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System Warszawskich Mebli

Ławka do odpoczynku na stojąco, tzw. 
“przysiadacz” to nowo projektowany 
element systemu warszawskich mebli 
miejskich. Jego forma w założeniu 
nawiązuje do Ławki Warszawskiej 
i ma być spójna  z innymi elementami 
umeblowania miejskiej przestrzeni. 
Istotnym aspektem meblowania miasta 
jest partycypacja społeczna na etapie 
tworzenia form elementów planowanych 
do wprowadzania w przestrzeni 
publicznej. Testowanie konkretnych 
rozwiązań daje możliwość sprawdzenia 
zasadności ich zastosowania

i wprowadzenia niezbędnych 
modyfikacji, a dopiero na późniejszym 
etapie wdrożenia rozwiązania.

Proces zainicjował Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy. Celem stworzenia systemu 
mebli jest zniwelowanie chaosu 
wizualnego wśród elementów małej 
architektury. Prace mają na celu 
stworzenie katalogu mebli miejskich, 
którego projekty będą mogły być 
realizowane przez różne wydziały 
i jednostki miejskie. 



Model warszawskiej ławki w trzech 
wariantach: bez oparcia, z oparciem 
bez podłokietników oraz z oparciem 
i podłokietnikami został wybrany 
w 2018 roku. Forma ławki była 
testowana pod kątem wyglądu 
i funkcjonalności oraz wygody przez 
przedstawicieli urzędów oraz 
mieszkańców.  Pod koniec 2018 roku 
przeprowadzone zostały działania 
włączające mieszkańców w  wybór 
lokalizacji nowych ławek 
i zaproponowanie konkretnych modeli 
na wybranych terenach.

Przysiadacz został zaprojektowany 
przez Towarzystwo Projektowe.  
Na podstawie projektu firma Investim  
S.A. wykonała prototyp mebla. Warto 
tu zaznaczyć, że prototyp różni się 
kolorystyką od formy docelowej, gdyż 
jest to “robocza wersja” wykonana 
w celu sprawdzenia jego wyglądu 
i wygody.

System Warszawskich Mebli



Prototyp

Prototyp składa się z następujących 
elementów konstrukcyjnych: 
cztery nogi, podnóżek, siedzisko.

Istnieje możliwość montażu 
dodatkowych elementów takich jak 
wieszak na torbę.  O potrzebę 
i zasadność uwzględnienia 
dodatkowych elementów 
funkcjonalnych chcieliśmy 
zapytać uczestników testu.



Kogo zaprosiliśmy do testów?

Na testowanie przysiadacza 
zaprosiliśmy przedstawicieli 
wydziałów urzędu miasta, 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz aktywnych 
mieszkańców. Zależało nam na 
zgromadzeniu kilku zróżnicowanych 
grup użytkowników w celu 
porównania ich opinii na temat 
testowanego elementu oraz 
opracowania wspólnych wytycznych. 
Obecność osób o różnym wzroście 
pozwoliła na dyskusję na temat 
optymalnej wysokości siedziska.



Test przysadacza przeprowadzony 
został dnia 04.06.2019 roku przed 
siedzibą Zarządu Zieleni m.st. 
Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D.       
Na spotkaniu były obecne 22 osoby,  
w tym:

- przedstawiciele jednostek 
administracyjnych urzędu 
miasta, w tym: ZZW, ZDM, 
BAiPP,

- przedstawiciele Rady Seniorów 
m.st. Warszawy i Praskiej Rady 
Seniorów oraz Rady 
Młodzieżowej,

- przedstawiciel Wydziału 
Kształtowania Przestrzeni 
Publicznej, 

- przedstawiciel Wydziału Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym,

- pomysłodawczyni projektu do 
Budżetu Partycypacyjnego 
dotyczącego wyposażenia 
przestrzeni miejskiej w elementy 
małej architektury, 

- przedstawicieli organizacji 
pozarządowych,

- mieszkańców nie udzielających się 
w ww instytucjach.

