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Foto: Emilia Zielińska

1.  Nota o autorze

 Projektant wzornictwa i artysta, doktor sztuki w dyscyplinie sztuki projektowe 

(2010). Absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie (1997). Zatrudniony na stanowisku adiunkta na macierzystym wydziale. 

Specjalizuje się w projektowaniu produktu, głównie urządzeń elektronicznych. W 

latach 2001 - 2015 współpracował z firmą Innova SA (autor projektów wzorniczych 

urządzeń fiskalnych, m.in. drukarek fiskalnych Profit, Market, DF1, kas serii Hit, Presto, 

taksometru fiskalnego Taxi 2, oraz wielu projektów studyjnych), od 2015 

z firmą iPos (urządzenia Duet, Smart). Dla firmy Vigo System projektował kamery 

termograficzne serii V50/60 i V55/65. Z Marią Górską wykonał projekty wystaw dla 

Muzeum Narodowego w Warszawie (m.in. Złoty wiek malarstwa niderlandzkiego – 

2007, Kolekcje wzornictwa – 2008, Ceramika Rafaela – 2010, Wywyższeni – 2012 

i przygotowanej przez Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej MNW Potencjał – 2005) 

oraz dla ASP w Warszawie i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (wystawa Sztuka 

wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1944 – 2012), a także projekt 

przebudowy Galerii Malarstwa Europejskiego MNW w Warszawie – 2008.

Drugim biegunem działalności Daniela Zielińskiego jest OBMS – jednoosobowy Ośrodek 

Badania Mediów Sztuki. Ta powstała pod koniec XX wieku fikcyjna instytucja służy 

jako obudowa artystycznych działań autora. Obiekty powstałe w ramach OBMS 

to narzędzia do studiów nad warsztatowymi problemami sztuki w kontekście 

współczesnej kultury. Większość obiektów to prototypy wykonane w jednym lub kilku 

egzemplarzach, m.in. Uchwyt do Noszenia Swego Przedramienia – 1998, Organizator 

Czasu – 1998, Organizator Kodu Optycznego – 2000, Multikliker – 2008, Stator – 

2012, Smartgame – 2015. Wszystkie projekty autor sygnuje kolistym symbolem – 

swego rodzaju firmowym logo.

 Projekty i prace Daniela Zielińskiego prezentowane były na wystawach w kraju 

i za granicą, m.in. w 1998 roku na indywidualnej wystawie Gabinet obiektów Daniela 

Zielińskiego w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (obiekty z wczesnej fazy 

aktywności OBMS, jak UFO, In-spektor, Uchwyt do Noszenia Swego Przedramienia). 

Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, w tym Design Młodych – IWP, Warszawa, 1998; 

ekspozycji z okazji stulecia ASP w Warszawie Spotkanie – 2004; Międzynarodowego 

Biennale Designu w Saint Étienne – 2004 (gdzie m.in. zrealizował prototyp Water 

Umbrella); Wobec konsumpcji – Cieszyn i Budapeszt, 2005; design.pl – Warszawa, 

2006; Bio Design – Lublana, 2008, Z drugiej strony Rzeczy - MN Kraków, 2018. 

Laureat konkursów projektowych. Na Biennale Sztuki Projektowania w Krakowie: 

wyróżnienie w konkursie Lampa za pracę Światło osobiste (1996), III nagroda w 

konkursie Zegar za pracę Tondo (1998), II nagroda w konkursie Zabawka za pracę 

OKO (2000). Wspólnie z Marią Górską otrzymał nagrodę w konkursie Nagoya Design 

Do! za pracę Water Umbrella (2000) oraz wyróżnienie w konkursie urbanistycznym 

Tangshan Earthquake Memorial Park Ideas Design Competition za projekt 

urbanistyczno-architektoniczny pomnika ofiar trzęsienia ziemi (2008). Dwukrotnie 

(w roku 2006 i 2007) otrzymał nagrodę Rektora ASP Warszawie. Członek jury 

w konkursach projektowych. Autor artykułów w czasopismach, m.in. „Architektura" 

i „2+3D", oraz wydawnictw okolicznościowych. Uczestnik konferencji i paneli 

poświęconych projektowaniu. Od roku 2003 jest członkiem Stowarzyszenia 

Projektantów Form Przemysłowych (członek zarządu w latach 2005–2007 i od 2013). 

Projekty Daniela Zielińskiego, teksty i wzmianki o nim znaleźć można w pismach 

poświęconych projektowaniu („2+3D", „Architektura") i publikacjach książkowych (m.in. 

Polish Design: Uncut; Z drugiej strony rzeczy).

https://o.diz.pl

o@diz.pl
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2. Wskazane osiągnięcie 

 Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie artystyczne, o którym mowa w art. 16 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1789:

Seria obiektów i wystawa p.t. „SYMULATORY z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego”

autor obiektów, scenariusza i aranżacji wystawy: Daniel Zieliński

- Rok realizacji wystawy: 2016

- Autor projektu publikacji towarzyszącej wystawie: Daniel Zieliński

- Wydawca publikacji: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

- Rok wydania publikacji: 2016

- ISBN: 978-83-65455-09-3

 Wystawa Symulatory i seria obiektów składających się na jej zawartość, nie 

wpisuje się w typowe rozumienie projektowania ani w typowe rozumienie sztuki. 

Z jednej strony, stanowi swoistą antytezę tego, czym zajmuję się w codziennej pracy 

projektanta wzornictwa, z drugiej zaś, prowokuje namysł, który w mojej opinii 

niezbędny jest nawet przy najbardziej pragmatycznych, projektowych działaniach. 

Wybór tej części dorobku na osiągnięcie aspirujące do miana dzieła habilitacyjnego 

jest więc działaniem świadomym, wynikającym z przekonania, że ta pozornie 

absurdalna wystawa ma znacznie większy potencjał budowania świadomości naszej 

relacji z otoczeniem, niż niejeden poważny projekt.

 W poniższym wykazie przedstawiono jedynie podstawowe informacje dotyczące 

wystaw i obiektów wchodzących w skład wskazanego osiągnięcia. Dokładniejsze 

informacje zawarte są w autoreferacie (zał. nr 3a) oraz dokumentacji osiągnięcia 

(zał. nr 3b).

2.2 Wystawa Symulatory - Łódź Design Festival 2016 

Autorska wystawa obiektów studyjnych (opisana szczegółowo w zał. 3a i 3.b).

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres opracowania, udział w opracowaniu dzieła: scenariusz wystawy, projekt 

koncepcyjny, projekt wzorniczy etalażu i grafiki, projekt techniczny, nadzór autorski 

nad realizacją - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Mikołaj Zieliński

- Kurator: Michał Piernikowski (LDF)

- Koordynator projektu: Michał Chojnacki (LDF)

- Data realizacji: projekt: 09-10 2016, wystawa: 10 3-26 2016

2.1  Wystawa Symulatory - Salon Akademii, ASP w Warszawie 

Autorska wystawa obiektów studyjnych (opisana szczegółowo w zał. 3a i 3.b).

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres opracowania, udział w opracowaniu dzieła: scenariusz wystawy, projekt 

koncepcyjny, projekt wzorniczy etalażu i grafiki, projekt techniczny, nadzór autorski 

nad realizacją - 100%

- Realizacja: Studiopracownia - Jędrzej Iwanicki

- Koordynacja projektu: Katarzyna Urbańska, Iga Chmielecka (Salon Akademii)

- Data realizacji: projekt: 01-05 2016, wystawa: 05 5-31 

- Wirtualny spacer: www.360stopni.eu/vt/asp/2016/05symulatory2/

2.3  Wystawa Symulatory - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Autorska wystawa obiektów studyjnych (opisana szczegółowo w zał. 3a i 3.b).

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres opracowania, udział w opracowaniu dzieła: scenariusz wystawy, projekt 

koncepcyjny, projekt wzorniczy etalażu i grafiki, projekt techniczny, nadzór autorski 

nad realizacją - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, MGS w Częstochowie

- Kurator, koordynator projektu : Joanna Matyja (MGS w Częstochowie)

- Data realizacji: projekt: 05-06 2017, wystawa: 9.06-16,17 2017
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2.4 Stator (symulator obecności) 

Obiekt wysokości postaci ludzkiej. Symuluje obecność osoby w przestrzeni. Pozwala 

doświadczać i badać podmiotowo-przedmiotowe relacje przestrzenne oraz 

emocjonalne, ale może również generować dodatkowe treści. 

(Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2012

- Data realizacji: 2013 (prototyp)

2.5  Smartgame (symulator gry)

Obiekt o morfologii gry planszowej z jednym pionem. Smartgame nie definiuje celu, 

zasad ani znaczeniowego kontekstu gry. Tworzone są one doraźnie, w trakcie 

rozgrywki, w której uczestniczyć może dowolna ilość osób. 

(Więcej informacji w zał. 3b.)

. 

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Jędrzej Iwanicki

- Data projektu: 2015

- Data realizacji: 2015 (prototyp)

2.7 Postument osobisty (symulator relacji)

Obiekt wolnostojący, przenośny, kształtem i wymiarami zbliżony do laptopa. 

Po umieszczeniu w nim wizytówki i stanięciu na nim w określony sposób, umożliwia 

symulowanie i badanie relacji z otoczeniem poprzez swoistą reifikację użytkownika. 

(Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2015

- Data realizacji: 2015 (seria prototypowa)

2.6 Kurzołapki (symulatory funkcjonalności)

Kurzołapki obiekty, których funkcja ogranicza się do stania i w domyśle łapania kurzu. 

Są nowoczesną, systemową reakcją na potrzebę wypełniania przestrzeni rzeczami. 

Występują w wielu wymiarach, co pozwala dobrać skalę odpowiednio do kontekstu 

przestrzennego. (Więcej informacji w zał. 3b.)
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- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2000-2015

- Data realizacji: 2015 (seria prototypowa)
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2.8 Tableau (symulator obrazu).

Symulator Obrazu jest przedmiotem celowo wprowadzającym konfuzję interpretacyjną. 

Forma zbliżona do telewizora zwraca oczekiwanie odbiorcy na potencjalny komunikat 

wizualny (wyświetlany na ekranie). Ten jednak nie następuje, wobec czego uwaga jest 

przekierowywana na inne aspekty odbioru. (Więcej informacji w zał. 3b.) 

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński. Jędrzej Iwanicki

- Data projektu: 2016

- Data realizacji: 2016 (prototyp)

2.10 Smartglass (symulator symulacji rzeczywistości)

Smartglass oddziałuje w oparciu o skojarzenie z archetypem smartfonu. Jest jednak 

jego całkowitą antytezą. Działa na zasadzie hiperinterpretacji - jest tak bardzo 

„smart" i tak doskonale odzwierciedla rzeczywistość, że staje się obiektem na powrót 

analogowym. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Jędrzej Iwanicki

- Data projektu: 2015

- Data realizacji: 2015 (seria prototypowa)

2.11 SSW (Modularny System Symulacji Wartości)M

Modularny System Symulacji Wartości jest nowoczesnym, pozbawionym zbędnych 

asocjacji znaczeniowych substytutem obiektów prezentujących status materialny 

posiadacza. Wychodząc naprzeciw potrzebie redukcji, ogranicza swe działanie tylko 

do komunikatu o swej wartości materialnej. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Jędrzej Iwanicki

- Data projektu: 2015

- Data realizacji: 2015 (seria prototypowa)

2.9  (System Symulacji Meblowej)SSM

System Symulacji Meblowej działa jak swego rodzaju zastawki przestrzeni. Pozwala 

na organizowanie wnętrz poprzez wyłączanie określonych jej zasobów, umowne 

oznaczanie gabarytów sprzętów, które mogłyby znaleźć się w danej przestrzeni, ale 

których z takich czy innych względów w niej brak. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Jędrzej Iwanicki

- Data projektu: 2016

- Data realizacji: 2016 (seria prototypowa)
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2.12 Monokliker (organizator czasu)

Potencjał treściowy tego obiektu budowany jest w kontekście paradygmatu 

bezużyteczności biżuterii. Monokliker, wbrew skojarzeniu nie jest jednak biżuterią, 

lecz studyjnym narzędziem, którego forma wynika z interakcji, do której prowokuje 

użytkownika. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Fado Sp. z o.o.

- Data projektu: 2014

- Data realizacji: 2015 (prototyp), 2017 (produkcja)

2.13 ultikliker (symulator aktywności)M

Multikliker pozwala symulować jedną z bardziej powszechnych dziś aktywności, którą 

jest wciskanie różnego rodzaju przycisków, bez jakiegokolwiek, funkcjonalnego czy 

demonstracyjnego efektu. Jego użycie pozwala na symulowanie aktywności do celów 

studyjnych. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2008

- Data realizacji: 2011 (seria prototypowa)

2.14 Rotor (symulator aktywności)

Rotor jest obiektem o nieokreślonej funkcjonalności i aktywności treściowej. Jest 

przedstawicielem grupy nazwanej subiektywizatorami. Są to przedmioty mogące 

wpływać na sposób percepcji rzeczywistości, lecz bez jakiejkolwiek sugestii co do 

formy i zakresu tego wpływu. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2007

- Data realizacji: 2007 (prototyp), 2015 (seria prototypowa)

2.15 OKO (organizator kodu optycznego)

OKO jest przedmiotem studyjnym, służącym do symulowania przekazu za pomocą  

sekwencji sygnałów świetlnych. Ponieważ nie istnieje żaden z góry określony sposób 

kodowania treści, budowany on jest doraźnie (intuicyjnie bądź rozumowo) przez 

użytkowników urządzenia. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2001

- Data realizacji: 2001 (seria prototypowa



12 13

2.12 Monokliker (organizator czasu)

Potencjał treściowy tego obiektu budowany jest w kontekście paradygmatu 

bezużyteczności biżuterii. Monokliker, wbrew skojarzeniu nie jest jednak biżuterią, 

lecz studyjnym narzędziem, którego forma wynika z interakcji, do której prowokuje 

użytkownika. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński, Fado Sp. z o.o.

- Data projektu: 2014

- Data realizacji: 2015 (prototyp), 2017 (produkcja)

2.13 ultikliker (symulator aktywności)M

Multikliker pozwala symulować jedną z bardziej powszechnych dziś aktywności, którą 

jest wciskanie różnego rodzaju przycisków, bez jakiegokolwiek, funkcjonalnego czy 

demonstracyjnego efektu. Jego użycie pozwala na symulowanie aktywności do celów 

studyjnych. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2008

- Data realizacji: 2011 (seria prototypowa)

2.14 Rotor (symulator aktywności)

Rotor jest obiektem o nieokreślonej funkcjonalności i aktywności treściowej. Jest 

przedstawicielem grupy nazwanej subiektywizatorami. Są to przedmioty mogące 

wpływać na sposób percepcji rzeczywistości, lecz bez jakiejkolwiek sugestii co do 

formy i zakresu tego wpływu. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2007

- Data realizacji: 2007 (prototyp), 2015 (seria prototypowa)

2.15 OKO (organizator kodu optycznego)

OKO jest przedmiotem studyjnym, służącym do symulowania przekazu za pomocą  

sekwencji sygnałów świetlnych. Ponieważ nie istnieje żaden z góry określony sposób 

kodowania treści, budowany on jest doraźnie (intuicyjnie bądź rozumowo) przez 

użytkowników urządzenia. (Więcej informacji w zał. 3b.)

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, projekt wzorniczy, 

projekt techniczny - 100%

- Realizacja: Daniel Zieliński

- Data projektu: 2001

- Data realizacji: 2001 (seria prototypowa



14 15

3. Pozostały dorobek

 Wykaz pozostałego dorobku twórczego dokonanego po uzyskaniu stopnia doktora 

(od roku 2010).

3.1 Produkt (w porządku chronologicznym)

 Projektowaniem produktu zajmuję się od początku swojej aktywności zawodowej, 

czyli od roku 2000. Od tego czasu wykonałem kilkadziesiąt projektów urządzeń, 

z których zdecydowana większość została kompleksowo opracowana i wdrożona. 

Ze względów formalnych, w poniższym zestawieniu uwzględniłem jednak tylko 

projekty wykonane po obronie doktoratu w roku 2010. Większość z nich stanowią 

urządzenia i sprzęt profesjonalny. Wynika to po części z kontynuacji mojej wieloletniej 

współpracy z producentem urządzeń fiskalnych - firmą Innova i następnie z firmą 

iPOS a po części z zamierzonego kierowania swojej zawodowej aktywności w stronę 

obiektów z definicji pozbawionych konsumenckiego charakteru. Przeciwwagą dla tej 

grupy są projekty prezentowane w poprzednim rozdziale oraz pokazane dalej studia 

koncepcyjne. Te ostatnie, nie są przeznaczone do przemysłowego wdrożenia a raczej 

do produkcji jednostkowej, często w formule DIY. Większość prezentowanych dalej 

prac to jednak wykonywane na zlecenia opracowania kompleksowe, w skład których 

wchodzą projekty koncepcyjne, wzornicze, konstrukcyjne i nadzory nad wdrożeniami. 

Przy każdej pozycji jest oznaczony zakres opracowania. Jeśli widnieje tam informacja 

o projekcie kompleksowym oznacza to, że został on przeze mnie zaprojektowany od 

pierwszego szkicu, do przygotowania plików na potrzeby produkcji (geometria 3D 

dla narzędziowni, grafiki interfejsów, elewacje, matryce wyświetlaczy itp).

 W poniższym wykazie zawarto jedynie podstawowe informacje. Dokładniejsze 

opisy wybranych realizacji przedstawione są w autoreferacie (zał. nr 3a).

3.1.1 Mobilny skaner bagażu lotniskowego

Skaner mobilny do wykorzystywany do rozładowywania kolejek. Łatwy transport 

dzięki kółkom. Zabezpieczenie panelu obsługi i ekranów oraz szybkie przygotowanie 

do pracy dzięki pulpitowi ukrywanemu pod składanym monitorem głównym.

- Zleceniodawca: Transactor sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny i szkic konstrukcyjny 

obudowy - 100%

- Rok projektu: 2010/2011

3.1.2 Automatyczny WC dla zabytkowych części miasta Łodzi

Projekt konkursowy bryły automatycznego WC. Wykonany miał być z modularnych 

odlewów żeliwnych i tafli mlecznego szkła. Forma i detale nawiązują do XIX w. 

architektury miasta.

