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Wstęp
Badanie „Jakość życia w domu w czasie pandemii” realizowane było w okresie maj – sierpień 2021 r. Był to czas,
gdy ze względu na malejącą liczbę zachorowań oraz możliwość zaszczepienia się przeciwko wirusowi SARSCoV-2 ograniczenia, które w różnym stopniu dotyczyły nas od marca 2020 r., zostały zmniejszone bądź
zniesione. Wiele osób wróciło do życia w niemal całkowitej „normalności”. Dzisiaj wiemy jednak, że
dotychczasowa „normalność” należy już do przeszłości – zwłaszcza, jeśli jej elementem była praca
w modelu stacjonarnym, częste korzystanie z usług i rozrywki poza domem oraz traktowanie mieszkania głównie
jako sypialni.
Badanie prowadzone było więc w momencie, gdy – żyjąc wciąż jeszcze w warunkach pandemii, zagrożeni
kolejną falą zachorowań i kolejnym lockdownem – z pewnym dystansem mogliśmy ocenić już, co zmieniło się
przez ostatni rok. Zmiany, wokół których koncentrowało się badanie, dotyczą obszaru funkcjonowania
w mieszkaniach, które niemal z dnia na dzień stały się naszymi „mikroświatami”. Jest to zatem temat bliski
nam wszystkim, a zarazem nie do końca jeszcze rozpoznany i opisany w ramach systematycznej refleksji
badawczej. Badanie to potraktowaliśmy zatem jako eksploracyjne, przystępując do niego nie z szeregiem
precyzyjnie sformułowanych hipotez, a z przeświadczeniem, że codzienność większości z nas uległa zmianom,
z których wiele może okazać się trwalszych, niż sama pandemia. Chcieliśmy pokazać te zmiany jako element
urządzania się w nowej rzeczywistości, wymagającej faktycznego urządzenia na nowo naszych mieszkań. Jak
sobie z tym poradziliśmy? Które rozwiązania się sprawdziły, a które nie? Które zostaną z nami na dłużej? Te
pytania towarzyszyły nam w całym procesie badawczym.
Badaniem objęliśmy osoby w wieku 25-50 lat, aktywne zawodowo, mieszkające w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców. Chcieliśmy dotrzeć do osób, dla których konieczność spędzania większości czasu w domu mogła
okazać się szczególnym wyzwaniem, ponieważ ich „mikroświaty” nie należą do przestronnych. Dlatego kryterium
rekrutacji do badania było zajmowanie lokum o powierzchni nie większej niż 70 m2, usytuowanego w bloku lub
kamienicy .
Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Inicjowała je rozbudowana ankieta internetowa (CAWI –
Computer Assisted Web Interview), którą – pod warunkiem spełniania kryteriów rekrutacyjnych, mogła wypełnić
każda osoba posiadająca do niej link. W jej ramach staraliśmy się pozyskać od respondentów jak najbardziej
wyczerpujące informacje o tym, jak pod wpływem pandemii zmieniał się ich sposób korzystania z mieszkań,
a zarazem ich odczucia związane z przebywaniem w tej samej przestrzeni w czasie pracy, posiłków, zabawy,
odpoczynku. Pozyskaliśmy obszerny materiał ilościowy od 366 respondentów, wśród nich osób mieszkających
w pojedynkę , jak i w parach, z dziećmi i bez, w mieszkaniach poniżej 40 m2, ale i niemal 70-metrowych.
Najliczniej reprezentowane są osoby młodsze, od 20 do 35 roku życia (60% badanych), posiadające
wykształcenie na poziomie magisterium (71%) i wykonujące zawód należący do kategorii specjalistycznych
(54%). Jednocześnie sytuacja finansowa badanych jest dosyć zróżnicowana, choć najczęściej wskazywanym
średnim poziomem dochodu netto gospodarstwa domowego było 10 tys. zł i więcej (22%). Aż 40% osób
stwierdziło także, że ich sytuacja finansowa jest lepsza, niż rok temu, natomiast wg 45% nie uległa zmianie.
Ogółem rzecz biorąc, do badania zgłaszały się zatem osoby dobrze wykształcone, wykonujące pracę
wymagającą specjalistycznej wiedzy i umiejętności, co pociąga za sobą dość dobrą sytuację finansową.
Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są deklaracje wielu osób, że pod wpływem pandemii podjęły decyzję
o zmianie mieszkania na większe bądź na dom.
Rolą badania ilościowego było szerokie scharakteryzowanie sposobu, w jaki badani oceniają swoje mieszkania
i czy (a jeśli tak, to jak?) ocena ta zmieniła się pod wpływem pandemii. Przeanalizowaliśmy, które aspekty – jak
jakość powietrza, temperatura, światło, akustyka, funkcjonalność mebli, estetyka wystroju – stanowiły źródło
zadowolenia lub frustracji badanych, jakie zmiany wprowadzili w mieszkaniach w efekcie kolejnych lockdownów
i jakich obszarów one dotyczyły. Skupiliśmy się w szczególności na wątku pracy w domu, jako kwestii, która
zainicjowała najwięcej zmian w dotychczasowych sposobach korzystania z domowej przestrzeni. Ankieta
obejmowała także kwestię przyszłości – czy badani przewidują, że nadal będą spędzać więcej czasu w domu
i czy w związku z tym planują jakieś zmiany.
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Spośród osób biorących udział w ilościowej części badania wyłoniono grupę zainteresowaną podzieleniem się
z nami swoimi doświadczeniami w ramach jego jakościowej części. Przeprowadziliśmy 25 wywiadów
swobodnych – rozmów podporządkowanych liście poszukiwanych informacji, ale i otwartych na nie uwzględnione
na niej, ale istotne tematy. Dbaliśmy o jak największe zróżnicowanie respondentów, dzięki czemu uzyskaliśmy
bogate dane jakościowe, zapoznając się z wyzwaniami lockdownu m.in. z punktu widzenia singielki mieszkającej
w kawalerce, jak i pary z dwójką dzieci dysponującą dwoma lub trzema pokojami z kuchnią, osób, które mogły
urządzić w domu gabinet jak i takich, które pracowały w 3-metrowej garderobie lub w pokoju z małym dzieckiem
bawiącym się przy ich nogach. Jakościowa część badania, dzięki otwartej formule, pomogła nam nie tylko
pogłębić dane ilościowe, i lepiej je zinterpretować, ale także odkryć wątki, których pojawienie się w pewien
sposób przełamywało nasze pierwotne intuicje badawcze.
Nieco przewrotnie, ale w zgodzie z naturą socjologicznych dociekań można stwierdzić, że niespodziewane
wątki to spodziewany i pożądany efekt badań o charakterze eksploracyjnym. To dowód na to, że potoczne,
intuicyjne rozumienie zjawisk społecznych – zwłaszcza tak niespotykanych, jak powszechny, nagły lockdown
i zmiana miejskich bloków i kamienic w wielorodzinne, całodobowe mikroświaty – nie wyczerpuje ich złożoności.
Przede wszystkim jest to jednak asumpt do kolejnych, pogłębionych analiz pod kątem zachodzących zmian
społecznych. Badanie wpisuje się bowiem w nurt socjologii codzienności, w ramach której praktyki jednostek, ich
sposoby radzenia sobie z izolacją i budowaniem mikroświatów można traktować nie tylko jako wartościowy sam
w sobie przedmiot badań, ale i jako punkt odniesienia dla odkrywania i analizy szerszych zjawisk społecznych.
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Najważniejsze wnioski
Lockdown i spędzanie większej ilości czasu w mieszkaniu wpłynęło nie tylko na to, w jaki sposób z niego
korzystamy, ale istotnie mogło zmienić poziom satysfakcji z jakości naszego w nim życia. Interesowało nas, czy
takie zjawisko rzeczywiście wystąpiło, a jeśli tak, to co się na nie składa?

W ramach ankiety CAWI niemal ¾ osób (73%) stwierdziło, że
w okresie od marca 2021 r. zmienił się sposób, w jaki
oceniają swoje mieszkanie.
Wielogodzinne przebywanie w nim spowodowało, że badani zaczęli zwracać uwagę na kwestie, które do tej pory
im nie przeszkadzały, a często w ogóle nie znajdowały się w polu ich uwagi. Należą do nich przede wszystkim
akustyka, dostęp do światła dziennego, a także ilość mebli i roślin w mieszkaniu. Respondenci uważają
przede wszystkim, że w ich mieszkaniach jest za mało światła słonecznego, choć jednocześnie ci, którzy z ilości
światła są zadowoleni, wskazują z kolei na zbyt wysokie temperatury w porze letniej. Narzekają także na zbyt
duży hałas, zwłaszcza ten, na który nie mają wpływu – odgłosy remontów prowadzonych w innych mieszkaniach,
które nasiliły się w czasie lockdownu, hałas z pobliskiej ulicy, dzieci bawiące się na podwórku.
Wskazując, jakie trudności pojawiły się wraz z pandemią, jeśli chodzi o komfort przebywania w swoim
mieszkaniu, 58% respondentów podkreśla za małe oddzielenie przestrzeni zawodowej od prywatnej. Dla
niektórych badanych sam widok biurka np. w salonie lub sypialni sprawia, że mieszkanie przestaje być dla nich
domem, a staje się biurem. Jednocześnie bardzo niewielka grupa uczestników badania (13%) mogła sobie
pozwolić na wyznaczenie w domu odrębnego pomieszczenia tylko do pracy, co jest marzeniem większości
respondentów, a dla tych z nich, którzy planują zakup większego mieszkania – możliwość utworzenia w nim
gabinetu czy pracowni to jedno z ważniejszych kryteriów jego wyboru.
Przenikanie się sfery pracy i sfery odpoczynku, a nierzadko kolidowanie ze sobą aktywności prowadzonych
w domu powodowało zarówno niezadowolenie z braku odpowiednich warunków dla homeoffice (np. suszarka
z praniem widoczna w tle podczas wideokonferencji), jak i frustrację koniecznością dostosowania domowych
obowiązków do wymogów pracy (np. brak możliwości przygotowania posiłku w kuchni ze względu na partnera
pracującego w salonie, który jest z nią połączony). Niektóre osoby wskazywały na problem, który początkowo
wydawał się nam drugoplanowy, a mianowicie to, że funkcjonalność miejsca, w którym urządzano w domu
przestrzeń do pracy, zazwyczaj nie szła w parze z jego estetyką. Badani wskazywali, że biuro z krzesłem
odbierają klimat przestrzeni stworzonej do relaksu, że nie są dopasowane do pozostałych mebli, ponieważ ich
zakup dyktowany był przede wszystkim kwestiami ergonomii. Pojawiły się opinie, że wraz z pracą zdalną badani
przestali lubić swoje mieszkania, zaczęli się w nich dusić, zaczęło im w nich przeszkadzać coraz więcej rzeczy.
To między innymi z tych względów aż 34% badanych stwierdziło, że ocenia swoje mieszkanie gorzej, niż
przed pandemią.
Głównym czynnikiem obniżenia się komfortu przebywania w domu w czasie lockdownu jest fakt, że duża część
badanych dysponuje zbyt małymi mieszkaniami, lub mieszkaniami o mało funkcjonalnym rozkładzie. Małe,
źle rozplanowane mieszkanie to nie tylko nakładanie się na siebie wielu jego funkcji, to także poczucie nieładu,
nieporządku, zagracenia, „wchodzenia sobie na głowy”. Nie dziwi zatem fakt, że te osoby, które mogły sobie na
to pozwolić, pod wpływem pandemii podjęły – lub przyśpieszyły – decyzję o przeprowadzce. Lockdown
zmobilizował do poszukiwania nowego lokum, takiego, które będzie spełniało wymogi związane z modelem pracy
hybrydowej – którego badani spodziewają się także po zakończeniu pandemii, ale który jest jednocześnie dla
większości z nich bardziej atrakcyjny, niż praca wyłącznie zdalna lub wyłącznie w biurze.
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Wśród badanych była zatem grupa osób, która nie widząc szans na wprowadzenie w mieszkaniu odpowiednich
zmian związanych z pandemią, postanowiła zmienić mieszkanie w ogóle. Pozostali poszukiwali rozwiązań, które
miały na celu uczynić funkcjonowanie w domu bardziej znośnym, a nawet – przyjemnym.
Jak zatem badani radzili sobie z kwestiami, które przeszkadzały im w swobodnym korzystaniu ze
swojego mieszkania? A tym samym – jak dbali o swój komfort zarówno fizyczny jak i psychiczny? Wśród
stosowanych przed uczestników badania rozwiązań można wskazać:
inwestowanie w wyposażenie łazienki w celu uczynienia z niej domowego spa, miejsca zastępującego
zamknięte salony kosmetyczne i fryzjerskie, a zarazem stanowiącego łatwo dostępną odskocznię od
pracy i obowiązków domowych,
doposażanie kuchni w udogodnienia typu relingi, czy sprzęty jak thermomix, gofrownica, a nawet garnki
czy inne podstawowe akcesoria – przy czym konieczności przygotowywania posiłków w domu nierzadko
towarzyszyła także chęć eksperymentowania w kuchni, wypróbowywania przepisów,
doposażanie mieszkania nie tylko w meble potrzebne do pracy, ale także w sofy, fotele, pod kątem
przeniesienia się życia towarzyskiego do mieszkania w razie kolejnych lockdownów,
wymiana lub dodawanie elementów dekoracyjnych, drobne remonty, np. malowanie mające na celu
rozjaśnienie pomieszczenia,
wykorzystywanie elementów dekoracyjnych do wydzielania przestrzeni w mieszkaniu – np. odgradzanie
miejsca pracy i miejsca wypoczynku, znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, dużą rośliną,
tworzenie „mobilnych” wnętrz, czyli przede wszystkim wyposażanie ich w meble, które łatwo przesunąć
w zależności od funkcji, jaką w danej chwili ma pełnić pomieszczenie (np. salon jako biuro, siłownia oraz
sala kinowa w różnych momentach tego samego dnia),
zakup sprzętów, które umożliwiły ćwiczenie w domu i spowodowały, że nierzadko okazało się ono
wygodniejsze i bardziej efektywne, niż dojeżdżanie do szkoły jogi, siłowni czy klubu fitness,
zmiana sprzętów służących rozrywce – konkurencją dla telewizorów stają się rzutniki, projektory, duże
monitory służące do gier, co powoduje także konieczność innej aranżacji salonów, niż tradycyjna
kanapa ze stolikiem kawowym umiejscowiona w odległości kilku metrów od ekranu telewizora,
intensywniejsze wykorzystywanie niektórych „nieaktywnych” do tej pory przestrzeni w mieszkaniu – np.
przedpokój zamieniony w tymczasową siłownię czy salę zabaw, urządzanie „mini ogrodów” na
balkonach, a także wyposażanie balkonów w meble (stoliczki, krzesełka, czasem nawet tylko karimaty),
dostrzeżenie dekoracyjnych funkcji oświetlenia, np. inwestowanie w oświetlenie wieczorne, aranżowanie
nowych źródeł światła tak, aby tworzyły klimat wypoczynku, relaksu,
w kontrze do kupowania sprzętów, mebli czy innych przedmiotów – dążenie do minimalizmu,
ograniczanie zakupów, nacisk na pozyskiwanie np. używanych mebli zamiast nowych, porządkowanie
i „odgracanie” mieszkania.
Powyższe przykłady rzucają światło nie tylko na to, jak badani radzili sobie z łączeniem pracy i życia prywatnego
w jednej przestrzeni, ale także dają dowód na to, że czasem nawet najmniejsza inwestycja może istotnie
poprawić jakość czasu spędzanego w mieszkaniu. Warunkiem podstawowym jest oczywiście to, że samo
mieszkanie oferuje nam odpowiednią ilość przestrzeni – w innym przypadku, co podkreślali niektórzy badani,
każda próba zmiany jest jak kostka domino i wpływa na niemal całe mieszkanie, co jest w ich opinii zarówno
zniechęcające, jak i zbyt kosztowne. Czekają oni ma możliwość powrotu do pracy z biurze, a jeśli ich na to stać –
kupują/planują zakup większego mieszkania.
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Osoby planujące przeprowadzkę podkreślają, że lockdown uświadomił im, na co zwracać uwagę urządzając się
w nowym mieszkaniu czy domu, a co stanowi wykładnię dobrze zaaranżowanego wnętrza – np. dużo
funkcjonalnych miejsc do przechowywania, wydzielenie poszczególnych przestrzeni, odpowiedniej wielkości
i rodzaju meble. Jednocześnie zdecydowana większość badanych, wprowadzając zmiany lub je planując
w swoich mieszkaniach, nie korzystała i nie planuje korzystać z pomocy profesjonalistów, jak architekci czy
dekoratorzy wnętrz – czy to ze względu na obawę przed zbyt wysoką ceną ich usług, czy przekonanie, że sami
najlepiej znają swoje oczekiwania i potrzeby. Niewielkiej gotowości do korzystania z profesjonalnej pomocy przy
urządzaniu mieszkania towarzyszy jednocześnie coraz większa odwaga w inwestowania w rozwiązania
postrzegane długo jako „luksusowe” – jak klimatyzacja czy robot sprzątający. W sytuacji, gdy mieszkanie staje
się miejscem, w którym spędzamy w ciągu dnia najwięcej czasu, okazują się dobrami pierwszej potrzeby.

