie 
badawczej 61 spośród 90 ankietowanych firm 
(prawie 70%) podjęło się próby zdefiniowa-
nia pojęcia „wzornictwo przemysłowe”. Dla 
większości firm oznacza ono procesy projek-
towania różnego rodzaju wzorów wyrobów 
przeznaczonych do masowej produkcji, co 
ma na celu podnoszenie estetyki wytwarza-
nych przemysłowo przedmiotów codzien-
nego użytku. Zdaniem respondentów, dzięki 
procesom wzornictwa przemysłowego wy-
roby stają się bardziej atrakcyjne, funkcjo-
nalne, estetyczne, a także są utożsamiane 
z marką firmy. Te wszystkie cechy sprawiają, 
że produkty zwracają uwagę potencjalnych 
klientów. Według ankietowanych, wzornic-
two przemysłowe to także nadawanie pro-
jektowanemu produktowi takich cech, któ-
re określają strukturalne i funkcjonalne rela-
cje, czyniąc dany wyrób spójną całością i to 
zarówno z punktu widzenia producenta, jak 
i użytkownika. Dla niektórych respondentów 
wzornictwo przemysłowe jest utożsamiane 
z kształtem przedmiotu i jego budową, kolo-
rystyką, wyrafinowaną formą z zachowaniem 
ergonomii. Dla respondentów pojęcia „ładne 
i użyteczne” to inaczej uwzględnianie tren-

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce
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‘fashion in production’). The companies pro-
vided positive and negative aspects of the in-
fluence of the design over the function: ‘it has 
enormous, or is maybe even of utmost sig-
nificance to the attractiveness and sales fig-
ures’, ‘high prices artificially pushed by de-
signers’. Meanwhile, the service companies 
often define designing as a visual identifica-
tion of a company.

Companies’ expectations 
towards the Centre of Design 
in Krakow

To the question about the purposeful-
ness of the creation of the Centre of De-
sign in Krakow (industrial design) as much as 
88.7% (157) of the questioned companies 
responded ‘yes’ and as few as 2.8% (5) re-
sponded ‘no’. 8.5% (15) of the companies 
did not answer the question. 

In the SPO WKP group 89% of the ques-
tioned companies think that the founding of 
the Centre of Design in Krakow may be use-
ful. Additionally, the questioned specified their 
expectations towards this subject. 55 com-
panies (66.1%) marked that industrial design 
services should be offered at lower than the 
market price. The promotion of industrial de-
sign’s role (48, 53.3%) was on the second 
place as far as their expectations were con-
cerned. The questioned found the Centre’s 
task of design training (33, 36.7%) very im-
portant, as well as the one of organizing con-
tests for the best projects in the region (24, 
26.7%). Only 7 companies (7.85) wish the 

All these aspects result in drawing attention 
of the prospective customers to the prod-
uct. According to those questioned, industrial 
design means also attributing features, which 
would specify the structural and functional re-
lations, to the designed product, making it a 
consistent whole from points of view both 
the manufacturer and the user. For some of 
the questioned industrial design is identified 
with the shape and structure of the product, 
its colour, and sophisticated shape with pre-
served ergonomics. The terms ‘pretty and 
useful’ mean taking fashion trends into con-
sideration and attribution of special visual val-
ues. The questioned observed that industrial 
design processes are also linked to the reali-
zation of the prototype of the project (appli-
ance), its spatial visualization, and complete 
documentation. According to them, these 
processes make the emerging product har-
monious with the surrounding world. 

The analysis of the second part of the 
research resulted in interesting definitions. 
Among the questioned, 25% (22 compa-
nies), predominantly the production ones, 
made an attempt to define the term ‘indus-
trial design’. The definitions were general-
ly consistent, mainly referring to the com-
bination of the applied art and production 
of the functional products (‘applied art and 
creation of the product’, ‘preparation of the 
ready and practical product’, ‘applied art in 
industry’, ‘exploitation of art for the bene-
fit to production and services in everyday 
use’). Aestheticism of the products and var-
iability of designs in relation to fashion were 
additionally specified (‘high quality has to be 
beautiful’, ‘aesthetic aspects in production’, 
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jawia się również liczbą odpowiedzi udzielo-
nych na pytania dotyczące oczekiwań wobec 
Centrum. Odpowiedzi te wskazują na szero-
kie oczekiwania przedsiębiorców w zakresie 
aktywności Centrum. Wszystkie firmy sądzą, 
iż powinno ono zajmować się świadczeniem 
usług w zakresie wzornictwa przemysłowe-
go, a nie stanowić jedynie źródła informacji 
o firmach je oferujących. 

W grupie ZPORR w zakresie innych form 
świadczenia usług przez Centrum Designu 
prawie połowa ankietowanych (47%) widzi 
potrzebę oferowania przez Centrum usług 
z zakresu wzornictwa przemysłowego, ale 
co zaskakujące – po cenach rynkowych. Je-
dynie niecałe 20% badanych uważa, że Cen-
trum powinno stosować preferencyjne ceny 
(niższe niż rynkowe). 

Ponadto znaczna część przedsiębiorstw 
z grupy drugiej (43%) wskazuje na koniecz-
ność organizowania przez Centrum szkoleń 
mających na celu popularyzację idei wzornic-
twa, z kolei ponad jedna czwarta ankietowa-
nych (28%) oczekuje działalności związanej 
z promocją znaczenia wzornictwa przemy-
słowego. Jedynie 12,6% (11 firm) popiera or-
ganizację konkursu na najlepszy projekt wy-
robu w regionie. 

Obie grupy ankietowanych wskazały 
w formularzu ankietowym propozycje za-
dań, którymi powinno zająć się Centrum 
Designu. Według ankietowanych, ważnym 
elementem działalności tego podmiotu po-
winno być prowadzenie szerokiej akcji in-
formacyjnej dotyczącej aspektów formal-
no-prawnych związanych ze wzornictwem. 
Centrum powinno także informować o ist-

Oczekiwania firm w stosunku 
do działalności Centrum 
Designu w Krakowie

Na pytanie o celowość utworzenia 
w Krakowie Centrum Designu (wzornictwa 
przemysłowego) aż 88,7% (157) przedsię-
biorstw biorących udział w badaniu odpo-
wiedziało „tak”, a zaledwie 2,8% (5) wska-
zało na „nie”. 8,5% (15) firm nie udzieliło 
żadnej odpowiedzi.

W grupie SPO WKP 89% ankietowanych 
firm wskazało celowość utworzenia Cen-
trum Designu w Krakowie. Dodatkowo re-
spondenci sprecyzowali oczekiwania wobec 
tego podmiotu. 55 firm (66,1%) zaznaczyło, 
że usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego powinny być oferowane po cenie niż-
szej niż rynkowa. Na drugim miejscu wśród 
oczekiwań ankietowanych znalazła się pro-
mocja znaczenia wzornictwa przemysłowego 
(48, 53,3%). Do istotnych zadań Centrum 
respondenci zaliczyli ponadto prowadzenie 
szkoleń w zakresie wzornictwa (33, 36,7%) 
oraz organizowanie konkursów na najlepszy 
projekt w regionie (24, 26,7%). Tylko 7 firm 
(7,8%) chciałoby, aby Centrum oferowało 
usługi po cenach rynkowych, a 5 (5,6%) uwa-
ża, że głównym zadaniem powinno być jedy-
nie informowanie o firmach zajmujących się 
wzornictwem przemysłowym.

Także w drugiej próbie badawczej pra-
wie wszystkie ankietowane firmy opowia-
dają się za utworzeniem w Krakowie Cen-
trum Designu (88% udzielonych odpowie-
dzi było na „tak”, w pozostałych przypadkach 
brak odpowiedzi). Zainteresowanie to prze-

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce
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In the provided form, both groups spec-
ified proposals of tasks, which the Centre of 
Design should concentrate on. According to 
those questioned, running a widespread in-
formative campaign concerning the formal – 
legal aspects connected with the design in-
dustry is an important element of the subject’s 
activity. The Centre should also inform about 
the existing trends, facilitate communication 
between designers and companies, e.g. 
through creation of the designers’ database. 
The promotion of Polish industrial designs 
in Europe was considered significant as well. 

It would be useful to mention the fol-
lowing from the expectations towards the 
Centre: 
• proposing unique designs, 
• creating the possibility of consulting one’s 

own designs with qualifi ed professionals, 
• creating the possibility of establishing co-

operation with industrial design companies 
through the Centre, and composing a per-
manent price list of such services.

More than half of the questioned expects 
that the Centre of Design in Krakow will be 
offering designing of products (114, 64.4%), 
and proposing the corporate image (logo-
type, banner, letterhead paper) – 57.1% (101 
companies). Around one third of the com-
panies counts for the Centre’s services in 
the field of projects both of packaging (61, 
34.5%) and of websites (56, 31.6%). 18.6% 
(33) of the questioned expects projects of 
the interior (commercial, office). 5.6% of the 
companies has different expectations; 5.1% 
did not provide any answer (more than one 
option was possible).

Centre to offer the services at market pric-
es, and 5 (5.6%) is of the opinion that in-
forming about companies dealing with this 
type of services should be its main and ex-
clusive task.

