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Tytuł  

Projekt wzorniczy nowego produktu meblowego jako rozwiązanie problemu gromadzonych odpadów 

produkcyjnych. Przykład kooperacji nauki z biznesem w dziedzinie sztuk projektowych, w odniesieniu 

do współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwem, nawiązanej w ramach Dolnośląskiej Sieci 

Wzornictwa Przemysłowego.  

 

Tytuł skrócony (max. 50 znaków):  

Projekt wzorniczy i problem odpadów produkcyjnych. 

 

 

Streszczenie: 

Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu odpadów produkcyjnych może być ponowne 

wykorzystanie ich w nowych produktach. Przeprowadzony metodologią design thinking projekt 

wzorniczy stolików UFO, wprowadzonych na rynek w 2014 roku osiągnął założony cel eliminując 

odpady drewna litego, odrzucone przy wytwarzaniu komponentów meblowych (około 18.000 

elementów rocznie). Przytoczony w artykule przykład współpracy jednostki naukowej z producentem 

meblowym stanowi ilustrację projektu wzorniczego mebla wykonanego z przetworzonych materiałów 

odpadowych. 

 

Słowa kluczowe (do 7):  

Projekt wzorniczy, projektowanie zrównoważone, odpady, redukcja, współpraca, nauka-biznes, sztuki 

projektowe. 

 

 

 
Tekst artykułu: 

 
 W obecnych czasach, niezwykle dynamicznego postępu technologicznego oraz powszechnej 

nadprodukcji poważnymi problemami, z którymi mamy do czynienia oraz najprawdopodobniej zmagać 

się będą kolejne pokolenia są między innymi nadmiar śmieci oraz wyczerpywanie surowców 

naturalnych. Nieuzasadniony ekologicznie wysoki konsumpcjonizm, napędzany reklamami przez 

przemysł doprowadził do poważnych konsekwencji w postaci zalewających naszą planetę odpadów, 

które stały się poważnym zagrożeniem dla środowiska i zamieszkujących go zwierząt. W reakcji na to 

niepokojące zjawisko zrodził się nurt projektowania zrównoważonego mającego na celu 

wprowadzenie do projektowania przemysłowego odpowiedzialności ekologicznej za wytworzenie 

lub/oraz utylizację produktów. Ostatnie lata zaowocowały większą świadomością społeczeństwa w tej 

kwestii, co przełożyło się na popularyzację „eko nurtu” i postrzeganie go w kategorii trendu. Socjolożka 

zajmująca się od lat tematyką design - Agata Nowotny w swoim artykule pisze: „Green is the new 

black – zielony, ekologiczny, zrównoważony dizajn jest coraz bardziej popularny. Do wylansowania 

mody na zrównoważony rozwój (sustainability) i ekologiczne projektowanie przyczynił się niewątpliwie 

kryzys. Wszystko, co budujemy powinno być oszczędne, produkty ekologiczne, a jedzenie organiczne 

– kupowane od lokalnych producentów. Kupować powinniśmy świadomie, a konsumować 

odpowiedzialnie. Wszystko razem składa się na nowy, zrównoważony model życia nazywany frugal 



life.”
1
 Wspomniane zmiany społeczne oraz trend „eko” sprawiły, że producenci zaczęli doszukiwać się 

konkurencyjności sprzedawanego produktu przez jego pozytywny wpływ na środowisko. Ostatecznie 

dowodzą tego przykłady obiektów pochodzących z recyklingu, czy nawet pochodzących z tzw. „drugiej 

ręki”, które zafunkcjonowały i znalazły miejsce w najbardziej luksusowych miejscach na świecie – np. 

meble w najnowszym butiku Stelli Mccartney w centrum Londynu. Zachodzące przemiany przewidział 

już wiele lat temu Victor Papanek, którego można z powodzeniem nazwać ojcem designu 

zrównoważonego. W swoich rozważaniach poruszał między innymi problematykę odpadów i ich 

zagospodarowania, czy przetwarzania. Był jednym z twórców i zagorzałych zwolenników idei DIY 