Pandemię można zatem uznać za przyśpieszoną i wymuszoną
lekcję domowej architektury i ergonomii, w czasie której
mankamenty naszych mieszkań dały o sobie znać w takim
stopniu, że nie można było już dłużej ich ignorować.
Jeśli udało się im zaradzić lub poszukać wygodniejszego lokum, to okazywało się, że mieszkanie może zapewnić
realizację niemal wszystkich potrzeb, które do tej pory wymagały, aby z niego wyjść. Lockdowny przyczyniły
się również do częstszego sięgania do dóbr technologicznych i rozwiązań wcześniej uważanych za luksusowe
(klimatyzacja, projektory, urządzenia kuchenne typu Thermomix etc.) Analizując zmiany sytuacji mieszkaniowej
pod wpływem pandemii trudno nie oprzeć się wrażeniu, że szczególnie w tej sferze widoczne jest przyśpienie
procesów indywidualizacji – dobrze urządzone, wygodne i gustowne mieszkanie sprawia, że wiele aktywności
wygodniej jest realizować w ogóle go nie opuszczając.
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Sytuacja mieszkaniowa badanych
Połowa badanych w ramach ankiety CAWI (186 osób, tj. 51%) mieszka w bloku wybudowanym w XX w.
(wykres nr 1). Co trzeci respondent mieszka w bloku z XXI w., pozostali, tworzący najmniejszą grupę, to
mieszkańcy kamienic. Respondenci posiadający dzieci (zarówno pary, jak i single), częściej mieszkają w blokach
wybudowanych w XXI w., a ci, którzy dzieci nie mają – w blokach z XX w.
Wykres 1: Typ zamieszkiwanego budynku (N=366)

W zajmowanym obecnie mieszkaniu badani mieszkają najczęściej dość krótko – więcej, niż rok, ale mniej, niż
3 lata (wykres nr 2). Odpowiedzi takiej udzieliło 125 osób (34%). Co piąty badany mieszka w swoim mieszkaniu
dłużej, niż 10 lat. Warto podkreślić, że pary z dziećmi częściej deklarują dłuższy staż zamieszkiwania obecnego
lokum, niż pary bez dzieci (co ma związek m.in. z tym, że pary z dziećmi są jednocześnie w wyższych grupach
wiekowych, niż pary bez dzieci). Podobna różnica dotyczy singlów z dziećmi i bez dzieci.
Wykres 2: Długość czasu zamieszkiwania w obecnym mieszkaniu (N=366)

Osoby, które zadeklarowały, że obecne mieszkanie zajmują krócej, niż rok – a zatem przeprowadziły się
w okresie, w którym obowiązywały już obostrzenia związane z pandemią COVID-19, a tym samym zachodziły
zmiany w sposobie wykorzystywania przestrzeni domowych – zapytano, na ile decyzja o przeprowadzce
związana była właśnie z koniecznością dostosowania warunków mieszkaniowych do nowych wyzwań. Wśród 46
osób, które w ciągu roku poprzedzającego badanie zmieniły mieszkanie, zdecydowana większość, bo 28 osób,
stwierdziło, że decyzja ta w ogóle nie była związana z pandemią. Jedynie 3 respondentów zadeklarowało, że
miała ona związek wyłącznie z pandemią. Wśród pozostałych 15 osób opinie były niejednoznaczne, z przewagą
tych, że pandemia wywarła pewien wpływ na decyzję o przeprowadzce.
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Największa grupa badanych – 118 osób, tj. 32%, zajmuje mieszkanie o powierzchni między 40 a 50m
(wykres nr 3). Pozostali badani tworzą 3 niemal równoliczne grupy – lokatorów mieszkań o powierzchni poniżej
2
2
2
40 m (21%), o powierzchni między 51 a 60 m (23%) oraz między 61 a 70 m (23%). Liczebność gospodarstwa
domowego jest związana z wielkością mieszkania – pary z dziećmi częściej mieszkają w większych
mieszkaniach, niż pary bez dzieci czy single, a wśród tych ostatnich – single z dziećmi częściej mają większe
mieszkania, niż single bez dzieci.
Wykres 3: Powierzchnia mieszkań respondentów (N=366)

Mieszkania badanych najczęściej składają się z 3 pomieszczeń (wliczając kuchnię, jeśli stanowi oddzielne
pomieszczenie), a zatem są to mieszkania 2-pokojowe z kuchnią (wykres nr 4). Taką sytuację mieszkaniową
zadeklarowało 165 osób (tj. 45% respondentów). Pozostali badani częściej mają mieszkania o większej liczbie
pomieszczeń.
Wykres 4: Liczba pomieszczeń w miejscu zamieszkania (N=366)

Pary bez dzieci najczęściej zajmują mieszkania z 3 pomieszczeniami, pary z dziećmi – niemal równie często
mieszkania z 3, jak i 4 pomieszczeniami. Niemal co 2 singiel bez dzieci mieszka w mieszkaniu
z 3 pomieszczeniami, podobnie jak zdecydowana większość singli z dziećmi. Zależność między liczebnością
gospodarstwa domowego a liczbą pomieszczeń nie jest zatem tak wyraźna, jak w przypadku powierzchni
mieszkań. Pary i single z dziećmi, choć najczęściej dysponują podobną liczbą pomieszczeń, co respondenci bez
dzieci, to jednocześnie mają mieszkania o większej powierzchni (czyli z większymi pomieszczeniami).
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Sposób postrzegania mieszkania po doświadczeniach
związanych z lockdownem
Bardzo istotnym elementem badania było określenie, czy i w jaki sposób badani zmienili pod wpływem pandemii
sposób, w jaki postrzegają swoje mieszkania. W ramach ankiety internetowej ponad dwie trzecie osób (73%)
zadeklarowało, że na przestrzeni ostatniego roku sposób, w jaki oceniają swoje mieszkanie, uległ
zmianie. Osoby te deklarują, że większą uwagę zwracają na następujące aspekty (wykres nr 17):
głośność (55% wskazań),
ilość mebli (53% wskazań)
dostęp do światła dziennego (49% wskazań),
ilość roślin (48% wskazań).
W mniejszym stopniu badani zaczęli zwracać uwagę na temperaturę (38% wskazań), ilość elementów
dekoracyjnych (33%) oraz wilgotność (17%).
Wykres 5: Aspekty, na które respondenci zwracają większą uwagę, jeśli chodzi o ocenę swojego
mieszkania na przestrzeni ostatniego roku (N=366)

Badani zostali poproszeni o ocenę swojego mieszkania właśnie w tych aspektach. Oceny formułowali na skali od
-2 (dana cecha występuje w zbyt małym natężeniu), przez 0 (stan optymalny) do 2 (dana cecha występuje w zbyt
dużym natężeniu).
W ocenie badanych (wykres nr 17) ich mieszkania najbardziej bliskie stanowi optymalnemu są w aspekcie ilości
roślin (średnia ocen na skali od -2 do 2 wynosi 0,1, czyli stan niemal optymalny), poziomu wilgotności (-0,2)
oraz temperatury (0,3). Badani z różnych kategorii nie różnią się istotnie w tych ocenach.
Nieco oddalona od optymalnej jest średnia ocena ilości mebli w mieszkaniach respondentów. Wynosi 0,4
i oznacza, że badani chcieliby, aby w ich mieszkaniach było nieco mniej mebli – dotyczy to zwłaszcza par
z dziećmi (średnia 0,6). W przeciwieństwie do ogółu, respondenci z kategorii „single z dziećmi” chcieliby
dysponować nieco większą ilością mebli (średnia -0,5).
Jeszcze mniej zadowoleni badani są w kontekście ilości elementów dekoracyjnych w swoich mieszkaniach.
Średnia 0,7 wskazuje, że chcieliby, aby było ich więcej, co dotyczy zwłaszcza respondentów, którzy mieszkają
sami lub w parze, ale bez dzieci (średnia ocen wynosi 0,8).

10

11

Głośność jest kolejnym aspektem, który badani oceniają jako nieoptymalny – średnia ocen wynosi 0,9, a zatem
respondenci odczuwają, że ich w ich mieszkaniach jest za głośno. Uważają tak zwłaszcza respondenci
mieszkający bez dzieci (samotnie – średnia 0,9 lub w parze – średnia 1,1), a także respondenci z kategorii „inna
sytuacja” (średnia 0,9).
Podobnie oceniana jest kwestia nasłonecznienia – średnia ocen -0,9 oznacza, że badani uważają swoje
mieszkania za mające zbyt mały dostęp do światła słonecznego.
Wykres 6: Postrzeganie swojego mieszkania w poszczególnych aspektach – średnie ocen* (N=366)
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* Badani formułowali oceny na skali od -2 (dana cecha występuje w zbyt małym natężeniu), przez 0 (stan optymalny) do 2
(dana cecha występuje w zbyt dużym natężeniu).

Aż 34% respondentów stwierdza, że pod wpływem pandemii COVID-19 zaczęli oceniać miejsce, w którym
mieszkają, bardziej negatywnie (wykres nr 18). Nieco bardziej krytyczni wobec swojego mieszkania,
w porównaniu z ogółem badanych, są respondenci reprezentujący pary bez dzieci. Największa grupa badanych –
47% deklaruje, że sposób, w jaki oceniają swoje mieszkanie, nie uległ zmianie pod wpływem pandemii, a 19%
osób twierdzi, że zaczęło postrzegać je bardziej pozytywnie.
Wykres 7: Zmiana sposobu oceny swojego mieszkania przez respondentów pod wpływem pandemii
COVID-19 (N=366)

PRZYCZYNY NEGATYWNEGO POSTRZEGANIA MIESZKANIA
W czasie pandemii mieszkania respondentów były obszarem wielu wyzwań związanych z koniecznością
wzajemnego dopasowania warunków, jakie oferują, z licznymi nowymi funkcjami, jakie musiały zacząć pełnić.
Nie wszystkie mieszkania sprostały tym wyzwaniom, czego efektem była narastająca frustracja ich lokatorów
prowadząca – o ile było to możliwe finansowo – do poszukiwania nowego lokum.
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Jeśli chodzi o to, które wyzwania okazały się dla respondentów najtrudniejsze w czasie pandemii w kontekście
ich warunków mieszkaniowych i pracy zdalnej (wykres nr 19), to biorą pod uwagę wyniki ilościowej części
badania należy wymienić przede wszystkim:
za małe oddzielenie przestrzeni zawodowej od prywatnej, wskazywane przez 58% badanych,
brak / niedostateczny dostęp do otwartej przestrzeni typu balkon/taras/ogródek – dokuczliwe dla 44%
badanych,
trudności z utrzymaniem porządku w domu, odczuwane przez 43% badanych (w tym zwłaszcza
respondentów reprezentujących pary z dziećmi – co drugi respondent wskazał, że trudności te są jednym
z najtrudniejszych wyzwań w trakcie pandemii).
Pozostałe wyzwania były wskazywane przez respondentów rzadziej – dla co trzeciego wyzwaniem była zbyt
mała ilość miejsca do ćwiczeń sportowych czy niewygodne, niefunkcjonalne meble, a także za mało miejsca na
pracę/naukę dla wszystkich domowników.
Wykres 8: Wyzwania związane z warunkami mieszkaniowymi, jakie pojawiły się w trakcie pandemii
COVID-19 (N=366)

Opinie wyrażane przez badanych w jakościowej części badania w dużej mierze odpowiadają tym wskazanym
powyżej. Większość z nich podjęła wiele starań o to, by w czasie lockdownu i pandemii uczynić swoje
mieszkanie jak najbardziej komfortowym miejscem zarówno pracy, jak i innych aktywności. Nielicznym udało się
osiągnąć ten cel w pełni, wielu rozmówców dostrzega mniejsze bądź większe mankamenty – czy to wynikające
z konieczności pracy w ramach home office czy istniejące już wcześniej, ale niezauważane bądź dające się
ignorować.
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Za mała przestrzeń i przenikanie się różnych przestrzeni
Wśród osób, które pod wpływem pandemii zaczęły postrzegać swoje mieszkanie w sposób negatywny głównie
z powodu zbyt małej przestrzeni do swobodnego łączenia w nim różnych aktywności znajdują się zarówno te
dysponujące najmniejszym, jak i największym metrażem w grupie objętej badaniem. Wiele zależy bowiem nie
tylko od metrażu mieszkania, ale także od rozkładu pomieszczeń, liczby lokatorów, ich codziennych aktywności
oraz osobistych preferencji dotyczących stylu pracy i wypoczywania.

W tym momencie nie [lubię swojego mieszkania]. Ale to właśnie głównie przez to, że muszę w nim
pracować. Bo kiedy tylko w nim mieszkałam, odpoczywałam. To bardzo je lubiłam. (…) Ale mimo
wszystko ilość czasu, który muszę spędzać na tych kilkudziesięciu metrach, jest po prostu zbyt duża.
(kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) zaczęłam się w tym mieszkaniu dusić i uznałam, że potrzebuję większego mieszkania (…) zaczęłam
w nim widzieć coraz więcej wad, (…) jak przebywałam w nim więcej to zaczęło mi w nim dużo rzeczy
przeszkadzać i uznałam, że wiele rzeczy jest źle pomyślanych w ogóle w moim mieszkaniu, że jest
niepraktyczne. (…) takie nieustawne to mieszkanie po prostu, że nie dało się tych biurek jakoś tak
ogarnąć, żeby każdy z nas mógł w spokoju pracować (…) po prostu mieszczenie się w sypialni,
w salonie, więc jakby zabieranie takiego mieszkaniowego, zwykłego życia domowego. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
Przenikanie się życia zawodowego i rodzinnego, brak wyraźnej granicy między czasem pracy a czasem wolnym,
były wątkiem pojawiającym się w wypowiedziach wielu badanych. We wcześniejszej części raportu podkreślano,
że źródłem dyskomfortu dla badanych pracujących zdalnie jest zakłócanie czasu i przestrzeni pracy przez inne
aktywności domowe. Równie ważnym problemem jest fakt, że to praca ingeruje w życie domowe, często
wymusza dostosowywanie do siebie sposobu wypoczywania, spożywania posiłków, co nie sprzyja utrzymaniu
life-work balance. W zbyt małych, źle rozplanowanych mieszkaniach work i life toczą się obok siebie i wzajemnie
się zakłócają. Niegdyś lubiane mieszkanie staje się za ciasne, a biurowe sprzęty odbierają mu dotychczasowy
klimat.

To co mi się nie podoba (…) nie mogę za bardzo zmienić swojego otoczenia, bo ten jeden sypialniany,
salonowy pokój jest dla mnie jednocześnie miejscem wypoczynku, sypialnią oraz miejscem pracy (…)
na co dzień i w ciągu tygodnia, po prostu przebywam w tym jednym miejscu, w takim czworokącie
kuchnia, sypialnia, biuro, sofa i to wszystko jest na tych kilku metrach tutaj rozplanowane, nie
zmieniam otoczenia, to to jest dla mnie najgorsze. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
(…) musieliśmy sobie dokupić nowy sprzęt, nowe meble, co sprawiło, że w domu zrobiło się znacznie
mniej miejsca, ponieważ wjechały dwa nowe biurka, no i generalnie trochę dom przestał być przez
nas traktowany jak dom, a bardziej jako miejsce pracy. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
Ale rzeczywiście bardzo zaczęło mnie irytować to, że nie mam drugiego pokoju, w którym mogłabym
na przykład tylko pracować albo spać. Wiec mimo tego, że u mnie te meble są, no mam osobne łózko
i osobną kanapę i osobne biurko, to mimo wszystko to jest w jednym pomieszczeniu i to że ja przejdę
trzy kroki z jednego miejsca do drugiego po pracy nie sprawiało, że czułam, że zamknęłam za sobą
jakby dzień. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Skupienie w czasie lockdownu wielu różnych funkcji w przestrzeni mieszkania spowodowało zablokowanie
możliwości swobodnego korzystania z jego poszczególnych części – dotyczy to głównie salonu jako
pomieszczenia najintensywniej wykorzystywanego do różnych aktywności. Salon zamieniony na miejsce pracy,
połączony z kuchnią uniemożliwiał korzystanie z niej np. w czasie spotkań on line. Salon to także pomieszczenie
z telewizorem czy sprzętem do gier – oglądające bajki lub bawiące się dzieci stanowiły dość uciążliwe tło dla
pracującego rodzica. W kawalerce kanapa była zarówno miejscem pracy, jak i wypoczynku.

Różne sfery życia zaczęły na siebie nachodzić, bo mój mąż ma często spotkania przez Internet,
a ponieważ on pracuje w salonie, salon jest otwarty na kuchnię, no to ja na przykład nie mogłam
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zrobić dziecku naleśników, bo nie mogłam włączyć miksera. Musiałam dostosować zrobienie
naleśników do jego pracy, (…) musiałam wymyślić jakiś sposób, wykorzystać jakąś inną przestrzeń, na
przykład chodziłam do pokoju drugiego, zamykałam się i miksowałam te naleśniki. To też było takim
dodatkowym czynnikiem takim męczącym, że nie mogę normalnie korzystać z normalnej
funkcjonalności w różnych przestrzeniach. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Bardzo mnie denerwuje to, że mam niewielką przestrzeń. (…) to taka główna rzecz, która się zmieniła
podczas tej pandemii dla mnie. (…) jak dwa lata temu kupiłam wygodną kanapę to już bardzo mnie
cieszyło, że o teraz mam tutaj miejsce do odpoczynku po pracy. Wracałam sobie i telewizor pomogli
mi powiesić koledzy na ścianie, zamiast żeby stał na szafce. Więc powiedzmy, że ta część taka
relaksacyjna no to już tutaj była urządzona, ale zupełnie nie było takiej części stricte pod pracę.
(kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Nie tylko praca zdalna była przyczynkiem do krytycznej oceny metrażu swojego mieszkania i możliwości, jakie
w związku z tym oferował w czasie lockdownu. Jak wspomniano wyżej, wszelkie mankamenty zauważane już
przed pandemią w jej trakcie zwykle stawały się jeszcze bardziej widoczne i dokuczliwe, przekładając się na
poczucie zamknięcia i ogólnej niewygody.