- Autorzy: Maria Górska, Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny - 50%, szkic 

konstrukcji - 90%

- Rok projektu: 2011

3.1.3 Kasa fiskalna Innova Presto

Niewielka kasa o możliwościach urządzeń systemowych. Innowacyjna idea uchylnego 

panelu z ekranami i klawiaturą. Po jego otwarciu możliwa jest szybka i wygodna 

wymiana papieru. Finalista konkursu Dobry Wzór 2014.

- Zleceniodawca: Innova S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy,  

konstrukcyjny i nadzór autorski nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2012

- Produkcja: Innova S.A.
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obudowy - 100%

- Rok projektu: 2010/2011

3.1.2 Automatyczny WC dla zabytkowych części miasta Łodzi

Projekt konkursowy bryły automatycznego WC. Wykonany miał być z modularnych 

odlewów żeliwnych i tafli mlecznego szkła. Forma i detale nawiązują do XIX w. 

architektury miasta.

- Autorzy: Maria Górska, Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny - 50%, szkic 

konstrukcji - 90%

- Rok projektu: 2011

3.1.3 Kasa fiskalna Innova Presto

Niewielka kasa o możliwościach urządzeń systemowych. Innowacyjna idea uchylnego 

panelu z ekranami i klawiaturą. Po jego otwarciu możliwa jest szybka i wygodna 

wymiana papieru. Finalista konkursu Dobry Wzór 2014.

- Zleceniodawca: Innova S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy,  

konstrukcyjny i nadzór autorski nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2012

- Produkcja: Innova S.A.
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3.1.5 Drukarka fiskalna Innova Termik 

Kompaktowa, systemowa drukarka fiskalna dla małych i średnich sklepów. Modularna 

budowa pozwala na różnorodne konfiguracje wyświetlaczy i szerokości papieru. 

Bardzo duża średnica rolki papieru i nadzwyczaj łatwa jego wymiana wyróżniają tę 

konstrukcję na tle istniejących na rynku.

- Zleceniodawca: Innova S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

konstrukcyjny i nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2012 - 2013

3.1.6 Urządzenie fiskalno-płatnicze iPOS Duet

Pierwszy na rynku zunifikowany terminal płatniczo-fiskalny. Trudnością projektu była 

konieczność dostosowania projektowanej części fiskalnej do istniejącej części 

płatniczej firmy Verifone.

- Zleceniodawca: Innova S.A. / iPOS S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt wzorniczy i konstrukcyjny części 

fiskalnej obudowy (na ilustracji - ciemna), nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2013

- Produkcja: iPOS S.A.

3.1.4 Seria kamer termograficznych Vigocam v53/v55/v63/v65

Obudowa kamer termograficznych Vigocam będących następcami serii V50/v60 

(również zaprojektowanych przeze mnie). Nietypowe dla tego typu sprzętu 

wzornictwo, konstrukcja i ergonomia zbliżona do aparatu fotograficznego. W stosunku 

do pierwszej wersji znacznie poprawiona ergonomia chwytu i obsługi. 

- Zleceniodawca: Vigo system S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt wzorniczy i konstrukcyjny obudowy 

oraz nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2011

- Produkcja: Vigo System S.A.

3.1.7 Drukarka fiskalna do zabudowy Innova Microprinter

Subminiaturowa drukarka fiskalna do zabudowy w urządzeniach mobilnych. To jedyne 

tego typu urządzenie homologowane na rynku polskim. Jest to kompletna drukarka 

fiskalna, którą można integrować z dowolnym urządzeniem bez potrzeby ponownej 

homologacji. Została wykorzystana w projekcie tabletu fiskalnego firmy Innova. 

- Zleceniodawca: Innova S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

konstrukcyjny i nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2014

- Wdrożenie: Innova S.A.
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- Wdrożenie: Innova S.A.
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3.1.8 Mobilny terminal fiskalno płatniczy Innova Tablet

Miniaturowy terminal zawierający funkcje płatnicze, fiskalne i tablet umożliwiający 

zainstalowanie oprogramowania do sprzedaży. Zawiera drukarkę fiskalną Innova 

Micropronter. Jedyne tego typu urządzenie w chwili wdrożenia. Powstała seria 

prototypowa.

- Zleceniodawca: Innova S.A.

 Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

konstrukcyjny i nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2015

- Wdrożenie: Innova S.A.

3.1.9 Studium zegarka z funkcjami biometrycznymi dla firmy Philipiak.

Zegarek miał być częścią inteligentnego systemu monitorującego stan zdrowia, 

wspomagającego ustalanie diety i gotowanie. Firma nie zdecydowała się jednak na 

wdrożenie projektu. 

- Zleceniodawca: Looksoft

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, szkic konstrukcji - 

100%

- Rok projektu: 2015

3.1.11 Biżuteria z wymiennymi kamieniami Seria =6

Jeden z kilku projektów kolekcji biżuterii przeznaczonej do druku 3D metodą DMLS 

z tytanu. Projekt początkowo przygotowany pod kątem współpracy z firmą Fado. 

Obecnie rozwijany niezależnie. Autorski system wymiany kamieni przy pomocy 

specjalnego narzędzia (drukowanego z poliamidu) umożliwia dopasowanie do 

preferencji użytkowników lub okoliczności. 

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny oraz projekt 

techniczny - 100%

- Rok projektu: 2016

3.1.10 Dron - zdalnie sterowana platforma latająca

Dron przewidziany był jako podstawa do mocowania lekkiego sprzętu fotograficznego 

i filmowego. Bazował na podzespołach firmy Blade. Druciane płozy o różnej wysokości 

umożliwić miały instalowanie różnej wielkości sprzętu. Obudowa przeznaczona do 

produkcji w technologii druku 3D, w formule DIY. Projekt nie został dokończony ze 

względu na pojawienie się licznej konkurencji na rynku.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, szkic konstrukcji - 

100%

- Rok projektu: 2015
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3.1.12 Stanowisko self checkout

Koncepcja całkowicie zautomatyzowanego stanowiska typu self checkout, 

skanującego towar i umożliwiającego płatność przy pomocy telefonu. Projekt 

wykonany dla polskiego startupu. Szczegółowe informacje objęte NDA.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, szkic konstrukcji - 

100%

- Rok projektu: 2017

3.1.13 System pantografowych ładowarek autobusów elektrycznych.

Projekt obejmował stelaż pantografu, system kontenerów zawierających moduły 

ładowarek oraz elementy wykańczające (ławka, panel informacyjny). Możliwa 

konfiguracja obiektu jako pantograf z ładowarką ukrytą poza bryłą obiektu oraz 

rozwiązanie zintegrowane z modułami ładowarek w ilości odpowiadającej 

zapotrzebowaniu na moc.

- Zleceniodawca: Medcom sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, wstępny projekt 

konstrukcji - 100%

- Rok projektu: 2017

3.1.14 System pantografowych ładowarek autobusów elektrycznych dla Warszawy

Rozwinięcie projektu ładowarek modułowych o elementy dedykowane dla Warszawy.

Wzmocniona konstrukcja, większa i stała wysokość umieszczenia diodowych 

wskaźników stanu pracy, nieco masywniejsza, stosowna do skali miasta bryła.

- Zleceniodawca: Medcom sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, wstępny projekt 

konstrukcji - 100%

- Rok projektu: 2017

- Wdrożenie (w tym projekt konstrukcyjny) i produkcja: Medcom Sp z o.o.

3.1.15 Koncepcja urządzenia fiskalno płatniczego dla firmy iPOS 

Koncepcyjny projekt mobilnego urządzenia fiskalno płatniczego opartego w części 

płatniczej o zasoby firmy Verifone. Kompaktowa konstrukcja o funkcjonalności 

kompletnego terminalu POS.

- Zleceniodawca: iPOS S.A..