Kogo zaprosiliśmy do testów?



Sposób pracy

Spotkanie  04.06.2019 r. odbyło się w 
godzinach 17:30-19:30 i obejmowało 
2 godziny testów indywidualnych oraz 
zbiorowych, dyskusję na temat 
zaproponowanego rozwiązania, 
rozmowy z projektantem 
i wykonawcą. Uczestnicy spotkania 
otrzymali do wypełnienia formularze, 
w których opisali swoje opinie.



Przebieg testu

Spotkanie składało się z kilku części, 
podczas których przekazano 
informacje ogólne na temat działania, 
informacje o ławce warszawskiej oraz 
o procesie tworzenia  spójnego 
katalogu mebli miejskich. Pokazane 
zostały trzy warianty Warszawskiej 
Ławki oraz uroczyście odsłonięto 
przysiadacz.



Zebrani testerzy dzielili się z nami 
pierwszym wrażeniem (oceną 
wizualną) oraz zastanawialiśmy się, czy 
przysiadacz jest spójny 
z systemem. 
Następnie każda osoba mogła 
przeprowadzić indywidualny test 
polegający na dokładnym obejrzeniu 
mebla, przysiąściu oraz ocenie jego 
wygody. 
Po testach indywidualnych był czas 
na dyskusję w szerszym gronie, 
zestawienie opinii na temat 
zaprezentowanego prototypu. 

Przebieg testu



Całej rozmowie przysłuchiwał się 
projektant oraz wykonawca 
prototypu. Panowie opowiedzieli 
zebranym uczestnikom testów jak 
wyglądał proces tworzenia ławki do 
odpoczynku na stojąco. Zwrócono 
uwagę na dobór surowców oraz 
kwestie formalne. 

Przebieg testu



Ostatnim elementem spotkania był 
etap zmian . Testowaliśmy inne 
warianty wysokości siedziska poprzez 
podkładanie deszczułek pod nogi. 
Sprawdzaliśmy komfort 
i funkcjonalność siedziska poprzez  
zamianę górnej listwy siedziska 
z dolną . Odnotowane były sugestie 
uczestników dotyczące potrzeby 
zmiany wysokości, długości, 
szerokości czy kąta nachylenia 
elementów konstrukcyjnych 
prototypu. Dokonywaliśmy pomiarów 
i analizowaliśmy inne warianty. 

Przebieg testu



Omawiane były też dodatkowe 
elementy przysiadacza, takie jak 
podnóżek, motyw syrenki czy opcja 
montażu haczyków do wieszania toreb. 
Motyw syrenki spodobał się 
testującym, została ona określona 
„uroczą”. Opcję montażu haczyków 
oceniono pozytywnie.

Projektant na bieżąco reagował na 
zgłaszane postulaty oraz informował 
o możliwościach zmian 
w postulowanym zakresie, a następnie 
zaproponował modyfikację projektu.

Przebieg testu





Różnice w postrzeganiu prototypu

Większość uczestników testu uznała, 
że przysiadacz jest spójny z trzema 
wariantami Warszawskiej Ławki. 
Pozytywnie oceniono jego 
wandaloodporność.

Różnice pojawiły się w ocenie 
wysokości. Dla większości osób była 
ona odpowiednia. Dla części lepsza 
okazała się po korekcie, mimo 
wstępnej pozytywnej oceny 
prezentowanego modelu. 

-



Różnice w postrzeganiu prototypu

Zaobserwowaliśmy, że podczas 
testów indywidualnych uczestnicy 
ustawiali stopy w różnych 
odległościach od siedziska 
i przyjmowali różne pozycje podczas 
przysiadania. Część osób o niższym 
wzroście ześlizgiwało się 
z przysiadacza.

Osoba poruszająca się na wózku nie 
miała możliwości przetestowania 
mebla, więc oceniła go wizualnie i pod 
kątem lokalizacji w przestrzeni. 