(zrób to sam)
2
, proponując wykorzystanie zużytych surowców i komponentów dla wytworzenia nowych 

obiektów na własny użytek. Wysuwane propozycje dotyczyły głównie przetwarzania śmieci i 

kierowane były do pojedynczego odbiorcy.  W moim przekonaniu tę zasadę należy przenieść na 

masową produkcję rozwiązując problem gromadzonych pozostałości produkcyjnych w fabrykach. 

Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu odpadów może zatem być ponowne wykorzystanie ich 

w nowych produktach, określone przez projekt wzorniczy. 

 Miałam możliwość osobiście zetknąć się z problemem odpadów produkcyjnych i ich 

zagospodarowania w procesie projektowym polegający na współpracy nauka – biznes, realizowanym 

w ramach Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013, Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania: 

8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od 2012-2014 roku, 

którego celem ogólnym jest transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a mikro, małymi i średnimi 

przedsiębiorcami.) Organizatorem projektu była Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 

we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia było stworzenie projektu wzorniczego mebla z funkcją toaletki 

oraz projektu wzorniczego niskiego, lekkiego stolika bez dodatkowych funkcji dla przedsiębiorcy, firmy 

Mega sp. z o.o., właściciela marki RAGABA. Członkami zespół projektowego powołanego do 

wykonania zadania byli mgr Magdalena Kasprzyca ( w projekcie zatrudniona jako Magdalena 

Garncarz ) oraz dr Szymon Hanczar. Firma będąca właścicielem marki Ragaba w momencie 

przystąpienia do projektu zajmowała się wyłącznie produkcją komponentów dla producentów 

meblowych. Obszarem działania omawianego przedsiębiorstwa była min. obróbka graniaków 

drewnianych na nogi meblowe. Część wytwarzanych produktów, nie spełniająca restrykcyjnych norm 

jakościowych stanowiła odpad - około 18000 elementów rocznie. Zalegające w magazynach odpady 

zostały zdefiniowane w przeprowadzonym, w projekcie Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa 

Przemysłowego wzorniczym audycie technologicznym, jako narastający problem. Stał się on punktem 

wyjścia dla projektowanych obiektów meblowych, a wytyczna zagospodarowania odpadów została 

zapisana w briefie jako jedno z głównych założeń projektowych. Warto także nadmienić, że 

przedsiębiorstwo zainicjowało wcześniej projekt w formie niewielkich, zabawek dla dzieci wycinanych 

z niewykorzystanych elementów drewnianych. Miały one proste kształty zwierząt i dystrybuowane były 

wraz z pędzelkiem i farbą do ich malowania. Pomimo udanego pomysłu, sam produkt nie przyniósł 

oczekiwanego rezultatu i nie przyczynił się znacząco do wykorzystania magazynowanych odpadów. 

Proces projektowy dla wyznaczonego zadania, badający możliwość rozwiązania problemu 

odpadów produkcyjnych poprzez wykorzystanie w nowym produkcie przeprowadzony został w 

metodologii design thinking. Pozwala ona osiągać efekty pożądane przez użytkowników, 

technologicznie wykonalne oraz ekonomicznie uzasadnione. Składa się z kilku etapów, z których 

pierwszy to dogłębna analiza podejmowanego tematu, na podstawie której, w kolejnym etapie należy 

zweryfikować oraz ostatecznie sformułować założenia projektowe np. w formie briefu. Następnym 

