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O PROJEKCIE 
 
Badanie budynku Dobra 55 po zasiedleniu zostało 
zrealizowane w okresie kwiecień-czerwiec 2016 na 
zlecenie biura Prorektor ds. Infrastruktury. Badanie 
wykonano w związku z planowaną budową kolejnego 
etapu budynku Dobra 55 wpisującego się w realizację 
celów strategicznych związanych z wieloletnim 
programem modernizacji. Koncepcja i założenia 
badania zostały wypracowane z zespołem ZAPPA i 
przedstawione na spotkaniu z zespołem Rektorskim, 
Kanclerzem i przedstawicielami odpowiednich biur UW. 
Badanie pozwoliło ocenić społeczne funkcjonowanie 
budynku jako miejsca pracy, nauki i nauczania 
sprzyjającego kreatywności, nabywaniu wiedzy i 
umiejętności. 

 

ZESPÓŁ 
 

Koncepcja badania, przygotowanie narzędzi, koordynacja projektu, badania terenowe, analiza wyników i raport 
Joanna Stefańska i Anna Wieczorek 

 
Badacze: 

Damian Wesołek,  Leszek Zaborowski,  Piotr Rycielski 
 

Opracowanie map i schematów 
Jakub Róziewicz 

POST-OCCUPANCY EVALUATION (POE) 
O PROJEKCIE 

POST-OCCUPANCY EVALUATION (POE) 
 
POE to proces oceny budynku w sposób systematyczny 
i uporządkowany po tym, jak budynek został zasiedlony 
i użytkowany przez pewien czas. Najczęściej, celem 
POE jest zbadanie, na ile budynek realizuje potrzeby 
swych użytkowników. W przypadku budynku Dobra 55, 
prócz oceny, celem POE było zarówno dostarczenie 
rekomendacji zmian w istniejącym budynku, jak 
również zebranie danych przydatnych projektantom 
drugiej części budynku.  
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CELE BADANIA 

W ramach prac koncepcyjnych sformułowano dwa cele badania: 
określenie, na podstawie badań w terenie,  adaptacji dotyczących 
możliwych zmian w istniejącym budynku oraz sformułowanie 
rekomendacji dotyczących rozwiązań przestrzennych i 
funkcjonalnych w nowym budynku. 

 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

 

Czy obecne funkcjonowanie budynku jest zgodne z założeniami 
projektu? 

 

Czy obecne funkcjonowanie budynku realizuje potrzeby 
użytkowników? 

 

Czy obecne funkcjonowanie budynku pozwala realizować cele 
związane z wymianą wiedzy, nauczaniem i  kreatywnością? 

 

 

 

 

 

 

 

POST-OCCUPANCY EVALUATION 
CELE PROJEKTU I TEMATY BADANIA 

TEMATY BADANIA 

• Użytkownicy i ich potrzeby (planowane i realizowane; 
adaptacje) 

• rozwój (kreatywność) 

• praca (nauka – nauczanie – administracja) 

• spotkania (wymiana myśli) 

• odpoczynek (regeneracja) 

• podstawowe potrzeby  

• Komfort 

• Utrzymanie i konserwacja budynku 

• Kontrola dostępu i użytkowania, poczucie bezpieczeństwa 

• Tożsamość, poczucie związku z miejscem 

 

METODY PRACY 

Badanie przeprowadzono metodami psychologii środowiskowej: 

• Obserwacje eksperckie, spacery badawcze 

• Wywiady z użytkownikami przeprowadzane w badanym 
budynku 

• Badanie kwestionariuszowe (papier ołówek i online) 

• Analiza planów 

• Analiza śladów 

• Dokumentacja zdjęciowa 
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MIEJSCA BADANIA (SPACER) 

1. Czytelnie od Lipowej i Dobrej 

2. Korytarz, poziom +1 

3. Korytarz, szatnie, poziom – 1 

4. Sala dydaktyczna mała  (do 20 osób), dziedziniec wewnętrzny 

5. Sala dydaktyczna duża ( powyżej 20 osób), dziedziniec wewnętrzny 

6. Sala dydaktyczna duża powyżej 20 osób, ulica Lipowa/dobra (aula, 
3014) 

7. Sala dydaktyczna mała  (do 20 osób), ulica Lipowa/dobra,  

8. Pracownia specjalistyczna (0080, 006 0, 1009) 

9. Pokoje pracowników, samodzielne 

10. Pokoje pracowników, dzielone  

11. Przestrzeń wejścia, hall, poziom 0 

12. Fasada 

13. Przestrzeń przed budynkiem (wzdłuż Lipowej) 

14. Wejście do budynku 

15. Zielony dziedziniec, ogród na dachu, taras 

16. Toalety 

 

MIEJSCA BADANIA (KWESTIONARIUSZ): 

1.Barek 

2.Czytelnia od Lipowej 

3.Korytarz, poziom +1 

4.Korytarz, szatnie poziom – 1 

5.Sala dydaktyczna mała  (do 20 osób), dziedziniec 
wewnętrzny 

6.Sala dydaktyczna duża ( powyżej 20 osób), dziedziniec 
wewnętrzny 

7.Sala dydaktyczna duża powyżej 20 osób, ulica Lipowa/dobra 

8.Sala dydaktyczna mała  (do 20 osób), ulica Lipowa/dobra 

9.Pracownia specjalistyczna 

10.Pokoje pracowników, samodzielne 

11.Pokoje pracowników, dzielone  

12.Przestrzeń wejścia, poziom 0 

POST-OCCUPANCY EVALUATION 
MIEJSCA BADANIA 
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JAK CZYTAĆ RAPORT 

ADAPTACJE 
 

Rozwiązania projektowe dotyczące istniejącego 
budynku Dobra 55, proponowane przez 

użytkowników i wnioskowane przez badaczy na 
podstawie analizy danych z terenu lub wiedzy z 

zakresu psychologii środowiskowej. 

 
REKOMENDACJE 

 
Rozwiązania koncepcyjne dotyczące zasad 

organizacji poszczególnych rodzajów przestrzeni w 
projektowanej nowej części budynku Dobra 55 

zebrane  na podstawie analizy danych z terenu lub 
wiedzy z zakresu psychologii środowiskowej. 

 

OBSERWACJE 
 

Opisy społecznego funkcjonowania wybranych 
przestrzeni w budynku na Dobrej 55 – ocena 

ekspercka, ocena użytkowników.  
 

Informacje dotyczące zjawisk związanych z 
trwałością, obsługą i adekwatnością 

zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych. 

WNIOSKI I PODSUMOWANIA 
 
Wnioski z analizy danych jakościowych i ilościowych 

dotyczących komfortu i realizacji potrzeb różnych 
grup użytkowników i związków z miejscem. 

W granatowych polach umieszczono cytaty – 
wypowiedzi użytkowników budynku pochodzące z 

wywiadów i ankiet. 
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SPECYFIKA ORGANIZACJI 
FEDERACJA INSTYTUTÓW 

 
Czytając poniższy raport warto osadzić wyniki dotyczące 
funkcjonowania miejsca w kontekście organizacyjnym. 

 

• W budynku, w ramach dwóch wydziałów funkcjonują 
odrębne instytuty o silnej tożsamości 

• Są to jednostki różnej wielkości i o różnej kulturze 
organizacji 

• Jednostki, które funkcjonują w budynku i będą 
funkcjonować w nowobudowanej części, do tej pory 
w różnych lokalizacjach, z różną historią, teraz 
połączone przestrzennie 

• Budynek skupia grupy o różnych i specyficznych 
potrzebach i trybie pracy 

 

SPECYFIKA PRACY 
STUDIA FILOLOGICZNE 

 
Zebrane dane warto tez osadzić w kontekście specyfiki 
studiów i studentów jakich spotykamy na Dobrej 55. 

•  Studia są zdominowane przez kobiety 

• Ze względu na wymagania związane z poznawaniem 
języka, dominują standardowe metody nauczania, 
oparte na centralnej roli nauczyciela i raczej małe grupy 

• Zróżnicowanie aktywności podczas zajęć (mówienie, 
słuchanie, czytanie, pisanie), specyficzna jest rola i 
zadania lektorów 

• Regularne, drobne prace domowe dla studentów 
wymagają pracy po zajęciach zarówno indywidualnie, 
jak i w grupach 

• Konieczna jest dostępność tekstów kultury i stały 
kontakt z kulturą (zanurzenie w kulturze kręgu 
językowego), np. poprzez udział w wydarzeniach  
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
zróżnicowanie grup 
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 

W odpowiedzi na pytanie: Jak często w budynku 
Dobra 55 zdarza Ci się... ?    
 
Użytkownicy wskazywali, że poza uczestnictwem w 
obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, najczęściej 
uczestniczą tu w aktywnościach nieobowiązkowych 
związanych z kierunkiem studiów.  
W drugiej kolejności, wskazywali pracę nieformalną w 
grupie, przygotowywanie się do zajęć orz realizowanie 
własnych pasji niezwiązanych z kierunkiem studiów.  
Budynek rzadko wskazywany był jako miejsce 
przypadkowych spotkań, odpoczynku czy pracy 
indywidualnej. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

uczestniczyć w aktywnościach, zajęciach 
„nieobowiązkowych” i wydarzeniach związanych z 

moją dziedziną / obowiązkami

w grupie pracować, czytać, uczyć się, 
przygotowywać się do zajęć

zajmować się swoim hobby, pasją, obszarem 
zainteresowań spoza dziedziny studiów/pracy

jeść posiłki

umawiać się na spotkania towarzyskie z moimi 
znajomymi

samodzielnie pracować, czytać, uczyć się, 
przygotowywać się do zajęć

odpoczywać przed, po i pomiędzy nauką / pracą

przypadkowo spotykać i rozmawiać ze znajomymi 
spoza wydziału lub instytutu na tematy dotyczące 

nauki / pracy

regularnie od czasu do czasu tego tu nie robię
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
 

Respondenci biorący udział w ankiecie spędzają 
średnio ok. 20 godzin tygodniowo w budynku 
Dobra 55, w tym nieco mniej niż połowę na 
zajęciach dydaktycznych.  
 Warto odnotować, że inne aktywności, takie jak 
praca własna czy okienka, stanowią znacznie 
mniejszą część typowego budżetu czasowego 
użytkownika budynku. 
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Czy są w  budynku Dobra 55 miejsca, w 
których wykonujesz następujące czynności... 
 
Budynek Dobra 55 umożliwia użytkownikom  przede 
wszystkim spokojne rozmowy i pracę indywidualną, a 
także grupową. Użytkownicy korzystają na miejscu ze 
specjalistycznych programów i technologii.  Budynek 
jest dostępny przez cały dzień i około połowa 
respondentów uznaje, że oferuje on możliwość 
aranżowania miejsca pracy, jest też miejscem dość 
cichym. 
 
Przestrzeń budynku nie sprzyja wypoczynkowi wśród 
zieleni, pozostawianiu i przechowywaniu produktów 
swojej pracy. Trudno jest również znaleźć w nim 
miejsce pozwalające odizolować się od 
rozpraszających bodźców.  
 

UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
NAUKA / NAUCZANIE 

Nauczanie i uczenie się są jednymi z podstawowych 
aktywności wielu użytkowników budynku Dobra 55. Na 
potrzeby tego raportu wyróżniono cztery rodzaje miejsc 
związanych z uczeniem (się). 

Formalne – grupowe  
Są to aktywności przewidziane 
w programie studiów jako 
zajęcia dydaktyczne – wykłady, 
seminaria, ćwiczenia.  
Odbywają się one w 
przewidzianych do tego 
miejscach (salach 
dydaktycznych), a nauczyciel 
jest odpowiedzialny za treść i 
proces pracy. 

Nieformalne – grupowe  
Są to formy pracy realizowane 
przez grupy studentów, bez 
udziału i obecności nauczyciela, 
najczęściej poza przestrzeniami 
przeznaczonymi na regularne 
zajęcia dydaktyczne. Taki rodzaj 
nauki zakłada interakcję 
pomiędzy członkami zespołu a 
więc musi być realizowana w 
miejscach, w których można ze 
sobą rozmawiać, korzystać z 
komputerów.  

Formalne – indywidualne  
Indywidualne uczenie się może 
odbywać się w miejscach 
specjalnie do tego 
przeznaczonych – np. w 
czytelniach, które dysponują 
stanowiskami do indywidualnej 
cichej pracy. 
W przypadku pracowników 
naukowych i dydaktycznych, 
indywidualna praca odbywa się 
w pokojach pracowniczych. 

Nieformalne – indywidualna 
praca w różnych miejscach, 
często adaptowanych do tej 
aktywności przejściowo.  
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Realizacja celów, zawartych w dokumentach strategicznych 
UW, dotyczących wysokiej jakości kształcenia i badań 
naukowych wymaga od pracowników i studentów 
Uniwersytetu stałego rozwoju i kreatywności. W kontekście 
użytkowania i projektowania przestrzeni budynków 
uniwersyteckich warto mieć więc na uwadze następujące 
cechy budynku i jego programu użytkowego: 
 
Zgoda na improwizację w przestrzeni (elastyczne zasady 
użytkowania przestrzeni) - użytkownicy mogą sami 
modyfikować przestrzeń, by dopasować ją funkcjonalnie, 
wizualnie i dźwiękowo do swoich aktualnych potrzeb. Mają 
możliwość nietypowego wykorzystania przedmiotów. 
 
W budynku jest wiele miejsc pozwalających na pasywną i 
aktywną interakcję z technologią (czytanie i przeglądanie vs 
pisanie, rysowanie) czyli wygodnych miejsc do siedzenia z 
tabletem oraz stoły i biurka pozwalające  korzystać z 
komputerów stacjonarnych lub laptopów. 
 
Miejsca pracy i nauki powinny być wyposażone w praktyczne 
biurka (przesuwne, z dostępem do prądu i Internetu, 
powierzchnie do mazania). 
 
Nastrój miejsca powinien sprzyjać kreatywnemu myśleniu, 
nietypowym pomysłom, eksperymentowaniu, zabawie, 

manipulowaniu obiektami, np. poprzez obecność 
zaskakujących, zabawnych elementów. W procesie 
kreatywnym pomaga też brak hierarchii i konkurencji, 
atmosfera zabawy. 
 
W obrębie budynku, trzeba zwrócić uwagę na zróżnicowanie i 
wzajemną bliskość miejsc odpowiednich do pracy na różnych 
etapach procesu kreatywnego. W zależności od stopnia 
zaawansowania pracy kreatywnej, potrzebny jest dostęp do 
informacji, interakcje z innymi ludźmi, swoboda, 
odosobnienie. 
 
Przestrzeń budynku powinna uwzględniać zróżnicowanie 
preferencji wśród użytkowników. Powinno się znaleźć miejsce 
dla osób, które nie lubią być w centrum wydarzeń, obserwują, 
wolą mniej się angażować, ale nie powinny być izolowane 
 
Obecność w przestrzeniach wspólnych elementów, które 
wspomagają wspólne generowanie i dzielenie się 
pomysłami, uławiają komunikację, poprawiają komfort 
użytkowania budynku. 
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Warunkiem powodzenia dla procesu kreatywnego, wymiany 
myśli i twórczej pracy jest stały kontakt zarówno z koleżankami 
i kolegami z tej samej dziedziny, jak i z naukowcami i 
studentami innych specjalności. Ważnym czynnikiem 
wspomagającym częste, niewymuszone i przyjemne kontakty 
jest odpowiednia konfiguracje przestrzenna. Przestrzeń taka 
zakłada: 
 
Magnesy - elementy fizyczne lub program, które przyciągają 
ludzi (np. Jedzenie, ruchliwe klatki schodowe), najlepiej jeśli 
położone są one w odległości max 50 m od każdego miejsca 
pracy 
 
Kotwice - elementy fizyczne lub program, które sprawiają, że 
ludzie pozostają w miejscu spotkań , nie muszą daleko się 
przemieszczać by przedłużyć rozmowę (np. wygodne fotele). 
 
Katalizatory - elementy fizyczne lub program, które prowokują 
ludzi do rozpoczęcia rozmowy (np. dzieła sztuki, informacje o 
wydarzeniach)  
 
Bliskość i duża gęstość "innych" - przestrzenna bliskość osób o 
różnych specjalnościach prowokująca do częstych, 
przypadkowych interakcji 

 
Przestrzeń dopasowana do rytmu życia społeczności - oferuje 
miejsce na spotkania wszystkich członków społeczności, pracę 
w małych grupach, pracę kreatywną, koncepcyjną, manualną. 
Wiele przestrzeni wspólnych (kafeterie, miejsca do czytania lub 
pracy), które zachęcają do opuszczania biur. 
 
Pokoje pracownicze mieszczące 2 lub więcej osób. 
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UŻYTKOWNICY I ICH POTRZEBY 
POTRZEBY PODSTAWOWE, KOMFORT, CZYTELNOŚĆ, WYPOCZYNEK 

Miejsce pracy, poza funkcjami bezpośrednio związanymi w 
wykonywaniem obowiązków, powinno zapewniać także 
realizację potrzeb ludzkich związanych z funkcjonowaniem 
organizmu, komfortem,  prywatnością i wypoczynkiem.  
 
Podstawowe parametry fizyczne istotne dla dobrego 
samopoczucia w miejscu pracy to: odpowiednia temperatura, 
wilgotność, światło, poziom hałasu, ilość bodźców wizualnych, 
dźwiękowych i innych zmysłowych, neutralny lub przyjemny 
zapach, przestronność pomieszczeń.  Zaspokojenie potrzeb 
podstawowych to również dostęp do taniego jedzenia i picia 
dobrej jakości – możliwość jego kupienia lub przygotowania 
(np. podgrzania)  i zjedzenia na miejscu. 
 