-



Różnice w postrzeganiu prototypu

Uczestnicy mieli zróżnicowane 
odczucia, jeśli chodzi o miejsca 
w przestrzeni miasta, w jakich 
powinny być ustawiane przysiadacze. 
Większość wskazywała przestrzenie 
tranzytowe, ale znalazły się osoby, 
które widziały dla nich miejsce
w parkach czy na placach zabaw. 
Część osób w takich lokalizacjach 
widziałaby jedynie ławki.

-



Testowanie opierania torby Testowanie pod względem wysokości osób przysiadających oraz 
“pojemności” ławki



Wnioski z testów

Uczestnicy testu przekazali nam 
formularze wypełnione podczas 
spotkania. Na ich podstawie oraz 
po obserwacji przebiegu spotkania 
sformułowane zostały wnioski 
z testów.

Wnioski z testów – aspekt 
funkcjonalny:

- wysokość ma duży wpływ na 
komfort użytkowania mebla,

- istnieje korelacja między 
wysokością siedziska a kątem 
jego nachylenia,

- miejsce ustawienia nóg jest 
wynikiem pozycji przyjmowanej 
przez użytkownika mebla
 i determinuje strefę 
użytkowania przysiadacza oraz 
ilość miejsca koniecznego do 
uwzględnienia przy montażu,

- przysiadacz powinien zajmować 
jak najmniej miejsca
 w przestrzeni, ponieważ służy 
do chwilowego odpoczynku, 
przystanku.



Wnioski z testów

Wnioski z testów – wizja 
przysiadacza:

- panuje przekonanie, że 
przysiadacz powinien mieć dwie 
nogi. Wynika to z myślenia 
o miejscu dostępnym 
w przestrzeni publicznej 
oraz ze skojarzeń 
z gdyńskimi przysiadkami,

Wnioski z testów – gdzie ustawiać 
przysiadacze w mieście: 

- elementy te powinny być 
ustawiane przede wszystkim 
w miejscach chwilowego postoju 
w przestrzeni tranzytowej,

- przysiadacze byłyby przydatne 
w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu pieszego i miejscach 
postoju, takich jak węzły 
przesiadkowe, przystanki,



Wnioski z testów

- jest potrzeba ustawiania 
przysiadaczy w miejscach 
związanych z punktami handlowo 
usługowymi, ze względu na 
konieczność noszenia ciężkich 
toreb oraz potrzebę zatrzymania 
się na chwilę, aby np. zjeść 
zakupione frytki lub lody.

Wytyczne uczestników testu:

- wskazane zmniejszenie 
wysokości, aby była odpowiednia 
dla osób o niższym wzroście,

- zalecane zwiększenie szerokości 
mebla, aby mogły z niego 
korzystać jednocześnie dwie 
osoby,

- siedzisko powinno być bardziej 
wyprofilowane,

- utrzymanie zaproponowanej 
stylistyki siedziska, gdyż jest 
spójne z innymi elementami 
systemu, przyjemne w dotyku, 
estetyczne,



Wnioski z testów

- tylne nogi powinny być 
ustawione bardziej pionowo, 
bliżej nóg przednich, gdyż 
obecnie forma jest zbyt toporna i 
zajmuje za dużo miejsca.

Wytyczne uczestników testu – inne 
uwagi:

- propozycja podniesienia 
podnóżka o ok. 10 cm,

- rekomendacja dotycząca 
rozważenia dodania 
podłokietników,

- wskazanie dotyczące zmiany 
kąta siedziska (“po zamianie 
szczebelków było lepiej”),

- niektórzy uczestnicy testu 
uznali, że warto wyposażyć 
przysiadacz w elementy takie jak 
wieszak na torbę, uchwyt na 
napój, jednak inni uznali, że nie 
potrzeba dodatkowych 
elementów.