Similarly, in the second part of the re-
search almost all of the questioned compa-
nies were in favour of the founding of the 
Centre of Design in Krakow (88% of the an-
swers were positive, while in the remaining 
cases no answers were provided). The inter-
est is manifested by the amount of respons-
es provided to the questions concerning the 
expectations towards the Centre, which ap-
pear to be high. All the companies think that 
the Centre should deal with rendering the 
design services, and should not restrict itself 
to being the source of information about of-
fering them companies. 

Within other forms of service rendered 
by the Centre, almost half of the questioned 
(47%) from the ZPORR group acknowledg-
es that it is important that the Centre offered 
industrial design services, but, surprisingly, 
they think it should be at the market prices. 
Only less than 20% of the questioned think 
that the Centre should offer favourable pric-
es (lower than the market ones). 

Additionally, a remarkable amount of 
companies from the second group (43%) 
indicates the necessity of need of organizing 
some trainings by the Centre, the aim being 
to popularize the idea of designing, while al-
most one fourth (28%) expects activities con-
nected with the promotion of the industrial 
design’s role. Only 12.6% (11 companies) 
support the idea of organization of the con-
test for the best projects in the region.

The results of a research conducted in Malopolska
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w zakresie projektowania opakowań (61, 
34,5%) oraz projektowania stron interne-
towych (56, 31,6%). Natomiast 18,6% (33) 
ankietowanych oczekuje projektowania wy-
posażenia wnętrz (handlowych, biurowych). 
5,6% firm ma inne oczekiwania; 5,1% nie 
udzieliło odpowiedzi (można było zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź).

Rysunek 3 prezentuje odpowiedzi doty-
czące typów usług, które powinno realizować 
Centrum Designu, według respondentów 
z grupy SPO WKP. Najwięcej, bo 68% firm 
wskazało, że Centrum powinno zajmować 
się projektowaniem produktów. Na projek-
towanie wizerunku przedsiębiorstwa (logo, 
banery, papier firmowy) wskazało 53% ba-
danych. Sporą liczbę głosów (36%) uzyska-
ło projektowanie stron internetowych oraz 
opakowań (29%). Znacznie mniej, bo tyl-
ko 18% firm wskazało, że Centrum powin-

niejących trendach, ułatwiać kontakt projek-
tantów z firmami np. poprzez stworzenie 
bazy danych o projektantach. Do ważnych 
zadań Centrum zaliczono także promocję 
polskich wzorów przemysłowych w Europie.

Wśród innych oczekiwań wobec Cen-
trum, warto wymienić następujące:
• proponowanie unikatowego wzornictwa, 
• możliwość konsultacji własnych wzorów 

z wykwalifi kowanymi specjalistami,
• możliwość nawiązania współpracy z fi rma-

mi zajmującymi się wzornictwem za po-
średnictwem Centrum i wypracowanie 
stałego cennika takich usług.

Ponad połowa badanych oczekuje, że 
Centrum Designu w Krakowie oferować bę-
dzie projektowanie produktów (114, 64,4%) 
oraz projektowanie wizerunku firmy (logo, 
banery, papier firmowy) – 57,1% (101 firm). 
Około jedna trzecia liczy na usługi Centrum 

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

Rysunek 3. Oczekiwania wobec Centrum Designu w Krakowie (grupa SPO WKP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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In case of the second part of the research 
one might feel tempted to analyze the ac-
quired results, linking the demand for a spe-
cific sort of service to the type of company. 
Production companies are predominantly in-
terested in the products’ designing, with less-
er interest in packaging designs. Meanwhile, 
service companies are primarily interested 
in corporate image designs. Website crea-
tion and interior design are also of interest 
to latter companies. Such a situation proves 
that the production companies are primarily 
interested in the usage of industrial design in 
their basic activities, while service companies 
have to search for suitable spheres of their 
activities where the achievement of design 
could be exploited. 

Among other types of services which 
should be performed by this subject the ques-
tioned indicated also the need for aid in pene-
tration into the ready market with new indus-
trial designs. Additionally, they emphasized 

Diagram 3 depicts the answers refer-
ring to the types of service, which should 
be realized by the Centre of Design accord-
ing to those questioned from the SPO WKP 
group. The majority of the companies (68%) 
think that the Centre should design prod-
ucts. Designing of the corporate image (log-
otype, banner, letterhead paper) was chosen 
by 53% of the questioned. A considerable 
amount of support gained the website (36%) 
and packaging (29%) designing. 18% of the 
companies think that the Centre should of-
fer the services in the fields of interior design 
and furnishing (commercial, office).

In the case of the ZPORR group the same 
types of service, i.e. those concerning the 
product’s design and creation of the corpo-
rate image, were considered salient (61% ex 
quo). There appear equally great demands for 
designing the packaging (40%) and creating 
websites (28%). Diagram 4 depicts the re-
sults of the research. 

Diagram 3. Expectations towards the Centre of Design in Krakow (SPO WKP group)

Source: self-conducted questionnaire.
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usługowych największym zainteresowaniem 
cieszy się projektowanie wizerunku firmy. 
Również niemałym zainteresowaniem wśród 
firm usługowych wzbudzają usługi z zakresu 
tworzenia stron internetowych oraz projek-
towania wnętrz. Pokazuje to, iż firmy pro-
dukcyjne w pierwszej kolejności zaintereso-
wane są wykorzystaniem wzornictwa w pod-
stawowej swojej działalności, natomiast firmy 
usługowe poszukują odpowiednich sfer swo-
jej działalności, w których mogą wykorzystać 
zdobycze wzornictwa. 

Wśród innych typów usług, które powin-
ny być świadczone przez ten podmiot, an-
kietowani wskazywali przede wszystkim po-
moc w wejściu na nowe rynki zbytu z no-
wymi wzorami przemysłowymi. Podkreślali 
też istotność promocji wzornictwa, organi-
zacji stosownych szkoleń oraz konkursów na 
najlepszy wzór przemysłowy.

no świadczyć usługi w zakresie projektowa-
nia i wyposażenia wnętrz (handlowych, biu-
rowych). 

W przypadku grupy ZPORR za istotne 
uznano te same typy usług, tj. usługi w zakre-
sie projektowania produktów oraz tworze-
nia wizerunku firmy (ex quo po 61%). Rów-
nie duże potrzeby występują w zakresie pro-
jektowania opakowań (40%) oraz tworzenia 
stron internetowych (28%). Wyniki badań 
prezentuje Rysunek 4.

W przypadku drugiej próby badawczej 
można dodatkowo pokusić się o analizę po-
wyższych wyników, rozdzielając zapotrze-
bowanie na rodzaje usług w zależności od 
rodzaju firm. Przedsiębiorstwa produkcyjne 
zainteresowane są w głównej mierze projek-
towaniem produktów, w drugiej kolejności 
wskazują na zapotrzebowanie w sferze pro-
jektowania opakowań. Natomiast wśród firm 

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

Rysunek 4. Oczekiwania wobec Centrum Designu w Krakowie (grupa ZPORR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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services – only one of the questioned claimed 
to know such a Polish company, while 3 oth-
ers claimed to know the foreign ones. 

In the first group questioned the knowl-
edge about the industrial design compa-
nies manifests itself in being well – informed 
about their offer (43% indications). 30% of 
the questioned claimed to know the finan-
cial aspects of such services. 21% is informed 
about the period of time which is taken by the 
process of industrial design production. It is 
worth mentioning that almost 50% of those 
questioned did not provide any answer to the 
question in spite of the fact that it was possi-
ble to choose more than one answer. 

 Subjects from the second group ques-
tioned have shown a comparably poor knowl-
edge of the design market. Slightly more than 
half of the questioned provided answers rel-
evant to the subject. However, it should be 
emphasized that this particular half of the 
questioned has usually a complex knowledge 

the significant role of the design promotion 
and organization of both special trainings and 
contests for the best design projects.

The knowledge of the indus-
trial design companies’ offer

The companies taking part in the research 
know only a little about the subjects offer-
ing industrial design services. Less than half 
(45.2%, 80) is acquainted with the servic-
es offered by those companies, 38.4% (68) 
has no information about the financial con-
ditions of design services, and 31.1% (55) 
knows the closing dates of their realization. 
As much as 27.7% (80) of the questioned 
did not respond to the question. 

Additionally, the questioned are main-
ly not acquainted with the most renowned 
companies which are offering industrial design 

Diagram 4. Expectations towards the Centre of Design in Krakow (ZPORR group)

Source: self-conducted questionnaire.
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wykazały się podmioty z drugiej grupy badaw-
czej. Niewiele ponad połowa ankietowanych 
udzieliła odpowiedzi w tym zakresie. Nale-
ży jednak podkreślić, iż ta połowa badanych 
posiada zazwyczaj kompleksowe informacje 
na temat firm oferujących usługi związane 
z wzornictwem przemysłowym, mianowi-
cie obejmujące zarówno aspekty finansowe, 
merytoryczne jak i związane z terminem re-
alizacji usług przez te firmy. Najwięcej in-
formacji badani posiadają o cenach i zakre-
sie usług podmiotów oferujących wzornic-
two przemysłowe (47%), co wskazuje, iż 
jest to bardzo istotny aspekt przy poszuki-
waniu i wyborze usługodawców. Niewiele 
mniej (41,4%) respondentów zna informa-
cję o terminach usług z zakresu wzornictwa 
przemysłowego.