(…) mam bardzo małą łazienkę. (…) muszę mieć najmniejszy brodzik. Wszystko takie małe. (…) bardzo
mały przedpokój też mam. Kuwetę dla kota mam w szafce. We froncie jest dziura zrobiona na
zamówienie i kot wchodzi do szafki. Nie mam tak naprawdę gdzie tej kuwety postawić, żeby nie
przeszkadzała, żeby się w nią nie wchodziło. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Małe przestrzenie utrudniały realizowanie w domu czynności, które do tej pory umiejscowione były wyłącznie
bądź w dużej części poza nim, lub nie musiały ustępować wymogom pracy zdalnej. Należy do nich m.in.
przygotowywanie i jedzenie posiłków, wypoczynek czy aktywność fizyczna.

(…) trudno mi jest powiedzieć ile kuchnia ma metrów ale mało, to jest tak, że dwie osoby to już jest
tłum (…) nie ma na przykład miejsca na zmywarkę, co mnie bardzo boli (…) trzeba by to było
kompletnie przearanżować. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
(…) jest to wszystko w jednym pokoju (…) i jeśli chcę na przykład nie wiem sobie poćwiczyć jogę czy
coś to też muszę poskładać sobie rzeczy, poprzestawiać. Przesunąć suszarkę na pranie i złożyć stolik,
przesunąć krzesło i dopiero wtedy mogę mieć miejsce gdzieś tam w pokoju na jakieś rzeczy. (…)
Chciałam kupić rowerek no, ale on by mi się nie zmieścił. (…) to już by był kolejny przedmiot, o który ja
się potykam. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) tam [na balkonie] się suszyło pranie, bo gdyby było w domu, no to bym nie miała gdzie ustawić tej
deski do prasowania [w roli stolika pod laptop], żeby na niej przeprowadzić zajęcia, więc to było,
to takie powiedzmy kombinacje trochę alpejskie. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Konieczność spędzania w mieszkaniu dużo większej ilości czasu wywołała u niektórych badanych (zwłaszcza
mieszkających z dziećmi) poczucie, że wszyscy „siedzą sobie na głowach”. W przypadku jednej z rozmówczyń
sytuacji nie poprawiało nowe hobby męża, które anektowało wspólną przestrzeń.

Dodatkowo mojego męża hobby nam tutaj przeszkadzało, bo mój mąż się na tym bardzo skupił, a to
są samochody i drony. Miałam wrażenie, że się uzależnił od zakupów przez AliExpress. U nas
w zasadzie codziennie był pan z dostawą, bo po prostu mój mąż ciągle coś dokupował do tych
dronów. (…) Ja dostawałam pod tym kątem szału, bo zaczęło nam narastać i ja naprawdę nie miałam
gdzie tego upychać. (…) to było bardzo upierdliwe za przeproszeniem, to jego hobby, siedzenie
i lutowanie i robienie bałaganu. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
To było uciążliwe dlatego, że myśmy siedzieli wszyscy na tej małej przestrzeni, myśmy się cały czas
o siebie gdzieś tam potykali. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
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Podsumowaniem wątku zbyt małej przestrzeni mieszkania w stosunku do ilości funkcji, jakie musi pełnić, może
być obrazowe porównanie jednej z rozmówczyń dotyczące prób dostosowania swojego lokum do wymogów
związanych z pracą, próbą aktywności fizycznej i wypoczynkiem:

(…) trochę się czułam jakbym układała klocki tetris wszędzie w mieszkaniu. (kobieta, singielka,
mieszkanie poniżej 40 m2)
Warto jednak podkreślić, że nie każdy badany, który dostrzega przenikanie się w jego mieszkaniu różnych funkcji
i przestrzeni, uważa to za uciążliwe. Jest to zatem zależne także od osobistych preferencji dotyczących tego, jak
powinno wyglądać mieszkanie i w jaki sposób chciałoby się w nim funkcjonować.

(…) jeżeli chodzi jakieś tam rozrywki takie typowo domowe, to też trudno powiedzieć, że jest to jakoś
podzielone na strefy, no bo w całym mieszkaniu równie dobrze te rozrywki można uskuteczniać,
dziecko się bawi w każdym pomieszczeniu, nie jest tak, że dziecko nie ma wstępu do sypialni rodziców,
czy zabawki nie mają wstępu do dużego pokoju, raczej nie jesteśmy tym rodzajem ludzi, więc to
wszystko jest takie przemieszane. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
(…) [miejsce pracy] to jest salon, (…) w mieszkaniu, jeżeli odpoczywam no to jest albo sypialnia albo
jest to sofa i ta część można powiedzieć, którą zaadoptowałem do pracy no też służy jako telewizor
czy jako ekran do przeglądania zdjęć. [Brak oddzielenia strefy pracy i odpoczynku] nie przeszkadza mi
jakoś tak bardzo, raczej to nie jest tak, że mi się przypomina praca, gdy oglądam film, raczej chodzi
o oddzielenie takie funkcjonalne bardziej niż emocjonalne. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
Brak lub zbyt mały/zaniedbany balkon
Jak wskazano wcześniej, w czasie lockdownu balkony stały się dla niektórych badanych miejscem wypoczynku,
oferującym namiastkę wyjścia z domu, zmiany otoczenia. Były także przestrzenią realizacji pasji ogrodniczej
i tym samym zyskały walory estetyczne. Jeśli tylko otoczenie budynku temu sprzyjało (brak sąsiedztwa np.
głośnej ulicy), aby móc wypocząć na balkonie wystarczył najmniejszy stolik, krzesło czy karimata. Nie dziwią
zatem wypowiedzi badanych pozbawionych tej możliwości, którzy podkreślają, że brak balkonu czy tarasu
potęgował w nich poczucie zamknięcia.

Więc, nie mam też balkonu, co mocno wpływa na poczucie domknięcia. (…) balkonu nie mam od
dawna, ale teraz rzeczywiście zaczęło to doskwierać. (mężczyzna, singiel, mieszkanie poniżej 40 m2)
Bardzo bym chciała mieć balkon. I chociaż po to, żeby móc suszyć, poopalać się, usiąść sobie po prostu
rano jak jest ładnie i wypić kawę. Tak balkon bardzo bym chciała mieć, ale niestety. (kobieta, rodzina
2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Okazuje się jednak, że posiadanie balkonu to dopiero połowa sukcesu. Jeśli jest on zbyt mały, wychodzi np. na
ruchliwą ulicę lub jest po prostu zaniedbany i z braku miejsca w domu służy np. za graciarnię czy suszarnię, to
także nie jest traktowany jako potencjalna przestrzeń wypoczynku.

(…) mam bardzo mały balkon i czuję się rzeczywiście zamknięta jak w klatce, jeżeli nie mogę z tego
mieszkania wyjść. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Mamy balkon, natomiast ktoś kto projektował ten balkon, nie wiem co miał w głowie, ponieważ tam
się nie zmieści ani suszarka na ubrania, stolik też nie bardzo z krzesłem, poza tym mamy widok
w bezpośrednim sąsiedztwie, jakieś 20 metrów dalej przebiega linia tramwajowa, a potem mamy
drogę szybkiego ruchu. To nie są też takie okoliczności do wypoczywania na zewnątrz. (kobieta, para,
mieszkanie 40-50 m2)
(…) mamy balkon taki 80cm na 80cm, no może metr na metr, to brakowało nam takiej przestrzeni do
wyjścia na zewnątrz. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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(…) raczej nie nazwałabym balkonu miejscem wypoczynku, tam jest też moje królestwo roślinne,
mocno zaniedbane ostatnio, w tym momencie jest to obraz nędzy i rozpaczy, to jest taka moja
graciarnia, więc nie jest to takie miejsce do relaksu typu usiądę sobie z książką, absolutnie nie (…) pod
tym względem oceniam kiepsko, że nie mam takiego miejsca, okej to też nie jest jakaś strasznie mała
przestrzeń, ale no jednocześnie jest to jakieś tam zamknięcie. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60
m2)
Zagracenie, brud i nieporządek
Po za małym oddzieleniu przestrzeni zawodowej i prywatnej, braku dostępu do balkonu czy ogródka, trzecią
kategorią wyzwań, z jaką mierzyli się badani, są trudności związane z utrzymaniem w domu porządku.
Rozmówcy w ramach jakościowej części badania podkreślają przede wszystkim, że mają wrażenie zagracenia
swoich mieszkań, zwłaszcza że w związku z pracą zdalną pojawiły się w nich czy to nowe meble, czy sprzęty lub
inne przedmioty potrzebne do pracy.

(…) jest to trochę takie zagracenie. Musiałam się do tego przyzwyczaić, że już tutaj ten salon nie ma
takiej funkcji jaką miał wcześniej, tylko no w tygodniu jest też kawałkiem mojego biura. (kobieta,
rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Te wszystkie segregatory które muszę przechowywać cały czas, to wiadomo to mi nie odpowiada, bo
to zagracenie. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Z wypowiedzi jednej z osób badanych wynika, że biorąc pod uwagę niewielki metraż mieszkania owo zagracenie
jest niejako wpisane w jego odbiór – mimo że jest zadowolona z wyglądu i funkcjonalności swoich mebli, to
jednocześnie podkreśla nieunikniony efekt zatłoczenia.

(…) przedmioty [np. meble] są ładne, ale ponieważ jest ich dużo, to robi się wrażenie zagracenia,
dominacji tych przedmiotów nad przestrzenią, takiego przytłoczenia. One wszystkie są potrzebne,
a więc nie można ich wyrzucić, ale są no i jest po prostu ich bardzo dużo i to jest ten problem. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Poczucie nieporządku, zagracenia często związane jest także z niefunkcjonalnymi rozwiązaniami czy to w danym
mieszkaniu (brak odpowiednich mebli czy nieoptymalna aranżacja przestrzeni), czy w całym budynku (np. brak
komórek lokatorskich, rowerowni).

(…) nie mamy telewizora, mamy własne centrum rozrywki w postaci komputera stacjonarnego,
takiego mocarnego, co pociągnie dobrą grę i tak dalej, i ta sofa, która nie może być za blisko, nie
może być za daleko, no masakra pod tym względem, więc jest takie poczucie okropnej prowizorki, jest
właśnie ten komputer stojący na takim małym stoliku kwadratowym z Ikei, który można tam jakoś
tam w miarę przesuwać, ale no kable się plączą na pół mieszkania w związku z tym, dziecko się o to
potyka, wszyscy się o to potykają, ta sofa jakaś taka beznadziejna, stara (…). (kobieta, rodzina 2+1,
mieszkanie 51-60 m2)

Budynek ma tą wadę, że nie ma rowerowni, nie ma też jakiś
stojaków przed samym budynkiem i często trzymamy
rowery po prostu w domu i to jest mały dyskomfort, chociaż
kuchnia jest dosyć długa i tam się rowery mieszczą, no to
jednak one są tam gdzie domyślnie być nie powinny.
(mężczyzna, para, mieszkanie 51-60 m2)
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Niektórzy badani wskazywali także na to, że ich mieszkania wydają się im pod wpływem pandemii nie tylko
bardziej zagracone, ale i brudniejsze (mimo że teoretycznie mają więcej czasu na porządki i sprzątanie).
Czasami jest to wrażenie wynikające z faktycznego nagromadzenia się śmieci (np. pudełek po zamawianym
jedzeniu), a czasami raczej ze zmęczenia określoną przestrzenią i odczuwanymi w niej niedogodnościami, od
których trudno uciec.

(…) jeżeli chodzi o posiłki to zdecydowanie bardzo dużo zamawiamy na wynos rzeczy, z dowozem do
domu, średnio to są dwa razy w tygodniu, pewnie z początku były to nawet trzy, cztery razy
w tygodniu zamawialiśmy, (…) i wiążące się z tym sterty śmieci w kuchni, no jeden z takich najmniej
przyjemnych efektów, jakichś tam skutków ubocznych tego. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60
m2)
(…) mam takie poczucie, że to mieszkanie zarosło brudem, zostało zagracone przez te właśnie
miesiące, i to jest chyba jakaś taka najbardziej negatywna strona, trudno powiedzieć dlaczego, mam
wrażenie, że w czasach jak jeszcze wychodziliśmy z domu po prostu tu było jakoś czyściej. Mimo, że
siedzimy tu non-stop, możemy włączyć pralkę, obiad przygotować, kwiatki podlać i tak dalej (…) czuję,
że jest tu bardziej brudno i jest większy bałagan, nie wiem z czego to wynika. (kobieta, rodzina 2+1,
mieszkanie 51-60 m2)
Hałas
Jak podkreślano wcześniej, przy okazji wymieniania źródeł dyskomfortu w pracy zdalnej, wielu badanych za
szczególnie uciążliwy aspekt zwiększonej ilości czasu spędzanego w mieszkaniu uważają różnego rodzaju
hałasy – czy to umiejscowione poza mieszkaniem, czy – rzadziej – w nim.
Jednym z głównych źródeł hałasów są sąsiedzi, którzy albo podejmują działania generujące głośnie dźwięki
(remont, gra na instrumencie muzycznym), albo odgłosy ich życia codziennego towarzyszą badanym po prostu
z uwagi na zbyt słabo wygłuszone mieszkanie (np. z powodu cienkich ścian w budynku).

Przeszkadza mi to, że sąsiad gra na pianinie i nie mam się jak wyciszyć. Zaczął grać jakiś czas temu.
Przeszkadza mi to, że na przykład słyszę wszystkie odgłosy z klatki. (kobieta, singielka z dzieckiem,
mieszkanie 40-50 m2)
W momencie pandemii ludzie zaczęli realizować jakieś prace remontowe w mieszkaniach, głośno
pracujące wiertarki i różnego rodzaju sprzęty. To było niekorzystne. (kobieta, singielka z dzieckiem,
mieszkanie 51-60 m2)
(…) przed pandemią no to dużo więcej czasu gdzieś się spędzało, na przykład weekendy niekoniecznie
się było w domu, teraz no właśnie mam możliwość posłuchać sąsiadów niestety i mieć tego dosyć
trochę (…) gdyby tego nie było to praktycznie nie byłoby jakichś takich negatywnych skutków
pandemii. (mężczyzna, singiel, mieszkanie 61-70 m2)
No to słyszę sąsiadów i to bardzo jest niekorzystne w niektórych momentach, zwłaszcza, jeżeli sąsiedzi
też mają dzieci, które mają zdalne nauczanie i jest tak na głośno nastawiony komputer, że słychać
lekcje z dołu. No to na to zwracałam uwagę. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)
Nierzadko źródłem hałasów jest określone umiejscowienie budynku, np. w pobliżu ruchliwej trasy, przy czym, jak
podkreśla jedna z respondentek, do tego rodzaju dźwięków można się po jakimś czasie przyzwyczaić. Na hałas
narażeni są także szczególnie lokatorzy mieszkań umiejscowionych na niższych piętrach.

No jest dość blisko drogi. I to drogi do szpitala, także często karetki. No idzie się przyzwyczaić.
Natomiast nie jest to ciche mieszkanie. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) mieszkamy na pierwszym piętrze, to uciążliwe stały się dźwięki z parteru, gdzie są sklepy, salony
fryzjerskie i po prostu jest duża ilość osób. (mężczyzna, para, mieszkanie 51-60 m2)
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Źródłem irytujących dźwięków bywają także sprzęty domowe, choć jest to bardzo subiektywna kwestia, nie
związana ponadto w sposób bezpośredni z warunkami wynikającymi z pandemii

Wymieniłem w zeszłym roku lodówkę i niestety okazało się, że to nie był dobry wybór, gdyż stara
mimo że stara to była dużo cichsza, czasami wieczorem mnie irytuje właśnie gdy jest cicho, że się
włącza, bo ją słyszę, ale to wynika z mojego uczulenia właśnie na dźwięki. (mężczyzna, para,
mieszkanie 40-50 m2)
Zbyt wysoka temperatura
Trudności związane ze zbyt wysoką temperaturą, jaka latem panuje w mieszkaniach niektórych badanych, także
były wskazywane już przy okazji rodzajów dyskomfortu doświadczanego w czasie pracy zdalnej. Rozmówcy
radzą sobie z tym problemem w różny sposób – zaciemniając okna i zmniejszając dopływ promieni słonecznych,
włączając wiatraki czy wreszcie instalując klimatyzację.

Jak jest upał, mieszkanie potrafi się trochę nagrzać (…) jest to wielkopłytowiec z oknem na zachód,
więc powiedzmy temperatura na zewnątrz równa się temperatura wewnątrz (…) nie można było
u nas na bloku umieszczać niestety żadnego klimatyzatora (…) póki nie ma 35 stopni, czuję się w
miarę okej, zawsze można było sobie wrzucić wiatrak. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) zdecydowanie latem temperatura jest niesprzyjająca ze względu na to, że to jest trzecie piętro
kamienicy więc latem te temperatury tutaj są dość mocno wysokie i to jest utrapienie. (…) okna są od
zachodu (…) więc siłą rzeczy to światło nas dopadało w większej części naszego dnia. (mężczyzna,
para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) bardzo szybko się nagrzewa i jak słońce świeci to jest w nim bardzo gorąco. (mężczyzna, singiel,
mieszkanie 51-60 m2)
Nie podoba mi się to, że nie mam klimatyzacji i za bardzo nie mam, gdzie jej zamontować. Mam
trochę za mały balkon, żeby wystawić to. Musze zrobić analizę, doktorat tak zwany, żeby to
zanalizować, czy znajdę firmę, która mi wystawi na tyle płaską tą jednostkę klimatyzacyjną, żeby to
nie przeszkadzało na balkonie. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
Nieodpowiednie światło
Pojedyncze osoby narzekały także na niedostatek światła dziennego zwłaszcza w tych pomieszczeniach,
w których najczęściej przebywają w ciągu dnia. Mimo że nie jest to często sygnalizowany problem, to zarazem
jest dość dotkliwy, ponieważ światło naturalne można zastąpić sztucznym oświetleniem tylko do pewnego
stopnia. Poza tym dostęp do światła dziennego ma istotny wpływ na nastrój, zwłaszcza biorąc pod uwagę
konieczność wielogodzinnej pracy w nieodpowiednio oświetlonym pomieszczeniu.