Jeśli użytkownicy mogą samodzielnie regulować poziom tych 
parametrów (np.  poprzez otwieranie okien, regulację 
termostatu, wybór cichego lub stymulującego miejsca pracy 
itp.), wtedy można mówić o komforcie. Komfort rozumiemy 
jako kontrolę użytkownika nad swoim otoczeniem, swobodę 
jego użytkowania, możliwość swobodnego aranżowania 
przestrzeni w zależności od potrzeb.  Jednym z przejawów 
komfortu jest również możliwość swobodnego regulowania  
kontaktów społecznych – możliwość spędzania czasu w 
samotności, interakcji w cztery oczy, kontakty w małych lub 

dużych grupach, w zależności od potrzeb/ 
 
Szczególną formą kontroli nad środowiskiem jest kontrola 
poznawcza, którą środowisko może wspomagać poprzez ład i 
czytelność. W pomieszczeniach powinny znajdować się 
elementy wyposażenia (schowki, regały, zasłony) pomagające 
w utrzymaniu ładu. Na poziomie budynku można zaś mówić o 
uporządkowaniu przestrzennym, czytelności pozwalającej 
łatwo orientować się w przestrzeni i przemieszczać, właściwie 
odczytywać funkcje poszczególnych przestrzeni 
 
Obecność miejsc wypoczynku w budynku odgrywa ważną rolę 
w redukcji stresu oraz pomaga regenerować uwagę. W tym 
kontekście, miejscami które szczególnie temu sprzyjają to 
elementy wyposażenia pozwalające na nieformalne siedzenie 
lub leżenie (a nawet drzemkę) oraz miejsca umożliwiające 
zabawę, swobodne zachowanie. Regeneracji uwagi sprzyjają 
szczególnie miejsca zielone, powalające odpoczywać w 
kontakcie z naturą.  
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TOŻSAMOŚĆ 
POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY SPOŁECZNE 

Subiektywne poczucie przywiązania do miejsca mierzone  (w 
kwestionariuszu) skalą prof. Lewickiej do pewnego stopnia 
wiąże się z obecnością pewnych rozwiązań przestrzennych oraz 
praktykami społecznymi związanymi z przestrzenią.   

Środowiskowe wskaźniki związku z miejscem to na przykład 
elementy wskazujące na gospodarza, grupę, do której 
przestrzeń przynależy – np. dekoracje związane z kulturą 
danego kraju, symbole, barwy.  

Budowanie tożsamości może również przejawiać się poprzez 
swobodne współtworzenie przez członków grupy wspólnych 
treści, eksponowanych w dostępnych, widocznych miejscach – 
np. tablice na których każdy może coś narysować czy napisać. 
W ten sposób tworzony jest wspólny kod kulturowy osadzony 
w kontekście przestrzennym.  

Na poczucie związku z miejscem mają wpływ również 
społeczne normy użytkowania przestrzeni, w szczególności 
normy dotyczące tego co wolno, a czego nie wolno robić w 
danym miejscu i kto o tym decyduje.  
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KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 

Kontrola dostępu i użytkowania budynku ma charakter 
zarówno formalnych regulacji  (np. regulaminy, procedury 
dotyczące dostępu do sal), jak i rozwiązań przestrzennych 
oraz sposobów użytkowania przestrzeni, które decydują 
zarówno o subiektywnym poczuciu bezpieczeństwa, jak i 
obiektywnych miarach bezpieczeństwa (np. incydenty). 

Ogólnie, można wyróżnić tak zwane twarde i miękkie techniki 
zapewniania bezpieczeństwa. Twarde techniki wiążą się z 
zastosowaniem specjalnych technologii  takich jak system 
kamer, obecność pracownika ochrony oraz  formalnych 
procedur , na przykład dotyczących pobierania kluczy do 
pomieszczeń za okazaniem upoważnienia . Techniki miękkie 
bazują przede wszystkim na kontroli społecznej, obecności, 
zaangażowaniu i uważności samych użytkowników w 
przestrzeni oraz ich gotowości do reagowania.  

Rozwiązania projektowe sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa 
powinny realizować założenia przestrzeni bronionej 
(defensible space, Newman 1972), które wiążą rozwiązania 
stricte przestrzenne z kontrolą społeczną poprzez: 

• Terytorialność, manifestowaną w przestrzeni jako 
widoczne elementy identyfikujące gospodarza miejsca 

• Kontrola społeczna czyli konfiguracja przestrzeni 
pozwalającą użytkownikom  identyfikować przestrzeń 

jako strefę ich wpływów oraz widzieć co się dzieje 

• Wizerunek przestrzeni czyli to, na ile wygląda ona na 
zadbaną i bezpieczną 

• Otoczenie czyli sąsiedztwo zbliżonych form 
przestrzennych o podobnym standardzie.  
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

Ważną cechą budynku uniwersyteckiego powinna być jego trwałość i 
łatwość konserwacji. Wybór materiałów i technologii ma znaczący 
wpływ na późniejsze koszty utrzymania budynku, zarówno ze 
względu na koszty bieżące, jak i koszty mycia/czyszczenia, wymiany 
uszkodzonych elementów itp. 

Z utrzymanie i konserwacje budynku odpowiedzialne są osoby z 
personelu technicznego, które najczęściej spędzają na miejscu wiele 
godzin, a ich praca wymaga określonego zaplecza technicznego. 

Jedną ze strategicznych decyzji, które wymagają namysłu, jest 
określenie, na ile budynki UW powinny wdrażać zasady 
zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim wywierać 
minimalny wpływ na środowisko. W zależności od wybranego 
sposobu oceny budynku pod tym kątem (np. systemy certyfikacji 
LEED lub BREEAM) oceniane są różne parametry budynku, ale 
najczęściej brane są pod uwagę: emisja CO2, produkcja i pobór 
energii elektrycznej, projekt przyjazny pieszym i rowerzystom, 
sortowanie i przetwarzanie śmieci, wykorzystanie wody w cyklu 
zamkniętym. Wybór tych rozwiązań, poza wpływem na środowisko, 
niesie też za sobą określone konsekwencje finansowe związane z 
kosztami funkcjonowania budynku (energia elektryczna, woda, 
odbiór ścieków itp.) 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE 

OBSERWACJE 
Pracownie specjalistyczne  to sale dydaktyczne ze specjalnym 
wyposażeniem, wykorzystywane jako pracownie 
specjalistyczne przez oba wydziały. Odbywa się w nich bardzo 
wiele zajęć (głównie ILS). 

 

Cechuje je raczej mała elastyczność użytkowania - brak 
możliwości zmiany położenia komputerów i tablicy 
suchościeralnej, tablica ta jest mało lub w ogóle niewidoczna z 
ostatnich rzędów (sala 01.62), brak możliwości zmiany 
ustawień stołów, które są przymocowane do podłogi. 

 

Temperatura regulowana przez BMS (centralny system 
zrządzania budynkiem), z możliwością zmiany na życzenia 
użytkownika (zmiana wprowadzona centralnie), jednak  
temperatura nie zmienia się w perspektywie jednych zajęć  
(1,5h), ponadto czujniki temperatury umieszczone przy suficie 
podają temperaturę zawyżoną w stosunku do odczuwanej 
przez użytkowników. Otwarcie okna automatycznie wyłącza 
klimatyzację. 

 

Umieszczenie serwera w szafie w sali, sprawia, że wzrost 
temperatury włącza jego wentylację, która huczy w trakcie 
zajęć. A przy odbywających się zajęciach trudno utrzymać stały 
poziom temperatury tak by wentylacja się nie włączała (sala 
01.62) 

 

Sala nie ma znaczących śladów użytkowania, jedynym są 
zniszczone (odklejone) zabezpieczenie kabli umieszczone na 
podłodze  i zniszczone floor boxy. 

 

Ze względu na zbyt dużo światła dołożono rolety „gumowane” 
całkowicie zaciemniające salę, tak by umożliwić pracę z 
monitorami. Dla prowadzących napisano instrukcje obsługi 
sprzętu, są one zafoliowane i  umieszczone na biurku 
wykładowcy 

 

W budynku istnieje również sala wysokospecjalistyczna, tj. 
studio nagrań. Jest to pomieszczenie bardzo zaawansowane 
technologiczne ale mało używane. Zostało obecnie 
adaptowane dla osoby niedowidzącej, pracującej z mówiącym 
oprogramowaniem. 

 

Pokój badań umożliwia prowadzenie indywidualnych badąń 
eksperymentalnych.  W pomieszczeniu nie otwierają się okna, 
jest dość ciemno. Użytkowników pomieszczenia obowiązuje 
ścisła kontrola dostępu i użytkowania ze względu na wartość 
sprzętu. 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE 
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ADAPTACJE 

• Zostały już zamontowane 
rolety – możliwość 
regulowania naturalnego 
światła 

• Dostawienie tablicy 
suchościeralnej na kółkach 

REKOMENDACJE 

 

• Regulacja temperatury przez 
użytkownika 

• Otwieranie okien 

• Mniej szkła (światło odbija 
się od monitorów) 

• Położenie tablic tak, by były 
widziane z całej Sali 

• Umieszczenie serwerów w 
osobnych pomieszczeniach. 

• Warto rozważyć by niektóre 
sale miały bardziej mobilne i 
elastyczne wyposażenie (np. 
laptopy zamiast 
komputerów stacjonarnych) 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE 

WNIOSKI 

 

NAUKA, NAUCZANIE 

Pracownie specjalistyczne są miejscem wyłącznie formalnej nauki w grupach. Zajęcia są 
prowadzone przez lektorów lub nauczycieli. Podczas przerw sale są zamykane na klucz. 

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Zwraca uwagę mała elastyczność użytkowania, mało ruchomych elementów, brak śladów 
użytkowania świadczących o zróżnicowaniu aktywności 

Centralna rola nauczyciela, który jest mało mobilny, przykuty do swojego biurka, nie widzi 
co na ekranach mają studenci. 

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Ustawienie stołów nie wspomaga interakcji. 

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

Duża bezwładność systemu BMS, brak bezpośredniej kontroli temperatury, niski komfort 
akustyczny (buczenie instalacji). 

Bardzo duże okna, nadmierne doświetlenie znacznie utrudniające pracę na monitorach  

TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY SPOŁECZNE 

Skomplikowany system techniczny wymaga dodatkowych instrukcji jak z tego korzystać 
(zafoliowane instrukcje),  brak jakichkolwiek wskazówek środowiskowych informujących o 
tożsamości użytkowników.  

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 

Sale zawsze zamknięte po zajęciach, ścisła kontrola dostępu do klucza. 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

Zniszczone floorboxy, nieadekwatne rozwiązania (po floorboxach jeżdżą krzesła). Ze 
względu na wielkie przeszklenia dające efekt szklarni oraz ciepło wytwarzane przez sprzęt, 
klimatyzacja często jest włączona co generuje duże zużycie prądu. 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
AULA 

OBSERWACJE 

 

Aula mieści ok. 200 osób, może być dzielona na pół 
przesuwaną ścianką działową, przy czym każda połowa należy 
do innego wydziału. Ma formę audytorium wyposażonego w 
drewniane krzesełka z blatami, wzdłuż ścian mogą być 
dostawiane dodatkowe krzesła w zależności od potrzeb. Na 
zapleczu auli znajdują się dwie osobne kabiny dla tłumaczy 
symultanicznych wyposażone w zaawansowany 
technologicznie sprzęt lecz bardzo słabo wentylowane. 
Pomiędzy kabinami nie ma połączenia. W kabinie tłumaczy 
umieszczony jest serwer, który generuje dużo ciepła, a część 
pomieszczenia jest wykorzystywana jako schowek na meble. 

Aula ma cztery wejścia, położone z boku i na tyłach mównicy.  

W auli nie ma okien, wentylacja i regulacja temperatury jest 
możliwa tylko za pomocą systemu BMS, przy czym wlot 
systemu wentylacji znajduje się w jednej połowie sali, a wylot 
w drugiej.  Dlatego jeśli aula jest podzielona ścianką, w jednej 
części jest zbyt zimno (nawiew), a w drugiej zbyt duszno (tylko 
wylot). 

Wyposażenie auli obejmuje komputer, głośniki, projektor, 
rzutnik. Obsługa sprzętu jest nieintuicyjna i wymaga pisemnej 
instrukcji. Gniazdka elektryczne są bardzo nieliczne, 
zlokalizowane tylko przy drzwiach. Ściany auli wykonane są z 
drewnianych rowkowanych paneli poprawiających akustykę, 
jednak bardzo trudnych do czyszczenia. 

Ściana dzieląca aulę składa się z paneli, rozsuwanych po szynie 
siłą ludzkich mięśni. Obsługa ściany wymaga więc silnych i 
przeszkolonych pracowników, a jej konserwacja i naprawy (ze 
względu na wysokość do sufitu) wymaga wysokich drabin.  

Przed aulą znajduje się korytarz z szerokim parapetem 
wykorzystywanym często do siedzenia. Podczas konferencji, w 
tym korytarzu rozstawiane są stoły z cateringiem, co znacznie 
utrudnia przejście korytarzem.  W bezpośredniej bliskości auli 
znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, toaleta damska i 
wyjście ewakuacyjne. Brak jednak toalety męskiej i jej 
znalezienie w innym skrzydle budynku jest niełatwe dla gości 
nie znających rozkładu budynku. 

W pobliżu auli nie ma tez wygodnych miejsc do nieformalnych 
spotkań w diadach lub małych grupach (np. podczas 
konferencji). 

Sala nie jest dźwiękoszczelna, osoby znajdujące się na 
zewnątrz auli bez trudu słyszą wszystko, co dzieje się 
wewnątrz i można się spodziewać, że hałasy z korytarza 
słychać również we wnętrzu auli. 

Aula pełni dwie funkcje (sala wykładowa, sala konferencyjna), 
które bywają w konflikcie – jeśli organizowana jest 
konferencja, zajęcia dydaktyczne muszą być przenoszone do 
innych sal lub nawet odwoływane.  
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
AULA 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
 AULA 

WNIOSKI 

NAUKA, NAUCZANIE 

Aula, ze względu na układ i wyposażenie jest przeznaczona 
przede wszystkim do formalnych, grupowych aktywności 
dydaktycznych.  

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Przestrzeń auli zostawia bardzo mało miejsca na nietypowe, 
kreatywne formy pracy. Mebli nie da się przesunąć, 
przestawić, dopasować do chwilowych potrzeb i preferencji. 
Wyraźne rozgraniczenie na prelegenta stojącego na katedrze i 
widownię utrudnia formy pracy polegające na wspólnym 
generowaniu wiedzy. Brak kontaktów elektrycznych 
uniemożliwia widzom np. korzystanie z laptopów do 
notowania.  

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Jest to jedyna sala, która mogłaby pełnić funkcję 
reprezentacyjnego miejsca spotkań., ale nie w pełni jest do 
tego przystosowana. Kabiny tłumaczy symultanicznych są 
rozdzielone i duszne, co znacznie utrudnia pracę tłumaczom. 
Aula jest niedostępna dla wozów transmisyjnych, brak 
przygotowanego miejsca dla cateringu i zaplecza 
cateringowego, brak miejsc nieformalnych spotkań dla 
uczestników wydarzeń.  

Sala jest ukryta w głębi budynku, niedostępna wizualnie, 
fizycznie, symbolicznie, nie ma nazwy. 

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

Ze względu na brak okien możliwa jest tylko wentylacja i 
klimatyzacja poprzez BMS, co sprawia że trudno jest na 
bieżąco regulować ilość świeżego powietrza i temperaturę, zaś 
powietrze jest suche. Brak okien i światła dziennego stanowią 
dyskomfort, szczególnie przy całodziennych wydarzeniach. 
Krzesełka i blaty są niewygodne. Do sali jest wiele wejść, 
najłatwiejsze do odnalezienia jest wejście na katedrę za 
plecami prelegenta. 

TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY 
SPOŁECZNE 

Aula jest podzielona pomiędzy wydziały, nie ma własnej 
tożsamości jako sala reprezentacyjna budynku. Zupełny brak w 
niej odniesień do tożsamości użytkowników, sala nie ma 
nazwy. 

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Sala dostępna tylko po uzyskaniu formalnej zgody, ze względu 
na podział pomiędzy dwie jednostki  wykorzystanie całej auli 
wymaga skoordynowania ich decyzji. 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

Trudności z otwieraniem i utrzymaniem przesuwnej ściany, 
panele akustyczne z rowkowaniem są trudne w utrzymaniu. 
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ADAPTACJE 

• Połączenie kabin dla tłumaczy (ułatwi im 
komunikację podczas pracy 

•  Zamontowanie systemu pozwalającego na 
automatyczne rozsuwanie ściany 

• Nadanie wyraźnej tożsamości (nazwa, przekaz 
publiczny identyfikujący gospodarzy auli, np. zdjęcia 
profesorów, flagi) 

• Oznakowanie dojścia do auli od wejścia – ułatwienie 
gościom dotarcia do sali 

• Oznakowanie drogi od auli do toalet 

• Organizowanie w auli wydarzeń  ważnych dla 
społeczności (np. zebrania samorządu studenckiego) 

• Adaptacja sprzętu do szerszego spektrum wydarzeń 
(np. możliwość podłączenia wielu mikrofonów 
jednocześnie do debat) 

REKOMENDACJE 
• rozważenie czy łączyć funkcję dydaktyczną i konferencyjną 
• sala konferencyjna powinna być położona bliżej wejścia, łatwo 

dostępna dla osób z zewnątrz (gości, dostaw, obsługi, wozów 
transmisyjnych itp) 

• w bezpośredniej bliskości sali konferencyjnej musi być miejsce  
dla cateringu - przestrzeń do wystawienia stołów oraz miejsca 
dla uczestników by mogli w diadach lub małych grupach 
przystanąć lub usiąść, zjeść i wypić, porozmawiać - nie 
blokując nikomu przejścia 

• obsługa cateringowa wymaga też zaplecza (miejsca na 
tymczasowe przechowywanie naczyń itp) 

• dużym atutem sali byłoby przystosowanie jej do obsługi przez 
wozy transmisyjne 

• niezależnie od sposobu wykorzystania (sala dydaktyczna czy 
konferencyjna), wejścia do sali powinny być usytuowane tak, 
by wchodzący (spóźnieni) nie przeszkadzali prelegentom 

• dostęp do gniazdek elektrycznych dla widowni (tak by każdy 
mógł użyć laptopa) oraz pulpity pozwalające na wygodne 
rozłożenie laptopów 

• możliwość przeraanżowania sali – np. wymontowania krzeseł 
• jeśli sala ma być dzielona – każda część z własną wentylacją 
• kabiny dla tłumaczy symultanicznych muszą być ze sobą 

połączone, muszą mieć dobrą wentylację 
• serwery powinny być umieszczone w osobnym pomieszczeniu 

 
 
 
 
 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
 AULA 
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OBSERWACJE 

Czoło sali dydaktycznej jest zlokalizowane na „krótszej ścianie”, 
która nie jest wystarczająco dużo by mieściła dużą tablicę 
suchościeralną. Często nawet jak tablica jest powieszona, istnieje 
konieczność zasłaniania jej ekranem. Bywa, że dodatkowa tablica 
jest powieszona na bocznej ścianie co wymaga od studenta 
siedzenia w niewygodnej pozycji. Ze względu na specyfikę zajęć 
lingwistycznych wymagających do pisania, potrzebne sa 
dodatkowe tablice – z konieczności zawieszane na bocznych 
ścianach, co nie jest wygodne. Poza tablicami, w większości sal 
nic nie wisi na ścianach. Tablice interaktywne czasem są 
zniszczone prze niewłaściwe markery. Markery  są dostępne w 
salach i do wzięcia z szatni, jedyne co trzeba wymieniać to filce 
do gąbek. 