Znajomością nazw przedsiębiorstw 
oferujących usługi w zakresie wzornic-
twa przemysłowego wykazało się jedynie 
16 przed siębiorstw z całej próby badaw-
czej (respondenci wymienili łącznie 25 ta-
kich podmiotów). Większość ze wskazanych 
firm znajduje się w Krakowie (10). Trzy ko-
lejne pochodzą z War szawy, po dwie z Biel-
ska-Białej i z Poznania, natomiast po jed-
nej wskazano w Łodzi, Limanowej, Trzeme-
śni, Katowicach, Bydgoszczy, Mielcu, Krośnie 
oraz w Londynie.

Na pytanie, czy ankietowani mogą wska-
zać najbardziej znaną firmę polską i/lub za-
graniczną oferującą usługi w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego, prawie 100 % ba-
danych odpowiedziało, że nie zna takich 
podmiotów. Nawet w przypadku pozytyw-
nych odpowiedzi nie wskazywano konkret-
nych nazw firm.

Znajomość oferty firm 
zajmujących się wzornictwem 
przemysłowym

Przedsiębiorstwa biorące udział w bada-
niu mają stosunkowo słabą znajomość firm 
oferujących usługi wzornictwa przemysłowe-
go. Niespełna połowa (45,2%, 80) zna zakres 
oferty tych firm, 38,4% (68) posiada informa-
cje o warunkach finansowych usług dotyczą-
cych wzornictwa, a 31,1% (55) zna terminy 
realizacji tych usług. Aż 27,7% (80) ankieto-
wanych nie odpowiedziało na to pytanie. 

Ponadto respondenci mają znikome ro-
zeznanie co do najbardziej znanych firm ofe-
rujących usługi wzornictwa przemysłowego – 
jedynie 1 ankietowany stwierdził, że zna taką 
polską firmę, natomiast 3 badanych wskaza-
ło, że zna zagraniczne firmy zajmujące się 
wzornictwem.

W pierwszej grupie badawczej znajo-
mość firm zajmujących się wzornictwem 
przemysłowym przejawia się przede wszyst-
kim orientowaniem się w ofercie tych pod-
miotów (43% wskazań). Natomiast 30% 
respondentów wskazało na znajomość wa-
runków finansowych tego typu usług. 21% 
badanych posiada wiedzę na temat okresu 
oczekiwania na wykonanie wzoru przemy-
słowego. Należy przy tym zauważyć, że pra-
wie 50% ankietowanych nie odpowiedzia-
ło na pytanie. Stało się tak pomimo faktu, że 
w tym pytaniu można było zaznaczyć więcej 
niż 1 odpowiedź.

Podobnie słabą znajomością rynku usług 
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego 

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce
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The role of the industrial 
design in the strategy of 
the companies questioned, 
against a background of 
factors determining their 
market position 

There are various reasons explaining why 
the questioned companies do not make use 
of the services of the industrial design com-
panies. Most of the questioned is simply not 
informed about such companies (38.4%). 
27.1% (48) does not need such services, 
having own designers. 20.3% (36) thinks the 
offer too expensive, and 18.1% (2) does not 
think it strategically important area of activi-
ty. Especially interesting is the fact that 6.2% 
of the questioned was not satisfied with the 
former experience in co-operation with such 
companies. 15% (27) did not provide any an-
swers. More than one option was possible. 

The first reason for not making use of in-
dustrial design companies’ offers provided by 
those questioned from the SPO WKP group 
was the fact that they have already engaged 
their own designer (46%). 31% has not re-
ceived any information about this type of 
companies. Meanwhile, 19% of the ques-
tioned does not consider the industrial de-
sign a strategically important area of activity. 
For 6% of the questioned the prices of the 
industrial design offers are prohibitive. In one 
case unsatisfactory experience in co-opera-
tion with such companies was marked. 

Subjects from the second group indicat-
ed lack of information about such compa-

of the companies offering services related to 
industrial designing. This knowledge encom-
passes financial aspects and those pertaining 
to the subject, as well as those related to the 
period of realization of such services. 

 The questioned are best informed about 
the prices and the services offered by the rel-
evant subjects, which shows that it is a salient 
aspect accompanying the process of searching 
for service providers and consequent choice. 
Not many less (41.4%) of the questioned 
know about the deadlines of services in the 
field of industrial design. 

Only 16 companies from the whole 
group questioned knew the names of com-
panies offering industrial design services (the 
questioned enumerated altogether 25 such 
subjects). The majority of the indicated com-
panies reside in Krakow (10). The next three 
are from Warsaw, and two were indicated 
in each: Bielsko-Biala and Poznan. Mean-
while, only one of such was indicated in each: 
Lodz, Limanowa, Trzemesnia, Katowice, By-
dgoszcz, Mielec, Krosno, and London. 

Almost 100% of the questioned an-
swered negatively to the question whether 
they could indicate the most renowned Polish 
and/or foreign company dealing with indus-
trial design, claiming that they do not know 
such subjects. Even in the case of positive an-
swers no names were provided. 

It is worth mentioning that none of the big 
companies functioning on the market since 
2001 has responded to the question from this 
field. The existence of an own design sector 
might explain the lack of any research for al-
ternative solutions, outside the company.

The results of a research conducted in Malopolska
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by z racji zatrudniania własnego projektanta. 
31% badanych nie korzysta z takich usług, 
gdyż nie posiada informacji na temat tego 
typu firm. Natomiast 19% respondentów 
nie uważa wzornictwa przemysłowego za 
strategiczną dziedzinę działalności firmy. Dla 
6% badanych oferta w zakresie wzornictwa 
przemysłowego jest niedostępna z powo-
du zbyt wysokich cen. W jednym przypadku 
wskazano na złe doświadczenia we współ-
pracy z takimi firmami.

Natomiast podmioty z drugiej grupy jako 
główne powody nie korzystania z firm oferu-
jących usługi z zakresu wzornictwa przemy-
słowego na pierwszym miejscu wskazały brak 
informacji na temat tego typu firm (46%), co 
koreluje z pytaniem dotyczącym znajomości 
branży wzornictwa przemysłowego w ogóle 
(tam pozytywnie odpowiedziała tylko poło-
wa ankietowanych). Ponad 35% firm wska-
zało na zbyt wysoką cenę ich usług. Nato-
miast 17,2% firm nie uznała wzornictwa jako 
strategicznego czynnika rozwoju firmy (jed-
nak ta odpowiedź była wskazywana zarówno 
przez firmy produkcyjne, jak i usługowe). Aż 
dla 11,5% firm złe doświadczenia w zakre-
sie współpracy z podmiotami z branży desi-
gnu są powodem ograniczającym korzysta-
nie z ich usług.

Ponad połowa wszystkich badanych (97, 
54,8%) uważa, że wzornictwo przemysło-
we ma istotne znaczenie w ich działalno-
ści, ponieważ design znacząco wpływa na 
atrakcyjność i poziom sprzedaży wytwarza-
nych wyrobów. Z kolei 69 firm (39%) ma 
odmienne zdanie. 6,2% firm nie udzieliło 
odpo wiedzi.

Warto jednak zaznaczyć, że żadna z du-
żych, funkcjonujących na rynku od 2001 roku, 
firm nie udzieliła odpowiedzi na pytania z tego 
zakresu. Można to tłumaczyć faktem posiada-
nia własnego działu zajmującego się projek-
towaniem i w związku z tym brakiem poszu-
kiwań rozwiązań alternatywnych w tej dzie-
dzinie w podmiotach zewnętrznych. 

Znaczenie wzornictwa 
przemysłowego w strategii 
ankietowanych firm na tle 
czynników determinujących 
ich pozycję konkurencyjną 

Powody, dla których ankietowane przed-
siębiorstwa nie korzystają z usług firm ofe-
rujących wzornictwo przemysłowe, są dosyć 
zróżnicowane. Najwięcej respondentów po 
prostu nie posiada informacji o tych firmach 
(38,4%). Z kolei 27,1% (48) najzwyczajniej 
nie ma potrzeby korzystania z usług wzornic-
twa, ponieważ dysponuje własnym projek-
tantem. 20,3% (36 firm) uważa, że oferta jest 
zbyt droga, a 18,1% (2) badanych nie uznaje 
wzornictwa przemysłowego za strategiczny 
obszar swej działalności. Co ciekawe, 6,2% 
badanych ma złe doświadczenia ze współpra-
cy z firmami z branży wzornictwa. 15% (27 
firm) nie odpowiedziało na to pytanie. Moż-
na było udzielać kilku odpowiedzi. 

Wśród powodów, dla których ankietowa-
ni z grupy SPO WKP nie korzystają z usług 
firm zajmujących się wzornictwem przemy-
słowym, na pierwszym miejscu (46% odpo-
wiedzi) zaznaczono, że nie ma takiej potrze-

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce



35

product. For 36 of the questioned its role is 
of little importance due to the fact that design 
does influence neither the attractiveness nor 
the sales figures of the products. It could be 
deduced from the above that industrial de-
signing plays a vital role and is important in 
the case of circa 55% of those questioned. 
50% of them think that the sales figures in-
creased remarkably after the change of the 
product’s design. The other 50% holds a dif-
ferent opinion. 