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, szkic konstrukcji - 

100%

- Rok projektu: 2017
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3.1.16 Piruetor - obiekt wspomagający naukę tańca

Piruetor jest autorską adaptacją wygiętej deseczki używanej do wspomagania nauki 

utrzymania równowagi podczas tańca. Umożliwia wykonywanie bardzo dużej ilości 

obrotów za jednym odbiciem. Przedmiot dedykowany córce Emilii wyposażony jest 

w teflonową podkładkę dodatkowo zmniejszającą tarcie o podłogę. Możliwy do 

produkcji na drukarkach 3D, w formule DIY.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, techniczny i realizacja 

- 100%

- Rok projektu: 2017

3.1.17 Obudowa ściennego czujnika parametrów środowiskowych

Projekt wykonany na zlecenie firmy Inventia. Prosta obudowa z tworzyw sztucznych, 

niewymagająca narzędzi podczas montażu i serwisu urządzenia.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt wzorniczy i techniczny - 100%

- Rok projektu: 2017

3.1.18 Koncepcja kompaktowego urządzenia fiskalno płatniczego dla firmy iPOS

Projekt koncepcyjny niewielkiej, modułowej drukarki fiskalnej zintegrowanej z różnymi 

urządzeniami peryferyjnymi (terminalem płatniczym, tabletem). Projekt ewoluował do 

postaci znacznie bardziej zaawansowanej funkcjonalnie co poskutkowało 

opracowaniem zupełnie nowej koncepcji wzorniczej i technicznej.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny - 100%

- Rok projektu: 2017

3.1.16 Adaptery mocowań statywowych do dronów

Projekt obejmował opracowanie amortyzowanych, regulowanych w jednej osi 

adapterów umożliwiających zamontowanie lekkich aparatów fotograficznych do 

popularnych modeli dronów (DJI Phantom i Blade 350QX). Przygotowany na potrzeby 

grupy osób zajmujących się fotografią lotniczą. Produkowany na drukarkach 3D 

w formule DIY.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, techniczny i realizacja 

- 100%

- Rok projektu: 2017
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3.1.19 +board - elektryczna deskorolka

Koncepcja miejskiego, osobistego środka transportu. Projekt bazuje na podzespołach 

firmy Winboard (silniki w piastach kół i elektronika sterująca). Oryginalne rozwiązania 

amortyzowanych, bezpowietrznych opon, obniżonego zawieszenia, wymiennych baterii 

i uchwytu ułatwiającego przenoszenie to potencjalne atuty tej koncepcji.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt koncepcyjny, szkic konstrukcyjny - 

100%

- Rok projektu: 2018

3.1.20 Stacja bazowa systemu monitorowania upraw Agreus

Agreus to nowatorski system dozoru upraw oparty o bezprzewodowe czujniki 

parametrów środowiskowych i moduły sterujące (np. nawadnianiem, czy oświetleniem). 

Stacja bazowa jest centralnym elementem systemu, Pełni funkcję bezprzewodowego 

nadajnika. Montowana na statywie o zmiennej wysokości lub do ściany budynku.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

techniczny oraz nadzór autorski nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2018

- Produkcja: Inventia Sp. z o.o. (w trakcie uruchamiania)

3.1.21 Czujnik glebowy systemu Agreus

Czujnik jest wbijany w ziemię na głębokość do ok. 50 cm. Monitoruje wilgotność i 

temperaturę gleby oraz przesyła informacje do stacji bazowej. Jest to urządzenie 

bezobsługowe, zasilane ogniwem fotowoltaicznym. Istotnymi założeniami projektu były: 

wytrzymałość, zachowanie szczelności i kąta pochylenia panelu FV.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

techniczny oraz nadzór autorski nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2018

- Produkcja: Inventia Sp. z o.o. (w trakcie uruchamiania)

3.1.22 Obudowa modułów wykonawczych systemu Agreus

Obudowa elektroniki sterującej elementami wykonawczymi (np. nawadnianiem, 

ogrzewaniem, oświetleniem) to stosunkowo prosty projekt, w którym wymogami były 

wytrzymałość, szczelność i możliwość różnicowania opisów przy pomocy 

samoprzylepnych elewacji.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, techniczny 

oraz nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2018

- Produkcja: Inventia Sp. z o.o. (w trakcie uruchamiania)
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3.1.23 Obudowa bezprzewodowego czujnika załadunku

Czujnik załadunku instalowany jest na samochodach ciężarowych. Założeniami projektu 

były więc: zachowanie szczelności, wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne oraz możliwość instalacji na różnorodnych elementach konstrukcji 

pojazdu. Hermetyczna obudowa czujnika instalowana jest w aluminiowej osłonie. 

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

techniczny oraz nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2018

- Produkcja: Inventia Sp. z o.o. (w trakcie uruchamiania)

3.1.24 Terminal płatniczo-fiskalny iPOS smart

Jest to następca produktu iPOS duet oraz kontynuacja wcześniejszego projektu 

koncepcyjnego. Urządzenie ma modularną budowę, pozwalającą na stosowanie 

różnych mechanizmów drukujących oraz integrowanie z różnymi peryferiami. Wysokie 

wymagania funkcjonalne wymusiły bardzo zaawansowaną konstrukcję urządzenia.

- Zleceniodawca: iPOS S.A.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

techniczny oraz nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2018

- Produkcja: iPOS S.A. (w trakcie wdrożenia)

3.1.25 Taksometr fiskalny

Taksometr fiskalny będący dalekim następcą modelu Innova taxi 2, zaprojektowanego 

przeze mnie w roku 2003. Poprzednia konstrukcja istniała na rynku przez ponad 10 

lat i uchodziła za najlepsze, zintegrowane rozwiązanie. Obecny projekt (dla nowej 

firmy) zachowuje wszystkie zalety tego rozwiązania i wprowadza wiele nowych.

- Zleceniodawca: VL Centrum

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt wzorniczy, 

konstrukcyjny oraz nadzór nad wdrożeniem - 100%

- Rok projektu: 2019 (w trakcie opracowywania)

 Projekt objęty NDA, prosimy nie rozpowszechniać!

3.1.26 Audiobot do kompozycji Jarosława Siwińskiego

Elektroniczne urządzenie stanowiące część instrumentarium do wykonania utworu 

Jarosława Siwińskiego. Duża ilość Audiobotów rozmieszczona w obszarze wykonania 

utworu emitować ma dźwięki modulowane różnorakimi czynnikami środowiskowymi 

(światło, wiatr itp.). Projekt w trakcie opracowywania.

- Zleceniodawca: Akademia Muzyczna w Warszawie

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt koncepcyjny, 

wzorniczy, konstrukcyjny oraz nadzór nad reakizacją - 100%

- Rok projektu: 2019
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3.2 Wystawy (w porządku chronologicznym)

 W niniejszym rozdziale przedstawione są projekty wystaw, które miałem 

przyjemność realizować w ciągu ostatnich ośmiu lat, w większości wspólnie z Marią 

Górską. Wszystkie to projekty kompleksowe, obejmujące koncepcje przestrzenne, 

projekty dedykowanych eksponatom mebli i innych elementów etalażu, grafikę we 

wnętrzach (bez plakatów i druków zewnętrznych) oraz nadzór nad produkcją i 

montażem. Wszystkie zostały wykonane dla znanych muzeów, instytutów i galerii. 

Wszystkie też, zostały zrealizowane. Największa z nich, obejmująca całą Zachętę 

wystawa Sztuka Wszędzie, liczyła ponad 1000 eksponatów i była przedsięwzięciem 

trwającym ponad rok. Przy każdym opisie podany został przybliżony mój udział w 

projekcie. Co do zasady, we współpracy z Marią Górską, wszystkie strategiczne 

decyzje projektowe podejmowane były zespołowo, jednak szczegółowe opracowania 

dzieliliśmy przeważnie wedle zasady, w myśl której Maria zajmowała się projektami 

układów przestrzennych eksponatów, ja zaś, projektami mebli, etalażu i grafiki. W 

przypadku wystawy Warszawa, Warsze realizowanej w zespole z Brandy Design dla 

muzeum POLIN, mój udział ograniczył się do projektu etalażu i udziału w projekcie 

przestrzennym, nie obejmował natomiast grafiki. Z zestawienia wyłączyłem wszystkie 

edycje autorskiej wystawy Symulatory, które zostały uwzględnione w rozdziale 2.

 W poniższym wykazie przedstawiono jedynie podstawowe informacje dotyczące 

wystaw. Dokładniejsze opisy wybranych realizacji zawarte są w autoreferacie 

(zał. nr 3a).

3.2.1 Ceramika Rafaela - Muzeum Narodowe w Warszawie

Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, która prezentowała renesansowe 

majoloki istoriato (narracyjne). Zbiór ponad stu naczyń i grafik zaprezentowano na 

czterech stołach ustawionych wzdłuż wąskiej sali tzw. ryzalitu MNW. 

Więcej informacji:  http://www.mnw.art.pl/wystawy/ceramika-rafaela,72.html

- Kurator: Ewa Katarzyna Świetlicka

- Projekt ekspozycji: Maria Górska, Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego - 20%, 

projekt etalażu - 90%, projekt grafiki - 90%, nadzór nad montażem - 50%

- Daty wystawy: 19.03-16.05.2010 

- ISBN katalogu: 978-83-7100-818-4

3.2.2 Wywyższeni - Muzeum Narodowe w Warszawie

Wystawa pokazująca historię establishmentu i ikonografii władzy zawarta w siedmiu 

salach Galerii Włoskiej MNW. Więcej informacji w autoreferacie oraz na stronie 

internetowej MNW: http://www.mnw.art.pl/wystawy/wywyzszeni-brod-faraona-do-

lady-gagi,88.html

- Kuratorzy: Grażyna Bastek, Antoni Zięba, 

- Projekt ekspozycji: Maria Górska, Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego - 20%, 

projekt etalażu - 90%, projekt grafiki - 90%, nadzór nad montażem - 50%

- Daty wystawy: 17.05-23.09.2012

- ISBN katalogu: 978-83-7100-962-4

3.2.3 Sztuka Wszędzie - Zachęta, Warszawa

Wystawa przedstawiająca działania artystyczne i projektowe skupione wokół 

warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i ASP w okresie międzywojennym. Więcej 

informacji o projekcie ekspozycji w autoreferacie.