Sale są wyposażone w komputery stacjonarne, często projektory 
lub sprzęt specjalistyczny. Brak elementów mobilnych (np. tablic 
na kółkach). Ze względu na konieczność zamykania sal na klucz, 
zdawania i pobierania kluczy – wykładowcy nie są w stanie 
zajmować się np. zmianą układu sali lub przemieszczaniem 
mobilnego wyposażenia.  

Z perspektywy wykładowcy sale mogłyby pozostawać otwarte i 
jest to mniej uciążliwe rozwiązanie. Ze względu na wygodę ma 
niekiedy miejsce praktyka dorabiania prywatnych kluczy do sal, w 

których często ma się zajęcia.  Sale są jednak zamykane ze 
względu na wartość sprzętu, w który są wyposażone.  

Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć, nie w każdej sali potrzebny jest 
kosztowny sprzęt zamontowany na stałe. Niezbędnym minimum 
do prowadzenia zajęć jest laptop i rzutnik.  

Większość sal dydaktycznych wyposażonych jest w krzesełka z 
indywidualnymi małym blatami (tylko dla osób praworęcznych) – 
można je łatwo przestawiać, adaptując układ do potrzeb. 
Krzesełka są jednak niewygodne, jest główny aspekt komfortu , o 
którym mówili studenci. W większości sal nie ma stołów – dzięki 
temu mieści się w nich więcej osób, ale brak stołów utrudnia 
pewne rodzaje pracy, np. wymagające korzystania z kilku książek 
jednocześnie, co jest  specyficzne dla studiów lingwistycznych.  

Brak żaluzji w przeszklonych salach  utrudnia korzystanie z 
projektorów, np. pokazywanie filmów w słoneczne dni. Brak 
otwieranych okien lub małe otwierane skrzydła powodują, że sale 
ciężko jest wywietrzyć, a bezwładność systemu BSM utrudnia 
optymalne ustawienie komfortowej temperatury.  

W niektórych salach znajdują się w różnych miejscach słupy 
konstrukcyjne, które zasłaniają tablicę.  
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
MAŁE SALE DYDAKTYCZNE – OPINIE UŻYTKOWNIKÓW 

BARDZO NIEWYGODNE krzesełka ze stolikami. W 
salach powinny znaleźć się normalne stoły/ławki. 
Ciemność w salach wewnątrz budynku. Światło 
słoneczne słabo dochodzi do sal wokół patio. 

Za małe stoliczki, z których spadają książki i zeszyty, 
sztuczne światło, które źle wpływa na oczy, 

Tablice w niektórych salach są powieszone z boku 
gdzie trudno cokolwiek zobaczyć. Tablice są często w 
nieadekwatnych miejscach i całe zajęcia trzeba mieć 
głowę skierowaną w bok, co wywołuje ból szyi.  

Nie we wszystkich pracowniach zainstalowane są 
rolety, utrudnia to pracę ze sprzętem 
multimedialnym - nie widać prezentacji. 
Przeszkadzają mi również krzesła z blatami, brakuje 
miejsca na materiały naukowe. 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
MAŁE SALE DYDAKTYCZNE 

WNIOSKI 

NAUKA, NAUCZANIE 

Ze względu na wyposażenie sal, możliwe jest w nich prowadzenie 
przede wszystkim formalnych, grupowych zajęć dydaktycznych.  
Mogłyby być używane przez studentów lub pracowników także 
do grupowych lub indywidualnych działań nieformalnych, gdyby 
ułatwić do nich dostęp poza godzinami zajęć (sale otwarte lub 
łatwo dostępne klucze).  

Wyposażenie sal w indywidualne krzesełka, które łatwo 
przesuwać i przestawiać, daje możliwość aranżowania różnych 
form pracy w grupie o ile opierają się tylko na rozmowie. Jednak 
ze względu na brak stołów, trudno jest stworzyć miejsc a do 
pracy, w której grupa musiałaby razem pracować z jakimi ś 
materiałami. 

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Zwraca uwagę mała elastyczność użytkowania, mało ruchomych 
elementów. Swoboda w aranżacji przestrzeni dotyczy jedynie 
możliwości przestawienia krzesełek lub ewentualnie otwarcia 
okna (o ile jest to w ogóle możliwe). Niektóre sale wyposażone są 
we floorboxy, które umożliwiają podłączenie sprzętu 
elektronicznego do prądu, ale nie są zbyt wygodne w obsłudze 
(stoją na nich krzesełka). Bardzo rzadko na ścianach sal 
dydaktycznych można dostrzec dekoracje lub produkty wspólnej 
pracy.  

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Sale dydaktyczne są miejscem spotkań jedynie wynikających z 

planu zajęć – a więc w określonych terminach  i w określonym 
składzie, nie facylitują przypadkowych spotkań i kontaktów.  

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

W niektórych salach brak możliwości otwierania okien i 
wietrzenia. W zależności od ekspozycji Sali, użytkownicy albo 
doceniają doświetlenie albo zwracają uwagę, że światła jest zbyt 
dużo i utrudnia ono prowadzenie zajęć.   

TOŻSAMOŚĆ POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY 
SPOŁECZNE 

Brak personalizacji, jakichkolwiek znaków świadczących o 
tożsamości, przynależności i rodzaju aktywności jaki odbywa się 
w sali . Bardzo nieliczne dekoracje. 

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Obecność kosztownego sprzętu w salach wymusza konieczność 
ich zamykania poza czasem trwania zajęć. Studenci nie mogą w 
trakcie przerw korzystać z tych przestrzeni. Ze względu na krótkie 
przerwy system pobierania kluczy z szatni jest niewygodny,  

UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

Wysokie koszty kupna i wyposażania sal w sprzęt  generują też 
wysokie koszty utrzymania sprzętu w dobrym stanie. Ze względu 
na duże przeszklenia, w słoneczne dni w salach jest gorąco i 
konieczne jest używanie klimatyzacji. 
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REKOMENDACJE 

• Możliwość swobodnego regulowania naświetlenia  

• Możliwość otwierania okien w każdej sali, dostatecznie 
dużych by wietrzeni było skuteczne 

• Mniejsza powierzchnia okien, szczególnie od strony 
południowej i zachodniej 

• Dużo przestrzeni do pisania-zlokalizowanie większych 
tablic suchościeralnych na głównej ścianie widocznej 
dla wszystkich 

• Ustalenie z użytkownikami sal (kadra dydaktyczna), jaki 
sprzęt jest niezbędny, a które aparaty są opcjonalne 
(np. dostępne tylko w niektórych salach lub 
przynoszone w razie potrzeby) 

• Dostosowanie metrażu sal do możliwości wstawienia 
stołów i krzeseł oraz różnych możliwych konfiguracji 
stołów 

• Wyposażenie sal w lekkie stoły o nieregularnych 
kształtach (np. wycinek łuku), które można przesuwać i 
zestawiać – w okrąg, wyspę, podkowę itp. 

• Zadbanie, by tablice były dobrze widoczne z każdego 
punktu Sali 

• Brak słupów konstrukcyjnych w przestrzeni sal 
dydaktycznych 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
MAŁE SALE DYDAKTYCZNE 

ADAPTACJE 
• W wielu salach zostały już zamontowane rolety 

umożliwiające regulowanie ilości naturalnego światła. 
• Uzupełnienie wyposażenia: 

• dostawienie tablicy suchościeralnej na kółkach 
• wstawienie stołów łatwych do przestawiania 
 

• Część urządzeń (np. wizualizery) mogłyby być mobilne,  
przynoszone do sali tylko w razie potrzeby. 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
SALE DYDAKTYCZNE - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 

W stosunku do projektu architektonicznego, większość sal pełni 
zakładane funkcje, ale odnotowano też przypadki adaptacji 
pomieszczeń na cele inne niż zakładał projekt.  
Z analiz danych USOS wiadomo, że sale dydaktyczne nie są 
wykorzystywane optymalnie. W tym momencie, sale 
przydzielane są instytutom lub katedrom i w każdej jednostce 
jest osoba odpowiedzialna za tworzenie grafiku i przydzielanie 
sal na zajęcia. W związku z tym, informacje o dostępności 
poszczególnych sal są rozproszone pomiędzy jednostkami i 
trudno je skompletować. 
Niektóre sale (np. pracownie specjalistyczne) są bardzo często 
użytkowane, odbywa się w nich wiele zajęć. Są jednak sale, 
które bywają puste, szczególnie w poniedziałki i piątki, kiedy 
odbywa się mniej zajęć. 
Wato rozważyć wprowadzenie systemu zarządzania salami na 
poziomie budynku – np. centralny system komputerowy, w 
którym instytut ma pierwszeństwo w swoich salach, ale jeśli 
pozostają wolne to inne jednostki to widzą i mogą prosić o 
udostępnienie 
W tym momencie, ewentualne zamiany i użyczenia odbywają 
się nieformalnie, między wykładowcami. 
 
Klucze do sal są pobierane przez wykładowcę i zwracane do 
szatni po zajęciach, sale muszą zostawać zamknięte pomiędzy 

zajęciami ze względu na kosztowne wyposażenie. Ponieważ 
przemieszczanie się do szatni i z powrotem często zajmuje 
niemal całą przerwę, w praktyce, wykładowcy mają dorobione 
klucze do sal w których często pracują.  
Studenci jeśli mają kolejne zajęcia w tej samej sali, zostają w 
niej na przerwę. Być może warto uprawomocnić tę praktykę i 
wyznaczyć część sal jako pomieszczenia otwarte (bez drogiego 
sprzętu). Mogłyby być wtedy używane swobodnie przez 
studentów i pracowników np. na spotkania lub pracę w 
grupach.  
 
W tej chwili, podział sal pomiędzy instytuty jest mało widoczny 
w przestrzeni. Możliwym rozwiązaniem jest kolorystyczne 
oznaczenie sal lub wyróżniające się tabliczki informujące o 
przynależności danej sali do instytutu. Warto też zadbać o 
możliwość pozostawiania w salach znaczników tożsamości – 
produktów pracy lub elementów świadczących o przynależności 
instytutowej. 
 
Niektóre sale dydaktyczne mogłyby zostać zaadaptowane na 
miejsca odpoczynku lub pracy grupowej, stale dostępne. 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
POKOJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

OBSERWACJE 

 

Pracownicy naukowi mają przydzielone stałe miejsc do pracy w 
pokojach jedno- (profesorowie) lub killkuosobowych. Dzięki 
decyzjom na poziomie instytutu, pracownicy zatrudniani na 
zlecenie, lektorzy i doktoranci mają dostęp do wspólnych pokoi. 
Decyzje o tym, kto zostanie przydzielony do którego pokoju były 
podejmowane wewnętrznie przez każda jednostkę.  Wydaje się, 
że raz ustalony podział może być trudny do ewentualnej zmiany 
(np. dogęszczania). 

Zdarza się, że do pokoju przypisanych jest więcej osób niż jest 
miejsc pracy, jednak konflikty użytkowania są rzadkie (ze względu 
na zróżnicowane godziny prowadzenia zajęć i dyżurów), pokoje 
te są szczególnie potrzebne lektorom, którzy mają dużo zajęć.  

Instytuty dysponują także salami konferencyjnymi, w których 
odbywają się przede wszystkim oficjalne spotkania i zebrania – 
rzadko sale są udostępniane na spotkania robocze, ad hoc. 

Pracownicy dobrze oceniają przestronność swych gabinetów, 
szczególnie porównując do warunków w starym budynku na 
Browarnej. Jednak każda osoba, z którą prowadzono wywiad 
podkreślała  z naciskiem, że znaczącym mankamentem pokoi, 
radykalnie wpływającym na ich postrzeganie jako 
niekomfortowego miejsca pracy jest niemożność otwierania 
okien.  

Nieliczne pokoje wyposażone w szklane drzwi są postrzegane 
jako „akwaria”, a drzwi zalepiane plakatami żeby ograniczyć 
dostępność wizualną pomieszczeń.  

Wyposażenie pokoi obejmuje podstawowe meble biurowe (stoły, 
fotele, regały, wieszaki na obrania). Komputery stacjonarne 
zajmują dużą część blatów i izolują wizualnie użytkowników. W 
pokojach jest dostawionych sporo krzeseł, ponieważ odbywają 
się w nich dyżury i konsultacje ze studentami.  W większości 
pokoi użytkownicy przynieśli własne czajniki. 

Odnotowano, że mimo zasiedlenia od trzech lat – w wielu 
pokojach regały są puste lub tylko częściowo zagospodarowanie, 
w pomieszczeniach jest mało dekoracji, roślin, personalizacji.  

Pracownicy często bywają w miejscu pracy tylko w ramach 
godzin pracy dydaktycznej (np. 7h w tygodniu),  obecność w 
budynku w innych godzinach nie jest egzekwowana. 

Brak reguły, że w miejscu pracy każdy ma być dostępny i 
widoczny (różne są godziny dyżurów, studenci szukają 
wykładowcy pukając do drzwi). Funkcjonuje zwyczaj zostawiania 
informacji o dostępności na drzwiach pokoju, jednak odbywa się 
to trochę nieoficjalnie, ponieważ nie ma na to wyznaczonego 
miejsca, a na drzwiach nie wolno nic przyklejać. 

Przez wielu pracowników pokoje są używane raczej jako miejsca 
socjalne (możliwość pozostawienia swoich rzeczy, wypicia 
herbaty),  a nie jako miejsca własnej pracy. 

 
„Otrzymanie własnego pokoju nie cieszy, a zobowiązuje.”  
„Nie potrzebujemy swojej dziupli tylko dostępu do baz 
czasopism.”  
„Nie bywam w swoim pokoju nawet jeśli jestem na Wydziale. W 
pokoju zostawiam się płaszcz, piję herbatę, zostaje na plotki i 
dyżury. Jednak własne biurko jest ważne.” 
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WNIOSKI 

 

NAUKA, NAUCZANIE 

Z założenia, pokoje pracowników miały pełnić role formalnych 
miejsc pracy indywidualnej. Można uznać, że w większości ta 
funkcja nie jest realizowana, ponieważ niewiele osób 
rzeczywiście spędza w budynku dzień roboczy pracując 
samodzielnie. Z wywiadów wynika, że specyfika pracy nie 
wymaga przebywania w budynku, działania naukowe 
prowadzone są raczej indywidualnie, wymagają skupienia, ciszy i 
możliwości pracy o wybranej przez siebie porze doby (np. w 
nocy). W efekcie, wiele pokoi stoi pustych przez wiele godzin w 
tygodniu. 

 

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

W pokojach pracowników prócz podstawowego wyposażenia nie 
ma elementów wspomagających proces twórczy (takich jak 
tablice do wspólnej pracy, kreatywne dekoracje czy elementy 
przełamujące oficjalną atmosferę). 

 

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Spotkania w pokojach z innymi pracownikami mają charakter 
krótkich, przelotnych pogawędek, w przerwach pomiędzy 

zajęciami, przy herbacie. W tym sensie, pokoje pracownicze 
pełnią w zasadzie funkcję pokoi socjalnych.  

Drugi rodzaj spotkań to indywidualne konsultacje ze studentami, 
które wymagają dodatkowego wyposażenia (dostawione krzesła) 
i mogą przeszkadzać w pracy pozostałym użytkownikom danego 
pomieszczenia. 

 

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

Brak możliwość otwierania okien bardzo obniża subiektywne 
poczucie komfortu u użytkowników Prawdopodobnie ma też 
znaczenie fakt, że w "swojej" przestrzeni ludzie nie mają kontroli 
nad bardzo podstawowym parametrem miejsca.  

W wielu pokojach znajdują się czajniki i kubeczki, które 
umożliwiają wypicie kawy lub herbaty na miejscu, bez 
wychodzenia np. do pokoju socjalnego. 

Niektóre osoby uznały swoje pokoje za niedostateczne 
doświetlone, co zaowocowało dostawieniem lampek 
biurkowych. Pokoje uznawane są za przestronne i wygodne. 

Nie odnotowano obecności elementów wyposażenia 
sprzyjających wypoczynkowi - brak wygodnych siedzeń czy nawet 
roślin doniczkowych. 

 

 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
POKOJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 
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WNIOSKI –cd 

 

TOŻSAMOŚĆ POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY 
SPOŁECZNE 

Ze względu na ograniczenia w wywieszaniu plakatów, drzwi 
pokoi pracowniczych służą jako miejsca na wywieszanie 
komunikatów dla studentów lub informacji o wydarzeniach 
np. kulturalnych. 