Almost identical answers were provided 
by the subjects from the second group ques-
tioned. More than 52% of those questioned 
thinks that industrial designing is important, 
since it influences both the attractiveness and 
sales figures of a product. Similar percent-
age of them (56%) claims that the sales fig-
ures increased remarkably after the change 
of the product’s design (based on own ex-
perience). On the other hand, almost 40% 
responded differently, claiming that it plays a 
minor role while influencing the sales figures. 
7% did not provide any answer. 

Table 3 depicts the role of the industri-
al design in the creation of the competitive 
status of a company from SPO WKP group. 
It encloses both answers of the questioned 
and the role attributed to them. The ques-
tioned assign the greatest importance, which 
ensures success, to modern technology and 
qualified employees. Both the factors gained 
an average mark 4.5 (1-5 scale, with ‘1’ be-
ing the lowest and ‘5’ the highest, marks). 
The questioned think that lower production 
cost (3.89) and well-developed sales net-
work (3.83) determine the competitive sta-
tus. Properly conducted processes of indus-

nies (46%) as the main 
reason for not making 
use of their services, 
which correlates with 
the question about 
the overall knowledge 
about this branch of in-
dustry (to this question 
an affirmative answer 
was provided only by 
half of the questioned). 
Too high prices for the 
services were indicated 

by 35% of the companies. The next 17.2% 
of the companies did not think the design-
ing industry as a strategically important area 
of activity for their development (however, 
the answer was given by both production and 
service companies). For as much as 11.5% 
of the companies the unsatisfactory experi-
ence in co-operation with subjects belonging 
to the design branch of industry is the reason 
for not making use of their services. 

More than half of all the questioned (97, 
54.8%) thinks that industrial designing is sig-
nificant for their activity, since designing in-
fluences remarkably both the attractiveness 
and the sales figures of the products. The 
next 69 companies (39%) think different-
ly. 6.2% of the companies did not provide 
any answer. 

The role of the industrial designing is re-
lated to the activity of the analyzed subjects. 
49 subjects from the SPO WKP group think 
industrial designing to be important, since 
design has a remarkable influence on both 
the attractiveness and the sales figures of the 

The results of a research conducted in Malopolska
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atrakcyjność i poziom sprzedaży wytwarza-
nych wyrobów. Podobny odsetek (56%) 
stwierdził, że sprzedaż znacząco wzrosła po 
zmianie designu produkowanych wyrobów 
(odpowiedź na podstawie własnych doświad-
czeń). Jednak z drugiej strony, prawie 40% 
udzieliło odpowiedzi przeciwnej, a miano-
wicie że ma ono ograniczone znaczenie je-
śli chodzi o wpływ na sprzedaż produktów. 
7% wstrzymało się od odpowiedzi. 

Znaczenie wzornictwa przemysłowe-
go w tworzeniu pozycji konkurencyjnej fir-
my dla grupy SPO WKP przedstawia Tabela 
3. Zawiera ona odpowiedzi ankietowanych 
i przypisane im ważności. Według badanych, 
największą wagę, gwarantującą osiągnięcie 
sukcesu, przypisuje się nowoczesnym ma-
szynom i urządzeniom oraz wykwalifikowa-
nym pracownikom. Oba te czynniki uzyska-
ły średnią ocenę ok. 4,5 (w skali 1-5, gdzie 
‘1’ oznacza najniższą, a ‘5’ najwyższą ocenę). 
Zdaniem respondentów, o wysokiej pozy-
cji konkurencyjnej decydują też niższe kosz-
ty produkcji (3,89) oraz dobrze rozwinię-

Znaczenie wzornictwa przemysłowego 
związane jest z zakresem działalności bada-
nych podmiotów. Dla 49 przedsiębiorstw 
z grupy SPO WKP wzornictwo przemysło-
we jest istotne, gdyż design znacząco wpły-
wa na atrakcyjność i poziom sprzedaży wy-
twarzanych produktów. Natomiast dla 36 an-
kietowanych wzornictwo przemysłowe ma 
ograniczone znaczenie z racji faktu, iż design 
nie wpływa na atrakcyjność i poziom sprze-
daży wytwarzanych wyrobów. Z powyższe-
go można wywnioskować, że wzornictwo 
przemysłowe odgrywa ważną rolę i ma istot-
ne znaczenie w przypadku ok. 55% ankieto-
wanych firm. 50% badanych podmiotów jest 
zdania, że wielkość sprzedaży danego wyro-
bu znacząco wzrosła po zmianie jego wzoru 
przemysłowego. Pozostałe 50% responden-
tów było przeciwnego zdania.

Prawie identyczne odpowiedzi odno-
towano w przypadku podmiotów z drugiej 
próby badawczej. Otóż ponad 52% ankie-
towanych odpowiedziało, że wzornictwo 
przemysłowe jest istotne, gdyż wpływa na 

Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

1 W drugiej grupie badawczej ża-
den z respondentów nie ocenił zna-
czenia nowoczesnych technologii, 
stąd brak tego czynnika w tabeli 4.

Tabela 3. Wpływ wybranych czynników na konkurencyjność firm1 (grupa SPO WKP)

Czynniki
Ocena (w skali 1 do 5, gdzie 1 najmniejszy wpływ, 5 – największy wpływ)

1 2 3 4 5 Średnia ocena

Wykwalifikowani pracownicy 0% 0% 5,8% 37,2% 57% 4,51

Nowoczesne maszyny i urządzenia 2,3% 0% 6,8% 27,3% 63,6% 4,50

Nowoczesne technologie 0% 4% 12% 32% 52% 3,32

Rozwinięta siec sprzedaży lub kontaktów handlowych 2,4% 6% 25% 39,3% 27,4% 3,83

Dobre wzornictwo przemysłowe (design) 8,1% 10,5% 17,4% 38,4% 25,6% 3,63

Niskie koszty produkcji 3,4% 5,7% 17,2% 46% 27,6% 3,89

Łatwy dostęp do kredytów 14,3% 23,4% 40,5% 20,2% 1,1% 2,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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have almost always been receiving the high-
est marks from all the questioned compa-
nies. Possession of modern appliances and 
machines proves to be the nest factor im-
portant for achieving success on the market 
(mark 4.44). In the opinion of those ques-
tioned, easy access to credits it the least sa-
lient element1. 

Table 5 depicts the joined results of the 
both questioned groups.

trial designing were on the fifth position in 
the ranking (3.63).

Similarly, in the second group good in-
dustrial design was judged to play an average 
role, though it received slightly higher mark 
(3.9, Table 4). Qualified employees (mark 
4.82) and well developed network of sale 
and trade contacts (4.77) have the most im-
portant influence on the improvement of the 
companies’ competitive status. These factors 

1 In the second research group 
none of the questioned marked 
the role of the modern technology, 
which explains the lack of the factor 
in Table 4. 

2 The proportions of answers in-
cluding only those who did answer 
to this question. 

Table 3. The influence of selected factors on the competitiveness of companies2 (group SPO WKP)

Factors
Evaluation (1 – 5 scale, 1 – the least important, 5 – the most important)

1 2 3 4 5 Average score

Qualified employees 0% 0% 5.8% 37.2% 57% 4.51

Modern machines and devices 2.3% 0% 6.8% 27.3% 63.6% 4.50

Modern technologies 0% 4% 12% 32% 52% 3.32

Well-developed selling network 2.4% 6% 25% 39.3% 27.4% 3.83

Good design 8.1% 10.5% 17.4% 38.4% 25.6% 3.63

Low production costs 3.4% 5.7% 17.2% 46% 27.6% 3.89

Easy access to loans 14.3% 23.4% 40.5% 20.2% 1.1% 2.70

Source: self-conducted questionnaire.

Table 4. The influence of selected factors on the competitiveness of companies (group ZPORR)

Factors
Evaluation (1 – 5 scale, 1-the least important, 5 – the most important)

1 2 3 4 5 Average score

Qualified employees 0% 0% 0% 18.4% 81.6% 4.82

Well-developed selling network 0% 0% 5.7% 11.5% 82.8% 4.77

Modern machines and devices 0% 0% 11.5% 33.3% 55.2% 4.44

Low production costs 0% 0% 32.2% 25.3% 42.5% 4.1

Good design 5.7% 0% 26.4% 34.5% 33.3% 3.9

Easy access to loans 0% 19.8% 43% 11.6% 25.6% 3.43

Source: self-conducted questionnaire.