Pod tym kątem to mieszkanie oceniam bardzo negatywnie, mieszkanie jest w bloku z 2004 roku i on
jest budynkiem, który dogęszcza blokowisko, na którym są dwunastopiętrowe bloki, właśnie od
strony południowej jest dwunastopiętrowiec, no w okolicach 30 metrów od naszego budynku
i dodatkowo ten budynek nasz jest w kształcie litery T i proszę sobie wyobrazić ten taki narożniczek
między dwoma ramionami litery T. I tam jest nasze mieszkanie, więc de facto mimo że jesteśmy na
południu, to słońce zaczyna wpadać dopiero mniej więcej o godzinie 12-13 no i poza tym to, że jakby
cała jedna strona jest zaciemniona przez nasz budynek, sprawia, że tego słońca, światła, generalnie
dociera mniej, więc to jest zdecydowany, zdecydowany minus tego mieszkania. (mężczyzna, para,
mieszkanie 51-60 m2)
akurat w tym pokoju, w którym się najwięcej przebywa jest mało światła, więc tutaj mogłoby być
więcej (…) to jest jakiś minus, który czasami no w taki dzień jak dzisiaj na przykład chyba kształtuje
nastrój trochę. (mężczyzna, singiel, mieszkanie 61-70 m2)
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Niezadowalająca jakość powietrza i poziom wilgotności
Jakość powietrza w domu była przedmiotem uwagi niewielu badanych, którzy podkreślali przede wszystkim jego
nieodpowiednią wilgotność. Część z badanych na długo przed pandemią zakupiła w związku z tym nawilżacz
i używa go na co dzień bądź w sezonie grzewczym. Jakość powietrza ma większe znaczenie dla alergików czy
osób mieszkających w miastach borykających się z problemem dużego zanieczyszczenia powietrza (jak np.
Kraków). Na odczuwaną jakość powietrza w domu nie bez wpływu pozostaje możliwość regularnego wietrzenia,
której pozbawione są mieszkania niektórych badanych.

A powietrze jest bardzo suche u mnie w mieszkaniu. (…) ja czułam momentami, że muszę odkrztusić.
Czuję, że to powietrze jest straszliwe suche. Nie ma tutaj mokrych okolic wokół.(…) Musiałam pić
bardzo dużo wody i jakby w pewnym momencie mi się krew lała z nosa. (…) musiałam zainwestować
też w nawilżacz. No i tak korzystam z niego na co dzień, po prostu bez przerwy jest włączony. (kobieta,
singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Zauważałam coraz więcej rzeczy, co mi się nie podoba w tym mieszkaniu. Takie rzeczy, które no,
gdzieś tam, normalnie by nie były, nie przeszkadzały, a zaczynały się robić irytujące, bo jakby nie było
tego odpoczynku. Właśnie to, że na przykład tylko z jednej strony okna były, że cały czas jak się
siedziało to nie można było nawet wywietrzyć, bo nie było właśnie tych okien z dwóch stron. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
PRZYCZYNY POZYTYWNEGO POSTRZEGANIA MIESZKANIA
Mimo wskazanych wyżej mankamentów mieszkań osób badanych oraz tego, że pod wpływem pandemii niektóre
z nich stały się jeszcze bardziej uciążliwe, a także dołączyły do nich nowe, rzadko zdarza się, aby respondenci
nie byli w stanie wskazać niczego, co podoba im się w ich mieszkaniu. Biorąc pod uwagę kwestie, które ujemnie
wpływają na ocenę mieszkania można wskazać, co w największym stopniu przyczynia się do jego pozytywnego
odbioru.
Odpowiednia i dobrze rozplanowana przestrzeń
Badani, którzy są ogólnie zadowoleni ze swoich mieszkań, podkreślają przede wszystkim ich dobre
rozplanowanie (odpowiednia liczba pomieszczeń o odpowiednim metrażu), ale także fakt, że są dobrze
i funkcjonalnie urządzone, a zatem wykorzystują pełen potencjał danej przestrzeni. Dobrze urządzone
mieszkanie to zarówno to, w którym mieszka rodzina z dwójką dzieci, a rodzice poradzili sobie z połączeniem
w jednym pomieszczeniu funkcji salonu i sypialni, jak i takie, w którym mieszka para dzieląca dużą wspólną
przestrzeń podzieloną wizualnie na część do pracy, część kuchenno-jadalnianą oraz część wypoczynkową. O ile
zatem badanych łączy to, co nie podoba się im w ich mieszkaniach, o tyle wskazując na ich zalety, ujawniają
swoje zróżnicowane gusta, potrzeby i preferencje. Dotyczą one jednak potrzeby przebywania w miejscu
uporządkowanym przestrzennie i funkcjonalnie oraz dopasowanym do gustu lokatorów.

(…) mam biurko za dużą draceną i na przykład jak
siedzę przy telewizorze, to za bardzo tego biurka
powiedzmy nie widzę (…) kuchnia też jest
przedzielona kwiatami (…) nie jest to powiedzmy
bariera, ale rzeczywiście nieźle to wydziela.
(mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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Rozkład jest idealny, salon jest połączony z kuchnią, myślę, że miejsce u nas jest wygospodarowane co
do centymetra, jest przytulnie i jest funkcjonalnie, mega, bo to jest to, co udało nam się z tego
mieszkania wycisnąć. (…) Więc jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni, funkcjonalność, to
oceniam naprawdę bardzo wysoko. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Jednym z elementów dobrze odpowiednio dużej i dobrze rozplanowanej przestrzeni jest to, że każdy
z domowników dysponuje miejscem tylko dla siebie, co w czasie lockdownu było bardzo istotne

(…) ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ mam łazienkę, kuchnię wydzielone, osobny pokój do
spania i taki powiedzmy mój gabinet (…) mamy pokoje zamykane drzwiami więc też jest ta
prywatność, spokój, że nie hałasujemy, (…) pomieszczenia są na tyle przestrzenne, że się nie czuje
takiej ciasnoty, że wchodzisz i nie wiesz w którą stronę się obrócić, żeby nie uderzyć w coś.
(mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
Za szczególnie wartościowe w swoich mieszkaniach badani uważają wydzielenie stałego miejsca pracy bądź
nawet oddzielnego pomieszczenia przeznaczonego tylko do pracy – nawet jeśli jest to 3-metrowa
garderoba. Doceniają to zwłaszcza osoby, które wcześniej takiego miejsca nie miały, choć zdarzało się im
pracować w domu, a także te, które ze względu na charakter swojej pracy były dość uciążliwe dla pozostałych
domowników, co wiązało się z konfliktami.

(…) w miarę udało nam się zorganizować te miejsca do pracy, że każdy miał to swoje pomieszczenie
i byliśmy w stanie pracować (…) w sumie to dodatkowe pomieszczenie w postaci garderoby nas
uratowało, bo gdyby nie było tego dodatkowego pokoju no to tak, dzieciaki w jednym pokoju, żona
w drugim pokoju, a ja nie miałbym gdzie pracować, musiałbym w salonie, a salon część wspólna. No
i de facto ta garderoba tutaj w sypialni to ratowała, że każdy miał to swoje pomieszczenie i mógł
pracować spokojnie. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Myślę że no tutaj jakby taką korzyścią największą to jest to wyodrębnienie mojego miejsca pracy,
które, mówię, jest małe, ale jest, no ale jest. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Miałam na tyle szczęścia, że udało się zrobić coś w domu [wydzielić swoje miejsce do pracy], a nie
siedzieć w dwójkę w jednym pokoju i pracować. To było najważniejsze, bo to był chyba największy
dyskomfort, że ja mam dużo spotkań w ciągu dnia i po prostu przeszkadzałam mojemu partnerowi
i to był problem. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)

I właśnie zauważyłam, że ja te kwiaty mam właśnie postawione
tutaj w miejscu w gdzie pracuje. Zauważyłam, że mi się bardzo
przyjemnie przybywa i też pracuje w otoczeniu tych właśnie
roślin.
2

(kobieta, para, mieszkanie 51-60 m )
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Pozytywne opinie na temat swoich mieszkań formułują także osoby, które już przed pandemią miały
zorganizowany stały home office, ponieważ był to dla nich zwykły tryb pracy.

[Już przed pandemią] miałem wszystko co potrzebuję, bo miałem biurko, miałem laptopa, miałem
dostęp do Internetu, prądu, gniazdek, przedłużaczy, wszystko co potrzebowałem miałem, na szczęście
osobny pokój do pracy, gdzie mogłem się zamknąć i w spokoju pracować też był, więc nie miałem
problemu na szczęście. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) mamy jakąś tam prywatność, i drzwi, które można zamknąć, pod tym względem jest spoko,
wystarczy nam pomieszczeń, nie wchodzimy sobie jakoś tam w paradę na co dzień kiedy pracujemy
jednocześnie i mamy na przykład jakieś rozmowy. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
Pozytywnym aspektem wydzielenia miejsca pracy jest nie tylko zwiększenie komfortu jej wykonywania, ale
zwieszenie komfortu funkcjonowania w całym mieszkaniu, co podkreślają przede wszystkim osoby odczuwające
silną potrzebę oddzielenia w nim sfery pracy od sfery wypoczynku.

Podoba mi się też to, że mam swoją osobną sypialnię, gdzie mogę się zrelaksować i tam właśnie nie
ma zbędnych rzeczy takich jak komputery czy telewizory, więc to takie typowe miejsce dla mnie,
w spokoju i to sobie cenię. (…) ja mam trzy pokoje, więc moje dzieci zajmują jeden, jeden to jest salon
i trzecim pokojem jest sypialnia. (…) tam na przykład mogłabym wydzielić sobie takie miejsce do
pracy, jest miejsce na to żebym dokupiła biurko i zorganizowała sobie miejsce do pracy, ale celowo
nie chcę tego zrobić. Ponieważ uważam, że sypialnia to jest do odpoczynku i nie będę tam wstawiała
sobie komputerów. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
My właśnie w ciągu tego ostatniego roku kupiliśmy mieszkanie, więc planując jego
zagospodarowanie no gdzieś tam bardziej braliśmy pod uwagę, żeby była wydzielona taka część
właśnie do pracy i część do odpoczynku. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Wcześniej byłam fanką łączenia kuchni z salonem, powiem szczerze teraz, że jak w tym mieszkaniu
trochę jestem, widzę jak te strefy są od siebie oddzielone, jakie to niesie ze sobą plusy, (…) jeżeli
w kuchni jest taka możliwość, jest stół, to uważam, że to jest też bardzo dobry element, takiego
przemieszczania się do innego pomieszczenia, i jakby gdzieś skupienia się, że w tym miejscu tak
naprawdę ja jem, a nie mam przy sobie laptopa i jakichś tam innych elementów związanych z pracą.
(kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)

(…) ta przestrzeń do snu osobna (…) jest ważna. Bo to
jednak pozwala się odciąć. Nie przeszkadza mi to, że
mam, że tak powiem, rozrywkę i jedzenie w tym
samym pomieszczeniu co pracę, ale pracować w tym
samym miejscu gdzie śpię, bym nie mógł. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie poniżej 40 m2)

O ile wśród przyczyn negatywnego postrzegania swojego mieszkania dominują te związane ze zbyt małą,
zatłoczoną meblami i aktywnościami powierzchnią, o tyle badani pozytywnie oceniający swoje lokum często
podkreślają, że sprawia wrażenie przestronnego, a nawet większego, niż jest w rzeczywistości. Dużą rolę
odgrywają tu elementy takie, jak wysokość pomieszczeń czy ilość i usytuowanie okien.
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To, że mieszkanie jest na ostatnim piętrze to sprawia, że salon jest troszeczkę wyższy i to daje więcej
przestrzeni. Więc wydaje mi się, że jest super rozłożone. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) planowałem to mieszkanie sam i zrobiłem nie za dużą sypialnię kosztem większego właśnie salonu
z kuchnią i jestem zadowolony, uważam, że jest wszystko przestrzenne i wygląda po prostu
mieszkanie na większe niż się wydaje dzięki temu. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(...) mieszkanie jest funkcjonalne. (…) salon jest duży, jest taki widny. Spełnia jakby moje potrzeby,
zawsze można by chcieć czegoś więcej, ale ogólnie nie pracuje mi się źle, nie brakuje mi przestrzeni do
różnych rzeczy życiowych, także wszystkie te pokoje są takie akurat. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie
61-70 m2)
[Mieszkanie] kupowałam specjalnie. Wybrałam je dla tego, że ma olbrzymie trzy okna. Wszystkie są
balkonowe, chociaż mamy jeden balkon. I dzięki temu mogliśmy je podzielić na trzy oddzielne
pomieszczenia. Na dwa pokoje i kuchnio-salon. I przyznam, że podoba mi się ta idea, że jak syn się
wyprowadzi (…) to mam taką możliwość, że robię jedną sypialnię, a pokój syna łączę z kuchnią na
duży salon. Podoba mi się to, że mam takie możliwości. Jest tak zrobione, ma taki układ, że mogę
elastycznie zmieniać. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
Sposób urządzenia i estetyka
Obok kwestii związanych z dobrym „materiałem wyjściowym”, jaki stanowi optymalnie rozplanowane mieszkanie
z możliwością wydzielenia w nim różnych przestrzeni o tym, że jest ono pozytywnie oceniane decyduje sposób
jego wykończenia i urządzenia. Dla jednych badanych ważna jest trwałość i solidność rozwiązań, które
zastosowali w swoich mieszkaniach, dla innych – określony desing, styl, spójność wizualna.

Przyznam, że dosyć dużo zainwestowałam w podłogi i drzwi w mieszkaniu, kiedy było kupowane.
Kupiłam najtwardszy taki parkiet bambusowy, najwyższej klasy, wytrzymały na wodę i na uderzenia.
Jest do tej pory naprawdę w świetnym stanie. Drzwi też kupiłam dosyć dobrej jakości, są
niezniszczone praktycznie. A jeżeli chodzi o taki wystrój, to ja przyznam, że jako informatyk to
najważniejsza jest dla mnie funkcjonalność. Żebym nie musiała robić remontów co 2 lata. (kobieta,
singielka z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
Wystrój satysfakcjonuje nas, mimo że to jest mieszkanie wynajmowane, my wprowadzając się
wymieniliśmy podłogę i też urządziliśmy je kolorystycznie w jakiś spójny sposób, każdy pokój ma swój
motyw przewodni w postaci jakiegoś koloru i raczej jesteśmy zadowoleni z tego jak to wygląda,
mieszkanie sprawia wrażenie takiego przytulnego. (mężczyzna, para, mieszkanie 51-60 m2)
Samodzielne urządzanie mieszkania jest dla wielu badanych wartością samą w sobie, źródłem dużego
zadowolenia i poczucia przywiązania do swojej przestrzeni.

(…) mieszkanie kupiliśmy w zeszłym roku, remontowaliśmy je sami,
więc większość mebli to są nowe meble, powiedzmy, że mieszkanie
jest wykończone w takim stylu trochę nowoczesnym, a trochę tak
eklektycznie, typu lata siedemdziesiąte, sporo dodatków w takim
stylu, (…) jest dużo bieli, brązów, czerwieni, kolorowo (…)wystrój moje
oczy cieszy, więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak to mieszkanie
wygląda, ile ma dodatków. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70
m2)
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(…) po prostu wszystko jest tutaj moje, sama to mieszkanie je urządzałam,
więc są tu rzeczy, które lubię, no i takie poczucie, że to jest mój dom, do
którego mogę wracać, wypocząć. (kobieta, singielka, mieszkanie 40-50 m2)
(…) ja je sobie sam remontuję, urządzam, jakoś tam kształtuję, więc to to
też powoduje, że jestem też do niego przywiązany (…) ja w to mieszkanie
dużo pracy swojej włożyłem, chodzi o takie jakieś sentymenty z tym
związane. (mężczyzna, singiel, mieszkanie 61-70 m2)

Akustyka
Mieszkania osób uczestniczących w badaniu są często wypełnione niepożądanymi dźwiękami, hałasami
zarówno z zewnątrz, jak i powodowanymi przez innych domowników. Do rzadkości należą opinie, że
pozytywnym aspektem mieszkania jest właśnie akustyka.

(…) akustyka jest bardzo dobra, są na tyle fajne grube ściany czy drzwi, że jak jedna osoba coś robi
w kuchni, czy gotuje, miksuje, cokolwiek (…) no to nie przeszkadzamy sobie, bo zamknie się jedne
drzwi, zamknie się drugie drzwi i na dobrą sprawę nic nie słychać. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50
m2)
Temperatura
Doceniając swoje mieszkanie pod kątem panującej w nim temperatury, badani podkreślali przede wszystkim
kwestię tego, jakie warunki panują w nim latem. Zadowolenie wyrażały z jednej strony osoby, które zainstalowały
klimatyzację i same decydują o temperaturze w mieszkaniu, a z drugiej osoby zajmujące lokum, którego
usytuowanie względem stron świata bądź rodzaj budownictwa sprawia, że latem się ono nie przegrzewa.