We wnętrzach pokoi brak śladów personalizacji, nie ma 
elementów pomagających zidentyfikować zainteresowanie 
danym kręgiem kulturowym, czy nawet osobistych 
drobiazgów. Pokoje wyglądają jakby zostały zasiedlone 
wczoraj. W większości nie ma nawet bałaganu. 

 

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Przestrzeń jest postrzegana jako własna więc dyskomfort 
związany z brakiem kontroli (np. nie da się otworzyć okna, 
temperatura) jest szczególnie dotkliwy 

 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

Regulacja temperatury i wentylacja pokoi muszą być 
realizowane poprzez system BMS, co generuje koszty 
związane z jego funkcjonowaniem. 

 

 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
POKOJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

ADAPTACJE 

Pokoje pracowników mieszczą obecnie trzy główne funkcje, które są 
wobec siebie w konflikcie 

• funkcja miejsca pracy i skupienia 

• funkcja socjalna (jedzenie, picie, kontakty towarzyskie) 

• funkcja spotkań ze studentami. 

W sytuacji, kiedy do większości pokoi jest przypisanych kilka osób, 
jednoczesne realizowanie wymienionych funkcji jest niewygodne. W 
chwili obecnej realizowane są głównie funkcja socjalna i spotkań ze 
studentami. Przeniesienie tych funkcji do innych pomieszczeń 
wpłynęłoby na atrakcyjność pokoi pracowniczych jako miejsca pracy. 

Rekomendacje dotyczące położenia, wyposażenia i zasad działania 
pokoi socjalnych i pokoi spotkań znajdują się w sekcji dotyczącej 
pokoi socjalnych. 

Na postrzeganie pokoi pracowniczych jako własnego miejsca pracy 
korzystnie wpłynęłoby również dopuszczenie personalizacji, 
dekoracji, swobodnych zmian w zagospodarowaniu pokoi. 

Na komfort pracy wpłyną też usprawnienia techniczne 

• zamiana dużych poziomych stacji komputerowych na pionowe, 
wstawione pod blat lub laptopy 

• wyprowadzenie gniazdek elektrycznych i innych na blaty biurek 

• ułatwienie dostępu do kopiarek 

• swobodniejszy dostęp do sal konferencyjnych - także w celu 
nieformalnej pracy grupowej 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
POKOJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

REKOMENDACJE 

Wspomaganie procesu twórczego obejmuje rozwiązania 
projektowe umożliwiające sprawne realizowanie różnych 
etapów procesu twórczego: bliskość miejsc umożliwiających 
spotkania i interakcje z ludźmi (pokoje socjalne, pokoje spotkań), 
samotną pracę bez rozproszeń (pokoje do pracy), dostęp do 
danych, wzmacnianie tożsamości grupowej (pokoje zgrupowane, 
wspólne i wyróżniające elementy wizualne). 

Rozwiązania wspomagające improwizację, pracę twórczą 
obejmują możliwość aranżowania przestrzeni, mobilne meble i 
wyposażenie - a więc i miejsce na ich przechowywanie, dobry 
dostęp do infrastruktury technologicznej (gniazdka elektryczne, 
sieć bezprzewodowa), zgodę na nieformalny, swobodny nastrój, 
kreatywne adaptacje i dekoracje. 

Optymalne miejsca spotkań powinny przyciągać użytkowników 
ze względu na swą ofertę (magnesy - jedzenie, picie), 
przytrzymywać ich na miejscu (kotwice - wygodne meble, 
przyjemny nastrój) i zachęcać do interakcji (katalizatory - 
ciekawe, inspirujące, zaskakujące elementy, możliwość 
spontanicznego współtworzenia treści). 

Atrakcyjne pokoje do pracy powinny zapewniać: 

• łatwy dostęp do technologii, danych 

• komfort fizyczny, poznawczy, społeczny - możliwość 
regulowania parametrów środowiska (temperatura, świeże 
powietrze, światło, wygodne meble), regulacji poziomu 

stymulacji (hałas, estetyka wnętrza), interakcji z ludźmi 
(możliwe odosobnienie lub niewymuszona interakcja) 

• możliwość dowolnego zagospodarowania estetycznego i 
symbolicznego, oznakowanie "własnego terytorium" 

• warto rozważyć, jaki sprzęt powinien być stacjonarny 
(kopiarki? komputer?) a jaki mobilny (laptopy?) by 
odpowiednio przygotować instalacje i wyposażenie 

Warto zaznaczyć, że projekt powinien uwzględniać potrzeby nie 
tylko etatowych pracowników naukowych, ale także 
doktorantów (prowadzą zajęcia, pracują nad własnymi 
projektami), lektorów, pracowników w niepełnym wymiarze 
godzin (realizują wybrane zadania, być może odpowiedni dla 
nich będzie dostęp do pokoi socjalnych, pokoi spotkań i hotdesk 
do sporadycznej pracy własnej). 

 

Warto podkreślić, że choć rozwiązania projektowe mogą 
oferować udogodnienia zachęcające do pozostawania i pracy w 
budynku, to jednak ważnym czynnikiem decydującym o tym, czy 
i jak wykorzystywane są pokoje pracownicze jest kultura 
organizacji, obejmująca m.in. oczekiwania i normy dotyczące 
obecności w miejscu pracy poza czasem zajęć dydaktycznych i 
dostępność wizualną pracowników (widać, czy ktoś jest na 
miejscu). 
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OBSERWACJE 

Każdy z instytutów ma własny sekretariat, biuro dyrektora lub 
kierownika oraz archiwum. Jest to rozwiązanie sprzyjające 
sprawnej obsłudze studentów – pracownicy sekretariatów 
doskonale znają tok studiów, rozumieją specyfikę programu 
zajęć, są rozpoznawalni dla studentów i wykładowców. 
Sekretariat, prócz funkcji formalnej, pełni więc także rolę „serca 
instytutu”. Często funkcjonują osobne sekretariaty ds. 
studentów. Sekretariaty połączone są wewnętrznymi drzwiami z 
gabinetami dyrektorów.  

 

Pracownicy sekretariatów są na miejscu cały dzień (8 godzin), są 
więc najbardziej regularnymi użytkownikami budynku. W ich 
pokojach jest możliwość samodzielnej kontroli np. oświetlenia i 
temperatury. Mają też duże, otwierane okna, które w ciepłe dni 
są niemal ciągle otwarte i jest to rozwiązanie bardzo doceniane 
przez użytkowników.  

 

 

Ogólna ocena przestrzeni sekretariatów jest dobra, na uwagę 
zasługują następujące problemy: 

• Archiwa położone są w osobnych pomieszczeniach, w 
oddaleniu od sekretariatów. Jest to bardzo niewygodne, 
ponieważ wymaga od pracowników częstego chodzenia po 
budynku w celu przyniesienia dokumentów, co z kolei 
wymaga wielokrotnego w ciągu dnia operowania kluczami 
i magnetycznymi kartami dostępu.  

• Wyposażenie pokoi jest satysfakcjonujące, zostało 
uzupełnione jedynie o czajnik, rośliny doniczkowe.  

• Wielkie okna wymagały zamontowania dodatkowych 
żaluzji, ponieważ światło odbijało się w monitorach 
komputerów uniemożliwiając pracę. 

• Usytuowanie instalacji (listwy elektryczne) wymusza 
określone ustawienie biurek, znacznie ograniczając 
elastyczność aranżacji przestrzeni. 

• Panel maskujący biurka jest ustawiony tak, że każdy kto 
siada uderza w niego kolanami. 

 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
SEKRETARIATY I BIURA ADMINISTRACJI 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
 SEKRETARIATY I BIURA ADMINISTRACJI 

WNIOSKI 

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Przyłącza instalacji znacznie ograniczają swobodę aranżacji 
przestrzeni, biurka z konieczności ustawione są przodem do 
drzwi wejściowych. Biurka są duże i bardzo trudno jest je 
przesunąć. W pokojach brak wyposażenia umożliwiającego 
nietypowe formy pracy.  

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Sekretariat to wyjątkowe miejsce, w którym w ciągu dnia zawsze 
ktoś jest, miejsce spotkań. Pełni on funkcję magnesu, ze względu 
na swe funkcje sprawia, że zarówno pracownicy, jak i studenci do 
niego zaglądają. Będąc w sekretariacie łatwo przyłączyć się do 
rozmowy, można więc powiedzieć że pełni także funkcję 
katalizatora. W pobliżu sekretariatów nie ma jednak możliwości 
by usiąść i przedłużyć rozmowę (brak kotwic), pokoje socjalne czy 
nawet ławki znajdują się w oddaleniu. 

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

Użytkownicy sekretariatów mają stosunkowo dużą kontrolę nad 
parametrami środowiskowymi swojego miejsca pracy, pokoje są 
przestronne, możliwa jest samodzielna regulacja temperatury, 
oświetlenia, otwieranie okien. 

Ze względu na bliskość gabinetu dyrektora i oddalenie pokoju 
socjalnego, sekretariat musi pełnić także rolę mini kąta 
kuchennego (czajnik, filiżanki) - pracownicy sekretariatu podają 

gościom dyrekcji kawę i herbatę.  

Obecność interesantów jest obecnie regulowana godzinami 
przyjęć, aby możliwa była też praca w ciszy i skupieniu.  

TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY 
SPOŁECZNE 

Sekretariaty są bardzo mocno związane z instytutami, łączą kadrę 
i studentów, są nazywane "sercem instytutu". Jednak ich wystrój 
i lokalizacja nie wyrażają tej funkcji, sekretariaty różnych 
jednostek - dla osoby z zewnątrz - są trudne do rozróżnienia.  

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Sekretariaty, jako jedne z bardzo niewielu miejsc wyglądają na 
pomieszczenia mającego swego gospodarza - wynika to przede 
wszystkim z całodziennej obecności pracowników, ale też 
obecności np. roślin doniczkowych.  

Jako pokoje przechodnie pełnią też funkcję kontroli dostępu do 
gabinetów dyrektorów.  

Archiwum nie powinno wymagać karty kodowej za każdym 
razem – jest często używane 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

Dzięki możliwości otwierania okien i samodzielnej kontroli 
temperatury, w sekretariatach stosunkowo rzadziej włączana jest 
klimatyzacja.  
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
 SEKRETARIATY I BIURA ADMINISTRACJI 

ADAPTACJE 

• Większa elastyczność listew z instalacjami, która 
umożliwiłaby inne ustawienie biurek 

• Wyprowadzenie kontaktów na biurka 

• Wymiana biurek na takie, które nie będą miały 
niewygodnych paneli, o które uderzają się interesanci 

• Wygodniejsze rozwiązanie problemu kącika 
kuchennego (czajnik, kawa, herbata) 

REKOMENDACJE 

• Projekt musi uwzględniać ośmiogodzinny tryb pracy 
(stanowiska pracy muszą być szczególnie  komfortowe i 
ergonomiczne) 

• Możliwe  ustawienie biurek bokiem do okien by 
wykluczyć odbijanie się światła w monitorach 

• Archiwum, sekretariat i dyrekcja powinny być ułożone 
przestrzennie blisko 

• Archiwum nie powinno wymagać karty kodowej za 
każdym razem – jest często używane – kontrola nad 
dostępem poprzez ułożenie w głębi przestrzeni, za 
sekretariatem 

• Sekretariaty powinny  być usytuowane blisko pokoi 
socjalnych 

• Ze względu na częste wizyty interesantów, przydatny 
byłby pokój niedostępny dla osób z zewnątrz, który 
pozwalałby na pracę w skupieniu. 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
WYPOŻYCZALNIE I CZYTELNIE 

OBSERWACJE 

W budynku zlokalizowane są cztery oddzielne biblioteki: ILS 
Instytutu Germanistyki, Katedry Hungarystyki oraz OKFISF im. 
Michel Foucalt.  Biblioteki składają się z przestrzeni czytelni, 
wypożyczalni, magazynów i pokojów lub stanowisk pracowników 
( w tym pomieszczeń socjalnych). 

Mimo funkcjonowania w jednym budynku, miejsca te mają różne 
polityki otwarcia, oddzielne magazyny, wypożyczalnie i 
oddzielone od siebie,  choć podobnie  wyposażone przestrzenie 
czytelni. Wszystkie biblioteki mają duże magazyny i dość duże 
czytelnie.  Rzadko wykorzystywane, przy każdej wizycie w 
budynku na Dobrej 55 w czytelniach obserwowano maksymalnie 
kilka osób pracujących w przestrzeni czytelni.  

Magazyny (poziom -1) są używane jako miejsca do codziennej 
pracy, mimo braku warunków (sieć, wentylacja, kwestie 
organizacji pracy). Windy biblioteczne są  rzadko używane i nie 
wszystkie biblioteki są w nie wyposażone. Magazyny nie są 
przestrzeniami atrakcyjnymi dla lokalizacji innych funkcji, nie 
powinny też być miejscami, w których na stale przebywają 
pracownicy. Jednak niedostatek przestrzeni pracy i przestrzeni 
socjalnych dla pracowników biblioteki sprawia, że właśnie na 
poziomie -1 są tego typu pomieszczenia (adaptacje). 

Na wypożyczalnię składają się dwa elementy księgozbiór  
podręczny, dydaktyczny – służy do obsługi zajęć, korzystają z 
niego wykładowcy (biorą książki do zajęć) i studenci, jest 
zlokalizowany blisko miejsca wypożyczeni i reszta księgozbioru – 
zlokalizowana w magazynach, dostępna na zamówienie, 
niewidoczna w czytelni. 

Z perspektywy użytkowników ważne, by księgozbiór do 
wypożyczania  był pod ręką, a duża jego część z wolnego 
dostępu. Warto odnotować, że z wypożyczani korzystają nie tylko 
osoby związane z UW, ale też zewnętrzni użytkownicy. 

Przestrzenie czytelni charakteryzują się niską elastycznością 
użytkowania, małym zróżnicowaniem  i bardzo ograniczonymi 
możliwościami dostosowania miejsca do indywidualnych 
potrzeb: brak możliwości zróżnicowania natężenia oświetlenia 
naturalnego (np. opuszczenia rolet w części czytelni), brak 
możliwości różnicowania światła sztucznego do pracy (np. 
lampek na biurkach), brak możliwości zróżnicowania siedzenia i 
zmiany konfiguracji stołów (wszystkie stoły i krzesła jednakowe, 
stoły niewielkie), jednoosobowe miejsca pracy. Stoły są zbyt 
małe by wygodnie pomieścić laptopa i książki. Wydaje się, że jest 
niewystarczająca  jest też ilość otwieranych okien  duszno w dni 
gorące lub słoneczne), za to dobra akustyka (nie dochodzą hałasy 
z ulicy czy korytarza). Użytkownicy zwrócili tez uwagę, że 
gniazdka podłogowe są niewygodne w użytkowaniu. 

Zarówno rozwiązania projektowe jak i zasady działania czytelni  
wskazują, że to miejsce dopuszcza jedną formę pracy : cichą 
prace indywidualną. 

Przestrzenie bibliotek mają jasną tożsamość związaną z 
przynależnością do wydziału lub instytutu, a także związaną z 
własną działalnością. Było to jedyne miejsce gdzie odnotowano 
elementy nawiązujące do przeszłości tej instytucji i osób 
ważnych dla tej społeczności (np. kącik pamięci) 
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WNIOSKI  

 

MIEJCA NAUKI , NAUCZANIA 

Czytelnie są miejscem wyłącznie indywidualnej, cichej nauki. Z 
obserwacji wynika, że z przestrzeni czytelni jako miejsca 
samodzielnej pracy i nauki korzysta niewielu użytkowników. 

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Zwraca uwagę bardzo małe zróżnicowanie wyposażenia i 
elastyczność jego użytkowania. Niewiele jest śladów pracy 
kreatywnej, brak możliwości pracy w grupie, brak 
niestandardowych rozwiązań projektowych nie skłania do 
kreatywności. Nastrój miejsca przywodzi na myśl tradycyjne 
biblioteki o jasno ustalonych zasadach użytkowania, nie zachęca 
do zachowań nietypowych, kreatywnych. 

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Reguły działania i wyposażenie nie dopuszczają  
wieloosobowych form nauki czy wymiany myśli (obowiązująca 
cisza). 

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

Stałe wyposażenie (stoły i krzesła), oświetlenie, temperatura nie 
pozostawiają użytkownikowi możliwości kontroli i dostosowania 
miejsca pracy do potrzeb indywidulanych. Źródłem komfortu 
może być cisza i spokój tego miejsca, możliwość skupienia się, 
niewielka ilość rozproszeń. Organizacja przestrzeni (wyposażenie 

i reguły działania) nie pozwala na swobodne aranżowanie 
miejsca pracy dla jednej lub kilku osób. 

TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY 
SPOŁECZNE 

Biblioteki i czytelni są jednymi z nielicznych miejsc w budynku 
zachowujących tożsamość związaną z Wydziałem i własną 
działalnością. 

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
Z  jednej strony są to miejsce ze ścisłą kontrolą dostępu (bramki 
na wejściu), ż drugiej są otwarte na przyjmowanie użytkowników 
spoza UW. W czytelniach w godzinach pracy stale przebywają 
pracownicy, co stanowi formę społecznego nadzoru nad 
przestrzenią. Przez duże przeszklenia widzą oni również, co się 
dzieje na ulicy i na korytarzach budynku. 
UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 
Czytelnie i magazyny zajmują znaczną powierzchnię w budynku. 
Ze względu na duże przeszklenia, ich ogrzanie/ochłodzenie 
wymaga znacznych ilości energii. Zważywszy na niską 
intensywność użytkowania można uznać że jest to przestrzeń 
szczególnie kosztowna dla budynku. 

PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
WYPOŻYCZALNIE I CZYTELNIE 
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PRZESTRZENIE PRACY I NAUKI  
WYPOŻYCZALNIE I CZYTELNIE 

ADAPTACJE 
• Warto rozważyć wygospodarowanie w istniejących 

czytelniach przestrzeni do pracy w grupie., co za tym idzie 
rozważyć wyróżnienie strefy dopuszczającej rozmowę (strefa 
cicha = praca indywidualna, strefa głośna = praca grupowa). 

• Strefy pracy indywidualnej mogłyby mieć postać wnęk 
wydzielonych regałami lub parawanami, z dużym stołem i 
dobrym oświetleniem. 

• Wprowadzenie szafek lub półek, w których osoby pracujące 
w czytelni mogłyby odłożyć zgromadzone materiały np. do 
następnego dnia.  

• Wprowadzić zróżnicowane kształtów i wielkości stołów, 
łatwych do przesuwania (na kółkach) lub składanych, dające 
możliwość ich swobodnego zestawiania i aranżacji.  

• Wprowadzić dodatkowe, indywidualne oświetlenie stolików, 
kontrolowane przez użytkownika. 

• Zaproponować wygodniejsze, miękkie miejsca do siedzenia i 
odpoczynku 

REKOMENDACJE 
• Zmiana czytelni (wzdłuż ul. Lipowej) na przestrzeń otwartą na 

ulicę, z wieloma wejściami 
• Przeniesienie funkcji bibliotecznych do BUW lub pozostawienie 

jednej biblioteki  wspólnej dla wszystkich jednostek w budynku 
• Zmiana funkcji (części) czytelni z miejsc cichej pracy na miejsca 

nieformalnej pracy grupowej, gdzie dozwolone są rozmowy, 
swobodne aranżowanie przestrzeni, dostępne jest wyposażenie 

i materiały wspomagające pracę kreatywną (tablice, mazaki 
itp.) 

• Stworzenie miejsca o cechach kawiarni umożliwiającej pracę – 
także np. prowadzenie korepetycji językowych za niewielką 
opłatą, miejsce dla lingwistycznych start-upów organizowanie 
otwartych, kulturalnych i artystycznych  wydarzeń związanych z 
kulturami i językami różnych krajów 
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OBSERWACJE 

Korytarze są puste, jest w nich mało wyposażenia, zaludniają się 
głównie w czasie przerw między zajęciami. Przy konkretnych 
salach tworzą się kolejki oczekujących (tuż przed zajęciami). Nie 
ma na czym „zawiesić wzroku”, ściany mają intensywne kolory 
ale brak dekoracji. Niewielkie ogłoszenia, czy też - rzadziej - 
dekoracje znajdują się tylko na drzwiach niektórych pokoi 
pracowniczych, wyróżnia się na tym tle bogato oplakatowany 
OKFISF im. Michel Foucalt. Brakuje zarówno osobistych 
dekoracji, jak i odniesień do kręgu kulturowego, z którym 
związana jest dana jednostka. 

Kod kolorystyczny ścian jest dezorientujący, nie pomaga 
zrozumieć organizacji przestrzennej budynku. 

Za mało jest miejsc do odpoczynku, wygodnego siedzenia, pracy, 
jedzenia posiłków. Wnęki do siedzenia zlokalizowane na 
głównych korytarzach są mało wygodne do siedzenia i trudno z 
nich wstać. Zaprojektowane w ich ramach oświetlenie na stałe 
wyłączone bo oślepiało osoby niedowidzące. Po zasiedleniu 
budynku, dostawiono w niektórych miejscach ławki - duże i 
ciężkie by było ich można przestawiać oraz stoły i krzesła 
ogrodowe. Zagospodarowanie korytarzy jest znacznie 
ograniczone, ponieważ są wąskie i zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi nie ma w nich miejsca na jakiekolwiek 
wyposażenie. 

Korytarze, jako przestrzeń publiczna jest naturalną lokalizacją dla 
przekazu publicznego - ogłoszeń dotyczących życia instytutów i 

wydziałów, czy ogłoszeń o wydarzeniach kulturalnych. W 
budynku są dostępne w wyznaczonych miejscach białe tablice na 
kółkach i korkowe na stojakach, do wykorzystania po 
uzgodnieniu z administracją. Ulotki reklamowe są regularnie 
usuwane przez obsługę ze stołów i parapetów w korytarzach. Nie 
jest dozwolone samodzielne wykładanie lub wywieszanie 
czegokolwiek w korytarzach. 

Schody, drzwi i wystające krawędzie już po zasiedleniu były 
oklejane specjalnymi taśmami dla bezpieczeństwa osób 
słabowidzących, którym trudno się było poruszać po budynku 

Korytarze są też miejscem pracy dla studentów - indywidualnej i 
grupowej, ale także np. komisji skrutacyjnej podczas wyborów 
dziekanów. Lokalizacja tych aktywności wyznaczona jest przede 
wszystkim dostępnością miejsc do siedzenia (stoły z krzesłami, 
parapety, ławki) oraz lokalizacją kontaktów (laptopy). Spotkania 
towarzyskie spontaniczne odbywają się na klatkach schodowych, 
gdzie nie ma kamer monitoringu. 

Kształt budynku powoduje, że jest możliwość dojścia do danego 
miejsca z różnych stron, jest stosunkowo dużo klatek 
schodowych co daje efekt mrówkowca. Ludzie rzadko się widują, 
przestrzeń nie skupia ich w głównych ciągach komunikacyjnych 
czy miejscach zbornych. 

Użytkownicy zgodnie twierdzili, że zwykle mają w budynku tę 
samą trasę - tylko pomieszczenia związane z ich pracą/nauką, nie 
eksplorują, nie zapuszczają się w "nieswoje" rejony, np. na inne 
piętra. 

PRZESTRZENIE PUBLICZNE 
KORYTARZE 

Ta przestrzeń jest zbyt jednorodna, nie masz pojęcia 
do jakiej sali wchodzisz, nie wiadomo jak dojść do 
różnych miejsc i nie wiesz gdzie jesteś. 

To powinno być miejsce życia studentów, 
zupełnie nie jest przez nich wykorzystane. 
Jest pusto i anonimowo. 
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KORYTARZE-PRZEKAZ PUBLICZNY, TOŻSAMOŚĆ 
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KORYTARZE – MIEJSCA SPOTKAŃ 

Przedstawione na kolejnych stronach ryciny przedstawiają w 
sposób symboliczny rozmieszczenie elementów sprzyjających 
funkcji korytarzy jako miejsc przypadkowych, częstych interakcji. 
Przyjmuje się, że dobra przestrzeń pracy powinna umożliwiać 
takie interakcje poprzez gromadzenie ludzi w pewnych 
miejscach, a następnie ułatwianie nawiązania i podtrzymania 
interakcji. Szczególnie owocne są w tym kontekście spotkania z 
dalszymi znajomymi lub z nieznajomymi, którzy dysponują 
odmienną wiedzą i sposobem rozumienia zjawisk.  
Koncepcyjnie, rozróżnia się zatem trzy rodzaje elementów 
przestrzennych sprzyjających interakcji: 
 
Magnesy - elementy fizyczne lub program, które przyciągają 
ludzi. W budynku Dobra 55 są to główne korytarze, toalety, 
barek, windy. 
 
Kotwice - elementy fizyczne lub program, które sprawiają, że 
ludzie pozostają w miejscu spotkań, nie muszą daleko się 
przemieszczać by przedłużyć rozmowę . W budynku Dobra 55 są 
to stoły i krzesła, ławki, wnęki do siedzenia, parapety. Większość 
z nich jest jednak stosunkowo niewygodna do siedzenia 
(twarde) i nie sprzyja rozmowom twarzą w twarz (ławki, 
parapety). 
 
Katalizatory - elementy fizyczne lub program, które prowokują 
ludzi do rozpoczęcia rozmowy. W budynku Dobra 55 katalizatory 
to przede wszystkim gabloty szklane, stojące tablice korkowe i 
ekrany multimedialne oraz ogłoszenia na drzwiach 

wykładowców. Są one stosunkowo liczne, ale jest to jednak 
mało angażujący przekaz i należy uznać, że dość słabo sprawdza 
się w roli bodźca do angażującej konwersacji. 
 
Optymalnie jest, jeśli takie elementy są położone blisko siebie, 
aby przypadkową interakcję łatwo było rozpocząć i podtrzymać. 
Na Dobrej 55 jest to bardzo rzadkie, na rycinach wyraźnie widać, 
że magnesy, kotwice i katalizatory są rozproszone po budynku i 
nie pełnią swej roli należycie.  
 
Jako osobną kategorię wyróżniliśmy repulsory czyli elementy 
przestrzenne zniechęcające do pozostawania w danym miejscu 
lub utrudniające przemieszczanie się. W budynku Dobra 55 
należą do nich bardzo liczne kosze na śmieci, często ustawione 
obok ławek, słupy konstrukcyjne utrudniające przemieszczanie 
się oraz drzwi toalet, otwierające się na zewnątrz, którymi łatwo 
zostać uderzonym w twarz.  
 
W budynku są też miejsca, które mogłyby  być atrakcyjne jako 
miejsca spotkań dla użytkowników budynku, gdyby dostęp do 
niech był przewidywalny – taras na trzecim piętrze i ogród na 
dachu, patio oraz tarasy nad wejściem. Są one zawsze lub często 
zamknięte.  
 
 Dopiero  niedawno odkryłam że tam na 

końcu korytarza są balkony. Zawsze 
zamknięte. Dlaczego? 
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KORYTARZE – MIEJSCA SPOTKAŃ 

Na poziomie -1, okolice barku stanowią silną kotwicę, 
ale ze względu na niewygodne położenie (na bardzo 
uczęszczanej trasie do szatni) i niefortunne usytuowanie 
słupów konstrukcyjnych w przejściu – stanowi on 
kombinację kotwic i repulsorów. 
 
Korytarze, poza ciągiem windy-szatnia-schody są 
pozbawione znaczących elementów ułatwiających 
interakcje, brak w nich katalizatorów, a kotwice 
ograniczają się do niewygodnych ławek. 49 



KORYTARZE – MIEJSCA SPOTKAŃ 
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KORYTARZE – MIEJSCA SPOTKAŃ 
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KORYTARZE – MIEJSCA SPOTKAŃ 
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KORYTARZE – MIEJSCA SPOTKAŃ 
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WNIOSKI 

 

MIEJSCA NAUKI, NAUCZANIA 

Korytarze, z braku innych odpowiednich miejsc, pełnią obecnie 
funkcję miejsc nieformalnej nauki grupowej i indywidualnej dla 
studentów. 

Lokalizacja tych aktywności jest uwarunkowana przede wszystkim 
rozmieszczeniem wyposażenia - stołów i krzeseł, wnęk, ławek oraz 
kontaktów elektrycznych. 

ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Modyfikacja miejsc pracy jest możliwa w bardzo ograniczonym 
zakresie (przesuwanie stołów i krzeseł). Brak jest mobilnego 
wyposażenia wspomagającego pracę w grupach (np. tablice na 
kółkach). 

SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Korytarze są główną przestrzenią publiczną w budynku. Znajdują się 
w nich zarówno elementy skupiające użytkowników, jak i miejsca, 
które ich zatrzymują ale najczęściej są od siebie oddalone. Jednak 
bardzo mało jest miejsc, które łączyłyby w jednym miejscu obie te 
funkcje (generuje duży ruch + pozwala się zatrzymać). Elementy 
potencjalnie ułatwiające nawiązanie interakcji (np. ogłoszenia) 
znajdują się w mniej uczęszczanych korytarzach, z dala od miejsc 
ruchliwych czy miejsc pracy i są bardzo mało angażujące.  

Korytarze i hole ze względu na plan budynku wymuszają obecności 
ludzi ale oferują bardzo mało możliwych aktywności - można nimi 

przejść, stać lub siedzieć, często tylko na podłodze.  

KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 

Przestrzeń publiczna w budynku (korytarze) charakteryzują się 
bardzo małą elastycznością. Poza możliwością przestawienia stołów 
i krzeseł, użytkownicy nie mają żadnej kontroli nad otoczeniem, a 
użytkowanie jest obłożone zakazami (np. zakaz wieszania 
czegokolwiek na ścianach). Nie ma możliwość regulacji oświetlenia, 
wentylacji, trudno odgrodzić się od hałasu. 

Budynek jako całość jest mało czytelny, osoby będące w nim 
pierwszy raz mają trudność z odnalezieniem drogi, kolorystyka 
ścian oszałamia i dezorientuje. 

W budynku brak wygodnych miejsc do wypoczynku, choć 
użytkownicy zaadaptowali jeden z parapetów w mniej 
uczęszczanym zakamarku na krótkie drzemki. 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 

W korytarzach znaleźć można dwa rodzaje podłóg – ceramiczne i 
polimerowe. Podłogi ceramiczne są zdecydowanie łatwiejsze do 
konserwacji i mniej się niszczą. Podłogi polimerowe wymagają 
kosztownych i skomplikowanych zabiegów związanych z 
czyszczeniem i odnawianiem powłok polimerowych.  

Kolorowe panele na ścianach trudno jest dobrze oczyścić, zostają 
na nich smugi. 

 

 

 

PRZESTRZENIE PUBLICZNE 
KORYTARZE 
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WNIOSKI – CD. 

 

TOŻSAMOŚĆ POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY 
SPOŁECZNE 

Korytarze w żaden sposób nie wspierają budowania 
tożsamości. Kod kolorystyczny nie odnosi się do tożsamości 
wydziałów czy instytutów, brak w przestrzeni wyraźnych 
sygnałów pozwalających szybko zorientować się, w której 
części budynku jesteśmy. Użytkownicy podejmują próby 
przynajmniej częściowego zamanifestowania swojej 
przynależności grupowej, np. poprzez umieszczanie na 
drzwiach swych pokoi ogłoszeń lub plakatów. 

Z wywiadów wiemy, że osoby z jednostek przeniesionych z 
Browarnej dostrzegają zmianę w tożsamości swej jednostki, 
mówią o utraconej tożsamości, mieszaniu się, utracie 
rozpoznawalności członków własnej grupy. 

 

KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

W korytarzach dominują twarde techniki kontroli dostępu i 
użytkowania (kamery, ochrona). W budynku jest bardzo czysto 
i wygląda na zadbany, ale ze względu na brak elementów 
identyfikujących gospodarza i brak rozwiązań przestrzennych 
sprzyjających kontroli społecznej trudno uznać budynek Dobra 
55 za "przestrzeń bronioną". 

PRZESTRZENIE PUBLICZNE 
KORYTARZE 

ADAPTACJE 
 

• Zezwolenie na samodzielne zagospodarowywanie ścian przez 
gospodarzy terytoriów - wywieszanie plakatów, dzieł sztuki, 
tablic do pisania 

• Dodanie identyfikacji wizualnej instytutów (dekoracje) 
• Zaplanowanie nieformalnych miejsc pracy (stół, krzesło, kontakt) 

- w miarę możliwości uzupełnienie instalacji elektrycznej tak, by 
w korytarzach było więcej gniazdek, szczególnie w pobliżu 
stołów 

• Stworzenie miejsc odpoczynku (wygodniejsze siedzenia np.. 
kanapy lub fotele, automat do kawy lub czajnik) 

REKOMENDACJE 
• Przy auli miejsce na catering i spotkania  
• Szerokie korytarze, wnęki w korytarzu (ruchliwe 

przejście+katalizatory+ kotwica we wnęce zawsze z gniazdkiem i 
miejscem do siedzenia) 

• Zaplanowanie miejsc wypoczynku w cichszych zakątkach 
budynku oraz miejsc spotkań w gwarniejszych 

• Dużo gniazdek elektrycznych, szczególnie w pobliżu miejsc 
spotkań lub pracy 

• Mniej złożony system korytarzy, prostsza nawigacja w budynku 
• Kolor ścian nawiązujący do tożsamości i ułatwiający orientację 
• Możliwość różnego funkcjonowania pewnych miejsc (np. 

catering na konferencję ,kiedy indziej kanapy, kiedy indziej 
biurko komisji rekrutacji) 
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PRZESTRZENIE PUBLICZNE 
KORYTARZE - ADAPTACJE 

Parapety (przy schodach, naprzeciwko auli – a więc w 
ruchliwych miejscach, blisko magnesów) już teraz są 
wykorzystywane przez studentów do siedzenia. Adaptacja 
może więc polegać na poprawie komfortu użytkowania tych 
miejsc – usunięcie koszy na śmieci, dodanie wygodnych 
nieślizgających się poduszek do siedzenia, dostawienie kilku 
puf. Na sąsiadujących ścianach może znaleźć się miejsce na 
publicznie dostępne tablice, których treści mogliby 
współtworzyć użytkownicy.  

Wnęki znajdujące się w korytarzach można zaadaptować 
poprzez dołożenie do nich wygodniejszych siedzisk-wkładek, 
które pozwolą na bardziej ergonomiczne użytkowanie. Drugim 
udogodnieniem byłyby składane blaty na środku, które 
umożliwiałyby wygodną pracę przy laptopie lub zjedzenie 
posiłku.  
Płytkie wnęki mogą zaś stać się miejscami przekazu 
publicznego – tablicami ogłoszeniowymi lub miejscem twórczej 
ekspresji, miejscem na dekoracje lub symbole tożsamości 
grupowej.  Trzeba jednak zaznaczyć, że o ich atrakcyjności 
będzie w dużej mierze decydowało to, kto i jakie treści będzie 
mógł w nich umieszczać. 
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PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
POMIESZCZENIA SOCJALNE 

OPIS I WNIOSKI 

W budynku znajduje się obecnie kilka pomieszczeń socjalnych: pokój 
dla matki z dzieckiem oraz kilka mini-kuchenek w pomieszczeniach 
bez okien.  Brak jednak pokoju socjalnego dl pracowników obsługi 
budynku. Kultura organizacji zaś sprawia że nie mogą 
współużytkować pokoi socjalnych kadry naukowej. Pokoje socjalne 
poszczególnych instytutów czy katedr są dostępne wyłącznie dla ich 
pracowników. Nie można więc skorzystać z najbliższego 
pomieszczenia, trzeba się przemieścić do pokoju socjalnego swojej 
jednostki. 