The results of a research conducted in Malopolska
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Wyniki badań ankietowych firm w Małopolsce

Tabela 4. Wpływ wymienionych czynników na konkurencyjność firm (grupa ZPORR)

Czynniki
Ocena (w skali 1 do 5, gdzie 1 najmniejszy wpływ, 5 – największy wpływ)

1 2 3 4 5 Średnia ocena

Wykwalifikowani pracownicy 0% 0% 0% 18,4% 81,6% 4,82

Rozwinięta sieć sprzedaży lub kontaktów handlowych 0% 0% 5,7% 11,5% 82,8% 4,77

Nowoczesne maszyny i urządzenia 0% 0% 11,5% 33,3% 55,2% 4,44

Niskie koszty produkcji 0% 0% 32,2% 25,3% 42,5% 4,1

Dobre wzornictwo przemysłowe (design) 5,7% 0% 26,4% 34,5% 33,3% 3,9

Łatwy dostęp do kredytów 0% 19,8% 43% 11,6% 25,6% 3,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Tabela 5. Wpływ wybranych czynników na konkurencyjność firm (obie grupy badawcze)

Czynniki
Ocena (w skali 1 do 5, gdzie 1 najmniejszy wpływ, 5 – największy wpływ)

1 2 3 4 5 Średnia ocena

Wykwalifikowani pracownicy 0,0% 0,0% 2,9% 27,7% 69,4% 4,66

Nowoczesne maszyny i urządzenia 1,1% 0,0% 9,1% 30,3% 59,4% 4,47

Nowoczesne technologie 0,0% 4,0% 12,0% 32,0% 52,0% 4,32

Rozwinięta siec sprzedaży lub kontaktów handlowych 1,2% 2,9% 15,2% 25,1% 55,6% 4,31

Niskie koszty produkcji 1,7% 2,9% 24,7% 35,6% 35,1% 3,99

Dobre wzornictwo przemysłowe (design) 6,9% 5,2% 22,0% 36,4% 29,5% 3,76

Łatwy dostęp do kredytów 7,1% 21,8% 41,8% 15,9% 13,5% 3,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

1 Procentowy rozkład wśród pod-
miotów, które udzieliły odpowiedzi 
na to pytanie. Uwaga: w przypadku 
każdego z czynników odpowiedziała 
różna liczba ankietowanych.

ta sieć sprzedaży (3,83). Dopiero na piątym 
miejscu w tym rankingu znalazły się właści-
wie prowadzone procesy wzornictwa prze-
mysłowego (3,63).

Podobnie w drugiej próbie badawczej do-
bre wzornictwo przemysłowe zostało oce-
nione jako średnio znaczące, choć otrzyma-
ło nieco wyższą średnią ocenę (3,9, Tabela 
4). Najważniejsze oddziaływanie na popra-
wę konkurencyjności firm mają wykwalifiko-
wani pracownicy (ocena 4,82) oraz rozwi-

nięta sieć sprzedaży i kontaktów handlowych 
(4,77). Czynniki te prawie zawsze uzyski-
wały najwyższe oceny u wszystkich ankie-
towanych firm. Kolejny czynnik istotny do 
osiągnięcia sukcesu na rynku to dyspono-
wanie nowoczesnymi maszynami i urządze-
niami (ocena 4,44). Zdaniem responden-
tów najmniej istotny element to łatwy do-
stęp do kredytów1. 
Łączne wyniki dla obu grup ankietowa-

nych firm przedstawia Tabela 5.
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dents, which constituted 50% of all students 
taking part in the research; and 128 fourth-
year students; 32 third-year students and 14 
second and fifth-year students).

The vast majority (78%) of students ques-
tioned have not yet had their professional 
training. Among those who have already had 
it were the students of AGH (11%), CUT 
(22%), CUE (56%) and CAF (10%). 1% was 
constitutes by those who studied both at CAF 
and CUT.

The most common place for doing pro-
fessional training was service companies 
(about 40% of all places) – diagram 5. Half 
less (19%) were producing-service compa-
nies. Only 6% of all trainings took place in 

Characteristics of the 
questioned group in the light 
of their professional training

The research was conducted among 345 
students of the following universities: Univer-
sity of Science and Technology – AGH (108 
students), Krakow University of Technolo-
gy – CUT (102 students), Krakow Univer-
sity of Economics – CUE (94 students) and 
the Academy of Fine Arts in Krakow – CAF 
(41 students).

The questionnaire was distributed among 
students from all classes (169 first year stu-

Table 5. The infl uence of selected factors on the competitiveness of companies (both groups)

Factors
Evaluation (1 – 5 scale, 1 – the least important, 5 – the most important)

1 2 3 4 5 Average score

Qualified employees 0.0% 0.0% 2.9% 27.7% 69.4% 4.66

Modern machines and devices 1.1% 0.0% 9.1% 30.3% 59.4% 4.47

Modern technologies 0.0% 4.0% 12.0% 32.0% 52.0% 4.32

Well-developed selling network 1.2% 2.9% 15.2% 25.1% 55.6% 4.31

Low production costs 1.7% 2.9% 24.7% 35.6% 35.1% 3.99

Good design 6.9% 5.2% 22.0% 36.4% 29.5% 3.76

Easy access to loans 7.1% 21.8% 41.8% 15.9% 13.5% 3.07

Source: self-conducted questionnaire.

Results of a survey 
conducted on a group of students

The results of a research conducted in Malopolska
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Ankieta została rozprowadzona wśród 
studentów z różnych lat studiów – i tak naj-
więcej było osób z pierwszego roku – z licz-
bą 169 osób, co stanowiło 50% wszystkich 
biorących udział w badaniach, następna pod 
względem liczebności grupa obejmowała stu-
dentów czwartego roku studiów – 128 osób, 
32 osoby były na trzecim roku, oraz po 7 
osób z drugiego i piątego roku studiów.

Zdecydowana większość ankietowanych 
studentów (78%) nie odbyła jeszcze prak-
tyki zawodowej. Spośród studentów mają-
cych odbyte praktyki 11% to studenci AGH, 
22% to studenci PK, 56% to studenci UEK, 
10% to studenci ASP, natomiast 1% stano-
wiły osoby będące jednocześnie studenta-
mi ASP i PK.

Charakterystyka ankietowanej 
grupy studentów w świetle 
praktyk zawodowych

W badaniach ankietowych wzięło udział 
345 studentów krakowskich uczelni. Ankie-
ty zostały przeprowadzone wśród studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki 
Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Największą grupę stano-
wili studenci AGH – 108 osób, na drugim 
miejscu pod względem liczebności znaleź-
li się studenci Politechniki (102 osoby), na-
stępnie Uniwersytetu Ekonomicznego (94 
osoby) oraz Akademii Sztuk Pięknych (41 
ankietowanych). 

Wyniki badań ankietowych 
w grupie studentów

Rysunek 5. Miejsce odbycia praktyki zawodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Firma produkcyjna (6%)

Firma usługowa (38%)

Firma handlowa (10%)

Firma produkcyjno-usługowa (19%)

Urząd administracji (6%)

Inne (21%)
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the percentage is still surprisingly low. Still, it 
needs to be remembered that half of those 
questioned were first-year students. Krakow 
University of Technology-CUT was classified 
as second (20%), then Krakow University of 
Economy-CUE with 15%, a University of Sci-
ence and Technology-AGH with 11%. 

More detailed analysis of the data gath-
ered shows that in most cases it was the sec-
ond-year students (33%) and the third-year 
students (32%) that have come across the 
subject of industrial design. 

214 students were asked if they have 
ever come across the subject of industrial de-
sign during their studies. Among them, 62% 
claimed that it has only been casually men-
tioned. Many of them have met the subject 
outside university. One student in ten felt that 
the subject was discussed in a rather limited 
way, and only 3% considered the informa-
tion obtained sufficient. The amount of infor-
mation supplied varied among schools. The 

producing companies which are those where 
industrial design should be most useful.

Over 18% of students having carried out 
their professional training claimed to have 
paid special attention to industrial design. 
In almost 1/3 of cases industrial design was 
of minor importance. More than half of the 
students claimed that industrial design had 
no significance at all in the companies they 
worked for. 

Presence of an Industrial 
Design subject matter in 
a syllabus of studies

As many as 82% of students claimed they 
did not encounter the subject of industrial de-
sign during their studies. The proportion was 
more promising among students from the 
Academy of Fine Arts-CAF (32%). Howev-
er, considering the character of this school 

Diagram 5. Place of professional training

Sources: based on self-conducted questionnaire.

Production company (6%)

Service company (38%)

Trade company (10%)

Trade-production company (19%)

Administrative office (6%)

Other (21%)

Results of a survey conducted on a group of students



42

Występowanie tematyki 
wzornictwa przemysłowego 
w programie studiów

Aż 82% ankietowanych studentów wska-
zało, że nie zetknęli się oni z tematyką wzor-
nictwa przemysłowego w programie studiów. 
Najlepiej pod tym względem wypadła Aka-
demia Sztuk Pięknych, gdyż 32% studentów 
tej uczelni stwierdziło, że w programie stu-
diów zapoznali się z tematyką designu. Zwa-
żywszy jednak na charakter uczelni, wskaźnik 
ten jest również i w tym wypadku niski, choć 
należy pamiętać, iż połowa z ankietowanych 
studiuje dopiero na pierwszym roku. Na dru-
gim miejscu w tym rankingu znalazła się Poli-
technika Krakowska (20%), a następnie Uni-
wersytet Ekonomiczny (15%) oraz Akademia 
Górniczo-Hutnicza (11%). 

Najczęstszym miejscem odbywania prak-
tyk studenckich (Rysunek 5) były firmy usłu-
gowe (blisko 40% wskazań wśród osób, któ-
re odbyły praktyki). Na drugim miejscu zna-
lazły się firmy produkcyjno-usługowe (19% 
wskazań). Jedynie 6% odbytych praktyk mia-
ło miejsce w firmach produkcyjnych, a więc 
w podmiotach, gdzie wzornictwo przemy-
słowe powinno znaleźć największe zasto-
sowanie. 

18% studentów mających zrealizowa-
ne praktyki zawodowe odpowiedziało, że 
w miejscu ich odbywania przywiązywano 
dużą wagę do wzornictwa przemysłowe-
go. W blisko 1/3 przypadków czynnik ten 
miał ograniczone znaczenie. Zdaniem po-
nad połowy osób uczęszczających na prak-
tyki, w miejscu ich odbywania nie przywią-
zywano wagi do znaczenia wzornictwa prze-
mysłowego.