(…) mam okna wyłącznie od południa (…) i były takie wakacje, w których musiałam spać
z mrożonkami, bo w środku było temperatura powyżej 30 stopni w nocy, więc stwierdziłam „o mój
boże, jeśli kiedyś będę musiała pracować w domu w ciągu lata to sobie nie poradzę”. (…) Bogu dzięki
zainstalowałam klimatyzację przed pandemią. Więc temperaturowo w tym momencie jest okej, ale
biorę też pod uwagę ceny prądu i staram oszczędnie z tego skorzystać. (kobieta, singielka, mieszkanie
poniżej 40 m2)
(…) jest to stary budynek, z lat 50 i mam duże okna,
wysokie, wysokie te pomieszczenia i generalnie nie mam
problemu z przegrzewaniem się tego mieszkania. To też
dużo, myślę dużo zmienia, w tym, że jestem w stanie tu
dużo czasu spędzać. (mężczyzna, singiel, mieszkanie
poniżej 40 m2)
Bardzo lubię swoje mieszkanie latem. Wprawdzie kuchnia
jest bardzo słoneczna (…) natomiast pokoje są od drugiej
strony i są bardzo chłodne. Stara wybudowana po drugiej
wojnie kamienica, to jest cegła, bardzo długo utrzymuje
ten chłód. Nawet jak już u innych jest bardzo gorąco
w mieszkaniach, to u nas nadal jest bardzo przyjemnie
i bardzo chłodno i to jest bardzo fajne. (kobieta, rodzina
2+1, mieszkanie 40-50 m2)
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Światło
Innym elementem pozytywnie wpływającym na komfort mieszkania jest dostęp do dużej ilości światła dziennego,
umożliwiającego oszczędniejsze wykorzystywanie sztucznego oświetlenia. Ma to duży związek
z rozmieszczeniem okien w mieszkaniu, co przekłada się także na możliwości jego wietrzenia.

(…) słońce od zachodu powoduje to, że mam bardzo dobre oświetlenie w pokoju, naturalne, że nie
musimy włączać świateł w tych właśnie naszych pokojach roboczych czy sypialni, bo mamy naturalne
światło. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) tutaj mamy południowy zachód, więc mamy zarówno okna od południa jak i od zachodu, nie są
z jednej strony, bo w poprzednim mieszkaniu mieliśmy tylko doświetlenie zachodnie. No i oczywiście
jeszcze kwestie przewietrzenia pomieszczeń, to jest istotne bardzo w kontekście, żeby właśnie
wszystkie okna nie były po jednej stronie. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)

Zielone otoczenie
Szczególnie wartościowym aspektem mieszkań niektórych badanych jest to, co widać za oknem lub z balkonu,
a mianowicie zieleń drzew. Dla części rozmówców jest to bardzo ważna kwestia, nierzadko stanowiąca jedną
z niewielu dostrzeganych w mieszkaniu zalet.

Ja też mam w miarę szczęście, że mieszkam w starym bloku (…) bardzo oddzielonym od betonu, czyli
są głównie drzewa. Następny blok jest no nie wiem kilkadziesiąt metrów ode mnie. Ja mam widok na
przedszkole, jest to okolica spokojna i zielona. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) bardzo przyjemne jak zachodzi słońce, bo jest bardzo ładne światło, ogólnie jak się wygląda przez
okno to z jednej strony są drzewa, z drugiej strony są drzewa, prześwitują bloki, prześwituje Rydza
Śmigłego, ale jest wokoło bardzo zielono, tak jak mówiłam jest mnóstwo ptaków latających tutaj i to
jest super, super fajne. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
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Sposób wykorzystywania przestrzeni w mieszkaniach
podczas pandemii
W związku z tym, że w czasie pandemii powszechnym zjawiskiem jest praca zdalna, warto zastanowić się, w jaki
sposób wypłynęło to na sposób wykorzystywania przestrzeni w mieszkaniach. W zależności od wielkości
mieszkania, liczby domowników, przestrzeń ta i poszczególne pomieszczenia mogły ulec mniejszym lub
większym modyfikacjom jeśli chodzi o funkcje, którym do tej pory służyły.
Badani wskazywali, w jakim pomieszczeniu wykonują w dobie pandemii podstawowe czynności dnia
codziennego. Dla każdej czynności mogli wskazać więcej, niż jedno pomieszczenie. Okazuje się, że najbardziej
eksploatowanym w mieszkaniach badanych pomieszczeniem jest salon – jest on najczęściej wskazywanym
miejscem wykonywania różnych czynności w domu (wykres nr 9). To w salonie najczęściej pracuje się,
odpoczywa, je się posiłki i ćwiczy (wykres nr 10).
Wykres 9: Najbardziej eksploatowane pomieszczenia (liczba wskazań na wykonywanie w pomieszczeniu
określonej czynności) (N=366)

Wykres 10: Sposoby wykorzystywania poszczególnych pomieszczeń (N=366)
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Jeśli chodzi o poszczególne czynności, to (wykres nr 11):
jedzenie posiłków: największa grupa badanych (69%) spożywa posiłki w salonie, kolejne 43% –
w kuchni, co dziesiąty badany korzysta w tym zakresie również z sypialni,
ćwiczenia fizyczne: 67% respondentów wykonuje je w salonie, co 5 badany nie wykorzystuje w tym celu
żadnego z wymienionych pomieszczeń (co możne oznaczać, że ćwiczy np. na świeżym powietrzu poza
domem lub w ogóle nie ćwiczy),
spanie: 86% badanych śpi w sypialni, co piąty – także w salonie,
praca: 66% respondentów pracuje w salonie, co trzeci – także w sypialni, 14% dysponuje w tym celu
gabinetem, a 12% zdarza się pracować w kuchni
odpoczynek: 82% badanych odpoczywa w salonie, 45% - w sypialni.

Wykres 11: Czynności i pomieszczenia, w których są wykonywane (N=366)
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Badanych poproszono także, aby opisali zmiany w zachowaniach i czynnościach podejmowanych w domu,
które zaszły pod wpływem pandemii (wykres nr 12). Biorąc pod uwagę najczęstsze odpowiedzi, to:
ćwiczenie w domu – 23% respondentów raczej zgadza się z tym, że więcej ćwiczy w domu, 27 % zdecydowanie się z tym nie zgadza (w tej kategorii są także osoby, które w ogóle nie ćwiczą ani w domu,
ani poza nim),
gotowanie w domu – 32% badanych zdecydowanie zgadza się z tym, że więcej gotuje w domu, 33% raczej się z tym zgadza,
zakup zwierzęcia – połowa badanych zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że pod wpływem
pandemii kupiła lub planuje kupić zwierzę (jednocześnie odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 88
badanych – 24%),
wysypianie się – największej grupie badanych (34%) trudno ocenić, czy w dobie pandemii wysypia się
lepiej, wśród pozostałych ci, którzy deklarują, że wysypiają się lepiej są równie liczni jak ci, którzy się
z tym nie zgadzają,
utrzymanie porządku w domu – opinie badanych na temat utrzymywania w domu większego porządku
pod wpływem pandemii nie są jednoznaczne (26% raczej utrzymuje większy porządek, 25% - raczej nie,
a 24% nie potrafi tego ocenić),
wypoczywanie w domu – większość badanych zgodziła się ze stwierdzeniem, że pod wpływem pandemii
więcej wypoczywa w domu (23% - zdecydowanie się zgadza, 35% - raczej się zgadza),
słuchanie muzyki w domu – 28% badanych zgadza się, że słucha więcej muzyki w domu, również 28%
nie potrafi jednoznacznie tego ocenić,
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zapachy w domu – co piąty badany zdecydowania zgadza się z tym, że w czasie pandemii zwraca więcej
uwagi na zapachy w domu, 32% - raczej się zgadza, 29% - nie formułuje jednoznacznej odpowiedzi,
wystrój domu – większość badanych w dobie pandemii zwraca więcej uwagi na wystrój w domu (30%
zdecydowanie się z tym zgadza, a 33% - raczej się zgadza),
utrzymywanie higieny – 36% nie formułuje jednoznacznej odpowiedzi, czy w dobie pandemii utrzymuje
większą higienę, wśród pozostałych badanych nieco przeważają ci, którzy się z tym zgadzają,
czas spędzany w łazience – 36% respondentów nie odnosi się jednoznacznie do stwierdzenia, czy
w dobie pandemii spędza więcej czasu w łazience, a wśród pozostałych przeważają ci, którzy się z tym
nie zgadzają.
Wykres 12: Zachowania i czynności respondentów podejmowane w domu – ich zmiany pod wpływem
pandemii (N=366)
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PRACA ZDALNA
W ramach jakościowej części badania respondentów pytano o to, jak od czasu pandemii zmienił się sposób,
w jaki funkcjonują w swoich mieszkaniach. Badani podkreślali przede wszystkim konieczność zorganizowania
w domu przestrzeni do pracy zdalnej, przy czym większość z nich nigdy wcześniej takiej potrzeby nie odczuwała.
Zaledwie kilka osób pracowało w domu już przed pandemią, od czasu do czasu bądź na stałe. Były one dosyć
dobrze przygotowane do pełnego home office, choć nie zawsze w takim stopniu, w jakim wymagała tego sytuacja
– gdy np. pracę w domu zaczął wykonywać także partner/partnerka.

(…) właściwie to mocno się nie zmienił [sposób korzystania z mieszkania]. Wcześniej też pracowałam
zdalnie przynajmniej 2-3 dni w tygodniu, więc dla mnie to było jak przełączenie się w tryb pełnego
home office. (…) pod względem mieszkania byłam przygotowana na to wcześniej, że pracuję w domu.
(kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
(…) pracowałam wcześniej zdalnie, natomiast na pewno to się nasiliło, zintensyfikowało (…)
w zasadzie mieszkanie stało się moim miejscem pracy, zarówno moim jak i mojego partnera, więc
obydwoje pracowaliśmy zdalnie, przy komputerze, były takie okresy, że w ogóle przez wiele tygodni,
jak były te największe obostrzenia, to wtedy pracowaliśmy non stop zdalnie. (kobieta, para,
mieszkanie 51-60 m2)
(…) mój chłopak ma taką pracę, gdzie pracuje czasem w domu, czasem musi jechać w delegację.
Generalnie jego biuro jest właśnie w mieszkaniu, ponieważ nie mają siedziby w okolicy. I on już miał
jakby biurko przystosowane do siebie, natomiast musieliśmy też wykombinować miejsce dla mnie.
(kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
Sytuacja stawała się tym bardziej skomplikowana, jeśli lockdownowi towarzyszyły także inne ważne zmiany
życiowe, jak pojawienie się dziecka.

W marcu zeszłego roku byłam na zasiłku macierzyńskim, bo urodziłam córkę. Także pojawiła się
dodatkowa osoba w rodzinie, trochę się pozmieniało. Pokój który był biurem, zrobił się nagle
pokoikiem dziecka. (…) jak wróciłam do pracy to zaczęłam pracować normalnie w biurze (…) potem
była ta kolejna fala i przeszliśmy na pracę zdalną. Także wtedy był problem, bo tutaj musieliśmy
korzystać jednocześnie z pokoju dziecka jako z biura i jako jeszcze garderoby (kobieta, rodzina 2+1,
mieszkanie poniżej 40 m2)
Konieczność opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym czy przedszkolnym, w czasie, gdy placówki te były
nieczynne – a zatem zwłaszcza na początku lockdownu, była dodatkowym elementem utrudniającym
przeorganizowanie przestrzeni domowej.

Wcześniej oboje z mężem chodziliśmy do pracy stacjonarnej w biurze, dziecko odwoziliśmy do żłobka
(…) przez jakiś czas były zamknięte żłobki, więc po prostu na samym początku wylądowaliśmy wszyscy
we troje w jednym mieszkaniu. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
(…) przeszłam na pracę zdalną, mieszkanie stało się moim miejscem pracy, stało się również
przedszkolem mojego dziecka i miejscem pracy mojego męża, w związku z tym byliśmy po prostu
jedno na drugim i to nie było fajne. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
Wśród badanych były także osoby, które mimo początkowego braku przygotowania do pracy zdalnej nie
deklarowały większych kłopotów z wygospodarowaniem odpowiedniej przestrzeni nawet wtedy, gdy dotyczyło to
obojga dorosłych domowników jednocześnie.

Mąż pracuje zdalnie i ja pracuję zdalnie od momentu wybuchu pandemii więc zaczęliśmy pracować
tutaj z domu oboje. Każdy z nas ma swoje miejsce. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
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Sposób organizacji przestrzeni w mieszkaniu na potrzeby pracy zdalnej i związane z tym zmiany – jako główny
element nowej, pandemicznej sytuacji mieszkaniowej badanych – są opisane szczegółowo w kolejnej części
raportu.

JEDZENIE POSIŁKÓW
Reorganizacja przestrzeni na potrzeby pracy zdalnej miała często istotny wpływ na sposób korzystania
z mieszkania także w innych obszarach. Dotyczy to m.in. spożywania posiłków. W mieszkaniach kilku badanych
jedynym dogodnym miejscem do pracy okazywał się np. duży stół w salonie – pozwalał rozłożyć wiele
dokumentów czy ustawić kilka monitorów. Tym samym tracił swoją dotychczasową funkcję, związaną
z jedzeniem przy nim posiłków. Przenoszono ją do kuchni lub na kanapę w salonie, przy zazwyczaj
niedopasowanym do tego stoliku kawowym. Inni badani wolą natomiast pracować w mniej komfortowych
warunkach (np. na kanapie), a utrzymać jadalnianą funkcję stołu. Zdarzało się także, że to stolik w kuchni stawał
się miejscem pracy, zmuszając badanych do spożywania posiłków w mniej komfortowych warunkach. Dotyczy to
zwłaszcza osób mieszkających w mniejszym metrażu, które nie dysponują typowym stołem jadalnianym.

Posiłki musiały zostać przeniesione do kuchni, tam również mamy taki mniejszy stół, (…) w tygodniu
te komputery są rozstawione w salonie na głównym stole, to już nasze posiłki się tu nie odbywały. (…)
tylko w weekendy, kiedy ten swój sprzęt sprzątam do szafy. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70
m2)
(…) jeżeli akurat pracuję przy biurku to normalnie jemy [w kuchni], jeżeli moje monitory są
rozstawione właśnie przy stoliku kuchennym, no to musimy jeść, niezbyt zdrowo, przy kanapie.
(kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
Na tym stole też mogę pracować, ale głównie ten stół jest do spędzania z bliskimi czasu i po prostu
posiłków, jedzenia przy nim. (mężczyzna, para + trójka młodszego rodzeństwa, mieszkanie 51-60 m2)

Czasami jedzenie posiłków w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, nie wynika z braku odpowiedniej
przestrzeni, ale w pewnym sensie z wygody czy nawyku – gdy do home office przenoszone są zwyczaje z pracy
biurowej, związane z jedzeniem przy biurku, albo gdy pracy jest dużo.

(…) zdarza się, że przy biurku, w ciągu godzin pracy, czego staram się nie robić, ale różnie to bywa,
zależy jak jest dużo pracy, to zdarza się, że w ciągu dnia przy biurku. (kobieta, singielka, mieszkanie 4050 m2)
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Zdarza się również – o ile warunki mieszkaniowe na to pozwalają – że praca zdalna sprawia, iż jedzenie
posiłków w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu, jak stół w salonie, staje się dla członków
rodziny nowym doświadczeniem i swego rodzaju rytuałem pozwalającym na oderwanie się od pracy i wspólne
spędzenie czasu (oznaczające coś więcej, niż po prostu bycie – pracując – obok siebie). Dla niektórych osób
zatem home office to także nowy sposób jedzenia obiadów, nie w pracy, a w domu.

(…) mamy stół w dużym pokoju, przy nim staramy się na czas jedzenia odchodzić od maszyn i zjeść
przy stole wspólnie, spędzamy większość czasu razem, więc mamy dużo tego kontaktu, ale staramy
się w miarę regularnie siadać i jeść, przerywać pracę, (…) to jest chyba zmiana największa, no bo
wcześniej albo jedliśmy jedzenie zamawiane w biurze z kolegami, koleżankami w pracy, albo
przynosiliśmy tam gotowe z domu i jedliśmy w pracowej kuchni, służbowej. (kobieta, rodzina 2+1,
mieszkanie 51-60 m2)
ODPOCZYNEK
Pandemia w dużym stopniu wpłynęła na możliwości związane z odpoczywaniem w mieszkaniu – zarówno je
ograniczyła, jak i wzbogaciła. Dla niektórych osób było to zupełnie nowe doświadczenie dotyczące istotnej
zmiany sposobu spędzania czasu wolnego, dla innych – określających się jako introwertycy lub domatorzy –
lockdown nie miał pod tym względem niemal żadnego znaczenia.

(…) dużo więcej czasu w tym mieszkaniu przebywałem, bo przed pandemią to wyglądało w ten
sposób, że poza okresem nocnym spania to w ciągu dnia to było raptem parę godzin, może 3-4
godziny (…) w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia (…) pojedyncze godziny to było kiedy mnie
w tym mieszkaniu nie było, jakieś zakupy, czy coś w tym stylu, te 24 godziny, które ma doba no to tak
spokojnie 20 godzin spędzałem w mieszkaniu, może nawet więcej. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50
m2)
Doświadczane przez niektórych badanych ograniczenie możliwości odpoczywania w domu wynika przede
wszystkim z reorganizacji przestrzeni mieszkania na potrzeby pracy zdalnej. Kilkoro badanych podkreśla, że
spowodowała ona poczucie ciągłego bycia w pracy np. poprzez stałą obecność biurka i sprzętu komputerowego
w sypialni czy w salonie. Wypoczywanie w domu jest zatem możliwe m.in. dzięki temu, że pomieszczenie,
w którym znajduje się stanowisko pracy, można opuścić po jej zakończeniu.