- część osób uznało, że 
konstrukcja jest zbyt ciężka,



Wnioski z testów

- spostrzeżenie, że przysiadacz 
mógłby być atrakcyjny dla osób 
uprawiających sport, jako 
podpórka podczas ćwiczeń 
rozciągających.



Uwagi i wytyczne projektanta

Projektant Jerzy Porębski po 
oględzinach prototypu, obserwacjach 
podczas testów i po dyskusji 
z uczestnikami spotkania zgłosił 
następujące modyfikacje do projektu:

1. Całość powinna być niższa o 3 cm

2. Całość powinna być dłuższa o 20 
cm (120 cm, odległość nóg od 
krawędzi bez zmian)

3. Listwę górną i dolną zamienić 
ze zbieżnej na prostą (listwy 
z zaokrąglonym jednym bokiem)

-
4. Koniec tylnych nóg powinien być 
przesunięty do środka o 10 cm (tylne 
nogi bardziej pionowe)

5. Dwa otwory montażowe 
w przednich nogach zamienić na jeden 
otwór (taki jak w nogach tylnych)

6. Należy zlikwidować poprzeczkę 
pomiędzy tylnymi nogami



Uwagi i wytyczne projektanta

Przedstawiony rysunek po prawej 
stronie uwzględnia projekt, na 
podstawie którego sporządzono 
prototyp oraz  korektę wynikającą 
z przeprowadzonych testów. 

Rysunek przysiadacza w kolorze 
czerwonym przedstawia formę mebla 
w trakcie testów. Kształt w kolorze 
czarnym uwzględnia zgłoszone uwagi.



Rekomendacje

Ławka do odpoczynku na stojąco 
nie jest meblem uniwersalnym.

Przed wprowadzaniem tego elementu 
na szerszą skalę warto testować to 
rozwiązanie w przestrzeni publicznej 
Warszawy. 

Wskazane jest ustawienie niewielkiej 
liczby przysiadaczy w wybranych 
lokalizacjach. Warto wykorzystać 
w tym celu lokalizacje wskazane 
w formularzach podczas testów.

W celu wyboru lokalizacji korzystnym 

rozwiązaniem byłaby współpraca 

między różnymi jednostkami 

i wydziałami urzędu miasta. 

Warto wspólnie ustalić lokalizacje 

przysiadaczy do testów w przestrzeni. 

Rekomendowane jest wykorzystanie 

informacji zebranych podczas 

przeprowadzonego spotkania, gdzie 

uczestnicy wskazali lokalizacje dla 

przysiadaczy.



Rekomendacje

Wśród wskazanych lokalizacji 
znalazła się między innymi Hala 
Mirowska, Rotunda, Rondo 
Wiatraczna, Plac Zawiszy, plac przed 
Kinem Muranów, ul. Białostocką, 
ul. Żeromskiego niedaleko Urzędu 
Dzielnicy Bielany, ścieżka rowerową 
przy wiadukcie Trasy AK w stronę 
parku Kępa Potocka.

Według uczestników testu 
odpowiednie miejsca dla przysiadaczy 
to takie, gdzie jest niedobór 
przestrzeni, np.: wąskie chodniki.            
Z drugiej strony zaprezentowany 
model w opinii uczestników spotkania 
zajmuje za dużo miejsca. Ławki są 
bardziej uniwersalne, nadają się do 
każdego typu przestrzeni i służą 
wszystkim grupom użytkowników.



INFORMACJE O TESTOWANIU ŁAWKI 
DO ODPOCZYNKU NA STOJĄCO

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWA

PROJEKT: Jerzy Porębski, Grzegorz Niwiński TOWARZYSTWO PROJEKTOWE

REALIZACJA PROTOTYPU: Bogdan Machnacki wraz zespołem INVESTIM S.A.

PROCES ZREALIZOWAŁY: Ludwika Ignatowicz, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA: Tomasz Kaczor