Wyniki badań ankietowych w grupie studentów

Występowanie tematyki wzornictwa

Brak tematyki wzornictwa

 AGH ASP PK UEK

 11% 89% 32% 68% 20% 80% 15% 85%

Rysunek 6. Tematyka wzornictwa przemysłowego w programie studiów wg uczelni

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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ka. The others were just able to give the 
names of the cities. 

About 33% of the respondents were able 
to define the notion of industrial design. Over 
45% of the definitions given mentioned de-
signing the product in such a way that would 
improve the image of a company and facili-
tate introducing the product onto the mar-
ket. About 19% of the respondents treated 
industrial design as designing the packaging 
in such a way that would make it look more 
attractive. 17% perceived industrial design 
as creating an aesthetic product that would 
at the same time be ergonomic and adjust-
ed to the customers’ needs. 8% of the re-
spondents felt that industrial design should be 
treated as a part of the product’s marketing 
facilitating its easy selling. 

students of Academy of Fine Arts were the 
best informed ones; however, this is obvi-
ously conditioned by the specific character 
of this faculty. Generally, it needs to be stat-
ed that the students’ knowledge of industri-
al design is unsatisfactory. 

Only 8% of the students were able to 
tell where to look for industrial design serv-
ice in their region. The majority of this group 
was constituted by the students of CAF as 
over 16% of all of them claimed to have 
such knowledge. 

In order to verify it the respondents were 
asked to give one name of a company offer-
ing such service. Only 6 of them (2%) of all 
317 students did give an answer to this ques-
tion. Three of them mentioned ‘Brand Stu-
dio’ from Glogow and one mentioned furni-
ture companies from Kalwaria Zebrzydows-

Presence of the industrial design subject

The subject of industrial design not present

 AGH CAF CUT CUE

 11% 89% 32% 68% 20% 80% 15% 85%

Diagram 6. The subject of industrial design in the syllabus of universities (according to universities)

Source: self-conducted questionnaire.
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denci Akademii Sztuk Pięknych byli najlepiej 
poinformowani w zakresie wzornictwa prze-
mysłowego, ale ma to poniekąd uzasadnienie 
w profilu ich studiów. Ogólnie należy jednak 
stwierdzić, że wiedza studentów w tym za-
kresie jest bardzo ograniczona.

Na pytanie o znajomość miejsc w regio-
nie, gdzie należy szukać wsparcia w zakre-
sie prac dotyczących wzornictwa przemysło-
wego, jedynie 8% ankietowanych studentów 
odpowiedziało twierdząco. Wśród nich zna-
cząco wyróżniają się studenci Akademii Sztuk 
Pięknych, gdyż 16% z nich zadeklarowało po-
siadanie takiej wiedzy. 

W celu weryfikacji stopnia znajomości 
instytucji oferujących wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego ankietowanych 
studentów poproszono o wymienienie na-
zwy tego typu podmiotu. Na 317 ankieto-

Biorąc pod uwagę poszczególne lata stu-
diów, można stwierdzić, że najczęściej z te-
matyką wzornictwa przemysłowego spotka-
li się studenci drugiego (33%) oraz trzecie-
go (32%) roku.

Na pytanie, czy tematyka dotycząca roli 
wzornictwa przemysłowego/designu była 
omawiana podczas studiów, odpowiedzia-
ło 214 studentów. Większość z nich (62%) 
stwierdziła, że tematyka ta została im jedynie 
zasygnalizowana. Sporą grupę stanowili rów-
nież ci, którzy z tą tematyką spotkali się poza 
salą wykładową. Co dziesiąty student uważa, 
że tematyka designu została poruszona pod-
czas studiów w ograniczony sposób, a tylko 
3% uznało uzyskane informacje za wyczer-
pujące. Zakres informacji z zakresu wzornic-
twa przemysłowego, jakie zostały przekaza-
ne studentom na zajęciach, uzależniony był 
od profilu uczelni, na jakiej studiowali. Stu-

Wyniki badań ankietowych w grupie studentów

Dysponowanie wiedzą

Brak dysponowania wiedzą

 AGH ASP PK UEK

 7% 93% 16% 84% 5% 95% 6% 94%

Rysunek 7. Wiedza na temat możliwości szukania wsparcia w regionie w zakresie prac dotyczących wzornictwa przemysłowego 
wg uczelni

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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es than those on the market, and organiz-
ing trainings in the field of industrial design. 
That the Centre would supply them with in-
formation concerning other companies spe-
cializing in industrial design seemed less im-
portant for those questioned. 

44% of the respondents said that they 
would take part in a marketing campaign of 
such centre. Most interested were the stu-
dents of CAF (54%) and the least CUT (41%) 
students. 

The students of the universities in Krakow 
taking part in the research expect the Cen-
tre of Design to be able to design a compa-
ny’s image (60%) and provide general serv-
ice of industrial design (49%). A lot of the 
questioned would like it to design websites, 
interior equipment, and packaging. The least 
amount of waiting is in the range of pack-
age logistics. As the differences in percent-
ages are insignificant (Diagram 9) we may 

Students’ expectations 
towards the functioning of 
a Centre of Design in Krakow, 
and a level of their interest 
in its offer

As much as 78% of those questioned felt 
that the Centre of Design in Krakow should 
be formed. This was well visible among the 
students of AGH and CUE where 88% and 
81% respectively claimed to support the idea. 
It seems worth pointing out that 65% of them 
expressed willingness to use its services in 
their future professional work. 

According to 45% of the respondents the 
future Centre of Design should promote in-
dustrial design as significant. It should organ-
ize contests that would select the best de-
signs in a given region, (through 43% polled) 
supply industrial design services at lower pric-

Competence

Lack of competence

 AGH CAF CUT CUE

 7% 93% 16% 84% 5% 95% 6% 94%

Diagram 7. The knowledge of where to look for support in the field of industrial design in the region of Malopolska 
(according to universities)

Source: self-conducted questionnaire.
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pytanie, wzornictwo przemysłowe postrze-
gane jest jako działanie będące częścią mar-
ketingu produktu, umożliwiającego jego ła-
twą sprzedaż.

Oczekiwania studentów 
w zakresie funkcjonowania 
Centrum Designu w Krakowie 
i poziom zainteresowania 
jego ofertą

Aż 78% ankietowanych studentów uzna-
ło za celowe utworzenie Centrum Designu 
w Krakowie. Największą grupę zwolenników 
tego pomysłu stanowią studenci Akademii 
Górniczo-Hutniczej (88%) i Uniwersytetu 
Ekonomicznego (81%). Na uwagę zasługu-
je również fakt, że spośród osób, które uwa-
żają za ważne utworzenie w Krakowie Cen-
trum Designu, 65% zaznaczyło chęć korzy-

wanych na to pytanie odpowiedziało tylko 6 
osób, czyli niespełna 2% ankietowanych. Trzy 
osoby wymieniły firmę „Brand Studio” z Gło-
gowa. Jedna osoba wymieniła firmy meblo-
we z Kalwarii Zebrzydowskiej. Inne osoby 
podały tylko nazwy miejscowości. 

Około 33% ankietowanych zdefiniowa-
ło pojęcie wzornictwa przemysłowego. Naj-
większa grupa definicji (ponad 45%) podej-
mowała kwestie działań mających na celu 
projektowanie produktu w sposób, który 
wpłynie na poprawę wizerunku firmy i uła-
twi wejście produktu na rynek oraz jego 
sprzedaż. Około 19% odpowiedzi trakto-
wało wzornictwo przemysłowe jako projek-
towanie opakowań, mające na celu uatrak-
cyjnienie produktu. Około 17% odpowiedzi 
wskazywało, iż wzornictwo przemysłowe ma 
na celu stworzenie estetycznego produktu, 
który przy okazji będzie bardzo ergonomicz-
ny i dopasowany do potrzeb klientów. Dla 
8% osób, które udzieliły odpowiedzi na to 

Wyniki badań ankietowych w grupie studentów

Rysunek 8. Oczekiwania w stosunku do działalności Centrum Designu w Krakowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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interested were the CAF students (50%). 
47% of those questioned expressed their in-
tention of making use of the services of the 
Centre of Design as well as of other indus-
trial design companies. 36% were not in-
terested in making use of such services at 
all. 8% were interested in the Centre’s of-
fers exclusively, and 9% were interested in 
other companies offering industrial design 
services solely. 

Perception of an Industrial 
Design as a factor 
determining companies’ 
advantage on the market

For 47% of people questioned design 
is of minor importance when buying a new 
product. 40% declared that it is an important 
factor that determines the decision on buy-

suppose that the above mentioned services 
seem equally needed.

Students of both the AGH and the CUT 
have the greatest expectations in the field of 
the corporate image services, and the small-
est in the designing of packaging. 

More than half of the questioned stu-
dents declared the interest in making use of 
the Centre’s services in the future. While fo-
cusing on the higher education institutions, it 
should be said that the most interested were 
the AGH (65%) and the CUE students (50%), 
while students of the CAF and the CUT were 
those least interested (47%).