                                                           
1
 Agata Nowotny, Estetyka jako nowa etyka o projektowaniu zrównoważonym, 

https://www.dwutygodnik.com/artykul/1112-estetyka-jako-nowa-etyka-o-projektowaniu-
zrownowazonym.html, 05.2010 
2
 DIY  (angl. Do it yourself) - Zrób to sam, określenie idei związanej z samodzielnym, niekomercyjnym 

wykonywaniem zwykle na własne potrzeby różnych prac bez pomocy profesjonalistów. Anglojęzyczny termin 
DIY pojawił się na początku XX wieku, a do powszechnego użytku wszedł po II wojnie światowej. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3b_to_sam_(hobby) 



krokiem procesu jest tworzenie koncepcji na rozwiązanie zadanego problemu projektowego oraz 

przefiltrowanie ich w celu wybrania najbardziej prawdopodobnego, uzasadnionego i możliwego w 

realizacji pomysłu. W następnej fazie powinien powstać prototyp zaprojektowanego produktu, który 

należy poddać testom. Jeśli testy wykazują niedoskonałości oraz pole do udoskonalenia pomysłu 

należy wrócić do fazy prototypowania, aż do uzyskania pożądanego efektu. 

Zgodnie z tą metodą, dla uzyskania interdyscyplinarnego zespołu do współpracy w pierwszych 

etapach projektu zaproszono przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pierwszym etapem projektu było 

określenie założeń projektowych w formie briefu. Znaczącą część niezbędnych informacji uzyskano z 

przeprowadzonego wcześniej u producenta audytu wzorniczego, z którego wynikała główna wytyczna 

wykorzystania odpadów produkcyjnych. Doprecyzowano jednak brief o szczegółowe informacje 

odnośnie kształtów i rozmiarów dostępnych odpadów, zbierając jednocześnie przykładowe odpady w 

celu późniejszych prób ich obróbki. Zbadano również dostępne w fabryce technologie i możliwości 

produkcyjne. Niezbędne stało się także na tym etapie określenie przyszłego użytkownika, czyli grupy 

docelowej dla projektowanych mebli. Rozpoznanie ich potrzeb i problemów było kluczowe dla 

wytyczenia cech, które powinny posiadać opracowywane, przyszłe produkty. W scharakteryzowaniu 

odbiorców projektu posłużono się min. komunikacyjną stratyfikacją społeczeństwa opisaną w 

publikacji wyników badań grupy badawczej janKomunikant instytutu dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej uniwersytetu wrocławskiego. 

Wśród opisanych przez wrocławskich naukowców grup określanych przez style komunikacji 

wyróżniono potencjalnych nabywców projektowanych produktów, co pomogło w nakreśleniu person 

dla projektu. Po zdefiniowaniu problemu projektowego przyszedł czas na fazę generowania pomysłów, 

w której posłużono się narzędziami takimi jak burza mózgów, piramida skojarzeń, pinokio,  moodboard 

oraz mindmapping. Uzyskane wyniki posłużyły projektantom, po analizie oraz eliminacji najsłabszych 

pomysłów do wygenerowania kilku koncepcji na pożądany produkt.  Wspólnie z przedstawicielami 

przedsiębiorstwa wytypowano koncepcję predestynowaną do prototypowania. Przyszedł czas na 

pracę z przykładowymi odpadami pobranymi podczas wizyty w fabryce producenta. Po wstępnej 

ocenie materiałów odpadowych, stwierdzono, że muszą one zostać poddane ponownej obróbce. 

Działania skupiały się na znalezieniu nowego atrakcyjnego kształtu przez ponowne toczenie, 

szlifowanie oraz skracanie posiadanych próbek. Po osiągnięciu zadawalającego efektu i zatwierdzeniu 

go z przedstawicielami przedsiębiorstwa grupa projektowa przygotowała opracowanie techniczne, na 

podstawie którego technolog przygotował ostateczne materiały produkcyjne. 

W procesie wykonywania prototypu mebla projektanci przyjeżdżali do fabryki, w celu 

konsultacji ostatecznego produktu oraz jego możliwych modyfikacji względem pierwotnego projektu. 