Kuchnie są wyposażone w lodówki, ekspresy do kawy, mikrofalówki 
– najczęściej zakupione przez użytkowników. W wielu 
pomieszczeniach są też dystrybutory wody. 

Funkcję pokoi socjalnych pełnią też sekretariaty (podają 
kawę/herbatę gościom) oraz pokoje pracowników (w wielu są 
prywatne czajniki).  

W dedykowanych pokojach socjalnych bywa niewiele osób. Jako 
przyczyny małego zainteresowania podawane są przede wszystkim: 
znaczna odległość od biura (czasem konieczność udania się na inne 
piętro), ciasnota, brak okna, hałas z instalacji, nieprzyjemna 
atmosfera. 

Pokoje są zawsze zamknięte na klucz, a więc skorzystanie z nich 
wymaga przejścia do recepcji na poziomie -1 w nadziei, że klucz 
został zwrócony przez poprzedniego użytkownika.  

W pokoju dla matki z dzieckiem – brak światła, brak miękkiego 
przewijaka, kosz daleko, brak mydła, obsługa nie jest pewna jego 
istnienia. 

 

REKOMENDACJE 

• pokoje socjalne lub łączące funkcję pokoi spotkań ze 
studentami z funkcją socjalną („kuchnia z salonem”) 

• zlokalizowane tak, by każdy pracownik miał poczucie że są 
blisko jego biura (w firmach kreatywnych przyjmuje się 
normę max 50 m odległości od każdego biura do kącika 
kuchennego) 

• atrakcyjne jako miejsce - wyposażone w (otwierane) okno, 
w miarę przestronne, kilka stołów, wygodne miejsce do 
siedzenia (sofa, fotele), dostęp do czajnika, zlewu, 
mikrofalówki, ekspresu do kawy 

• łatwo dostępne (otwarte lub każdy ma swój klucz, po który 
nie musi biegać do szatni) 

• urządzone i ozdobione przez użytkowników by dawały 
jasny komunikat o tym, że mają zaangażowanego 
gospodarza 

• dostępne dla wszystkich, niezależnie od przynależności 
instytutowej - pokoje jednego instytutu są nieraz 
rozmieszczone na różnych piętrach więc podział pokoi 
socjalnych ze względu na jednostkę administracyjną 
zmusza pracowników do korzystania z bardzo oddalonej 
infrastruktury 
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ADAPTACJE: 
Zaadaptowanie niektórych sal dydaktycznych z oknami na 
otwarte, wygodne pokoje spotkań z funkcją socjalną/kuchenną 
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PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
POMIESZCZENIA SOCJALNE 



 

OBSERWACJE 

Bar położony jest na poziomie -1, przy zejściu ze schodów, nie ma dostępu 
do światła dziennego. Stoliki wystawione są w przechodnim korytarzu 
łączącym schody z salami dydaktycznym i oraz pod schodami. Barek leży 
przy ruchliwej trasie tranzytowej – wiele osób przechodzi tamtędy w 
drodze do szatni.  

Z obu stron, wejścia do barku są zasłonięte słupami konstrukcyjnymi. 
Szczególnie słup stojący przy zejściu ze schodów znacznie utrudnia 
poruszanie się i łatwo na niego wpaść. Jest szczególnie niebezpieczny dla 
osób niewidomych lub słabowidzących. 

Bar jest czynny 7 dni w tygodni, na dwie zmiany, oferuje tylko zimny bufet, 
bo zaplecze gastronomiczne jest za daleko (co nie spełnia wymagań 
sanepidu) 

Działanie baru generuje bardzo dużo śmieci, stanowią one znaczną część 
wszystkich śmieci produkowanych w budynku. Śmieci z gastronomi są 
trudne do sortowania i powinny być wywożone codziennie, co generuje 
wysokie koszty. 

W barku jest zdecydowanie zbyt mało miejsc do siedzenia, miejsca pod 
schodami są niewygodne. Na ścianie barku wisi kartka zabraniająca pracy 
w barku, można tam jedynie spożywać kupione produkty. 

Użytkownicy zdają sobie sprawę z ograniczeń („to co jest serwowane to 
maksimum możliwości firmy prowadzącej barek”).  

Nie ma odpowiedniego miejsca do odpoczynku cichego 

Miejsce jest mało estetyczne, studenci i wykładowcy są zmuszeni siadać 
blisko siebie , czasem konieczność kawy na stojąco 

 

PRZESTRZENIE SPOTKAŃ I ODPOCZYNKU 
BAREK 

Wygląda jak zagospodarowane z niczego. Ten słup, 
te nalepki, mało światła dziennego. Na SWPS na 
każdym piętrz jest mała samoobsługowa  
kawiarenka ze światłem dziennym. 
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WNIOSKI 
 
NAUKA, NAUCZANIE 
Wydaje się, że użytkownicy budynku chętnie widzieliby bar jako 
miejsce nie tylko konsumpcji, ale także nieformalnej pracy lun 
nauki - indywidualnej lub w grupach. Jednak nie jest to 
dozwolone przez administratora. 
 
ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 
Przestrzeń baru jest bardzo ciasna i ograniczona, nie zachęca do 
improwizacji, dowolnego aranżowania czy zróżnicowanych form 
aktywności. Stoliki nie są przystosowane do pracy a ze względu na 
położenie na poziomie -1 nie ma w barze zasięgu dla telefonów 
komórkowych.  
 
SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 
Bar jest silnym magnesem, w naturalny sposób przyciąga 
użytkowników. Jednak ze względu na swoje bardzo ograniczone 
rozmiary nie stanowi dobrej kotwicy, nie wszyscy chętni mogą w 
nim zawsze znaleźć miejsce i nie należą do rzadkości sytuacje, 
kiedy kawę trzeba pić na stojąco.  
Ze względu na małą przepustowość i małą przestrzeń nie jest to 
miejsce dostosowane do dynamiki społeczności - najwięcej 
klientów pojawia się podcas krótkich przerw między zajęciami. 
Jest to również miejsce o tyle specyficzne, że jest użytkowane na 
takich samych zasadach przez studentów i pracowników. 
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PRZESTRZENIE SPOTKAŃ I ODPOCZYNKU 
BAREK 
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PRZESTRZENIE SPOTKAŃ I ODPOCZYNKU 
BAREK 

WNIOSKI – cd 
 
KOMFORT, DOBROSTAN, WYPOCZYNEK 
Użytkownicy barku nie mają możliwość regulacji żadnych parametrów 
środowiskowych. Nie ma tam światła dziennego, oświetlenie jest 
ogólne, barek otwarty jest z dwóch stron na ruchliwe przejścia co 
generuje spory hałas i dużo rozproszeń, trudno jest tam wypocząć. 
Bywa, że pracownicy uznają za mało komfortową konieczność 
bliskiego, wymuszonego sąsiedztwa ze studentami. 
Fatalne jest usytuowanie słupa konstrukcyjnego pomiędzy zejściem ze 
schodów a przestrzenią barku, znacznie utrudnia on przejście i łatwo 
się o niego uderzyć. 
TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY SPOŁECZNE 
Nazwa BAR jest umieszczona od strony mało widocznej przez 
większość użytkowników. Od strony ruchliwego przejścia przy 
schodach jest wystawiony panel z logo i nazwą firmy administrującej 
barem, jest to zauważalny, silny akcent w przestrzeni. W barku i jego 
okolicy, ani w wyposażeniu, ani w dekoracjach, ani w menu nie ma 
żadnych odniesień do specyfiki budynku. 
KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
W ciągu dnia bar jest objęty ogólnym systemem bezpieczeństwa 
(kamery monitoringu, ochrona). Poza godzinami pracy, lada baru 
zastawiana jest parawanem.  
UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU 
Funkcjonowanie baru generuje znaczną część śmieci wytwarzanych w 
budynku. Są one jednak trudne do sortowania. Szybko wypełniają 
kontenery i powinny być wywożone codziennie. 

REKOMENDACJE 

 

• Duża kantyna, pozwalająca zarówno jeść, jak i pracować 
(stoły, może regały), odpoczywać (sofy, fotele) 

• Możliwość zbudowania „centrum językowego” -np. 
kawiarnia lingwistyczna, w której studenci mogliby udzielać 
korepetycji, organizować spotkania z językami, wydarzenia w 
godzinach popołudniowych, tutoring  

• Konieczny jest dostęp do światła dziennego 

• Otwarcie na przestrzeń zewnętrzną, kawiarnia lub kantyna 
jako przestrzeń publiczna, dostępna dla mieszkańców bliższej 
i dalszej okolicy 

• Zaplecze kuchenne musi być blisko lady ze względów 
sanitarnych 

 

 

ADAPTACJE 
• catering odpowiedzialny społecznie – lokalne produkty, fair 

trade, spółdzielnie, studenckie start-up 
• Rozproszenie jedzenia po budynku – punkty gastronomiczne na 

każdym piętrze, w zaadaptowanych salach 
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PRZESTRZENIE SPOTKAŃ I ODPOCZYNKU 
BAREK - ADAPTACJE 

• Dotychczasowe kolizyjne przejście 
przy słupie zamknięte 

• Stoliki przestawione wzdłuż schodów, 
w miejscu gdzie stoją obecnie – 
główne przejście do sal 
dydaktycznych i szatni 

• Kasa przeniesiona na krótszy bok 
lady, na stronę schodów 

• Na ścianie bloku wind wywieszone 
menu 

• Pod schodami dodane panele 
chroniące przed uderzeniami w 
głowę 

• Bar z przechodniego staje się 
miejscem „na końcu uliczki” 



PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
PRZESTRZENIE ZIELONE: PATIO 
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OBSERWACJE I WNIOSKI - PATIO 
 
Wewnętrzny dziedziniec jest zamkniętym patio z niewielkim, 
starannie zadbanym niskopiennym ogrodem.  Na patio 
znajduje się kilka metalowych ław, nie ma trawy. Sposób 
urządzenia patio w żaden sposób nie nawiązuje do specyfiki 
budynku i jego programu.  
Wyjście na patio jest zawsze zamknięte, miejsce to w ogóle 
nie jest użytkowane. Jest to podyktowane przede wszystkim 
jego akustyką – jakakolwiek rozmowa jest słyszalna i 
przeszkadza osobom pracującym w pomieszczeniach 
wychodzących na patio. Dodatkowo, z patio doskonale widać 
co się dzieje w przyległych przeszklonych pomieszczeniach, 
podobnie w drugą stronę, użytkownicy patio byliby doskonale 
widoczni (i słyszalni) dla wszystkich użytkowników okalających 
pomieszczeń.  
Ze względu na nieruchome ławy i rabatowy charakter ogrodu, 
możliwości jego użytkowania są znacznie ograniczone. Nawet 
gdyby patio było otwarte, można by było jedynie przejść 
alejką i usiąść na ławce. Użytkownicy nie mają żadnej kontroli 
nad światłem, hałasem, dostępnością wizualną. Nie można 
tam pracować ani spotykać się towarzysko.  
 
 
 
 
 
 

Nie jestem zainteresowany chodzeniem po 
spacerniaku. 

Nie zachęca, nie tylko wszystko widzę, ale też 
jestem obserwowana. 

Warto zadbać o większe otwarcie ogrodu dla użytkowników z 
poziomu -1,  bez zmniejszenia komfortu użytkowników sal 
dydaktycznych (komfort wizualny i akustyczny). 
W przestrzeni patio, w celu wytłumienia dźwięków można 
posadzić lub wstawić  donice z drzewami o bujnych, liściastych 
koronach, które mogłyby tłumić dźwięk. Alternatywą, byłoby 
rozpięcie lekkich namiotów z jasnej tkaniny przepuszczającej 
częściowo światło.  
Na patio można też wstawić kosze plażowe, które  zapewniają 
minimum prywatności, tłumią hałas i w naturalny sposób 
ograniczają liczbę użytkowników patio. 
Zamiast kosztownych i trudnych w utrzymaniu rabat, można 
wysiać trawę lub wysypać piach lub żwir.  

ADAPTACJE - PATIO 
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PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
PRZESTRZENIE ZIELONE: PATIO 
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Nie ma co robić na tym dachu. 

Ogród na dachu jest nieprzyjemny. Mimo 
przeszkleń działa klaustrofobicznie, jak 
zamknięta kapsuła. 

OBSERWACJE - TARAS 
Na trzecim piętrze znajduje się wyjście na taras i dach.  Jest otwierane 
tylko w sezonie letnim (od maja do października i tylko w pogodne suche 
dni), Na tarasie znajdują się ciężkie  ogrodowe meble, osłonięte od 
wiatru wysokimi przegrodami. Na dachu nie ma żadnych ruchomych 
elementów, znajduje się tam ogród. 
Meble na tarasie są codziennie poprzestawiane, przez studentów tak, by 
były w słońcu. Taras upodobały sobie gołębie, które bardzo brudzą więc 
w wielu miejscach zamocowano odstraszające kolce. Schody  na dach są 
niebezpieczne  dla osób niedowidzących lub nawet nieuważnych – łatwo 
sobie o nie rozbić głowę. Ze względów bezpieczeństwa są obecnie 
zastawione ciężkimi donicami.  

OBSERWACJE - DACH 
Na dachu znajduje się ogród porośnięty niskimi bylinami, taras z paneli 
sztucznych oraz urządzenia techniczne (wylot klimatyzacji) i okna 
oddymiajace. Część roślin szybko marnieje, a gleba jałowieje w ciągu 
kilku lat więc ogród jest trudny w utrzymaniu. Co więcej, ze względu na 
brak windy, wymiana wyjałowionej gleby na nową będzie bardzo trudna 
- będzie trzeba ją wnieść lub wynająć dźwig. Balustrady są aluminiowe, 
przeszklone, trudne do utrzymania w czystości. Na dachu obowiązuje 
zakaz palenia. Ze względów bezpieczeństwa brak jest miejsc do 
siedzenia. Sztuczne oświetlenie jest niepotrzebne, bo dach nie jest 
użytkowany po zmroku. Wyjście na dach (drzwi i schody) mają  małą 
przepustowość, więc ze względów BHP nie można robić większych 
imprez.  

ADAPTACJE – PATIO, DACH, TARAS 
• Całkowita rezygnacja z tych przestrzeni 
• Zmiana roślinności na funkcjonalną (drzewa 

tłumiące dźwięk na patio; rośliny wydmowe 
odporne na wiatr i słońce na dachu) 

• Zadaszenia dające cień na dachu 
• Od strony patio usytuowanie pomieszczeń w 

których nie przeszkadza hałas (archiwa, pokoje 
socjalne, pokoje spotkań, toalety, barki 

• Zastosowanie materiałów i zabezpieczeń 
pozwalających korzystać z tych przestrzeni przez 
cały rok, niezależnie od pogody 

• Odpowiednie siedziska na dachu 
 

PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
PRZESTRZENIE ZIELONE: TARAS, OGRÓD NA DACHU 
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PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
PRZESTRZENIE ZIELONE: TARAS 
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PRZESTRZENIE ODPOCZYNKU 
PRZESTRZENIE ZIELONE: OGRÓD NA DACHU 



PRZESTRZEŃ WEJŚCIA 

OBSERWACJE I WNIOSKI – HOL WEJŚCIOWY 

Hol wejściowy to pierwsza przestrzeń, z jaką styka się osoba 
wchodząca do budynku. Naprzeciwko drzwi wejściowych 
ustawione jest biurko pracownika ochrony, który jest 
umundurowany i stale obecny. Jest on pracownikiem zewnętrznej 
firmy. Zapytany np. o położenie różnych pomieszczeń nie zawsze 
potrafi udzielić odpowiedzi.  

W holu stoją mobilne tablice, na których wieszane są plakaty 
dotyczące wydarzeń naukowych i kulturalnych oraz ważne 
ogłoszenia. Tablice są jednak niewielkie i całość jest mało czytelna. 

Z holu prowadzi kilka dróg w głąb budynku: schody na poziom -1, 
przejście do wnęki ze stołami do pracy, windy oraz korytarz 
wiodący do schodów i sal dydaktycznych. W holu nie ma jednak 
wyraźnej, łatwo dostrzegalnej informacji o tym, co gdzie się 
znajduje w budynku. Nie ma też żadnych oznak informujących o 
tożsamości gospodarza, o specyfice jednostek filologicznych 
znajdujących się w budynku.  

Każda osoba wchodząca do budynku musi tędy przejść, jest to 
więc ruchliwe miejsce (magnes), ale nie zachęca do pozostania. 
Wnęki w ścianach są niewygodne do siedzenia. Nie ma gdzie 
odpocząć, brak prywatności. Użytkownicy nie mają żadnego 
wpływu na parametry środowiskowe holu. 

Przestrzeń holu jest wyjątkowo trudna w utrzymaniu, głównie ze 
względu na bardzo wysoki sufit i wielkie przeszklone powierzchnie. 
Szklana ściana musi być czyszczona przez firmę alpinistyczną choć 
nie jest do tego przystosowana - brak uchwytów dla sprzętu 
alpinistycznego znacznie utrudnia to zadanie i czyni je wyjątkowo 
niebezpiecznym. Podobnie ekwilibrystycznych wyczynów 
wymagają naprawy żyrandoli nad schodami prowadzącymi w dół. 

To wejście wygląda jak zapasowe. 
Nie ma gdzie usiąść. Siedzenie- 

wnęka  tylko wygląda optymistycznie 
na wygodne. 