Wirtualny spacer: https://www.360stopni.eu/vt/sztukawszedzie/

- Kurator: Maryla Sitkowska

- Projekt ekspozycji: Maria Górska, Daniel Zieliński, współpraca Maciej Sobczak

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego - 20%, 

projekt etalażu - 90%, projekt grafiki - 90%, nadzór nad montażem - 50%

- Daty wystawy: 05.06–26.08.2012

- ISBN katalogu: 978-83-615589-1-0
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3.2.4 Warszawa-Warsze - muzeum POLIN w Warszawie

Wystawa pokazująca kulturę żydowską w Warszawie i jej wpływ na miasto od 

początków osadnictwa żydowskiego do wybuchu II wojny światowej. Więcej informacji 

i wirtualny spacer dostępne na stronie POLIN:

https://www.polin.pl/pl/wirtualny-spacer-warszawa-warsze

- Kurator: Ewa Małkowska-Bieniek

- Projekt ekspozycji: Brandy Design (Maciej Konopka, Marek Głowacki), Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego - 10%, 

projekt etalażu - 90%, projekt grafiki - 0%, nadzór nad montażem - 50%

- Data wystawy: 28.03–30.06.2014

3.2.5 Amsterdam polskich Żydów - Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Wystawa prezentująca amsterdamskie drukarstwo hebrajskie z XVII i XVIII w. 

Prezentowano na niej 30 starych druków, podzielonych na 13 grup. Każdej z nich 

towarzyszyły opisy i lupy do dokładnej obserwacji detali eksponatów.

- Kuratorzy: Magdalena Bendowska, Jan Doktór

- Projekt ekspozycji: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego, projekt 

etalażu, projekt grafiki, nadzór nad montażem - 100%

- Rok projektu: 2016

- Data wystawy: 14.04-18.09.2016

- ISBN katalogu: 978-83-61850-67-0

3.2.6 Projektowanie Wszędzie - Salon Akademii w Warszawie

Wystawa przygotowana z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP

Więcej informacji na temat projektu w autoreferacie. 

Wirtualny spacer: https://salonakademii.asp.waw.pl/spacery-360/2018-2/

- Kuratorzy: Czesława Frejlich, Magdalena Kochanowska

- Projekt ekspozycji: Maria Górska, Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego - 50%, 

projekt etalażu - 100%, projekt grafiki - 90%, nadzór nad montażem - 50%

- Rok projektu: 2018

- Daty wystawy: 11.05–2.06.2018

- ISBN katalogu: 978-83-65455-91-8

3.2.7 Projektowanie Wszędzie - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Lublińska edycja wystawy wymagała całkowitego przeprojektowania pierwotnego 
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jedynie ich podstawową chronologię. 
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- Projekt ekspozycji: Maria Górska, Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: projekt układu przestrzennego - 80%, 

projekt etalażu - 100%, projekt grafiki - 90%, nadzór nad montażem - 50%

- Rok projektu: 2018

- Daty wystawy: 28.09–30.11.2018

- ISBN katalogu: 978-83-65455-91-8
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3.3 Projekty graficzne i UI (w porządku chronologicznym)

 Projekty graficzne i obejmujące obszar interfejsu użytkownika stanowią często 

elementy opracowań wzorniczych. W przypadku elektronicznych urządzeń 

profesjonalnych, które dość często miałem przyjemność projektować, jest to wręcz 

regułą. Ponieważ jednak funkcjonują one zazwyczaj w połączeniu z konkretnym 

produktem, nie wyodrębniłem ich jako oddzielnych opracowań. W poniższym 

zestawieniu uwzględniłem tylko projekty samodzielne, lub mogące funkcjonować 

niezależnie. Są wśród nich zarówno stosunkowo proste projekty znaków, jak 

i wieloelementowe opracowanie interfejsu zaawansowanego, profesjonalnego 

oprogramowania.

 W poniższym wykazie przedstawiono jedynie podstawowe informacje dotyczące 

projektów. Nieco więcej informacji o projekcie interfejsu Xway.online znajduje się 

w autoreferacie (zał. nr 3a).

3.3.1 Strona internetowa - o.diz.pl

Aktualna wersja własnej strony internetowej dokumentującej działania projektowe 

i artystyczne autora. Oprócz uproszczonego portfolio zawiera wybrane teksty 

z wystąpień i publikacji oraz blog aktualności. W zamierzeniu ma stanowić rdzeń 

wirtualnej dokumentacji działań OBMS.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: koncepcja, projekt struktury strony, 

projekt graficzny, realizacja - 100%

- Data projektu: 2014

- Adres strony: https://www.o.diz.pl

3.3.2 Logotyp systemu monitorowania pojazdów Xway

Projekt nowej wersji logotypu systemu Xway. W kolorystyce i budowie nawiązuje do 

wcześniej stosowanego znaku (innego autora) a jednocześnie prezentuje skrajnie 

różną od poprzedniego estetykę i podejście do projektowania. Znak funkcjonuje 

w dwóch wersjach kolorystycznych, został też zoptymalizowany do wykorzystania 

jako grafika ekranowa (rastrowanie w różnych rozdzielczościach).

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt graficzny - 100%

- Data projektu: 2017

3.3.3 Interfejs porgramu do monitorowania pojazdów Xway.online

Projekt nowej wersji interfejsu programu do obsługi systemu monitorowania pojazdów.

Zachowuje podstawową logikę wcześniejszej wersji ale wprowadza wiele 

optymalizacji i całkowicie nową szatę interfejsu. Opracowano jasną i ciemną wersję 

kolorystyczną (motyw dzienny i nocny) oraz wersje na telefony i tablety.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt interfejsu - 100%

- Data projektu: 2017

- Realizacja: Inventia Sp. z o.o., Politechnika Warszawska
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3.3.4 Logotyp systemu AGREUS

Logotyp systemu monitorowania upraw został tak zaprojektowany, by umożliwić jego 

użycie nie tylko w materiałach drukowanych, lecz przede wszystkim bezproblemową 

implementację na produkty stanowiące elementy systemu. Funkcjonuje w kilku 

wersjach kolorystycznych i wersjach krzywych, dobieranych zależnie od 

zastosowania.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt graficzny - 100%

- Data projektu: 2017 

3.3.5 Logotyp zbliżeniowego protokołu transmisji tap-in

Logotyp protokołu zbliżeniowego przeznaczony jest do szybkiego parowania 

profesjonalnych urządzeń systemów telemetrycznych firmy Inventia. Został 

zaprojektowany tak, by zachowywał czytelność lub przynajmniej rozpoznawalność 

nawet w bardzo małej skali, naniesiony na produkt jako nadruk lub relief.

- Zleceniodawca: Inventia Sp. z o.o.

- Autor: Daniel Zieliński

- Zakres projektu i udział w opracowaniu: kompleksowy projekt graficzny - 100%

- Data projektu: 2018
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4.   Wykaz dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz prezentacji własnych dokonań 
po uzyskaniu stopnia doktora w roku 2010.

4.1 Dydaktyka na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie

 Poniżej przedstawiono jedynie informacje podsumowujące. Więcej informacji o procesie i osiągnięciach dydaktycznych zawarto w rozdziale „dydaktyka” autoreferatu 

(zał. 3a).

4.1.1  Prowadzenie Pracowni Projektowania Produktu  

  Okres: od r. 2010 

  W pracowni realizowane są projekty z wielu dziedzin powiązanych z fizycznymi lub wirtualnymi obiektami. Efektem działań projektowych mogą być zarówno skończone 

projekty produktów jak również koncepcje, które pozostają w sferze odpowiednio zaawansowanego studium. Zainteresowanie tematami jest ukierunkowane na 

współczesność i niedaleką przyszłość, z uwypukleniem problemów nowych technologii (projektowania i produkcji), relacji z otoczeniem (ekologicznych, obyczajowych, 

kulturowych) oraz metodologicznych (różne koncepcje metod projektowania i uprawiania zawodu projektanta). Chętnie podejmowane są tematy badawcze, o charakterze 

eksperymentalnym, innowacyjnym, wykraczające poza standardowy proces projektowania, zarówno w odniesieniu do przedmiotu projektowania jak i sposobu realizacji 

zadania projektowego. Propozycje tematów semestralnych formułowane są w sposób otwarty, wymagający ich interpretacji, określenia własnego względem nich stosunku, 

przedmiotu projektowania oraz metod pracy. Stanowią one punkt odniesienia ułatwiający rozpoczęcie i prowadzenie procesu projektowania. Istnieje możliwość realizacji 

tematów ogólno-wydziałowych (warsztaty, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, konkursy itp) oraz (po konsultacji) innych, własnych tematów.

  Zajęcia prowadzone są metodą korektową, 2 razy w tygodniu. Podczas korekt prowadzone są rozmowy zarówno bezpośrednio związane z pracą nad projektem, 

jak i wokół wielu problemów satelitarnych. 

  Każdy projekt oceniany jest w następujących trzech warstwach: warstwie projektowej, wykonawczej oraz organizacyjnej. W warstwie projektowej oceniana jest 

klarowność odpowiedzi na postawiony temat, forma powstałego obiektu i potencjał intelektualny projektu. W warstwie wykonawczej oceniana jest poprawność, staranność 

i atrakcyjność formy podania oraz jego adekwatność do specyfiki projektu. W warstwie organizacyjnej oceniana jest jakość pracy, kontaktów z prowadzącym i jakość 

prezentowanych materiałów szkicowych.