Ja mam w sumie dwa pokoje i trzeci pokój jest
połączony z kuchnią. Więcej w tym pokoju
z kuchnią wypoczywam, ponieważ pracuję
w sypialni, to chętniej stamtąd wychodzę, żeby
się tak trochę odciąć. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
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Relacja między sferą pracy a sferą wypoczynku jest jednak bardzo subiektywną kwestią – inni badani,
mieszkający w warunkach, gdy sfery te się przenikają, w ogóle nie postrzegają ich jako uciążliwych. Swobodnie
„odcinają się” od pracy w momencie jej zakończenia, nawet jeśli oznacza to pozostawanie przy tym samym
komputerze, tyle że w celach rozrywkowych.

(…) mamy też takie jakby powiedzmy domowe centrum rozrywki, czyli komputer, na którym gramy
w gry i on stoi na środku dużego pokoju, takie coś, co przejęło rolę telewizora i czasem to jest
dodatkowy komputer wykorzystywany przez męża w pracy, a potem wieczorami, popołudniami to
jest nasze centrum rozrywki. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
No i jest duży pokój, w którym właśnie zazwyczaj jest tak, że oglądam jakieś tam filmy na telewizorze,
który mi służy za monitor [do pracy], więc w tym samym pokoju muszę też mieć komputer i pracować.
(mężczyzna, singiel, mieszkanie 61-70 m2)
Jak wskazują prezentowane wyżej wyniki badania ilościowego, głównym miejscem rozrywki i odpoczynku
(pomijając sen) jest salon. Jest on przestrzenią wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny,
w której oglądane są filmy i seriale, gra się w gry, czyta czy zajmuje innymi aktywnościami. Centralnym punktem
jest zwykle kanapa oraz telewizor, bądź coraz częściej rzutnik.

(…) natomiast po pracy wieczorami przebywamy wspólnie w salonie, to jest taka nasza przestrzeń,
przestrzeń wspólna. (…) Netflix i HBO GO w tych miesiącach pandemicznych i w ogóle zamknięcia to
zarobiły swoje i oglądaliśmy tego dużo, w salonie, oczywiście tutaj razem, dzieciaki też. (mężczyzna,
rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
(…) tutaj oprócz tego stołu jadalnego mamy taką narożną kanapę, naprzeciwko mamy ścianę, na
której oglądamy sobie filmy z rzutnika na przykład. To jest odpoczynek na tej kanapie, siadamy sobie
na niej najczęściej razem i czytamy albo w coś tam gramy. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
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Salon i meble, które się w nim znajdują, są także przestrzenią do realizacji różnego rodzaju pasji, w salonie
bywają także wyeksponowane akcesoria im służące, jak np. instrumenty muzyczne.

No jakieś tam rysowanie na
przykład to też na tym małym
stoliku kawowym, a czasami
przy tym stole w salonie.
(kobieta,
para,
mieszkanie
2
poniżej 40 m )

(…) stół, który kupiłam (…) było
to fajne, bo to jest stół
rozkładany, więc mogłam sobie
do woli moje nieszczęsne puzzle
układać. Niektóre były po 3000
elementów, więc powierzchnia
była
potrzebna.
(kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 40-50
m2)

(…) i jeszcze gram na gitarze,
która ma też swoje miejsce
w mieszkaniu, w dużym pokoju
stoi.
(mężczyzna,
singiel,
mieszkanie 61-70 m2)
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W przypadku części badanych, z uwagi na ograniczony metraż mieszkania i/lub fakt posiadania dzieci,
przestrzeń wypoczynku, jaką jest salon, pełni jednocześnie funkcję sypialni – rozkładana kanapa jest
jednocześnie łóżkiem. O ile niektórzy rozmówcy podkreślali znaczenie, jakie ma dla nich wydzielenie przestrzeni
do spania jako takiej, która służy tylko temu celowi, o tyle inni spanie na kanapie traktowali albo jako konieczność
(np. oddanie dziecku jednego z dwóch pokoi, aby miało swoje miejsce w domu było ważniejsze, niż posiadane
oddzielnej sypialni) lub był to dla nich wybór podyktowany wygodą (gdy pomieszczenie mogące pełnić funkcję
sypialni traktowane jest jako składzik, garderoba, przechowalnia np. rowerów i innych rzeczy, czyli „graciarnia”).

Salon i sypialnia pary z małym
dzieckiem – mieszkanie dwupokojowe,
w drugim pokoju mieści się łóżeczko
i inne rzeczy dziecka, garderoba oraz
miejsce pracy respondentki.

Miejsce wypoczynku, a jednocześnie
łóżko
w salonie
mężczyzny
mieszkającego
w pojedynkę
w
wynajmowanym
mieszkaniu.
W drugim
pokoju
mieści
się
„graciarnia”.

Konieczność połączenia w salonie dziennych aktywności z funkcją sypialni prowadziła czasem do stosowania
bardzo pomysłowych rozwiązań, które zresztą stosowano w polskich mieszkaniach już kilkadziesiąt lat temu –
tym razem wracają w odświeżonej, nowoczesnej formule i są odpowiedzią na trudności związane z brakiem
dodatkowego pomieszczenia, które można byłoby przeznaczyć na sypialnię.
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(…) w zeszłym roku zdecydowaliśmy, mamy dwójkę dzieci, żeby dzieci miały swój osobny pokój,
zrezygnowaliśmy ze swojej sypialni na rzecz któregoś z dzieci, ze względu na to kupiliśmy taki produkt
jak łóżko w szafie, które po prostu na co dzień się w tej szafie chowa, a na wieczór jest rozkładany,
przyjmuje tutaj formę jakby naszej sypialni. To jest takie wygodne. (mężczyzna, rodzina 2+2,
mieszkanie 61-70 m2)

Niektórzy badani wskazywali konkretne meble, które są przeznaczone do wypoczynku – oprócz kanap są to
także łóżka czy fotele. Kojarzą się one badanym wyłącznie z odpoczywaniem, do tego stopnia, że niektórzy
z nich podkreślają, że nie byliby w stanie korzystać z nich przy pracy (np. pracować w łóżku). Zdarza się, że
meble te są usytuowane tuż obok miejsca pracy – np. fotel obok biurka czy stół do pracy w sypialni przy łóżku.
Czasem jednak wybór mebla do wypoczynku dokonywany jest przede wszystkim ze względu na jego
usytuowanie w pomieszczeniu, w którym jednocześnie się nie pracuje (np. łożko w sypialni jako miejsce
odpoczynku po pracy, którą wykonuje się przy biurku w salonie).

(…) miejscem wypoczynku na pewno było łóżko, gdzieś jako takie, które się nie znajdowało przy
miejscu pracy. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) w naszej sypialni mamy takie wielkie małżeńskie łóżko, i tak naprawdę to było najczęściej leżenie
na tym łóżku. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Leżę sobie na łóżku i oglądam telewizję albo czytam książki, oglądam jakieś filmy. (mężczyzna, singiel,
mieszkanie 51-60 m2)
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W pokoju gdzie pracowałem miałem taki
miękki fotel, na którym mogłem sobie
usiąść z jakąś książką czy z herbatą, żeby
sobie po prostu odsapnąć od krzesła
biurkowego. (…) on ma podparcia pod
ręce, lekko jest taki bujany, on jest
wygodny, on służy właśnie do tego, żeby
się zrelaksować. (mężczyzna, para,
mieszkanie 40-50 m2)

Salon i sypialnia to dwa główne pomieszczenia, które badani wskazują jako sferę odpoczynku. Rzadziej –
i zwykle sporadycznie - bywają nią też inne miejsca w domu, jak łazienka czy pokój dziecka.
(…) czasami jeszcze przebywam w pokoju mojego syna, bo gdzieś tam w weekend czasami idę sobie
z nim pograć na plejce, więc wtedy jestem też u niego w pokoju, pokój taki relaksacyjny. (mężczyzna,
rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
W przypadku części badanych pandemia spowodowała natomiast, że więcej czasu zaczęli spędzać na
balkonach. Balkony, niegdyś niewykorzystywane i/lub zaniedbane, stały się atrakcyjnym miejscem spędzania
czasu w ciepłe dni – namiastką kontaktu z otwartą przestrzenią, ale i odskocznią od przebywania w mieszkaniu,
które zaczęło się kojarzyć z miejscem pracy. Niektórzy rozmówcy wykorzystywali balkony w bardzo intensywny
sposób, co wymagało dużej dozy inwencji przy aranżowaniu ich na potrzeby różnych aktywności.

Odpoczynek był na pewno na balkonie, wynosiliśmy sobie na balkon stolik czy krzesełka, czy
karimaty, to zależy jaka była pogoda i tam żeśmy sobie odpoczywali czy to z książką, czy z jakimś
filmem, czasami jakieś posiłki też na balkonie spożywałem, jak była ładna pogoda, bo zawsze jakaś
była odskocznia. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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W tym czasie pandemii to
balkon stał się takim
miejscem odpoczynku, do
tej pory nie był aż tak
wykorzystywany.
(…)
Miałam w tym roku więcej
kwiatów na balkonie, raczej
nie kwiatów, tylko to są
takie zioła. (…) miałam
tylko chyba jeden nowy
leżak kupiony, a jeden leżak
już miałam wcześniej i mam
taki mały stolik, on już też
był wcześniej. (kobieta,
singielka
z
dzieckiem,
mieszkanie
51-60
m2)

Określona architektura balkonów czasem sprzyjała nawiązywaniu sąsiedzkich znajomości, co jedna z osób
badanych uważa za pozytywny efekt lockdownu:

(…) w czasie pandemii ludzie zaczynali wychodzić na balkony. (…) ja na przykład poznałam sąsiadów,
których nie znałam. W moim budynku balkony są połączone, czyli dwa mieszkania mają wspólny
balkon, który jest przedzielony taką szklaną szybą. I te wyjścia na balkon i siedzenie tam godzinę czy
dwie spowodowały, że ta osoba też z drugiej strony kiedyś tam wyszła i dochodziło do nawiązania
rozmowy. (…) balkonowe sąsiedztwo i nawiązywanie nowych znajomości. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)

O ile część badanych za minus swojego mieszkania uważa brak balkonu lub
jego niewielki metraż, o tyle dla innych nie stanowił on atrakcyjnego miejsca
spędzania czasu wolnego i był wykorzystywany do innych, niż wypoczynek,
celów.

Jest też balkon. Mam balkon obudowany. (…) Tak bardziej żeby na przykład
pranie wieszać. Do wypoczynku to raczej nie. (mężczyzna, singiel,
mieszkanie 51-60 m2)
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Osoby te należały jednak do mniejszości i zwykle wtedy, gdy tylko było to możliwe, balkon stanowił albo
przestrzeń odpoczynku, albo przynajmniej aranżacji, która spełniała funkcję dekoracyjną.

Mam balkon metr na metr i właśnie on
przeszedł największą metamorfozę. (…)
wcześniej był pusty (…) mam tu teraz
krzesełko pomalowane i taki stoliczek
i kwiatki, takie które są w stanie przeżyć
oświetlenie południowe. (…) nie spędzam
jakoś dużo czasu na tym balkonie, bo jest
od strony ulicy, która jednak jeżdżą
samochody i autobusy. Także jest tam
dosyć głośno po prostu. Ale na pewno
pomaga to, że jak właśnie go widzę, jest
otwarty, no to jest taki cały zielony
i całkiem fajny. (kobieta, singielka,
mieszkanie poniżej 40 m2)
Mamy balkon (…) w tym roku, żeby on
ładniej wyglądał to kupiliśmy taką wiklinę,
żeby przesłonić balustradę. Ogólnie to
latem, gdyby nie ten hałas [ruch uliczny] to
wszystko byłoby bardzo ładne. Pod samym
oknem mamy drzewa, które oddzielają nas
pasem od ulicy. Jest zielono, latają ptaki
(…). No i ten balkon postanowiliśmy tak
zagospodarować. Wiklina, pelargonie
w skrzynkach, no przytulniejszy jest. Jest na
nim bardzo miło w tym momencie,
aczkolwiek wychodzimy na niego głównie
w celu podlania kwiatów, bo relaks na
balkonie jest utrudniony poprzez hałas.
(kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Obostrzenia związane z pandemią, w tym zamknięcie siłowni, klubów fitness czy ograniczone możliwości
korzystania z przestrzeni takich, jak parki i lasy spowodowały, że część osób badanych przeniosła swoją
aktywność fizyczną do mieszkania. Wśród respondentów są też osoby, które w trakcie pandemii podjęły pierwsze
próby ćwiczenia w domu, odczuwając brak ruchu związany z pracą zdalną.
Aktywność fizyczna podejmowana była przede wszystkim w salonach i sypialniach osób badanych. Często
wymagała przesunięcia mebli, zwinięcia dywanu i przygotowania sobie w ten sposób przestrzeni do rozłożenia
maty bądź innych sprzętów. Nie zdarzało się, aby w mieszkaniach badanych miejsce do ćwiczeń było wydzielone
na stałe – w najlepszym przypadku był to wolny kawałek podłogi lub np. większy przedpokój.. Z drugiej strony do
rzadkości należała sytuacja, że badani nie mieli w swoich mieszkaniach żadnej możliwości podejmowania
aktywności fizycznej – zwłaszcza, jeśli nie wymagała ona wykorzystywania dużych sprzętów.
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Zdarza się też, że w domu ćwiczę. (…) ćwiczę takie pompki,
przysiady takie ćwiczenia, gdzie nie wymagają dużo miejsca.
Natomiast to mam salon właśnie spory i nie muszę nic
przestawiać. (…) można nawet powiedzieć między stołem
a kanapą. (mężczyzna, singiel, mieszkanie 51-60 m2)
(…) jest kawałek podłogi. Zwijam sobie dywan i mam miejsce do
ćwiczeń, w salonie. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) były ćwiczenia domowe, że rozkładaliśmy sobie karimaty,
ćwiczyliśmy, jakieś takie siłowniane rzeczy, jakieś takie
ogólnorozwojowe, to żeśmy w mieszkaniu bez problemu sobie
radzili. (…) może trzeba było krzesło przesunąć ale nie wymagało
to jakiś przemeblowań, żeby się zmieścić. (mężczyzna, para,
mieszkanie 40-50 m2)

[Ćwiczyłam] w salonie, stół sobie trochę
odsuwałam, oprócz tego mam malutki stoliczek
przy kanapie, wszystko odsuwam i mam miejsce.
(kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
(…) ćwiczę w domu. Właśnie w salonie. Trochę
trzeba przestawiać, mamy tutaj przy tej sofie taki
dosyć duży puf, który trzeba przestawiać, (…)
czasami ćwiczę też z żoną, więc no ten salon
znajduje na to miejsce, nawet jak ćwiczymy
równolegle. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie
61-70 m2)

(…) mamy całkiem duży przedpokój, w którym
można rozłożyć matę, mi się trochę nie chce
ćwiczyć, ale mąż ćwiczy regularnie na tej macie.
(kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
(…) zdarzało mi się w sypialni również na
właściwie bardzo małej powierzchni rozłożyć
sobie matę i ćwiczyć. (…) trzeba było aranżować,
czyli przesuwać biurko i krzesełko. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
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Kilkoro respondentów ćwiczy w domu na stałe, czy to z powodu nawyków jeszcze sprzed pandemii, czy dlatego,
że podczas niej odzwyczaili się od dojeżdżania do siłowni czy klubów. Są wśród nich osoby, dla których
problemu nie stanowi nawet korzystanie w mieszkaniach z dość dużych sprzętów sportowych

Znaczy, kluby i szkoły chyba są otwarte, natomiast
lenistwo mi trochę zostało i wygoda, że nie trzeba
dojeżdżać, nie trzeba przyjść na konkretną godzinę, mi
zostało, więc. Zdarzyło mi się parę razy wyjść do szkoły,
natomiast przyzwyczaiłam się już do ćwiczeń w domu.
(kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
Od wielu lat korzystam ze steppera. (…) to jest dosyć
nudne zajęcie, więc robiłam to najczęściej oglądając
telewizję. Więc robiłam to albo w pokoju, albo
w kuchni (…) tam też jest monitor duży. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Żona ma koło do, to się nazywa aerial hoop czyli takie
koło zawieszone pod sufitem i czasami też trenuje
w domu. (…) jest w salonie jest na tyle miejsca i ta
przestrzeń jest elastyczna na tyle, że to koło się
zawiesza i ściąga, meble są dosyć przesuwne, więc tak
to tak elastycznie rozwiązujemy. (mężczyzna, para,
mieszkanie 51-60 m2)

Odrębną kwestią w przypadku niektórych badanych było znalezienie w domu odpowiedniej przestrzeni dla
aktywności fizycznej swoich dzieci, związanej z zajęciami w szkole. Zdarzało się, że były one zbyt wymagające
biorąc pod uwagę metraż mieszkania.