Przed drzwiami wyjściowymi do budynku powinien 
być zakaz palenia papierosów, codziennie trzeba 
przejść kilka razy przez chmurę dymu. 
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OBSERWACJE I WNIOSKI – ZEWNĘTRZE 
Fasada budynku ma postać szklanej kurtyny z wielokolorowego 
szkła. Wygląda efektownie i jest doceniana przez użytkowników.  
Wejście do budynku kryje się w zadaszonej wnęce i jest 
wyposażone w szeroki parapet. W tym miejscu, szczególnie 
zimą, gromadzą się palacze. Jest to więc także miejsce 
przypadkowych pogawędek. Ze względu na jasno wyróżnioną 
tożsamość oraz parapet nadający się do siedzenia, wejście 
wydaje się być punktem spotkań – ludzie siedzą i czekają aż ktoś 
przyjdzie.  
Nad drzwiami znajdują się oficjalne tablice z nazwami jednostek 
mieszczących się w budynku. 
W bezpośredniej bliskości wejścia, wzdłuż ul. Lipowej znajduje 
się stacja rowerów Veturilo i wąski trawniczek. Na środku 
chodnika stoi skrzynka elektryczna i słupki parkingowe, 
stanowiące znaczące utrudnienie dla osób z dysfunkcjami 
wzroku.  
Wejście do budynku często jest utrudnione ponieważ blisko do 
drzwi podjeżdżają samochody dostawcze i dokonywany jest 
wyładunek towarów.  
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PRZESTRZEŃ WEJŚCIA - HOL 
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PRZESTRZEŃ WEJŚCIA – ZEWNĘTRZE 



 ADAPTACJE  

Wejście do budynku powinno dawać wgląd w strukturę 
budynku i informować o jego gospodarzach: 

• Dodanie wyraźnych, wyróżniających się wizualnie 
tablic informujących o rozmieszczeniu funkcji w 
budynku 

• Dodanie dekoracji, rekwizytów informujących o 
specyfice instytutów mieszczących się w budynku 

• Przemieszczenie pracownika ochrony w mniej 
eksponowane miejsce 

• Adaptacja wnęk na wygodne miejsca do siedzenia 

• Płytkie wnęki jako publicznie dostępne tablice do 
pisania lub ogłoszeniowe 

Wstawienie  do holu kanapy dla oczekujących. 

Przekierowanie dostaw do tylnego wejścia. 
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PRZESTRZEŃ WEJŚCIA 

REKOMENDACJE 

Lokalizacja kluczowych funkcji w pobliżu wejścia 

• szatnia+ portiernia 

• tablica informująca „co i gdzie” 

• przestrzeń oczekiwania i odpoczynku 

Wyznaczenie wygodnego miejsca dla palaczy (osłoniętego od wiatru i deszczu, z miejscem do siedzenia) w 
oddaleniu od wejścia, np. przy wejściu awaryjnym. 

Konstrukcja holu ułatwiająca czyszczenie i konserwację, nie wymagająca specjalistycznego sprzętu do obsługi 

 



PODSUMOWANIE 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

wygląd fasady budynku

toalety

hol wejściowy

ogród na dachu

wnęki z siedziskami w korytarzach

sale dydaktyczne duże 

taras na 3. piętrze

sale dydaktyczne małe

okolice szatni

czytelnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej

korytarze

wejście do budynku 

kolorystyka wnętrz

ogród wewnętrzny (dziedziniec z rabatą)

przestrzeń przed budynkiem wzdłuż ul. Lipowej

barek

czytelnia OKFISF im. Michel Foucalt

czytelnia Katedry Hungarystyki

pokoje pracowników

czytelnia Instytutu Germanistyki 

Bardzo mi nie odpowiada Raczej mi nie odpowiada Trudno powiedzieć Raczej mi odpowiada Bardzo mi odpowiada

OCENA BUDYNKU 

74 

Budynek Dobra 55 jest najlepiej 
oceniany przez respondentów jeśli 
chodzi o estetykę i czystość – 
uznaniem cieszy się wygląd fasady i 
holu wejściowego, holu przy 
szatniach, dużych sal 
dydaktycznych. 
 
Najwięcej wskazań negatywnych 
otrzymała kolorystyka wnętrz oraz 
wnęki z siedziskami w korytarzach. 
 
Respondentom najtrudniej było 
wyrazić opinię na temat wszystkich 
czytelni, wewnętrznego patio, 
dachu i tarasu na 3. piętrze oraz 
pokoi pracowników. Można się 
domyślać, że ma to związek z 
rzadkim użytkowaniem tych 
przestrzeni przez większość 
użytkowników budynku. 



NAUKA I NAUCZANIE 

W budynku zdecydowanie najwięcej jest przestrzeni 
przeznaczonych do formalnej nauki w grupie, z centralną rolą 
nauczyciela, które nie mogą być użytkowane w inny sposób 
ponieważ są objęte ścisłą kontrolą dostępu i  zamykane poza 
godzinami zajęć ze względu na bezpieczeństwo kosztownego 
wyposażenia (sale dydaktyczne, pracownie specjalistyczne, 
aula). Charakteryzuje je mała elastyczność użytkowania, a 
niekiedy rozwiązania konstrukcyjne znacznie utrudniające 
korzystanie (np. słup konstrukcyjny na środku sali). Są dobrze 
wyposażone, czyste i dobrze utrzymane.  

 

Cztery obecne w budynku czytelnie stanowią formalną 
przestrzeń pracy indywidualnej, jest ona jednak użytkowana 
raczej sporadycznie. Pokoje przeznaczone do pracy 
indywidualnej pracowników rzadko są użytkowane jako 
miejsca pracy, pełnią raczej rolę zaplecza socjalnego oraz 
miejsc spotkań / konsultacji.  

 

Miejsca pracy nieformalnej - grupowej i indywidualnej 
znajdują się w zaadaptowanych do tego celu korytarzach - 
miejsca pod schodami, w ślepych korytarzach czy szerszych 
przejściach są stosunkowo nieliczne i umiarkowanie 
wygodne. Studenci pracują przede wszystkim tam, gdzie 
możliwe jest postawienie laptopa i podłączenie go do sieci 
elektrycznej. Ze względu na małą liczbę i niefortunną 
lokalizację gniazdek elektrycznych siedzą więc często na 
podłodze lub parapetach. 

Ze względu na dużą popularność własnego sprzętu komputerowego (40% 
respondentów ankiety przynosi sprzęt z domu, kolejne 15% korzysta zarówno 
ze swojego, jak i uniwersyteckiego sprzętu) konieczne jest zapewnienie 
infrastruktury umożliwiającej wygodną pracę z komputerem (blaty, miejsca 
do siedzenia, kontakty, łatwo dostępna sieć). 

N=422 
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PODSUMOWANIE – WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW 
JAKIE CECHY POWINNO MIEĆ PRZYJAZNE MIEJSCE NAUKI/ PRACY? 

spokojne, wyciszone  

możliwość podłączenia do gniazdka elektrycznego własnego sprzętu lub 
obecność samego sprzętu w pomieszczeniu 

wygodne meble  (krzesła, duże stoły) 
wygodne siedzenia (np. pufy jak w BUWie) 

przyjazne, przytulne, naturalne światło 
jasne neutralne kolory 

miejsca odpoczynku 
"pokoje studenckie" - gdzie można się zrelaksować na 

kanapach, fotelach, pufach, w ciszy  

dobra, tania stołówka, 
zdrowe jedzenie 

kuchnia 

dostęp do komputera,  
dostęp do Internetu 

dostępne do 
godzin 

wieczornych 

kontakt z naturą (rośliny, widok) 

brak klimatyzacji, kiedy to możliwe 
z dostępem do świeżego powietrza 

przestronne 
wsparcie: otwarta biblioteka, drukarka,  

xero, wi-fi, komputery z oprogramowaniem 
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ROZWÓJ, KREATYWNOŚĆ 

Budynek Dobra 55 w niewielkim stopniu wspiera kreatywne 
formy pracy, szczególnie grupowej. Zasady użytkowania 
obejmujące wiele ograniczeń (dotyczących dostępu do 
pomieszczeń, wykorzystania korytarzy) nie dają zgody na 
improwizację, kreatywnie i nietypowe sposoby aranżacji i 
wykorzystania przestrzeni. W salach i pokojach pracowników brak 
wyposażenia wspomagającego niestandardowe, kreatywne formy 
pracy.  Wyraźne wyodrębnienie stanowiska pracy nauczyciela, a w 
niektórych salach także zamocowane na stałe meble utrwalają 
tradycyjny model nauczania oparty o centralną rolę nauczyciela. 
Brak blatów w wielu salach jest nieadekwatny do specyfiki zajęć 
lingwistycznych wymagających często pracy z wieloma 
materiałami. Ze względu na brak stołów i gniazdek elektrycznych 
w przestrzeniach publicznych oraz utrudniony dostęp do 
Internetu (szyfrowane sieci, słaby zasięg) użytkownicy mają 
ograniczona możliwość używania nowoczesnych urządzeń. 
Nastrój budynku przywodzi na myśl wystandaryzowaną, 
bezosobową przestrzeń miejsc użyteczności publicznej (tzw. Non-
places) takich jak dworce niż lotniska, w której nie ma miejsca na 
twórcze eksperymenty. 

Do mocnych stron budynku można zaliczyć zróżnicowanie 
przestrzeni i obecność zarówno miejsc uczęszczanych i gwarnych, 
jak i cichych zakątków pozwalających na chwilowe oddalenie od 
zgiełku. 

77 



SPOTKANIA, WYMIANA MYŚLI 

Przestrzeń wspomagająca częste, także przypadkowe 
interakcje pomiędzy użytkownikami jest korzystna z 
punktu widzenia realizowania zadań kreatywnych oraz 
rozwoju. Umieszczenie w jednym budynku wielu 
jednostek związanych z językoznawstwem daje ogromny 
potencjał związany z bliskością i dużą liczbą specjalistów z 
pokrewnych, lecz jednak odmiennych dziedzin.  
W tym momencie budynek Dobra 55 głównie oferuje 
rozwiązania przestrzenne umożliwiające planowe, 
powtarzalne interakcje z wybranymi grupami 
użytkowników - planowe zajęcia dydaktyczne, dyżury i 
spotkania towarzyskie w pokojach pracowników. Budynek 
w niewielkim stopniu wspomaga podejmowanie 
przypadkowych interakcji. Elementy przestrzenne 
wspomagające spotkania z reguły nie łączą wszystkich 
pożądanych cech (miejsca przyciągające ludzi nie 
pozwalają się zatrzymać, nie oferują zachęt 
środowiskowych do podjęcia rozmowy, miejsca do 
siedzenia są położone w mniej uczęszczanych punktach). 
Niewiele jest przestrzeni wspólnych (kafeterie, wspólne 
miejsca do pracy lub spotkań), które byłyby wystarczająco 
zachęcające i dostępne by gromadzić użytkowników na 
dłużej. Wiele miejsc do siedzenia - ławki i parapety - nie 
pozwalają usiąść twarzą w twarz, co utrudnia rozmowy. 
Aula, jako najbardziej reprezentacyjne miejsce spotkań 
nie w pełni wykorzystuje swój potencjał - zarówno ze 
względu na swe położenie w głębi budynku, jak i 
rozwiązania projektowe sali i jej najbliższej okolicy. 
 

Obecne rozproszenie kotwic, magnesów i katalizatorów oraz bliskość 
repulsorów powoduje, że przestrzeń publiczna (korytarze) na Dobrej 55 
w niewielkim stopniu facylitują kontakty. Zmiany przestrzenne powinny 
zatem dotyczyć innej konfiguracji przestrzennej, skupiającej elementy 
sprzyjające podejmowaniu interakcji. 
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POTRZEBY PODSTAWOWE, KOMFORT, CZYTELNOŚĆ, WYPOCZYNEK 

Użytkownicy mają niewielką kontrolę nad parametrami i 
wyposażeniem pomieszczeń, duża bezwładność systemu 
klimatyzacji i brak otwieranych okien (lub zbyt małe okna) 
powoduje, że regulacja temperatury napotyka trudności. 
Ogromne przeszklenia wymagają montowania dodatkowych 
żaluzji gdyż nadmierne doświetlenie daje efekt szklarni (ciepło) 
oraz przeszkadza w używaniu sprzętu multimedialnego. W 
niektórych pomieszczeniach przeznaczonych do pracy (sale 
dydaktyczne, pomieszczenia obsługi, pokoje socjalne) znajdują 
się urządzenia, które hałasują, buczą, co stanowi znaczny 
dyskomfort. Są też pomieszczenia adaptowane do pracy lub 
wypoczynku (magazyny biblioteczne, pokoje socjalne) 
pozbawione okien, a przez to niechętnie użytkowane. 
Pracownicy obsługi budynku (personel techniczny, sprzątający) 
nie mają dostępu do pokoju socjalnego. 

Większość pomieszczeń (sale dydaktyczne, pokoje 
pracowników) jest oceniana jako przestronne, czyste i dobrze 
utrzymane. Toalety są czyste i zadbane, acz liczba kabin 
damskich jest niedostateczna ze względu na specyfikę silnie 
sfeminizowanych kierunków studiów.  

Krzesła w salach dydaktycznych są niewygodne, a zbyt mała 
liczba stołów (zarówno w salach jak i w korytarzach) nie ułatwia 
pracy. 

W budynku jest barek, w którym można kupić napoje oraz 
zimne przekąski, jest on raczej lubiany przez użytkowników za 

jakość produktów i obsługi, ale jego usytuowanie i wielkość są 
nieadekwatne do potrzeb. 

Budynek jest mało czytelny, kolorystyka ścian dezorientuje, 
trudno jest odnaleźć poszczególne instytuty czy funkcje.  

W budynku niewiele jest miejsc pozwalających na wypoczynek i 
dostęp do nich jest bardzo ograniczony. Patio jest zawsze 
zamknięte, taras i ogród na dachu są dostępne tylko przez kilka 
miesięcy w roku w niektóre dni, a ich wyposażenie nie jest 
optymalne do wypoczynku. Ani w przestrzeniach publicznych, 
ani w pokojach pracowniczych nie ma wygodnych, miękkich 
siedzisk. 

Szczególnej uwagi wymaga dostosowanie budynku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych - częściowo wprowadzono już po 
zasiedleniu pewne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie np. 
osobom niedowidzącym, ale optymalnym rozwiązaniem byłoby 
zaprojektowanie nowego skrzydła tak, by z zasady było 
przyjazne wszystkim pełno- i niepełnosprawnym użytkownikom.  

 

Ze względu na klimatyzację, w lecie zbyt silną, mam 
trochę wrażenie przeszklonego więzienia. Wyczuwa się 
brak „żywego powietrza”. 
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PODSUMOWANIE – WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW 
CO CI NAJBARDZIEJ PRZESZKADZA JEŚLI CHODZI O MIEJSCA NAUKI/ PRACY 
W BUDYNKU DOBRA 55? 

czytelnie czynne do 16.00,  
pokój pracy zamknięty w sesji 

niewygodne krzesła połączone z pulpitem 
(mały pulpit, skręcony kręgosłup, niezdrowe) 

za mało miejsc do siedzenie w korytarzu 
( za niskie stoliki, brak stolików 

wysokości biurka) 

brak możliwości wyjścia na zewnątrz 
zamknięty dach, taras, patio, balkony 

jaskrawe, męczące kolory 
 

zbytnie doświetlenie (brak żaluzji) lub brak 
światła dziennego (ciemno na poziomie -1, w 

pokojach pracowników) 

brak pokoju socjalnego dla studentów 
 (dostępu do wody, czajnika, miejsca do 

jedzenia) 

brak swobodnej strefy cichej, brak 
miejsca, gdzie się można skupić 

brak nieformalnych,  
wygodnych miejsc do uczenia się 

za zimno, za ciepło, słaba cyrkulacja, 
brak otwieranych okien 

za mało gniazdek elektrycznych 
brak zasięgu na poziomie -1, 

 słabe wi-fi 
 

niewygodnie usytuowane filary (w 
przejściach, na środku sali) 

mało kabin w damskiej 
toalecie 

niewygodnie usytuowane tablice 
w salach 

palenie papierosów w 
wejściu, brak palarni 

brak stojaka na rowery 
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TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY SPOŁECZNE 
OCENA UŻYTKOWNIKÓW 

Budynek, choć postrzegany jako znajomy, bezpieczny i lubiany, nie 
stanowi miejsca angażującego użytkowników. Respondenci badania 
kwestionariuszowego w większości nie mają ochoty angażować się w 
jego sprawy, nie czują się zakorzeione, nie tęsknią. Co znamienne, nie 
mają też poczucia wpływu na to, co dzieje się na Dobrej 55. 

Zupa, w której się wszystko miesza, wcale nie 
dając integracji. 

Tu zatraciliśmy tożsamość, trochę jak przejście w 
PKP od nazw pociągów do anonimowych 
numerów. 

Żeby było jasne gdzie jesteśmy, jak do nas dojść i 
że poruszając się po tej części budynku, krążymy 
po jednym Instytucie. 
 

Ważne żeby ludzie mogli się tu poczuć 
gospodarzem i o czymś decydować. 

N=300 

Budynek jest jak szpital - przyjść, odbyć zajęcia, 
wyjść. Jest mało światła i przestrzeni przyjaznej 
studentom. Nie ma prawdziwego patio - 
"studnia" pośrodku budynku to jakiś żart. Nie ma 
stołówki ze świeżymi posiłkami. Wszystko jest 
odstraszające - krzykliwe kolory, kanciasta forma 
sal, korytarzy, budynku. 
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TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM, NORMY SPOŁECZNE 

Dobra 55 to budynek, który skupia jednostki humanistyczne, 
dotychczas rozproszone przez wiele lat w różnych budynkach i 
różnych częściach miasta. Każda z nich ma swoją specyfikę 
związaną z kręgiem językowym oraz swoją historię jako 
organizacja, jednostki te znacznie różnią się też wielkością. 
Efektem tego stanu rzeczy są silne i odrębne tożsamości grupowe 
poszczególnych jednostek, poszczególne instytuty działają jako w 
miarę niezależne byty, mając własnych kierowników i 
sekretariaty. W budynku mieszczą się obecnie różne instytuty i 
katedry z Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej 
oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich. 
Szczególnie dobitnym przejawem tej odrębności jest podział auli 
pomiędzy dwa wydziały oraz istnienie osobnych bibliotek i 
czytelni. 