To the question about the intention of 
making use in the future of services offered 
by adequate companies, 58% of those ques-
tioned answered affirmatively. While focusing 
on the higher education institutions, it may 
be claimed that the most interested were 
the students studying at the AGH (65%), the 
CUE (55%) and CUT (53%), while the least 

Diagram 8. Expectations towards the Centre of Design in Krakow

Sources: self-conducted questionnaire.

Promoting industrial design (45%)

Organising competitions for the best project (43%)

Lower service prices (41%)

Organising trainings in industrial design (32%)

Selling services at lower prices (23%)

Supplying information concerning other companies (6%)

50

40

30

20

10

0

Results of a survey conducted on a group of students



48

Blisko połowa ankietowanych (44%) od-
powiedziała, iż byłaby zainteresowana udzia-
łem w akcji marketingowej Centrum Desi-
gnu w Krakowie. Biorąc pod uwagę uczelnie, 
można stwierdzić, iż największe zaintereso-
wanie udziałem w tego typu akcji wykaza-
li studenci Akademii Sztuk Pięknych (54%). 
Najmniejsze zainteresowanie akcją marke-
tingową wykazują studenci Politechniki Kra-
kowskiej (41%).

Studenci krakowskich uczelni biorą-
cy udział w ankiecie w największym stop-
niu oczekiwaliby od Centrum Designu usług 
w zakresie projektowania wizerunku firmy 
oraz usług w zakresie projektowania pro-
duktów (wskazane odpowiednio przez 60 
i 49% ankietowanych). W jednakowym stop-
niu studenci oczekiwaliby od Centrum De-
signu usług w zakresie projektowania stron 
internetowych i projektowania wyposaże-
nia wnętrz. Najmniej oczekiwane są usłu-
gi w zakresie projektowania opakowań. Po-

stania w przyszłej pracy zawodowej z usług 
tego Centrum.

Największe oczekiwania w stosunku do 
przyszłej działalności Centrum Designu wią-
żą się z promocją, która przybliżyłaby zna-
czenie wzornictwa przemysłowego (wskaza-
ne przez 45% ankietowanych). Z analizy an-
kiet wynika, iż istotnym elementem działania 
tej instytucji powinno być organizowanie kon-
kursów mających na celu wyłonienie najlep-
szych projektów w danym regionie (wskaza-
ne przez 43% ankietowanych). Wielu ankie-
towanych liczy również na to, że Centrum 
Designu będzie dostarczać usługi w zakresie 
wzornictwa przemysłowego po niższych ce-
nach niż rynkowe. W ścisłej czołówce typo-
wanych oczekiwań znajdują się również szko-
lenia przybliżające idee wzornictwa przemy-
słowego. Natomiast udzielanie informacji na 
temat innych firm specjalizujących się w pro-
blematyce wzornictwa ma już drugorzędne 
znaczenie dla ankietowanych.

Wyniki badań ankietowych w grupie studentów

Rysunek 9. Oczekiwania dotyczące rodzaju usług oferowanych przez Centrum Designu w Krakowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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ness. Slightly less – 21 % of the respondents 
acknowledged that modern technology has 
the biggest impact on the competitive posi-
tion of companies. 

Around 33.1% of the students from 
schools taking part in the research marked 4 
(in a 1-5 scale) by the influence of the well-
developed selling network or commercial 
contacts on the companies’ competitiveness 
which means that the factor has a significant 
meaning for them. Slightly less than 10% of 
the respondents found the factor to be the 
most decisive in the competitiveness of the 
company position. Around 23.5% of the stu-
dents in turn found it to be of average im-
portance. 

Analyzing the answer to the questions 
concerning the influence of industrial design 
on the companies’ competitiveness it can 
be observed that most of the respondents, 
namely around 31% of the students, claimed 
that it has significant impact. Around 23% of 

ing a new product. 13% claimed that design 
is of no importance at all. 

When asked about the importance of 
well-qualified employees for the competi-
tiveness of a company, 56.4% of students 
recognized it to be the greatest, 21% – con-
siderable. Only 3.4% considered it the least 
important factor. As far as the usage of mod-
ern technologies in business was concerned, 
most of the respondents (38.7%) felt that it is 
very important. 30.2% considered it the most 
important factor for the competitiveness of a 
company. Only 2.4% of the respondents felt 
that this factor is not important at all. 

Analyzing the answers to questions con-
cerning the influence of modern technology 
on the level of companies’ competitiveness, 
it can be assumed that as much as 50.3% of 
the respondents marked none of the sug-
gested grades. Most of the students, name-
ly 21.9% marked 4 as an evaluation of the 
influence of this factor on the competitive-

Diagram 9. Expectations towards services offered by the Centre of Design in Krakow

Source: self-conducted questionnaire.
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Postrzeganie wzornictwa 
przemysłowego jako czynnika 
budującego przewagę 
konkurencyjną firm 

Na pytanie dotyczące wpływu wzornic-
twa przemysłowego na decyzje zakupu da-
nego produktu największa grupa ankietowa-
nych (47%) uznała, że ma ono ograniczone 
znaczenie. Dla 40% respondentów czynnik 
ten ma decydujące znaczenie przy zakupie, 
natomiast dla 13% ankietowanych design nie 
ma znaczenia podczas zakupu produktu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące 
wpływu czynnika, jakim są wykwalifikowani 
pracownicy, na konkurencyjność firm, 56,4% 
studentów z badanych uczelni uznało, że 
czynnik ten ma wpływ najwyższy, a 21% że 
znaczny. Jedynie 3,4% osób odpowiedziało, 
że jest to najmniej znaczący czynnik. W pyta-
niu dotyczącym wpływu nowoczesnych ma-
szyn i urządzeń na konkurencyjność przed-
siębiorstw 38,7% respondentów oceniło go 
w prezentowanej skali na 4, czyli jako bardzo 
znaczący. Niewiele mniej osób, bo 30,2% 
uznało, że ten czynnik posiada największe 
znaczenie w decydowaniu o konkurencyjno-
ści firm. Jedynie 2,4% ankietowanych odpo-
wiedziało, że faktor ten w najniższym stop-
niu wpływa na pozycję konkurencyjną pod-
miotów gospodarczych. 

Analizując zaznaczone odpowiedzi na py-
tanie dotyczące wpływu nowoczesnych tech-
nologii na poziom konkurencyjności przed-
siębiorstw, można stwierdzić, że aż 50,3% 
ankietowanych nie zaznaczyło żadnej z pro-
ponowanych ocen. Najwięcej, bo 21,9% 

nieważ różnice w ilości głosów oddanych na 
poszczególne propozycje usług (Rysunek 9) 
nie są szczególnie istotne, można stwierdzić, 
że zasadniczo wszystkie wymienione katego-
rie usług wydają się oczekiwanymi.

Zarówno studenci Akademii Górni-
czo-Hutniczej, jak i Politechniki Krakowskiej 
w największym stopniu oczekiwaliby od Cen-
trum usług w zakresie projektowania wize-
runku firmy, a w najmniejszym – usług w za-
kresie projektowania opakowań.

Ponad połowa z ankietowanych studen-
tów zadeklarowała w przyszłości zaintereso-
wanie korzystaniem z usług Centrum Designu 
w Krakowie. Biorąc pod uwagę poszczegól-
ne uczelnie, najbardziej zainteresowani usłu-
gami Centrum Designu byli studenci AGH 
(65%) i UEK (50%), natomiast najmniej stu-
denci ASP i PK (47%).

Na pytanie o zamiar korzystania w przy-
szłości z usług firm zajmujących się wzornic-
twem przemysłowym odpowiedziało po-
zytywnie 58% ankietowanych studentów. 
Biorąc pod uwagę poszczególne uczelnie, 
można stwierdzić, że najbardziej zaintere-
sowani takimi usługami byli studenci AGH 
(65%), UEK (55%) oraz PK (53%), nato-
miast najmniej studenci ASP (50%). 47% an-
kietowanych wyraziło zamiar korzystania za-
równo z usług Centrum Designu, jak i firm 
zajmujących się wzornictwem przemysło-
wym, a 36% nie było w ogóle zaintereso-
wane korzystaniem z takich usług. Nato-
miast 8% było zainteresowanych korzysta-
niem tylko z usług Centrum Design, a 9% 
wykazało zainteresowanie korzystaniem tyl-
ko z usług firm zajmujących się wzornictwem 
przemysłowym.

Wyniki badań ankietowych w grupie studentów
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Most of the respondents, namely around 
29% stated that an easy access to the loans 
is a moderately decisive factor as far as the 
companies’ competitiveness is concerned and 
around 22% of them found it important. 

the respondents found the factor the most 
important, only several percent less (21.7%) 
stated that it is of average importance, around 
9.1% found the factor unimportant and only 
2.3% of the whole group did not see any re-
lation between a good design and the com-
petitiveness of a company. Having the low 
costs of production as the factor determining 
the companies’ competitiveness was evaluat-
ed by the students as moderately significant 
(pointed by 28% of them). Around 24% of 
the whole group assumed that it is the most 
important as far as the companies’ competi-
tiveness is concerned, and then 23% marked 
4 by the low costs of production in a present-
ed scale, thereby assuming that this factor is 
very important. Around 11% of the respond-
ents found it to be of little importance.