Aktywność fizyczna to były lekcje WF-u w szkole podstawowej, taka aktywność fizyczną, którą trzeba
było wykonywać w mieszkaniu i niektóre ćwiczenia było rzeczywiście trudno wykonać. (…) było za
mało miejsca. Szłam do moich rodziców, którzy mają większy korytarz i tam było można wykonać to
ćwiczenie, które dziecko musiało robić w szkole, bieg z przeszkodami. (kobieta, singielka z dzieckiem,
mieszkanie 51-60 m2)
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Praca w domu
Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej, w tym przede wszystkim pracy wykonywanej z własnego domu,
wydaje się jednym z głównych czynników zmiany sposobu, w jakim postrzegamy nasze mieszkania od czasu
pandemii COVID-19. Wiązało się to bowiem z istotną modyfikacją stylu nie tylko pracy, ale i całego życia
zorganizowanego w przestrzeni domowej. Z pewnością dotyczy to większości badanych – w ramach ilościowej
części badania 68% stwierdziło, że przed pandemią pracowało najczęściej poza domem, a 62%, że
podczas pandemii pracuje najczęściej w domu (10-krotny wzrost w stosunku do sytuacji sprzed pandemii)
(wykres nr 9) Również uczestnicy wywiadów swobodnych podkreślali zwykle, że największa zmiana podczas
pandemii wiązała się z koniecznością przeniesienia się z pracą do domu
Wykres 13: Główne miejsce pracy respondentów (N=366)
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Badanych poproszono, aby opisali sposób, w jaki wykonują swoją pracę zawodową w warunkach
domowych. Opis ten opierał się na kilku aspektach: wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania,
posługiwanie się wieloma rzeczami, które zajmują pewną ilość miejsca, kontakty z innymi ludźmi, elastyczność
zakresu zadań, elastyczność godzin pracy. Każdy aspekt oceniany był na skali od -2 (ocena oznaczająca, że
dana cecha występuje w małym natężeniu w pracy respondenta) do 2 (ocena oznaczająca, że dana cecha
występuje w dużym natężeniu w pracy respondenta). Opisując swoją pracę (wykres nr 10), badani podkreślali, że
w dość dużym stopniu musi być ona wykonywana w określonych godzinach w ciągu dnia (średnia ocen 0,9),
a także, że raczej wymaga kontaktów z innymi ludźmi (również średnia ocen 0,9). Jeśli chodzi o potrzebę
wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania, to jest ona umiarkowana (średnia -0,1). Respondenci
deklarują także, że zakres zadań, które wykonują w pracy, w dość dużym stopniu mogą ustalać samodzielnie –
sztywność zadań jest raczej mała (średnia -0,6), a także, że nie potrzebują dużej ilości rzeczy, aby
pracować i wystarczy im np. tylko laptop i telefon (średnia -0,7).
Wykres 14: Opis swojej pracy przez respondentów w poszczególnych aspektach – średnie ocen* (N=366)
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* Badani dokonywali oceny na skali od -2 (dany aspekt występuje w pracy w małym natężeniu) przez 0 (stan pośredni) do 2
(dany aspekt występuje w pracy w dużym natężeniu).
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Większość badanych (75%) pracując w domu, zwykle robi to w jednym, ustalonym miejscu. Jest ono
najczęściej wydzielone w pomieszczeniu nie przeznaczonym wyłącznie do tego celu (54% wskazań, wykres nr
11). Jest to jednak miejsce zorganizowane na stałe, co i tak oznacza bardziej komfortowe warunki w porównaniu
do konieczności doraźnego organizowania sobie stanowiska pracy, co deklaruje co trzeci respondent. Osoby,
które rozpoczynają pracę od przygotowania odpowiedniego miejsca, to najczęściej te z kategorii „para
z dzieckiem”. Jedynie 13% badanych posiada oddzielne pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do pracy.
Wykres 15: Rodzaj miejsca, w którym respondenci zazwyczaj pracują w domu (N=366)
w pomieszczeniu
przeznaczonym tylko do
pracy
13%

w miejscu
przeznaczonym do
pracy, wydzielonym w
innym pomieszczeniu
54%

w miejscu
nieprzeznaczonym do
pracy, organizuję je
doraźnie na czas pracy
33%

Miejsce, w którym respondenci pracują w domu, najczęściej mieści się w salonie nie połączonym z kuchnią (35%
wskazań, wykres nr 12). Drugim najczęstszym pomieszczeniem wykorzystywanym na czas pracy jest sypialnia
(24%), a także salon połączony z kuchnią (23%).
Wykres 16: Pomieszczenia, w których respondenci zazwyczaj pracują w domu (N=366)
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Wszystkich badanych zapytano o to, czy dzielą z kimś przestrzeń przeznaczoną do pracy. Nieco ponad połowa
badanych ma ją tylko dla siebie (52%). Wśród osób, z którymi badani dzielą swoją przestrzeń pracy, najczęściej
są inni dorośli domownicy, którzy także pracują (52% wskazań, wykres nr 13). Na drugim miejscu wskazywani są
dorośli domownicy, którzy nie pracują w tym samym czasie (31%).
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PRZYGOTOWANIE MIEJSCA DO PRACY
Osoby uczestniczące w badaniu zadeklarowały wprowadzanie różnorodnych zmian w swoich mieszkaniach
w czasie pandemii i związanych z nią obostrzeń. Najczęściej dotyczyły one konieczności zorganizowania sobie –
a często także innym członkom rodziny – miejsca do pracy. Wywoływało to mniejsze bądź większe komplikacje,
a niektóre osoby skłoniło do podjęcia bądź przyśpieszenia decyzji o zmianie mieszkania na większe bądź na
dom. Większa ilość czasu spędzana w mieszkaniu często powodowała także szereg innych zmian. W tej części
raportu przedstawione zostaną te, które dotyczą miejsc pracy osób badanych i które stanowiły dla większości
z nich największe wyzwanie i największą modyfikację sposobu korzystania z mieszkania.
60% respondentów dokonało w ciągu ostatniego roku zmian związanych z koniecznością pracy zdalnej.
Zmian tych dokonywali częściej respondenci z kategorii „para bez dzieci” (70% twierdzących odpowiedzi),
a rzadziej respondenci z kategorii „para z dziećmi” (50% twierdzących odpowiedzi).
Zmiany dokonywane przez respondentów najczęściej polegały na innym ustawieniu mebli (60% wskazań
wśród grupy, która zadeklarowała wprowadzanie zmian, wykres nr 15). W nieco ponad połowie przypadków
zmiany polegały za zakupie nowych mebli potrzebnych do pracy (55% wskazań). Niemal połowa badanych
kupiła bądź przyniosła z dotychczasowego miejsca pracy potrzebny do niej sprzęt czy materiały. Co
trzecia osoba wydzieliła w jednym z pomieszczeń w mieszkaniu osobną przestrzeń do pracy, co czwarta
dokonała zmiany aranżacji miejsca, w którym pracuje w domu, a co piąta – zmiany oświetlenia tego miejsca.
Jedynie 6% osób wydzieliło w mieszkaniu osobne pomieszczenie do pracy. Wśród innych zmian respondenci
wskazywali m.in. fakt, że w ogóle zmienili mieszkanie np. na większe lub usytuowane bliżej parku.
Wykres 17: Rodzaje zmian dokonywanych przez respondentów
z koniecznością pracy zdalnej (N=220)

w swoim domu, związanych

Wśród osób uczestniczących w jakościowej części badania niemal wszyscy dokonali określonych zmian
związanych z koniecznością podjęcia pracy w domu. Pojedyncze osoby były do niej przygotowane w takim
stopniu, który nie wymagał niemal żadnych dostosowań, z uwagi na fakt, że home office było dla nich zwykłym
trybem pracy jeszcze przed wybuchem pandemii.
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Ja mam regularne duże biurko, na którym mieszczą mi się 2 lub
3 laptopy nawet, monitor mogę dodatkowo w razie czego
postawić skaner, drukarka. Jestem full przygotowana zawsze.
(...) kupione takie krzesło w Ikei, takie krzesło z regulowaną
wysokością. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)

Sposób i zakres wprowadzanych zmian zależał w dużej mierze od tego, jak badani postrzegali sytuację związaną
z pandemią, przede wszystkim – przewidywany czas trwania lockdownu. Niektórzy spodziewali się, że potrwa on
najwyżej kilka tygodni i w związku z tym w początkowym okresie pracy w domu podjęli jedynie prowizoryczne
działania, nie zapewniające odpowiedniego komfortu pracy, ale i nie wymagające dużych przygotowań,
polegające na wykorzystywaniu już posiadanych mebli (np. praca na fotelu wypoczynkowym, na łóżku, kanapie,
przy stole). Wraz z upływającym czasem dokonywali jednak zmian prowadzących do utworzenia w domu stałego
miejsca pracy.

Specjalnego miejsca do pracy nie miałam w domu, więc trzeba było jakoś zaradzić, początkowo po
prostu do pracy używałam stołu w salonie, natomiast później, po kilku miesiącach, jak było już
wiadome, że ta sytuacja się raczej nie zmieni zbyt szybko, no to już zakupiłam po prostu sobie biurko,
odpowiednie krzesło do pracy też, żeby gdzieś ta wygoda pozostawała przez cały czas. (kobieta,
singielka, mieszkanie 40-50 m2)

Najpierw pracowaliśmy na łóżku po prostu. Albo przy stole kuchennym takim rozkładanym jeszcze,
a potem dopiero zakupiliśmy biurka. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)

(…) ja sobie na początku wziąłem kuchenny [stolik]. I dokupiłem później do pracy inny stolik, lepszy,
żeby ten kuchenny zwrócić do kuchni, jak się okazało, że ta zdalna praca będzie jeszcze trwać i trwać.
(…) ten dodatkowy stolik był po to, żebym mógł rozłożyć sobie dokumenty, żeby mieć dodatkową
powierzchnię przy stole, przy którym pracuję. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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(…) to się właśnie zmieniało, bo na początku to
była sypialnia. Obecnie to jest duży pokój,
w którym najwięcej czasu spędzam, poza nocą. (…)
biurko trafiło do dużego pokoju, za nim stoi
telewizor, który przede wszystkim służy jako
monitor. (mężczyzna, singiel, mieszkanie 61-70 m2)

Zmiany wprowadzane do mieszkań w związku z przygotowywaniem – na tyle, na ile to możliwe – komfortowego
miejsca pracy polegały przede wszystkim na zakupie (czasami – zamówieniu wykonania na wymiar) i znalezieniu
w mieszkaniu miejsca dla biurka i krzesła przystosowanych do pracy.

Na początku po prostu pracowałam przy stole w salonie. (…)
Jak przyjechał mój partner to zaczęliśmy pracować tak, że on
siedział przy stole, bo on też musiał pracować, a ja zwykle
siedziałam na kanapie, a jak miałam spotkanie to szłam do
sypialni. (…) później to było trudne do utrzymania, jak
siedziałam w sypialni to mnie strasznie bolały plecy i poza
tym przeszkadzaliśmy sobie nawzajem. I dlatego zrobiłam
sobie taki kącik biurkowy w sypialni. To rozwiązało wszystkie
problemy. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)

44

45

(…) pomiędzy otwartą kuchnią, a salonem
urządziłam sobie biuro. (…) to po prostu jest kącik
w którym stoi komputer. (…) były meble robione
na wymiar i zamówiłam po prostu takie mini
biureczko, na którym stoi komputer, a na dole
jest wysuwana półeczka na klawiaturę. Krzesło
biurowe miałam wcześniej. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)

Kilkoro uczestników badania otrzymało środki na zakup niezbędnych sprzętów od swojego pracodawcy, co
niwelowało problem finansowych ograniczeń związanych z organizacją home office. O tego rodzaju
ograniczeniach nie wspominał zresztą żaden respondent, poważniejszym i częstszym wyzwaniem było
urządzenie miejsca pracy w mieszkaniu o metrażu, który nie do końca na to pozwalał. Stąd niektórzy badani
stosowali rozwiązania w postaci np. składanego biurka.

Firma dała nam tysiąc złoty na zakup potrzebnych
rzeczy. (…) No ja kupiłam właśnie krzesło do
biurka jakby porządne. No i jeszcze kupiłam w
Ikea składany stoliczek taki, który jest po prostu
osobnym biurkiem i mogę włożyć jego blat
ewentualnie. (kobieta, singielka, mieszkanie
2
poniżej 40 m )
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Pojawienie się w domu nowych mebli wywoływało często, choć nie zawsze, konieczność przearanżowania
przestrzeni, w której miały stanąć, a nawet wymiany lub pozbycia się niektórych z dotychczasowych mebli.
Jedynie nieliczni badani mieli bowiem możliwość urządzić sobie miejsce pracy w przeznaczonym ku temu
oddzielnym pomieszczeniu bądź miejscu wydzielonym tak, że nie ingerowało to z przestrzeniami
przeznaczonymi do odpoczynku, jedzenia czy rozrywki. Należy jednak zauważyć, że komfort tych pomieszczeń
znacząco się różnił w przypadku poszczególnych badanych.

Na początku korzystałam z mebli, które mieliśmy, czyli na
przykład było takie małe biureczko i taki fotel po prostu,
zwykły taki fotel wypoczynkowy, no ale jakby z biegiem czasu
po prostu to nie było zbyt dobre rozwiązanie tak fizycznie, po
prostu nie było zbyt wygodne, więc zakupiłam biurko, krzesło
i wydzieliłam w mieszkaniu taką część gdzie mogłam to
postawić. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)

(…) nie miałem takiego jakiegoś pomieszczenia
na biuro czy coś takiego do pracy. (…) w sypialni
mam
garderobę,
takie
pomieszczenie
3-metrowe z okienkiem, no i tam sobie takie
miejsce do pracy przygotowałem. (…) tam fotel
kupiłem sobie, no i takie biurko. (mężczyzna,
rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
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Dostosowania przestrzeni domowej do wymogów związanych z organizacją home office nierzadko polegało np.
na pobyciu się mebli lub ich wymianie, co wskazuje, że funkcja użytkowa związana z pracą zaczęła
w niektórych przypadkach dominować nad innymi funkcjami mieszkań osób badanych (np. dekoracyjną czy
wypoczynkową).

(…) mamy taką sypialnię która ma sześć metrów kwadratowych mniej więcej i tutaj rzeczywiście
dokonaliśmy troszeczkę większych zmian. Wywaliliśmy takie szafki nocne malwy które mieliśmy i po
prostu wrzuciliśmy dodatkowe biurko e, więc mój partner po prostu pracuje z sypialni w tym
momencie. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
Kiedy wprowadzaliśmy to moje biurko do pracy [do sypialni], to musieliśmy zmienić łóżko, żeby to
biurko się zmieściło. Dostosowaliśmy po prostu, kupiliśmy nowe łóżko, po to żeby ono miało niższy
zagłówek. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
W związku z koniecznością zorganizowania miejsca pracy w domu niektórzy badani kupowali także meble nie
przeznaczone stricte do pracy, ale pełniące także inne funkcje, co w rezultacie podnosiło komfort przestrzeni
domowej także w sferach takich, jak wypoczynek czy spożywanie posiłków.

(…) zmienialiśmy krzesła [jadalniane, służące
jednocześnie za krzesła do pracy]. (…) brałam
pod uwagę to, żeby były wygodniejsze takie, że
te osiem godzin to człowiek musi na nich
siedzieć. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70
m2)
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(…) stół kupiłam do pokoju,
dodatkowy, którego wcześniej nie
było. (…) jak trzeba coś zrobić, to
można usiąść, nie trzeba tego laptopa
trzymać
na
kolanach,
można
wygodnie i spokojnie sobie usiąść przy
stole, papiery sobie rozłożyć. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)

Organizacja miejsca do pracy zdalnej w przypadku wielu uczestników badania była procesem wydłużonym
w czasie – czy to z uwagi na opisywane wyżej, początkowe prowizoryczne rozwiązania stosowane z nadzieją na
szybkie zakończenie lockdownu, czy też z powodu poszukiwania najlepszego możliwego ustawienia mebli,
testowania różnych mebli i aranżacji. Testowanie rozwiązań związanych z home office podporządkowane było
zatem różnorodnym celom – optymalizacja przestrzeni, wygoda i komfort, a czasem konieczność nie tyle
urządzenia, co w ogóle znalezienia miejsca do pracy.

(…) aktualnie w sypialni mam biurko, no
bo w sumie tylko tu miałam możliwości,
jeśli chodzi o miejsce. (…) chyba ze trzy
razy generalnie jeździłam z meblami po
całym pokoju, żeby sprawdzić, które
ustawienie
będzie
tak
naprawdę
najbardziej funkcjonalne i będzie to
pomieszczenie
najmniej
zagracone.
(kobieta, singielka, mieszkanie 40-50 m2)
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(…) długo to była praca przy stole kuchennym,
dopiero później się pojawiło biurko, biurko też
później było wymieniane i tak dalej. (…) Najpierw
był jeden stół kuchenny, taki tymczasowy,
później był nowy stół kuchenny, który jest
okrągły i przy którym nie da się pracować na
dłuższą metę. (…) Później było właśnie jedno
biurko, które było po prostu blatem na kozłach,
ale ono było niewygodne, blat się ruszał, te kozły
zabierały dużo miejsca, więc to nie było
komfortowe. Tym bardziej, że akurat biurko
u mnie stoi w dużym pokoju i dostać się do niego
nie jest aż tak łatwo. Za każdym razem jak
wychodziłem od tego biurka, to przesuwałem
blat. No i teraz mam nowe biurko. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie poniżej 40 m2)
Jedna z respondentek opisała szczególnie ciekawy proces wyszukiwania miejsca do pracy w swoim niewielkim
2
(47 m ) mieszkaniu, w którym w czasie pandemii zaczęła pracować zarówno ona, jak i mąż, a z uwagi za
zamknięcie przedszkoli – przebywać w ciągu dnia także dziecko. Z uwagi na charakter pracy, wymagający
częstych wideokonferencji, pierwszym czynnikiem wyboru miejsca pracy było to, co będzie widoczne w tle.
Drugim czynnikiem był fakt, że w początkowym okresie lockdownu respondentka była przekonana, że w jej
mieszkaniu nie ma przestrzeni, aby utworzyć stałe miejsce pracy, a sam lockdown nie potrwa na tyle długo, aby
warto było dokonywać w mieszkaniu jakiś większych zmian.

(…) wybrałam sobie takie ładne miejsce w sypialni i po
prostu postawiłam sobie deskę do prasowania i na tej
desce do prasowania ustawiłam komputer i tak sobie
po prostu prowadziłam wykłady. (kobieta, rodzina 2+1,
mieszkanie 40-50 m2)

Kolejnym etapem było skonstruowanie prowizorycznego biurka z blatu umieszczonego na pudełkach, co
sprawiło, że urządzenie stałego miejsca pracy okazało się jednak możliwe – wcześniej kącik miedzy łóżkiem
a oknem wydawał się zbyt wąski. Wymagało to dodatkowych zabiegów (poza zakupem biurka i fotela),
a mianowicie wymiany łóżka na takie z niższym zagłówkiem, który nie koliduje z blatem.