W budynku mało jest środowiskowych wskaźników 
informujących użytkownika o tym, kto jest gospodarzem danego 
miejsca, do jakiej grupy (wydziału, instytutu, katedry, zespołu) 
dana przestrzeń przynależy. Poza pojedynczymi drobnymi 
dekoracjami na drzwiach niektórych pokoi pracowników, brak jest 
dekoracji związanych z kulturą, symbolami czy barwami 
poszczególnych krajów. Utrudnia to zarówno orientację w 
budynku, jak i budowanie poczucia tożsamości i nieformalnej 
kontroli przestrzeni sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa.  

Ze względu na regulacje ograniczające przekaz publiczny do mało 
funkcjonalnych i mało eksponowanych tablic - niemożliwe jest 
również wspólne, spontaniczne współtworzenie kodu 
kulturowego przez użytkowników budynku.  

Specyfiką nauk językoznawczych jest to, że instytuty działają „na 
modłę” swojej kultury językowej, centralnym elementem studiów 
lingwistycznych jest zanurzanie studentów w treściach danej 
kultury, tworzenie namiastki innej przestrzeni poprzez drobne 
interwencje (np. plakaty, kolorystykę). Wejście na teren instytutu 
zostało więc przyrównane do wejścia na teren „ambasady”.  

Rozproszone dotąd instytuty mają bardzo silną tożsamość 
grupową, przejawiającą się również w tym, że wykładowcy i 
studenci, dzięki poruszaniu się w stosunkowo niewielkich 
przestrzeniach starych budynków rozpoznawali się z twarzy, co 
buduje poczucie przynależności do grupy. Nowy budynek 
mieszając to lub odrzucając wywołuje poczucie utraty 
tożsamości. 

Współpraca naukowa pomiędzy jednostkami  w tej chwili nie 
wynika z osobistych spotkań, a raczej z publikacji w branżowych 
czasopismach, jak to jest w przypadku mediewistów. 
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KONTROLA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 

W budynku dominują twarde techniki zapewniania 
bezpieczeństwa: kamery monitoringu, pracownicy ochrony, 
ścisła kontrola dostępu (system wydawania kluczy, karty 
magnetyczne). Ze względu na bezpieczeństwo wyposażenia, 
wszystkie sale dydaktyczne są zamykane poza czasem zajęć.  

Przestrzeń budynku jest zadbana ale brak jej innych cech 
przestrzeni bronionej (Newman, 1972): 

• brak widocznych elementów identyfikujących 
gospodarza miejsca 

• brak rozwiązań pomagających użytkownikom mieć 
poczucie kontroli nad przestrzenią, identyfikować 
budynek jako strefę ich wpływu i widzieć co się dzieje 
(wszystkie drzwi są zawsze pozamykane). 

Pomieszczenia, które wyróżniają się minimalnym choć 
zaznaczeniem obecności gospodarza to te, w których przez 
cały dzień znajdują się ludzie - sekretariaty, czytelnie, 
dyspozytornia.  

 

 

 

 

 

 

Respondenci badania kwestionariuszowego bardzo wysoko oceniają 
subiektywne poczucie bezpieczeństwa w budynku (ponad 70% wskazań 
pozytywnych), przy czym największy wpływ mają na to następujące 
czynniki: oświetlenie, konfiguracja przestrzeni, obecność innych 
użytkowników i rozpoznawanie innych osób z widzenia. Twarde techniki 
ochrony w niewielkim stopniu budują poczucie bezpieczeństwa, 
monitoring był w tym kontekście wskazywany najrzadziej.  

N=422, wyniki nie sumują się do 100% bo można było wskazać po dwie odpowiedzi 
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA BUDYNKU  

Projekt oraz dobór materiałów i technologii w budynku Dobra 55 
sprawia, że estetycznie jest on oceniany bardzo wysoko (lubiana 
fasada budynku) ale budzi szereg zastrzeżeń administracji i personelu 
technicznego budynku w zakresie trudności i kosztów utrzymania, 
czyszczenia i napraw. Ze względu na użyte materiały i rozwiązania 
konstrukcyjne (bardzo dużo wielkich przeszkleń, syntetyczne panele na 
ścianach, polimerowe podłogi), czyszczenie budynku wymaga 
specjalistycznego sprzętu i jest bardzo kosztowne. 
Duże przeszklenia sprawiają, że budynek wymaga intensywnego 
działania systemu regulującego temperaturę (BSM) aby ogrzać 
pomieszczenia w zimie i odpowiednio schłodzić latem. Generuje to 
bardzo duże koszty, zarówno w sensie finansowym (rachunki za prąd), 
jak i środowiskowym (emisja CO2).  
Dodatkowo, ze względu na niewielkie użytkowanie pomieszczeń przez 
pracowników naukowych oraz fakt, że sale dydaktyczne nie są w pełni 
obciążone - wiele pomieszczeń ogrzewanych/chłodzonych stoi puste. 
Zaawansowane technologicznie wyposażenie skal stanowi  duży atut 
budynku, ale wymusza zamykanie wszystkich pomieszczeń i w 
konsekwencji ogranicza dostęp użytkowników do przestrzeni pracy, 
szczególnie grupowej. 
W budynku brak jest informacji o zgodności z systemami certyfikacji 
pod kątem wpływu budynku na środowisko. 
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WNIOSKI 
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CZY OBECNE FUNKCJONOWANIE BUDYNKU JEST ZGODNE Z 
ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU? 

W większości pomieszczeń odbywają się aktywności zgodne z zaplanowanym programem. Nie powstały spontaniczne 
nowe ośrodki aktywności. Warto rozważyć optymalizację korzystania z istniejących zasobów ponieważ niektóre 
przestrzenie wyposażone i zagospodarowane nie są w pełni wykorzystywane. 

 

• niektóre pomieszczenia zostały zaadaptowane do pełnienia innych funkcji niż zakładano w projekcie 

• użytkownicy doceniają dobre wyposażenie sal dydaktycznych i pokoi w sprzęt 

• barek nie funkcjonuje optymalnie ze względu na zbytnie oddalenie od zaplecza kuchennego  oraz położenie w ciągu 
komunikacyjnym 

• taras i ogród na dachu są rzadko używane, dostęp do nich został ograniczony ze względów bezpieczeństwa 

• nieliczni użytkownicy czytelni 

• aula jest często dzielona na pół, mało dostępna pod względem technicznym i przestrzennym jako sala konferencyjna 
dla zewnętrznych użytkowników (położona w głębi budynku, niedostępna dla wozów transmisyjnych, brak miejsca 
na zaplecze cateringowe) 

• w czasie przerw większość studentów pozostaje w korytarzach, które są zbyt wąskie i jest w nich zdecydowanie zbyt 
mało miejsc do siedzenia, są z konieczności prowizorycznie zagospodarowane 

• wewnętrzny ogród (patio) jest zawsze zamknięty - jego akustyka uniemożliwia korzystanie ze względu na pogłos 
uniemożliwiający pracę we wszystkich pomieszczeniach wokół niego, otoczenie przeszkleniami daje poczucia bycia 
pod stałym nadzorem - zarówno wśród użytkowników pomieszczeń wokół jak i u potencjalnych użytkowników patio 

• budynek jest postrzegany przez obsługę jako bardzo trudny, kosztowny i nieekologiczny w utrzymaniu (mycie okien i 
przeszkleń, konserwacja podłóg, koszty klimatyzacji, utrzymanie ogrodu na dachu itp) 
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CZY OBECNE FUNKCJONOWANIE BUDYNKU REALIZUJE POTRZEBY 
UŻYTKOWNIKÓW? 

W budynku widoczne są adaptacje przestrzenne wprowadzone przez użytkowników, a świadczące o słabym 
zaspokojeniu pewnych potrzeb. 
 
• budynek jest postrzegany jako estetyczny, czysty i bezpieczny 
• zmiany w przeznaczeniu pomieszczeń 
• dostawione miejsca do pracy grupowej w przestrzeniach publicznych 
• dostawione miejsca do siedzenia w przestrzeniach publicznych 
• wyposażenie sal uzupełnione o rolety tłumiące światło 
• brak wygodnych miejsc odpoczynku, ograniczony dostęp do (mało wygodnego) dachu 
• użytkownicy skarżą się na jakość powietrza, bardzo często wspominano o braku możliwości otwierania okien 
• duża ilość nowoczesnego sprzętu we wszystkich salach nie jest konieczna z punktu widzenia potrzeb procesu 

nauczania, za to wymusza zamykanie sal poza czasem zajęć (konieczność pobierania i zdawania kluczy przez 
wykładowców, sale niedostępne do pracy własnej dla studentów) 

• budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób słabowidzących (schody, przestrzenie pod schodami, boczne 
oświetlenie) 

• barek jest zbyt mały, niefunkcjonalny, nie pozwala na wykorzystanie do pracy lub dłuższych spotkań 
• niefunkcjonalne położenie szatni 
• zbyt mało damskich toalet, nieintuicyjna lokalizacja toalet 
• brak pokoju socjalnego dla pracowników obsługi budynku 
• niefunkcjonalne, niechętnie używane pokoje socjalne dla pracowników naukowych i administracyjnych 
• brak miejsc pozwalających na kontakt z naturą 
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CZY OBECNE FUNKCJONOWANIE BUDYNKU POZWALA REALIZOWAĆ CELE 
ZWIĄZANE Z WYMIANĄ WIEDZY, NAUCZANIEM I  KREATYWNOŚCIĄ? 

Budynek w niewielkim stopniu oferuje rozwiązania facylitujące pracę kreatywną w 
interdyscyplinarnych zespołach (miejsca do pracy, wyposażenie). 

 

• mało jest miejsc w naturalny sposób wspomagających częste spotkania, wymianę myśli  i wspólną pracę  

– "kotwice" czyli miejsca zatrzymania są przestrzennie oddalone od "magnesów" czyli miejsc naturalnie 
skupiających ludzi 

– niewiele jest "katalizatorów" czyli elementów uławiających nawiązanie interakcji 

• sale dydaktyczne są oceniane dość dobrze, z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi nadmiernego 
doświetlenia, dużej bezwładności systemu wentylacji i klimatyzacji, wyposażenia. Sale dydaktyczna służą 
studentom tylko podczas zajęć z nauczycielem, nie funkcjonują jako miejsca spotkań i pracy pomiędzy 
zajęciami 

• bardzo wysoki poziom formalnej kontroli dostępu nie sprzyja swobodnej, twórczej atmosferze 

• pokoje pracownicze są mało zagospodarowane ( puste półki, mało personalizacji) , zbyt wiele pokoi 
pracowniczych jest jednoosobowych 

• pracownicy starają się spędzać jak najmniej czasu w budynku (co jest związane zarówno z kulturą organizacji 
jak i z cechami przestrzeni) 

• praktycznie brak wygodnych miejsc do nieformalnej (głośnej) pracy grupowej (mało stołów, bardzo mało i złe 
usytuowanie gniazdek elektrycznych) 

• bardzo restrykcyjne normy dotyczące wywieszania ogłoszeń o wydarzeniach tylko w wyznaczonych 
miejscach, nie sprzyjają aktywności oddolnej 
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KOMFORT PRACY I WYPOCZYNKU, ESTETYKA 

Budynek nie oferuje pełni komfortu na podstawowych wymiarach, a także nie zakłada elastyczności 
regulowania podstawowych parametrów w zależności od indywidualnych potrzeb. 

 

• najczęściej wspominanym problemem jest niemożność otwierania okien oraz subiektywnie 
odczuwana zła jakość powietrza z systemu klimatyzacji 

• w wielu salach jest zbyt jasno, co utrudnia prowadzenie zajęć 

• konieczne jest wprowadzenie wielu drobnych udogodnień ułatwiających pracę i odpoczynek w 
budynku (gniazdka, siedziska, żaluzja w szatni, pokój socjalny dla obsługi budynku, pomieszczenia 
techniczne, kantyna) 

• doceniane jest bliskie sąsiedztwo BUW i widok na ten budynek 

• dobrze oceniana jest czystość budynku 

• jaskrawe kolory wnętrz budzą kontrowersje - część osób je lubi, dla wielu są zbyt męczące 

• brak miejsc umożliwiających wygodny wypoczynek 

• ograniczony dostęp do zieleni (zamknięte patio, często niedostępny dach) 

• mało wygodne położenie pokoi socjalnych dla pracowników, częste są adaptacje polegające na 
posiadaniu własnego czajnika w pokoju 

• brak pokoju socjalnego dla pracowników obsługi budynku 

• zbyt mało pomieszczeń technicznych dla obsługi budynku 
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TOŻSAMOŚĆ, POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM 

Budynek nie odpowiada w pełni na potrzeby jego użytkowników dotyczące budowania identyfikacji z 
miejscem i grupą, nie wspiera dostatecznie istniejących tożsamości grupowych ("instytutowych") ale 
też nie oferuje nic w zamian. 

 

• budynek jest mało czytelny, trudno się zorientować gdzie co jest i jak trafić w różne miejsca 

• brak środowiskowych wskazówek określających w jakim jesteśmy instytucie, kto jest gdzie 
gospodarzem  

• kolorystyka ścian dezorientuje zamiast pomagać 

• trudno jest stworzyć efekt "ambasady/terytorium", zanurzenia się w kulturze kraju (nie wolno 
wywieszać ogłoszeń/dekoracji) 

• ze względu na rozmieszczenie sal i wielkość budynku ludzie dużo się przemieszczają, trudno nauczyć 
się rozpoznawać twarze "swoich" studentów/wykładowców 

• zarówno studenci, jak i wykładowcy starają się ograniczyć czas spędzany w budynku do niezbędnego 
minimum 

• bardzo silna formalna kontrola dostępu (ochrona, liczne kamery, ścisły nadzór nad kluczami, w wielu 
pomieszczeniach podwójne ograniczenie dostępu klucz+karta), która stoi w opozycji do idei 
uniwersytetu jako miejsca otwartego 

 

90 



BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI 
INSTYTUT JAKO JEDNOSTKA ANALIZY 

Mając na uwadze historię organizacji i istniejące mocne 
poczucie grupowej przynależności, należy zadbać o to, 
by przestrzeń budynku z jednej strony pozwalała 
instytutom podtrzymywać i pielęgnować swą tożsamość, 
jednocześnie wchodząc w dialog i współpracę 
Celem tej zasady jest budowanie wspólnoty budynku w 
oparciu o wzmacnianie  związku z miejscem i 
wzmacnianie tożsamości.  
Działania: 
- Określenie jakiego rodzaju przestrzenie są „centrum 

instytutu”, zadbanie o ich odpowiednią lokalizację w 
„głębi terytorium” 

- Umożliwienie instytutom bycia gospodarzem tej 
przestrzeni (np. nadanie jej specyficznego 
charakteru, kontrola dostępu) 

- Nadanie tej przestrzeni odrębnej tożsamości, 
personalizacje (np. możliwość zmiany wystroju i 
aranżacji pokoju) 

- Ustanowienie gradacji przestrzeni – tj. miejsc 
dostępnych także dla współpracowników lub gości 
instytutu, stref dostępnych dla każdego itd 

- Umożliwienie kontroli podstawowych parametrów 
(np. możliwość otwierania okien, regulowania 
temperatury) 

- Określenie zasad współdzielenia zasobów (np. sal) 
pomiędzy instytutami 
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BUDOWANIE WSPÓLNOTY 
WZAJEMNE RELACJE I PRZESTRZENIE PRZENIKANIA 

Celem tej zasady jest budowanie wspólnoty 
budynku w oparciu o wypracowanie zasad 
współdzielenia przestrzeni. 
Działania: 
- Określenie jakiego rodzaju przestrzenie są 

wspólne  
- Określenie zasad współdzielenia tych 

zasobów 
- Wyraźne nadanie im charakteru otwartego 

poprzez nadanie im odpowiednich funkcji  
- Zadbanie o odpowiednią lokalizacje tego 

typu przestrzeni w budynku (m.in.. łatwy i 
czytelny dostęp do nich) 
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GRADACJA PRZESTRZENI  

Kontrola dostępu 

Tożsamość 

Terytoria  
prywatne 

Terytoria  
półprywatne Przestrzenie 

dzielone 
Przestrzenie  

publiczne 
Non 

 places 

W skali budynku można dostrzec związek pomiędzy 
istnieniem terytoriów o wyraźnie zaznaczonej obecności 
gospodarza (a więc i wysoką tożsamością) a 
zmniejszającą się koniecznością formalnej kontroli 
dostępu. Użyteczne byłoby podjęcie decyzji o tym, jaka 
ma być równowaga pomiędzy wzmacnianiem 
grupowych tożsamości a wykorzystaniem twardych 
metod zapewniania bezpieczeństwa. 
Działania: 
- Określenie jakiego rodzaju przestrzenie są należą do  

każdej kategorii 
- Określenie funkcji w ramach każdej kategorii 
- Umożliwienie bycia gospodarzem przestrzeni w 

centrum instytutu 
- Określenie zasad współdzielenia zasobów 
- Zadbanie o równowagę otwartość vs. 

bezpieczeństwo, kontrola i poczucie bezpieczeństwa 
oparte na obecności użytkowników i znajomości 
miejsc 
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BUDOWANIE PRZESTRZENI SPOTKAŃ I WYMIANY MYŚLI 
WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI WSPÓLNYCH 

Celem tej zasady jest budowanie wspólnoty 
budynku w oparciu o odpowiednią aranżację 
przestrzeni wspólnej, tak by skłaniały do 
spotkań i interakcji 
Działania: 
- Określenie jakiego rodzaju przestrzenie są  

przestrzeniami spotkań i zadbanie o ich 
odpowiednią skalę i lokalizację w miejscach 
atrakcyjnych, dostępnych 

-  Zmiany przestrzenne w miejscach 
wspólnych powinny zakładać określone 
konfiguracje przestrzenne, skupiającej 
elementy sprzyjające podejmowaniu 
interakcji (magnesy+kotwice+katalizatory) 
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