Właściwe prace projektowe równolegle rozwijały koncepcje dwóch typów mebli: toaletek i stolików. W 

ramach projektu systemu toaletek stworzono koncept wraz z opracowaniem technicznym, w skład 

którego wchodziły trzy rodzaje nóg oraz dwa rodzaje korpusów. Projekt jest nadal w fazie wdrożenia. 

Drugim projektem, jaki powstał w czasie omawianej kooperacji jest rodzina stolików „UFO”, składająca 

się z trzech brył różnej długości nóg i wielkości blatów. Ich charakterystycznym elementem jest 

podwójny blat, stanowiący dodatkową przestrzeń odkładczą na przedmioty znajdujące się w strefie 

wypoczynku. Przyczyna powstania dodatkowego blatu nie jest jednak podyktowana jedynie przez 

funkcję, ale także przez zamiar wykorzystania odpadów produkcyjnych, w formie nóg meblowych oraz 

elementów łączących ww. blaty. Istotnym elementem, o którym należy również wspomnieć jest 

konfekcjonowanie i montaż. Od początku zakładano, że stoliki będą wysyłane w płaskich paczkach, a 

montaż ich musi być maksymalnie prosty. Ostatecznie stoliki składa się bez użycia dodatkowych 

narzędzi, wyłącznie w ramach elementów zawartych w produkowanych bryłach meblowych. Projekt 

wzorniczy, stawiający za cel wykorzystanie odpadów produkcyjnych zrealizowano i wdrożono do 

produkcji. 

Efektem wdrożonego projektu jest produkt, który osiągnął sukces komercyjny. Stoliki UFO 

zostały wdrożone do produkcji i wprowadzone na rynek. Sprzedawane są z powodzeniem w 8 krajach 

Europy. Wprowadzono je na rynek we wrześniu 2015 roku - zakładano ich sprzedaż, do końca roku na 

poziomie 30 sztuk, tymczasem liczba zamówień przekroczyła 150 sztuk. Problemu nie stanowiła 

sprzedaż, a organizacja produkcji, w taki sposób, aby nadążyć z realizacją nieprzewidzianej, dużej 

ilości zamówień. Stoliki to pierwszy kompletny produkt firmy, która nie była początkowo przygotowana 



na taki odzew rynku. Znaczącą wartość projektu stanowi nie tylko komercyjny sukces produktu, ale 

również przekształcenie modelu biznesowego inwestora (dotychczasowego podwykonawcy) w 

producenta własnych obiektów meblowych. Najważniejszym wynikiem jest jednak fakt, że 

przeprowadzony w kooperacji nauka-biznes projekt rozwiązał postawiony początkowo problem 

zagospodarowania odpadów, które zlikwidowano całkowicie poprzez wykorzystanie w sprzedawanych 

stolikach. Przeprowadzony metodologią design thinking projekt dowodzi zatem, że użycie odpadów 

produkcyjnych w nowych produktach może stanowić ich całkowite wykorzystanie, co eliminuje 

problem ich magazynowania oraz ewentualnej utylizacji.
3
  Stanowi zatem oszczędność środków i 

wpływa pozytywnie na środowisko. Warto także wspomnieć, że ze względu na wartość merytoryczną 

projektu stoliki nagrodzono wyróżnieniem "Must Have" na międzynarodowym festiwalu Łódź Design, a 

produkowane obiekty prezentowano na wielu wystawach oraz targach, zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych min. we Włoszech, Czechach, czy Brazylii.
4
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3
 Ze względu na udaną współpracę postanowiono kontynuować wspólne działania współpracy nauka – biznes 

pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz marka RAGABA w zakresie innych 
projektów meblowych, tym razem w ramach „Dolnośląskiego Bonu na Innowacje”. 
4
 Artykuł inspirowany konferencją V4: The „recipe” of innovative ecosystems POLSCA, na zaproszenie Biura 

Promocji Nauki PolSCA, organizowanym przez grupę V4.  


