
SER W PROJEKTOWANIU INŻYNIERSKIM 

Motto: 

Pytanie, co należy zmieniać?  

Przede wszystkim warunki na takie, które umożliwiają zmiany. 

 

  Jan Parczewski 
 
Koło Życia Produktu 

W cyklu „Koło Życia Produktu” zamieszczam artykuły poświęcone związanym z cyklem życia 

produktu, proinnowacyjnym zmianom w polskich firmach, zarówno  projektujących i produkujących 

produkty jak i kupujących je na naszym rynku i rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 

rynku inwestycyjnego. 

 

 

Ser w projektowaniu inżynierskim 
Źródłem ok. 90% cech produktu w jego cyklu życia jest samo projektowanie. 

Projektujmy więc takie cechy produktu, które przyniosą nam maksymalny zysk! 

  

 
Jak bezpiecznie inwestować w projektowanie inżynierskie? 

Reprezentując firmę projektowo-produkcyjną, patrząc z pewnym przymrużeniem oka, najbezpieczniej jest nam 

inwestować, gdy jesteśmy w trybie „must” (np. gdy musimy na wczoraj mieć sprawną wymianę danych 

projektowych z ważnym kooperantem). Mamy wówczas poważniejszą analizę biznesową z głowy, bo czasu na nią 

nie ma. 

  

Niestety, nie zawsze jest tak dobrze;-) Wówczas wypada nam, chcąc nie chcąc, pochylić się nad problemem 

opłacalności inwestowania w zmianę swojego systemu projektowania - powiązaną b. często z zakupem licencji. 

To bywa trudniejsze, niż zakup maszyny - pisałem o tym szerzej w artykule „Zakup oprogramowania do 

wspomagania prac inżynierskich, czyli jak wyjść na swoje”. Wg Spencera Jonsona, „Kto zabrał mój Ser”?[i], 

wyczucie tematu jest podstawą skuteczności naszego działania, zależną od tego, jak czujemy nasz Ser? 

  

Odpowiednie projektowanie daje zarobić Dostawcy oraz Inwestorowi 
Zysk z inwestycji w projektowanie uzyskać możemy z dwóch źródeł - produktywnościowego i kosztowego. 

Oczywiście, wody z tych źródeł nie możemy łączyć bezpośrednio, bez filtracji, w jednym naczyniu. 

 Produktywność: dzięki zmianom w projektowaniu, zwiększyć możemy produktywność naszego zespołu 

inżynierskiego - zwiększyć jego szybkość projektowania a szerzej, przyspieszyć dostawy naszych produktów na 

rynek. Jest to warunek zwiększenia naszych obrotów. Poprzez projektowanie możemy zwiększyć także 

produktywność naszych produktów - czyli tak zaprojektować produkt, aby w trakcie eksploatacji był bardziej 

produktywny a zarazem efektywny dla Inwestora - oferowanie czego pomaga nam w zwiększaniu marży. 

 Koszty: zmniejszyć możemy nasze koszty, dzięki możliwej redukcji zasobów, w tym kadry, a także zmniejszeniu 

zużycia energii i materiałów. Dodatkowo, dzięki naszemu projektowaniu, oferować możemy Inwestorowi produkty 

o niższym koszcie eksploatacji, za co jest on gotów zapłacić extra.    



Mówiąc o marżotwórczym dla nas podwyższaniu poprzez projektowanie zysków Inwestora / Użytkownika z 

eksploatacji naszych produktów pamiętajmy o truizmie, że cały nasz biznes napędzają jego pieniądze - a płaci on 

sumarycznie głównie za cenę zakupu produktu (bądź jego dzierżawy) plus koszty eksploatacji, zarabiając główne 

dzięki produktywności eksploatacyjnej produktu. W ten sposób ma on „twardą” bazę do oceny swojego ROI, w 

osiąganiu którego możemy mu bardzo pomóc - i być tym samym dla niego najlepszym dostawcą / partnerem. Obie 

strony korzystają, to biznesowe „win-win”. 

  

Czy Inwestor naprawdę potrzebuje produktu? 

W kontekście współpracy dostawcy z Inwestorem/Użytkownikiem nieodparcie pojawia się pojęcie cyklu życia 

produktu. Warto pamiętać, że konkretny nasz produkt jako taki nie jest zwykle potrzebny Inwestorowi, bywając 

dlań złem koniecznym - dla Inwestora Serem nie jest produkt, lecz produktywność, bo za nią, a nie za produkt, 

zwraca sobie inwestycję. Inwestora interesuje więc cykl życia produktywności. Stąd popularność dzierżawy 

produktu, zamiast jego kupna - w dzierżawie Klient pozyskuje usługi niewolnika, jakim jest maszyna, bez 

odpowiedzialności za jego życie…   

  

Jak zarobić na wzroście produktywności projektowania? 

Przyjmując, że dzięki przemyślanej inwestycji osiągamy określony wzrost wydajności projektowania - w sensie 

zwiększenia jego szybkości (odrębnym, ważkim tematem jest określenie mechanizmów i poziomu tego wzrostu), 

to zarobić na tym możemy dwoma drogami: poprzez możliwą redukcję kadry, a co za tym budżetu zespołu 

inżynierów bądź poprzez wzrost przychodów, wynikający z szybszego dostarczania produktów na rynek. Dla 

ostatniej opcji stworzyliśmy w firmie AutoR poglądowy kalkulator ROI, pomagający w tym obszarze oszacować 

zwrot z inwestycji w system projektowania. Analogiczne narzędzie dla opcji redukcji kadry przygotował Autodesk. 

Nie przesądzając gdzie leży Twój Ser, życzę miłej zabawy! 

  

Jan Parczewski 

Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii VI kad., stały doradca 

  

P.S. 

Cykl Życia Twojego Sera - za Spencerem Johnsonem: 

 Zmiany są nieuchronne:  odbiorą Ci Ser 

 Przygotuj się na zmiany: Twój Ser na pewno zniknie 

 Obserwuj zmiany: wąchaj swój Ser często, a będziesz wiedział, kiedy zaczyna się psuć 

 Szybko reaguj na zmiany: im szybciej zrezygnujesz ze starego Sera, tym wcześniej będziesz cieszył się nowym 

 Zmieniaj się: nie daj się wyprzedzić swojemu Serowi 

 Ciesz się zmianą: zasmakuj w przygodzie i ciesz się nowym Serem 

 Spodziewaj się zmian i ciesz się nimi: odbiorą ci Ser? 

  

Inne artykuły Jana Parczewskiego z cyklu „Koło Życia Produktu”: 

Zakup oprogramowania do wspomagania prac inżynierskich, czyli jak wyjść na swoje 

Przetargi publiczne a opłacalność innowacji ? uwaga, zmiana nadchodzi 

Kongres Innowacyjnej Gospodarki 2012 

 

 

 
[i] W oparciu o „Kto zabrał mój Ser” Spencera Johnsona opracowany został program szkoleniowy CHEESE 

Experience, którym objęto zarządy i grupy menedżerskie wielu renomowanych firm, jak: Chase Manhattan, 

Procter and Gamble, General Motors, Kodak, Marriott, Citibank, Hewlett-Packard, Hardford Insurance, IBM, 

Time-Warner, US Army, Xerox i wiele innych. 

 

http://autor.com.pl/kalkulator-roi/
http://roi-calculator.autodesk-service.com/