  Liczba godzin zajęć w tygodniu: 8

  Liczba studentów - ok. 10 - 15 osób/semestr 

  liczba projektów w semestrze - 2 projekty/osobę. Sumarycznie, od obrony doktoratu w 2010 w pracowni przeprowadzono ok. 400 projektów.

4.1.2  Prowadzenie corocznych, dwutygodniowych warsztatów projektowych Projektowanie krytyczne dla studentów kursu magisterskiego. Podczas warsztatów studiowany jest 

obszar aktywności treściowej projektowanych przedmiotów. Studenci prowadzeni są przez proces projektowy, w którym parametr funkcji przedmiotu zastępowany jest 

parametrem treści. W wyniku warsztatów powstają koncepcje, makiety, czasem prototypy obiektów użytkowo dysfunkcyjnych, lecz niosących określony świadomie 

przekaz lub inicjujących u odbiorców odpowiednio sterowany namysł.

  Okres: od r.2012 

  Liczba godzin zajęć: 64/rok

  Liczba studentów: ok. 20 osób/rok

  Liczba projektów wykonywanych w czasie trwania warsztatów: Każdy student realizuje 1 projekt. Sumarycznie przeprowadzono ok. 120 projektów.

4.1.3  Promotorstwo dyplomów licencjackich

  Okres: od r. 2010 

  Liczba dyplomantów: 22

  Lista dyplomantów licencjackich i daty obron:

  - Urszula Mas - Biały stół 30.06.2010

  - Anna Żylińska - Human+ 15.09.2010

  - Stanisław Płoski - BONOBO – rower miejski ze sklejki 28.01.2011

  - Anna Kusztra - Baśń o śpiącej królewnie 30.06.2011 

  - Jan Mirecki - Projekt modułowego systemu przenośnych stołów barowych 16.09.2014

  - Adam Buczek - Dron wspomagający wykrywanie pożarów leśnych 27.05.2015 

  - Dominika Lizurej - Biodegradowalny materiał z odpadów organicznych 26.05.2015 

  - Michał Majdak - Bezzałogowy statek latający do obserwacji środowisk wodnych 27.05.2015 

  - Nela Maniewska - Bezzałogowy statek latający – wsparcie ratownictwa górskiego 27.05.2015 

  - Zuzanna Gronowicz - System personalizacji obuwia parametrycznego, drukowanego 3D, wraz z identyfikacją wizualną 27.02.2017 

  - Barbara Motylińska - Projekt obuwia parametrycznego wraz z modelem produkcji opartym na technologii druku 3D 27.02.2017 

  - Barbara Brzostko - Projekt robota społecznego dla dzieci, ze szczególnym przeznaczeniem dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych 24.05.2017

  - Anna Godlewska - Biżuteria dla niewidomych 24.05.2017 

  - Oliwer Mastalerz - Plecaki miejskie 24.05.2017 
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tematów ogólno-wydziałowych (warsztaty, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, konkursy itp) oraz (po konsultacji) innych, własnych tematów.

  Zajęcia prowadzone są metodą korektową, 2 razy w tygodniu. Podczas korekt prowadzone są rozmowy zarówno bezpośrednio związane z pracą nad projektem, 

jak i wokół wielu problemów satelitarnych. 

  Każdy projekt oceniany jest w następujących trzech warstwach: warstwie projektowej, wykonawczej oraz organizacyjnej. W warstwie projektowej oceniana jest 

klarowność odpowiedzi na postawiony temat, forma powstałego obiektu i potencjał intelektualny projektu. W warstwie wykonawczej oceniana jest poprawność, staranność 

i atrakcyjność formy podania oraz jego adekwatność do specyfiki projektu. W warstwie organizacyjnej oceniana jest jakość pracy, kontaktów z prowadzącym i jakość 

prezentowanych materiałów szkicowych.

  Liczba godzin zajęć w tygodniu: 8

  Liczba studentów - ok. 10 - 15 osób/semestr 

  liczba projektów w semestrze - 2 projekty/osobę. Sumarycznie, od obrony doktoratu w 2010 w pracowni przeprowadzono ok. 400 projektów.

4.1.2  Prowadzenie corocznych, dwutygodniowych warsztatów projektowych Projektowanie krytyczne dla studentów kursu magisterskiego. Podczas warsztatów studiowany jest 

obszar aktywności treściowej projektowanych przedmiotów. Studenci prowadzeni są przez proces projektowy, w którym parametr funkcji przedmiotu zastępowany jest 

parametrem treści. W wyniku warsztatów powstają koncepcje, makiety, czasem prototypy obiektów użytkowo dysfunkcyjnych, lecz niosących określony świadomie 

przekaz lub inicjujących u odbiorców odpowiednio sterowany namysł.

  Okres: od r.2012 

  Liczba godzin zajęć: 64/rok

  Liczba studentów: ok. 20 osób/rok

  Liczba projektów wykonywanych w czasie trwania warsztatów: Każdy student realizuje 1 projekt. Sumarycznie przeprowadzono ok. 120 projektów.

4.1.3  Promotorstwo dyplomów licencjackich

  Okres: od r. 2010 

  Liczba dyplomantów: 22

  Lista dyplomantów licencjackich i daty obron:

  - Urszula Mas - Biały stół 30.06.2010

  - Anna Żylińska - Human+ 15.09.2010

  - Stanisław Płoski - BONOBO – rower miejski ze sklejki 28.01.2011

  - Anna Kusztra - Baśń o śpiącej królewnie 30.06.2011 

  - Jan Mirecki - Projekt modułowego systemu przenośnych stołów barowych 16.09.2014

  - Adam Buczek - Dron wspomagający wykrywanie pożarów leśnych 27.05.2015 

  - Dominika Lizurej - Biodegradowalny materiał z odpadów organicznych 26.05.2015 

  - Michał Majdak - Bezzałogowy statek latający do obserwacji środowisk wodnych 27.05.2015 

  - Nela Maniewska - Bezzałogowy statek latający – wsparcie ratownictwa górskiego 27.05.2015 

  - Zuzanna Gronowicz - System personalizacji obuwia parametrycznego, drukowanego 3D, wraz z identyfikacją wizualną 27.02.2017 

  - Barbara Motylińska - Projekt obuwia parametrycznego wraz z modelem produkcji opartym na technologii druku 3D 27.02.2017 

  - Barbara Brzostko - Projekt robota społecznego dla dzieci, ze szczególnym przeznaczeniem dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych 24.05.2017

  - Anna Godlewska - Biżuteria dla niewidomych 24.05.2017 

  - Oliwer Mastalerz - Plecaki miejskie 24.05.2017 
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  - Aleksandra Molenda - Akcesoria rehabilitacyjne do ćwiczeń równowagi 24.05.2017 

  - Malwina Piotrowska - Biokompozyt wełniany 24.05.2017 

  - Wiktoria Rutkowska - Projekt modułowej wagi medycznej z przeznaczeniem do szpitali i przychodni 24.05.2017 

  - Oskar Szulc - Skaner 3d do małych obiektów 24.05.2017 

  - Julia Chibowska - Radiowy sonifikator kosmiczny 14.09.2017 

  - Anna Filipiak - Soo – Osobisty Relaksator Elektrostymulujący28.05.2018 

  - Julia Kozak - Platforma internetowa zrzeszająca rzemieślników, projektantów 28.05.2018 

  - Tamara Stasiak - Zestaw do makijażu dla kobiet z dysfunkcją wzroku 28.05.2018

4.1.4  Promotorstwo dyplomów magisterskich

  Okres: od r. 2010 

  Liczba dyplomantów: 7 (+6 w trakcie realizacji)

  Lista dyplomantów magisterskich i daty obron:

  - Urszula Mas - Fotel osobisty 30.06.2011

  - Monika Grudkowska - Fotel z włókna węglowego 15.09.2011

  - Anna Żylińska - Więź 15.09.2011 

  - Stanisław Płoski - Aparat otworkowy 30.05.2012

  - Artur Śniechota - Rower dla osób starszych 24.05.2016 

  - Małgorzata Załuska - Protezy piersi generowane z wykorzystaniem technologii skanowania i druku przestrzennego 14.09.2017

  - Patrycja Bołzan - Studium elementów zastawy stołowej wykonanych w fabryce naczyń emaliowanych 28.05.2018

4.1.5  Promotorstwo pomocnicze w przewodach doktorskich

  - Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Janusza Noniewicza, data wszczęcia przewodu na WW ASP w Warszawie: 17.12.2013, 

temat pracy: „Migracja znaków z kraju do kraju; z tradycji do nowoczesności” 

4.1.6  Recenzje dyplomowych projektów magisterskich i (od roku 2019) licencjackich

  Okres: od r. 2010

  Liczba recenzji: 16

  Recenzowane dyplomy:

  - Karolina Chyziak - Publiczne miejsce spotkań, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Błażej Antoniewicz - Rower miejski, dyplom magisterski, promotor: prof. Wojciech Małolepszy

  - Michał Mitek - Float Camp, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Jan Garncarek - Ognisko Domowe, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Marcin Ebert - Fluidacje, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Emanuel Franz - Rzemiosło lokalne, dyplom magisterski, promotor: dr. Paweł Balcerzak

  - Kamil Fiedorow - Smart Skin, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Joanna Jurga - Nurn, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz

  - Iga Słowik - Accio tracking device, dyplom licencjacki, promotor: dr. hab. Andrzej Sobaś

  - Weronika Siwiec - Budujemy dom, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz

  - Małgorzata Czekajło - Bacylium - kronika biologiczna, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz

  - Martyna Ochojska - Obiekt pomagający w przechodzeniu żałoby, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Ewa Łoś - Skrzynia - mebel esencjonalny, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Ewa Nowak - Cannabis sativa - eksperyment, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Andrzej Saferna - Wolno żyć, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Grzegorz Niwiński

  - Magdalena Katana - Przybory Jedzeniowe, dyplom licencjacki, dyplom magisterski, promotor: prof. Wojciech Wybieralski

4.1.7  Cykliczny wykład Wzornictwo a technologia w ramach przedmiotu Wstęp do wiedzy o projektowaniu. Wykład propedeutyczny dotyczący relacji pomiędzy kompetencjami 

i warsztatem projektanta wzornictwa a światem technologii. W założeniu ma być dla studentów impulsem do aktywnego poszukiwania i śledzenia coraz dynamiczniej 

zachodzących w tym obszarze zmian. 