Table 6. The degree to which selected factors influence the competitiveness of companies

 Level of Importance
Factors

1
(not significant)

2
(low significance)

3
(medium 

significance)

4
(high significance)

5
(most significant)

No answer

Qualified employees 3.4% 3.7% 9.5% 21.0% 56.4% 6.1%

Modern machines and devices 2.4% 4.0% 18.9% 38.7% 30.2% 5.8%

Modern Technologies 0.9% 1.2% 4.6% 22.0% 21.0% 50.3%

A well-developed selling network 2.4% 5.3% 23.5% 33.1% 24.1% 12.0%

Good design 2.4% 9.1% 21.7% 31.1% 23.8% 12.0%

Low production costs 2.6% 11.4% 28.4% 22.9% 24.3% 10.3%

Easy access to loans 5.9% 18.8% 29.0% 22.6% 13.2% 10.6%

Source: self-conducted questionnaire research.

Results of a survey conducted on a group of students

Kamila Brzeżińska i Beata Łupińska, 
Projekt zakrętki butelki PET, 2004 r.
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Tabela 6. Ocena stopnia wpływu wybranych czynników na konkurencyjność przedsiębiorstw

 Poziom ważności
Czynniki

1
(najniższa 
ważność)

2
(mała ważność)

3
(średnia 

ważność)

4
(duża ważność)

5
(najwyższa 
ważność)

Brak odpowiedzi

Wykwalifikowani pracownicy 3,4% 3,7% 9,5% 21,0% 56,4% 6,1%

Nowoczesne maszyny i urządzenia 2,4% 4,0% 18,9% 38,7% 30,2% 5,8%

Nowoczesne technologie 0,9% 1,2% 4,6% 22,0% 21,0% 50,3%

Rozwinięta sieć sprzedaży 2,4% 5,3% 23,5% 33,1% 24,1% 12,0%

Dobry design 2,4% 9,1% 21,7% 31,1% 23,8% 12,0%

Niskie koszty produkcji 2,6% 11,4% 28,4% 22,9% 24,3% 10,3%

Łatwy dostęp do kredytów 5,9% 18,8% 29,0% 22,6% 13,2% 10,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

studentów zaznaczyło 4 jako ocenę wpływu 
tego czynnika na konkurencyjność. Nieznacz-
nie mniej, bo 21% ankietowanych uznało, 
że nowoczesne technologie mają największy 
wpływ na pozycję konkurencyjną firm. 

Wpływ rozwiniętej sieci sprzedaży lub 
kontaktów handlowych na konkurencyjność 
firm około 33,1% studentów badanych uczel-
ni, w skali od 1 do 5, oceniło na 4, a więc 
uznali oni, że czynnik ten ma duże znacze-
nie. Była to najczęściej pojawiająca się odpo-
wiedź. Niecałe 10% mniej ankietowanych 
uznało, że czynnik ten w największym stop-
niu decyduje o konkurencyjnej pozycji firmy. 
Z kolei około 23,5% studentów uznało go 
za średnio ważny. 

Analizując odpowiedzi na pytanie, jak 
wzornictwo przemysłowe wpływa na kon-
kurencyjność firm, można zaobserwować, 
że najwięcej ankietowanych, około 31% stu-
dentów, stwierdziło, że ma ono wpływ zna-
czący. Około 23% badanych uznało czyn-
nik ten za najważniejszy, zaledwie kilka pro-

cent mniej badanych (21,7%) stwierdziło, że 
jest on średnio ważny, ok. 9,1% responden-
tów uważało, że jest on mało ważny, a tylko 
2,3% wszystkich badanych nie widzi związ-
ku między dobrym designem a konkurencyj-
nością firm. Posiadanie niskich kosztów pro-
dukcji jako czynnika determinującego kon-
kurencyjność firm ocenione zostało przez 
studentów jako mające umiarkowane znacze-
nie (wskazanie 28% ankietowanych). Około 
24% ogółu studentów stwierdziło, że ma on 
największe znaczenie, jeśli chodzi o konku-
rencyjność firm, następnie ok. 23% oceniło 
niskie koszty produkcji w prezentowanej skali 
na 4, uznając tym samym, że faktor ten jest 
bardzo ważny. Około 11% badanych uzna-
ło go za mało istotny.

Najwięcej, czyli około 29% badanych 
stwierdziło, że łatwy dostęp do kredytów 
jest czynnikiem umiarkowanie decydują-
cym o konkurencyjności firm. Kilka procent 
mniej respondentów, a mianowicie około 
22% uznało go za czynnik ważny.

Wyniki badań ankietowych w grupie studentów



53

ing designers, organizing training courses in 
industrial design as well as promoting Polish 
designs in the rest of Europe. 

The students questioned expect the Cen-
tre of Design to promote the significance 
of industrial design, organize contests that 
would select best designers and supply the 
market with various design services. 

As the research shows, there is a strong 
need for establishing the Centre of Design in 
Krakow. 88% of the companies pooled and 
over 78% of students claimed so. The ma-
jority of the group questioned did not know 
any particular companies offering industrial 
design services. Even though over 45% of 
companies questioned claimed to know the 
offer of design companies, only in for cases 
they were able to give the name of the most 
famous company offering such service. 55% 
believe that industrial design plays a signifi-
cant role for the company’s attractiveness 
on the market and the quality of the objects 
produced. 

It is expected that the Centre of Design 
should be capable of leading a broadly con-
ceived information campaign concerning var-
ious aspects such as different services in in-
dustrial design branch, informing about new 
trends, supporting cooperation between 
designers and companies by building a data 
based containing information about operat-

Conclusion

Kamil Łęcki, 
Projekt pojazdu elektrycznego do ruchu miejskiego, 2001 r.
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Wśród oczekiwań w stosunku do Cen-
trum Designu znalazło się prowadzenie sze-
rokiej akcji informacyjnej dotyczącej aspektów 
formalno-prawnych związanych ze wzornic-
twem, oferowanie usług w zakresie designu, 
informowanie o istniejących trendach, wspie-
ranie kontaktów projektantów z firmami np. 
poprzez stworzenie bazy danych o projektan-
tach, organizowanie szkoleń w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego czy też promocja pol-
skich wzorów przemysłowych w Europie.

Ankietowani studenci od przyszłego Cen-
trum Designu oczekują przede wszystkim 
działań promujących znaczenie wzornictwa 
przemysłowego, organizacji konkursów ma-
jących na celu wyłonienie najlepszych projek-
tów w regionie oraz dostarczania usług w za-
kresie designu.

Wnioski końcowe

Przeprowadzone badania ankietowe wy-
raźnie wskazują na celowość utworzenia 
w Krakowie Centrum Designu (wzornictwa 
przemysłowego). Za takim działaniem opo-
wiedziało się ponad 88% badanych przed-
siębiorstw i 78% ankietowanych studentów. 
Słaba jest również wśród podmiotów gospo-
darczych znajomość firm oferujących usłu-
gi wzornictwa przemysłowego. Mimo iż co 
prawda 45% firm zadeklarowało, że zna za-
kres oferty firm designerskich, to jednak na 
pytanie o najbardziej znaną firmę oferują-
cą tego typu usługi odpowiedzi pozytywnej 
udzielono tylko w czterech przypadkach. Jed-
nocześnie ponad połowa ankietowanych firm 
(55%) uważa, że wzornictwo przemysłowe 
znacząco wpływa na atrakcyjność i poziom 
sprzedaży wytwarzanych wyrobów.

Łukasz Szkop, Krzysztof Cyper, Wojciech Drab,
Projekt pojazdu z napędem elektrycznym MELEX, 2007 r.



What is the Centre of Design?
MISSION:
To introduce the issues of modern industrial design, such as the transfer of knowledge and technology, 
into the area of Malopolska.

AIM:
To raise the innovative character of the region through supporting the cooperation in industrial designing 
between the designers and the MST (Ministry of the Treasury) entrepreneurs by:
• creating a system of cooperation between the producers and designers, who have worked separately so far,
• raising the entrepreneurs’ awareness concerning the significance of industrial design for the competitiveness 
 of the company.

The support for people/companies:
• consultancy and training,
• professional device rental, making available useful software 
 for conducting research/designing,
• arranging exhibitions and conferences.

Helping institutions:
• researches, analyses, evaluations,
• creating and developing a system of exchanging information 
 an innovative solutions,
• sseminaries, meetings, workshops,
• publications,
• databases.

Anna Ostrowska
Projekt kompletu naczyń do gorących napojów 

dla osób słabowidzących i niewidomych, 2004 r.



Centrum Designu to...
MISJA:
Podniesienie świadomości mieszkańców Małopolski na temat transferu wiedzy i technologii z zakresu 
nowoczesnego wzornictwa przemysłowego.

CEL:
Wzrost innowacyjności regionu poprzez wsparcie transferu wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego 
między projektantami a przedsiębiorcami z sektora MSP, poprzez:
• stworzenie sieci współpracy pomiędzy producentami i projektantami, którzy dotychczas działają w izolacji,
• podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat znaczenia wzornictwa dla konkurencyjności firmy.

Wsparcie dla osób/firm:
• usługi doradcze i szkoleniowe,
• wynajem lub udostępnianie sprzętu, oprogramowania do prowadzenia badań/tworzenia projektów,
• działalność wystawiennicza i konferencyjna.

Pomoc dla instytucji:
• badania, analizy, ekspertyzy,
• tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji,
• seminaria, spotkania, warsztaty,
• publikacje,
• bazy danych.