  Okres: od r. 2010

4.1.8  Prowadzenie zajęć w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego. Podczas zajęć omawiane są podstawowe pojęcia związane z projektowaniem oraz 

przeprowadzana jest symulacja egzaminów wstępnych z projektowania.

  Okres: od r. 2010

4.1.9  Udział w egzaminach wstępnych z projektowania. Konsultacje przy opracowywaniu tematów egzaminacyjnych i przy ocenie prac kandydatów.

  Okres: od r. 2010

4.1.10 Opieka dydaktyczna nad Studenckim Kołem Naukowym Elektroniki. Pomoc w sprawach organizacyjnych, konsultacje merytoryczne.

  Okres: od r. 2018

4.2 Wystawy i prezentacje własnych dokonań artystycznych i projektowych

4.2.1 Dobry Wzór 2013, 25.10-8.12.2013, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, Wystawa pokonkursowa, prezentowany obiekt: kasa fiskalna Innova Presto EJ.

4.2.2 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, , Salon Akademii, Warszawa. Wystawa indywidualna 12 obiektów studyjnych (opisana w autoreferacie).5-31.05.2016

4.2.3 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, , Centrum Festiwalowe LDF. Wystawa indywidualna 12 obiektów w ramach Łódź Design Festival 2016, 13-26.10.2016

studyjnych (opisana w autoreferacie).

4.2.4 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, 7, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Wystawa indywidualna (opisana w autoreferacie).9.06-16.07.201

4.2.5 Z drugiej strony rzeczy - Polski dizajn po roku 1989, 06.04-19-08.2018, Muzeum Narodowe w Krakowie. Prezentowany obiekt: drukarka fiskalna Innova Profit.

4.2.6 Projektowanie wszędzie, 11.05–2.06.2018, Salon Akademii, Warszawa. Wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, prezentowane projekty: 

drukarka fiskalna Innova Profit, wystawa Sztuka wszędzie.

4.2.7 Projektowanie wszędzie, 28.09–30.11.2018, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, prezentowane 

projekty: drukarka fiskalna Innova Profit, wystawa Sztuka wszędzie.

4.2.8 Steps Ahead – wzornictwo w Polsce i na Węgrzech po roku 2000, 9-28.05.2018, Centrum Architektury FUGA, Budapeszt. Prezentowany obiekt: drukarka Innova Profit.

4.2.9 Steps Ahead – wzornictwo w Polsce i na Węgrzech po roku 2000, 30.07-19.08.2018, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa. Prezentowany obiekt: drukarka 

fiskalna Innova Profit.

4.3  Publikacje projektów i tekstów o projektowaniu

4.3.1  Dobry Wzór 2013, katalog wystawy pokonkursowej, Wydawca: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 2013. Publikacja projektu kasy fiskalnej Innova Presto EJ (s. 63).

4.3.2 Polisch design uncat, autorzy: Czesława Frejlich, Dominik Lisik, wydawca: Instytut Adama Mickiewicza, 2013, ISBN 978-83-6026343-3. Publikacja sylwetki projektanta 

i projektu drukarki fiskalnej Innova Profit (s. 164-165).

4.3.3 Zaprojektowane, autorzy: Czesława Frejlich, Dominik Lisik, wydawca: 2+3D, 2014, ISBN 978-83-935975-3-6. Publikacja sylwetki projektanta i projektu drukarki fiskalnej 

Innova Profit (s. 200-201).

4.3.4 Materiały konferencyjne II Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie prototypowanie, modelowanie - wytwarzanie - pomiary. Wydawca: Politechnika Warszawska, 2016, ISBN 

978-83-946170-0-4. Abstrakt wystąpienia Druk 3D w sztuce przedmiotu.

4.3.5 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2016, ISBN 978-83-65455-09-3. Katalog w związku z wystawą 

indywidualną Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego. Publikacja sylwetki projektanta, tekstów autorskich i 12 projektów wraz z opisami (całe wydawnictwo).

4.3.6 Fair Book 2017 – aktywność, książka pokonferencyjna, redakcja. naukowa: dr Katarzyna Kasia, dr Magdalena Kochanowska, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych 

w Warszawie, 2017, ISBN 978-83-65455-65-9. Publikacja artykułu pokonferencyjnego Brak aktywności (s. 117-122 oraz 233-238).

4.3.7 Steps Ahead – wzornictwo w Polsce i na Węgrzech po roku 2000, wydawca: Instytut Adama Mickiewicza, 2018, ISBN 978-83-60263-53-2. Publikacja projektu drukarki 

fiskalnej Profit (s. 86-87). 

4.3.8 Z drugiej strony rzeczy – polski dizajn po roku 1989, wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018, ISBN 978-83-7581-269-5. Publikacja projektu drukarki fiskalnej 

Profit, (s. 228-229), wzmianka o autorze (s. 25).
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  - Aleksandra Molenda - Akcesoria rehabilitacyjne do ćwiczeń równowagi 24.05.2017 

  - Malwina Piotrowska - Biokompozyt wełniany 24.05.2017 

  - Wiktoria Rutkowska - Projekt modułowej wagi medycznej z przeznaczeniem do szpitali i przychodni 24.05.2017 

  - Oskar Szulc - Skaner 3d do małych obiektów 24.05.2017 

  - Julia Chibowska - Radiowy sonifikator kosmiczny 14.09.2017 

  - Anna Filipiak - Soo – Osobisty Relaksator Elektrostymulujący28.05.2018 

  - Julia Kozak - Platforma internetowa zrzeszająca rzemieślników, projektantów 28.05.2018 

  - Tamara Stasiak - Zestaw do makijażu dla kobiet z dysfunkcją wzroku 28.05.2018

4.1.4  Promotorstwo dyplomów magisterskich

  Okres: od r. 2010 

  Liczba dyplomantów: 7 (+6 w trakcie realizacji)

  Lista dyplomantów magisterskich i daty obron:

  - Urszula Mas - Fotel osobisty 30.06.2011

  - Monika Grudkowska - Fotel z włókna węglowego 15.09.2011

  - Anna Żylińska - Więź 15.09.2011 

  - Stanisław Płoski - Aparat otworkowy 30.05.2012

  - Artur Śniechota - Rower dla osób starszych 24.05.2016 

  - Małgorzata Załuska - Protezy piersi generowane z wykorzystaniem technologii skanowania i druku przestrzennego 14.09.2017

  - Patrycja Bołzan - Studium elementów zastawy stołowej wykonanych w fabryce naczyń emaliowanych 28.05.2018

4.1.5  Promotorstwo pomocnicze w przewodach doktorskich

  - Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Janusza Noniewicza, data wszczęcia przewodu na WW ASP w Warszawie: 17.12.2013, 

temat pracy: „Migracja znaków z kraju do kraju; z tradycji do nowoczesności” 

4.1.6  Recenzje dyplomowych projektów magisterskich i (od roku 2019) licencjackich

  Okres: od r. 2010

  Liczba recenzji: 16

  Recenzowane dyplomy:

  - Karolina Chyziak - Publiczne miejsce spotkań, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Błażej Antoniewicz - Rower miejski, dyplom magisterski, promotor: prof. Wojciech Małolepszy

  - Michał Mitek - Float Camp, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Jan Garncarek - Ognisko Domowe, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Marcin Ebert - Fluidacje, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Emanuel Franz - Rzemiosło lokalne, dyplom magisterski, promotor: dr. Paweł Balcerzak

  - Kamil Fiedorow - Smart Skin, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Joanna Jurga - Nurn, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz

  - Iga Słowik - Accio tracking device, dyplom licencjacki, promotor: dr. hab. Andrzej Sobaś

  - Weronika Siwiec - Budujemy dom, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz

  - Małgorzata Czekajło - Bacylium - kronika biologiczna, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz

  - Martyna Ochojska - Obiekt pomagający w przechodzeniu żałoby, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Ewa Łoś - Skrzynia - mebel esencjonalny, dyplom magisterski, promotor: ad. Tomasz Rygalik

  - Ewa Nowak - Cannabis sativa - eksperyment, dyplom magisterski, promotor: prof. Jerzy Porębski

  - Andrzej Saferna - Wolno żyć, dyplom magisterski, promotor: dr hab. Grzegorz Niwiński

  - Magdalena Katana - Przybory Jedzeniowe, dyplom licencjacki, dyplom magisterski, promotor: prof. Wojciech Wybieralski

4.1.7  Cykliczny wykład Wzornictwo a technologia w ramach przedmiotu Wstęp do wiedzy o projektowaniu. Wykład propedeutyczny dotyczący relacji pomiędzy kompetencjami 

i warsztatem projektanta wzornictwa a światem technologii. W założeniu ma być dla studentów impulsem do aktywnego poszukiwania i śledzenia coraz dynamiczniej 

zachodzących w tym obszarze zmian. 

  Okres: od r. 2010

4.1.8  Prowadzenie zajęć w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego. Podczas zajęć omawiane są podstawowe pojęcia związane z projektowaniem oraz 

przeprowadzana jest symulacja egzaminów wstępnych z projektowania.

  Okres: od r. 2010

4.1.9  Udział w egzaminach wstępnych z projektowania. Konsultacje przy opracowywaniu tematów egzaminacyjnych i przy ocenie prac kandydatów.

  Okres: od r. 2010

4.1.10 Opieka dydaktyczna nad Studenckim Kołem Naukowym Elektroniki. Pomoc w sprawach organizacyjnych, konsultacje merytoryczne.

  Okres: od r. 2018

4.2 Wystawy i prezentacje własnych dokonań artystycznych i projektowych

4.2.1 Dobry Wzór 2013, 25.10-8.12.2013, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, Wystawa pokonkursowa, prezentowany obiekt: kasa fiskalna Innova Presto EJ.

4.2.2 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, , Salon Akademii, Warszawa. Wystawa indywidualna 12 obiektów studyjnych (opisana w autoreferacie).5-31.05.2016

4.2.3 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, , Centrum Festiwalowe LDF. Wystawa indywidualna 12 obiektów w ramach Łódź Design Festival 2016, 13-26.10.2016

studyjnych (opisana w autoreferacie).

4.2.4 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, 7, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Wystawa indywidualna (opisana w autoreferacie).9.06-16.07.201

4.2.5 Z drugiej strony rzeczy - Polski dizajn po roku 1989, 06.04-19-08.2018, Muzeum Narodowe w Krakowie. Prezentowany obiekt: drukarka fiskalna Innova Profit.

4.2.6 Projektowanie wszędzie, 11.05–2.06.2018, Salon Akademii, Warszawa. Wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, prezentowane projekty: 

drukarka fiskalna Innova Profit, wystawa Sztuka wszędzie.

4.2.7 Projektowanie wszędzie, 28.09–30.11.2018, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, prezentowane 

projekty: drukarka fiskalna Innova Profit, wystawa Sztuka wszędzie.

4.2.8 Steps Ahead – wzornictwo w Polsce i na Węgrzech po roku 2000, 9-28.05.2018, Centrum Architektury FUGA, Budapeszt. Prezentowany obiekt: drukarka Innova Profit.

4.2.9 Steps Ahead – wzornictwo w Polsce i na Węgrzech po roku 2000, 30.07-19.08.2018, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa. Prezentowany obiekt: drukarka 

fiskalna Innova Profit.

4.3  Publikacje projektów i tekstów o projektowaniu

4.3.1  Dobry Wzór 2013, katalog wystawy pokonkursowej, Wydawca: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 2013. Publikacja projektu kasy fiskalnej Innova Presto EJ (s. 63).

4.3.2 Polisch design uncat, autorzy: Czesława Frejlich, Dominik Lisik, wydawca: Instytut Adama Mickiewicza, 2013, ISBN 978-83-6026343-3. Publikacja sylwetki projektanta 

i projektu drukarki fiskalnej Innova Profit (s. 164-165).

4.3.3 Zaprojektowane, autorzy: Czesława Frejlich, Dominik Lisik, wydawca: 2+3D, 2014, ISBN 978-83-935975-3-6. Publikacja sylwetki projektanta i projektu drukarki fiskalnej 

Innova Profit (s. 200-201).

4.3.4 Materiały konferencyjne II Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie prototypowanie, modelowanie - wytwarzanie - pomiary. Wydawca: Politechnika Warszawska, 2016, ISBN 

978-83-946170-0-4. Abstrakt wystąpienia Druk 3D w sztuce przedmiotu.

4.3.5 Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2016, ISBN 978-83-65455-09-3. Katalog w związku z wystawą 

indywidualną Symulatory z kolekcji OBMS Daniela Zielińskiego. Publikacja sylwetki projektanta, tekstów autorskich i 12 projektów wraz z opisami (całe wydawnictwo).

4.3.6 Fair Book 2017 – aktywność, książka pokonferencyjna, redakcja. naukowa: dr Katarzyna Kasia, dr Magdalena Kochanowska, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych 

w Warszawie, 2017, ISBN 978-83-65455-65-9. Publikacja artykułu pokonferencyjnego Brak aktywności (s. 117-122 oraz 233-238).

4.3.7 Steps Ahead – wzornictwo w Polsce i na Węgrzech po roku 2000, wydawca: Instytut Adama Mickiewicza, 2018, ISBN 978-83-60263-53-2. Publikacja projektu drukarki 

fiskalnej Profit (s. 86-87). 

4.3.8 Z drugiej strony rzeczy – polski dizajn po roku 1989, wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018, ISBN 978-83-7581-269-5. Publikacja projektu drukarki fiskalnej 

Profit, (s. 228-229), wzmianka o autorze (s. 25).
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4.3.9 Fair Book 2019 – Nadmiar, książka pokonferencyjna, redakcja. naukowa: dr Katarzyna Kasia, dr Magdalena Kochanowska, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych 

w Warszawie, 2018, ISBN 978-83-66098-16-9. Publikacja artykułu pokonferencyjnego Sprzężenie dodatnie (s. 134 i nast., 331 i nast.).

4.3.10 Projektowanie Wszędzie - 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, redakcja naukowa prof. Czesławą Frejlich, dr Magdalena Kochanowska, 

wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2018, ISBN 978-83-65455-91-8. Publikacja projektów: drukarka Profit (s. 116-117), wystawa Sztuka Wszędzie 

(s. 162-163).

4.3.11 Formy.xyz, numer 0/2019, wydawca: Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Publikacja tekstu pokonferencyjnego Sprzężenie dodatnie, jako artykułu 

inaugurującego nowe, internetowe pismo o dizajnie. https://formy.xyz/artykul/sprzezenie-dodatnie/

4.4 Wystąpienia na konferencjach naukowych i popularno-naukowych

 

4.4.1 Międzynarodowa konferencja teorii i krytyki designu Fair Design 2015 – aktywność, ASP Warszawa, 24-25.09.2015. Apologia nieróbstwa - ironiczno-krytyczne 

wystąpienie o dobrodziejstwach nieróbstwa w kontekście pobudzania głębszych przemyśleń i wrażliwości twórczej. Prezentacja dostępna pod adresem: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b605b3_b88c9ed1c9e64b2cb42352e88f5a3c35.pdf

4.4.2 Dni druku 3D 2016, Targi Kielce - Exhibition & Congress Centre, 10-11.03.2016. Wystąpienie Drukowane obudowy sprzętu elektronicznego - przykłady wdrożeń.

4.4.3 II Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie prototypowanie, modelowanie – wytwarzanie – pomiary, Warszawa–Pruszków 21-23.09.2016. Wystąpienie Druk 3D w sztuce 

przedmiotu (otrzymało nagrodę za najlepszą prezentację).

4.4.4 Międzynarodowa konferencja teorii i krytyki designu Fair Design 2018 - nadmiar, ASP Warszawa, 18-19.05.2018. Sprzężenie dodatnie - ironiczno-krytyczne wystąpienie 

o nowych perspektywach wobec cywilizacyjnej katastrofy spowodowanej galopującym postępem. Prezentacja dostępna pod adresem: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b605b3_aa590d5ca6274f7287f799b4d353a351.pdf

4.4.5 Printed Conference, konferencja druku 3D, ICE Kraków Congress Centre, 17.10.2018. Wystąpienie Druk 3D w sztuce.

4.5 Recenzje artykułów w czasopismach naukowych

4.5.1 Recenzja artykułu Sposoby zwiększania wydajności druku 3D w metodzie FFF. Autor: Adam Łyżwa, czasopismo: Mechanik, nr 12/2016, s.1900, ISSN 0025-6552

4.5.2 Recenzja artykułu Możliwości wykorzystania drukowania przestrzennego metodą stereolitografii w projektowaniu architektonicznym. Autor: Aleksander Filip Furmanek, 

czasopismo: Mechanik, nr 12/2016, s.1920, ISSN 0025-6552

4.6  Udział w jury konkursów

4.6.1  Juror w konkursie Make Me 2018 w ramach Łódź Design Festival 2018. 

4.7  Członkostwo w organizacjach zawodowych

4.7.1  Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, członek Zarządu w kadencji 2013-2016 oraz 2016-2019.

4.8. Inne

4.8.1  Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie w kadencji 2012 - 2016.

4.8.2 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie w kadencji 2016 - 2020.
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