(…) miałam taki bardzo wielki kosz na tekstylia, na jakieś pościele i tak dalej. (…) któregoś dnia coś
przyszło do domu, jak jakieś zamówienie, dostałam takie duże pudełko. Ja po prostu postawiłam to
duże kartonowe pudełko, a na tym pudełku postawiłam taki blat od stołu, jak się rozkłada stół, to się
wkłada ten blat żeby ten stół poszerzyć. Ja po prostu to wykorzystałam i wtedy mój mąż uwierzył, że
tu rzeczywiście jest miejsce na biurko i wtedy zaczęły się poszukiwania jakichś tam, no odpowiedniej
szerokości blatu i tak dalej, więc to jeszcze był taki etap pośredni. (…) ja po prostu sobie zaczęłam
pracować tutaj w tym miejscu, więc no można powiedzieć, że pandemia spowodowała, że ja zaczęłam
mieć swoje miejsce do pracy, wyodrębnione. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
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Powyższy przykład wskazuje, że urządzanie miejsca do pracy nie zawsze związane było z zakupem nowych
mebli – nawet gdy wiadomo było już, że home office szybko się nie skończy, z różnych powodów niektórzy
respondenci nie decydowali się na zakup biurek i/lub foteli biurowych. Wśród powodów tych można wskazać
przede wszystkim brak miejsca na dodatkowe meble, czy np. fotel obrotowy zamiast zwykłego krzesła. W efekcie
miejsce pracy było albo nie do końca komfortowe, albo kolidowało z innymi funkcjami danego mebla (np. zajęcie
stołu kuchennego powodowało konieczność spożywania posiłków na kanapie). Pewną rolę odegrało też
przyzwyczajenie np. do lubianego, choć może nie do końca ergonomicznego fotela czy krzesła. Wśród
respondentów byli też tacy, którym już posiadane meble umożliwiały komfortowe wykonywanie pracy, co
zarazem nie kolidowało w zbyt dużym stopniu z wykorzystywaniem ich do „właściwych” celów (np. praca
i spożywanie posiłków przy dużym stole w salonie).

(…) tam właśnie przy stoliku [kuchennym] zainstalowaliśmy
monitor. (…) pozbawiło nas to stolika kuchennego, do jedzenia.
(kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
Takie proste krzesło, jadalniane (…) u nas przeznaczone jest do
biurka, ale no to nie jest takie typowo biurowe krzesło. (…) przez
moment się zastanawiałam [nad zakupem krzesła biurowego], ale
tutaj stwierdziłam, że jest na tyle wygodne, że nie potrzebuję, a też
takie biurkowe krzesło zajęłoby więcej miejsca. (…) wygodniej jest
to krzesło mieć mniejsze akurat w tym miejscu. (kobieta, rodzina
2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
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Musieliśmy trochę poprzestawiać, przeorganizować salon,
ponieważ tutaj się zainstalowałam ze swoimi monitorami.
Nie mam takiego stricte wydzielonego, osobnego miejsca
do pracy, czyli swojego biurka, gdzie te komputery stoją
na stałe. Do tego używam stołu w dużym pokoju. Więc
one, te komputery, ja mam dwa monitory i komputer
stacjonarny, one stoją przez cały tydzień i na weekend są
chowane, żeby stół mógł odzyskać swoje funkcje. (kobieta,
rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)

(…) na samym początku to jeszcze było takie poczucie tymczasowości, w sensie jak długo to potrwa, więc
pamiętam, że na przykład w pierwszych dniach gdzieś tam pracowałam z łóżka w pokoju, ale było mi
cholernie niewygodnie, nadgarstek bolał, nie wiadomo było gdzie położyć laptop. (…) w pewnym
momencie zaaranżowałam sobie przestrzeń tak naprawdę w pokoju dziecka, które ma już biurko, chociaż
jeszcze z niego nie korzysta, więc ja sobie to biurko zaanektowałam. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 5160 m2)
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Ja pracuję w salonie, mąż ma swój pokój.
(…) mamy taki spory stół, przy którym
zazwyczaj jemy, ale przez to, że on jest taki
duży rozsuwany to go rozsunęliśmy. Ja
mam tak z 1/2 zajętą na miejsce pracy, a
druga jest cały czas wolna. To znaczy
najpierw przesuwałam to wszystko, ale
potem stwierdziliśmy, że to nie ma to sensu
i rozłożyliśmy stół bardziej. W tym
momencie tylko zmieniam się, przesiadam
się z fotela na krzesło jak na przekład jem.
(kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)

(…) mam takie biurko [nowo zakupione]
z Ikei, jeszcze lampkę, opłacone przez firmę.
(…) krzesło można wziąć z biura, ale tego
nie zrobiłem (…) mam w domu takie, które
mi odpowiada powiedzmy, to jest taki fotel,
w bardzo takim peerelowskim stylu, na
którym mi się dobrze siedzi. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie 61-70 m2)

W trakcie pandemii to był taki czas, że
pracowałem hybrydowo. Trzy dni biurze i trzy dni
w domu. (…) było trzeba siedzieć domu i tutaj
sobie stanowisko pracy zorganizować. (…) To był
taki stół i dosuwałem sobie taki fotel. Takie
stanowisko do pracy na komputerze. (…) Stół w
pokoju taki większy, taki bardziej jak goście
przyjdą coś takiego. Teraz sobie zaadaptowałem
na miejsce pracy, bo jest duży, dużo rzeczy się
zmieści. (…) fotel, to nie jest krzesło
komputerowe tylko taki fotel duży, bardziej
wypoczynkowy. Wiec jest wygodny. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie 51-60 m2)
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(…) biurka takiego niestety nie ma,
stoliczek jest na takim samym mniej
więcej poziomie jak kanapa, na
której
siedzę,
więc
mogę
powiedzieć, że po prostu to jest
moje jedyne, można powiedzieć,
miejsce pracy. (mężczyzna, para + 3
rodzeństwa, mieszkanie 51-60 m2)

W przypadku niektórych respondentów lockdown przełożył się na zakup/wymianę mebli w sposób pośredni –
ponieważ albo pracowali w ramach home office jeszcze przed pandemią, albo byli w trakcie urządzania nowego
mieszkania, zatem i tak musieli wyposażyć je w meble. W tym pierwszym przypadku badani wskazywali na fakt,
że chcieli sobie zapewnić większy komfort i/lub dopasować meble do swojego gustu, ponieważ długotrwałe
zamknięcie w domu sprawiło, że zaczęli zwracać większą uwagę na ten aspekt swoich mieszkań. Perspektywa
utrzymania się pracy zdalnej jako stałej formy pracy spowodowała też, że niektórzy respondenci byli skłonni
zainwestować w meble takie, jak biuro czy zwłaszcza krzesło do pracy więcej pieniędzy, niż wcześniej.

Zmieniłem krzesło na lekko wygodniejsze, ponieważ
poprzednie krzesło po prostu mi się zużyło, było krzesłem
rzeczywiście już dość starym. (mężczyzna, para,
mieszkanie 40-50 m2)
(…) miałam taką biureczko toaletkę i tam było krzesło,
dawno temu zdarzało mi się tam pracować. Ale ogólnie
było ciasno i niewygodnie, mam taką pracę, że
potrzebuje mieć laptopa i monitor osobno. Więc
wyrzuciłam tą toaletkę i znalazłam takie biurko, z Ikea,
które do ściany jest przykręcane, nie ma nóg w ogóle.
I obróciłam je w innym kierunku i zyskałam tym
sposobem więcej miejsca i krzesło zostało. Ale ta
toaletka poszła sobie do piwnicy. (kobieta, para,
mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) lockdown zaczął się w momencie kiedy kończył mi się
urlop na remont [nowo zakupionego mieszkania], więc
te
decyzje
[dotyczące
zakupu
mebli]
były
przedpandemiczne. Po pandemii (…) wybierałem
czasami droższe powiedzmy rozwiązania, niż wybrałbym
wcześniej, bo wiedziałem, że będę z nich więcej
korzystał. (…) zdecydowałem, że nie wiem, wolę
oszczędzić na jakimś wyjeździe czy ubraniach,
a zainwestować w lepsze biurko. To takie, tego typu
decyzje. Raczej nie zmieniające generalnie projekt, tylko
jakoś tam upgrade'ujące elementy. (mężczyzna, singiel,
mieszkanie poniżej 40 m2)
W przypadku jednego z badanych modyfikacja istniejącego już przed pandemią miejsca pracy polegała na
udostępnieniu go również żonie, co jest wyjątkiem od reguły polegającej na tym, że pozostali badani mieszkający
wspólnie z również pracującym zdalnie partnerem dążyli do zorganizowania dwóch oddzielnych stanowisk pracy,
a za najbardziej optymalne rozwiązanie uważali pracę w dwóch różnych pomieszczeniach. Czynnikiem
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decydującym wydaje się tutaj być charakter wykonywanych obowiązków. Zwłaszcza duża liczba spotkań on line
czy wykonywanych telefonów skłania do poszukiwania miejsca oddzielonego od innych osób i ich aktywności.
Respondent i jego żona pracujący zazwyczaj przy jednym biurku także zdecydowali się na zorganizowanie
dodatkowego miejsca pracy w sypialni, wykorzystywanego okazjonalnie w sytuacjach, gdy ich obowiązki
kolidowały ze sobą.

(…) musieliśmy się lekko przestawić,
mieliśmy stanowisko przy takim
dużym biurku, dokupiliśmy monitor,
tak, żeby dwie osoby mogły przy tym
dużym biurku jednocześnie pracować
na dwóch monitorach, i to było nasze
stanowisko pracy. (mężczyzna, para,
mieszkanie 51-60 m2)

(…) wiadomo, że jeżeli się
zdarzają jakieś rozmowy, no to
wtedy się przenosimy, bo z tej
okazji
pandemicznej
urządziliśmy
sobie
miejsce
powiedzmy
tymczasowe
w sypialni, malutki blacik, jeżeli
jedna osoba potrzebuje jakiś
rozmów i jest jakoś ingerująca w
przestrzeń tej drugiej, to wtedy
można się schować do tego
małego
stanowiska,
które
jeszcze
postawiliśmy
sobie
w sypialni. (mężczyzna, para,
mieszkanie 51-60 m2)
Z tworzeniem miejsca pracy w domu wiązały się też zakupy drobniejszego sprzętu, który także miał duże
znaczenie dla komfortu pracy, poprawiając warunki świetlne, akustyczne czy estetykę.

Jak aranżowałam sobie to moje biureczko, to wtedy od razu kupiłam do niego taką lampkę taką
biurkową. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
(…) dokupiłem sobie słuchawki wygłuszające. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
Dostałam w prezencie od chłopaka słuchawki wyciszające, ponieważ on lubi głośno mówić i chodzi po
mieszkaniu jak rozmawia. (kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
Dość dużo kabli tutaj zaczęło mi się robić pod biurkiem, więc w pewnym momencie kupiłem sobie taką
skrzynkę pod biurko, żeby schować przedłużacz i kable. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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ŹRÓDŁA DYSKOMFORTU
Chociaż praca w domu wiąże się z pewnymi zaletami (jak oszczędność czasu na dojazdy czy łatwiejsze
zorganizowanie posiłków), to mogą dotyczyć jej określone uciążliwości, których nie doświadcza się pracując
w biurze. W ramach ilościowej części badania respondenci oceniali miejsce, w których zwykle pracują
w domu, pod różnymi względami, na skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza że dany problem w ogóle nie dotyczy
ich miejsca pracy, a 5, że dotyczy go w wysokim stopniu.
Poszczególne rodzaje problemów dotyczą miejsc pracy respondentów zwyczaj w umiarkowanym stopniu
(wykres nr 14). Najbardziej przeszkadzają im niewygodne meble – średnia ocen wynosi 2,9. Niemal taka sama
ocena dotyczy problemu, jakim jest przeładowanie przestrzeni pracy meblami i sprzętami (średnia 2,8) oraz
panujący w niej bałagan i nieporządek (średnia także 2,8). W obu tych aspektach nieco większe
niezadowolenie, niż ogół badanych, wyrażają reprezentanci par z dziećmi (średnia 3,1). W umiarkowanym
stopniu badanym w ich miejscu pracy w domu przeszkadza hałas dobiegający z zewnątrz (średnia 2,7) oraz
brak odpowiednich mebli do pracy (średnia także 2,7). Pozostałe problemy odczuwane są w jeszcze
mniejszym stopniu – np. dotkliwość związana z ogólnym brakiem komfortu oceniona została na średnim
poziomie 2,4. Poszczególne rodzaje problemów zazwyczaj w nieco większym stopniu podkreślają
respondenci z kategorii „para z dziećmi”.
Wykres 18: Ocena miejsca, w którym respondenci zazwyczaj pracują w domu – średnie oceny* (N=366)
1

2

3

niewygodne meble

5

2,9

„zagracenie”, przeładowanie przestrzeni meblami,
sprzętami

2,8

bałagan, nieporządek

2,8

hałas z zewnątrz (np. ruch uliczny)

2,7

brak odpowiednich mebli do pracy

2,7

brak wystarczającego miejsca na rzeczy, sprzęty
potrzebne do pracy

2,7

nieodpowiednie oświetlenie

2,4

ogólny brak komfortu

2,4

hałas powodowany przez domowników

2,3

nieodpowiednia temperatura

2,2

konieczność dzielenia miejsca pracy z pracującym/ą
partnerem/partnerką
nieodpowiedni wystrój (kolory ścian, dodatki itp.)

4

1,9
1,7

nieprzyjemne zapachy

1,5

konieczność dzielenia miejsca pracy z uczącym/i się
dzieckiem/dziećmi

1,5

* Badani oceniali miejsce, w których zwykle pracują w domu, na skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza że dany problem
w ogóle nie dotyczy ich miejsca pracy, a 5, że dotyczy go w wysokim stopniu
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W jakościowej części badania rozmówcy szeroko omawiali wątek tego, jakie aspekty ich miejsca pracy są
źródłem dyskomfortu. Był to dla nich istotny czynnik obniżający jakość życia w domu – niezadowolenie z miejsca
pracy „rozlewało się” często na ocenę całości mieszkania. Źródłem tego niezadowolenia było ogólne poczucie
braku przestrzeni dla komfortowego wykonywania swoich obowiązków (np. brak pomieszczenia umożliwiającego
odcięcie się od życia domowego na czas pracy, ingerowanie pracy z inne dziedziny życia) czy wrażenie, że
z powodu pojawienia się w domu dodatkowych mebli (np. biurka w salonie, sypialni) mieszkanie jest zagracone.
Zmiana sposobu postrzegania mieszkania pod wpływem pandemii będzie omówiona w dalszej części raportu,
poniżej wskazane zostaną natomiast kwestie, z powodu których badanym nie pracowało się w swoich
mieszkaniach wystarczająco wygodnie.
Nieodpowiednie pomieszczenie do pracy
Jak podkreślano wyżej, zdecydowana mniejszość osób w grupie objętej badaniem posiada w domu
pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do pracy. Pozostali pracują zazwyczaj w salonach, sypialniach, rzadziej
w kuchniach czy w pokojach dzieci. Brak wydzielonego pomieszczenia do pracy nie oznacza jednak
automatycznie braku komfortu, ponieważ wiele zależy od metrażu pokoju, w którym zorganizowane jest miejsce
pracy, od jego umiejscowienia w całym mieszkaniu czy pierwotnej jego funkcji.
Warunki pracy zdalnej zweryfikowały użyteczność niektórych rozwiązań, uważanych do tej pory za bardzo
korzystne, np. łączenie kuchni z salonem.

(…) pracowałam w salonie, mąż zajął sypialnię, nie były to komfortowe warunki pracy, za każdym
razem kiedy próbował sobie zrobić coś do jedzenia, to właził mi do pokoju, ja miałam spotkania
oczywiście na zoomach i na jakiś, więc nie było to komfortowe. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 6170 m2)
Praca w pomieszczeniach, które poza jej godzinami (a czasami nawet w jej trakcie) pełniły jednocześnie inne
funkcje, była także niewygodna z tego względu, że wymagała codziennego chowania np. dokumentów po to, by
zwolnić miejsce na stole, ale także by nic nie zginęło lub nie uległo zniszczeniu. Niektóre osoby to dodatkowe
zajęcie związane z porządkowaniem (a kolejnego dnia rano – rozkładaniem dokumentów) oceniały jako
frustrujące i zabierające czas. Inni badani musieli pracować w warunkach, które wymagały bardzo dużych
umiejętności skupienia się.

(…) w jednym pokoju było i biurko, i krzesło, i właśnie łóżeczko
[dziecka]. (…) biurko jest w rogu, natomiast łóżeczko jest na tej
samej ścianie, to ciężko rozdzielić te przestrzenie. No,
powiedziałabym, że [przestrzenie] się mieszają. Bo też córka potrafi
się pod samymi nogami bawić w momencie jak się siedzi przy
biurku. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
Nie podoba mi się to, że jednak wolałabym mieć swój pokój do
pracy, osobny, gdzie są zamykane drzwi. Ja teraz, powiedziałam,
jestem na przestrzeni salonu i otwartej kuchni. Chciałabym mieć
dodatkowo jeden pokój, który mogłabym zarzucić papierami i po
prostu też byłoby moje biuro. Mogłoby to być małe pomieszczenie,
ale żeby było z zamykanymi drzwiami, osobne. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)
(…) to się wszystko odbywało w jednym pokoju, to wtedy było
trochę gorzej. Bo jest telewizor tutaj w salonie, ja pracuję sobie na
tym komputerku dużym na stole, a dzieci oglądały bajki na
telewizorze obok, więc to też wymagało takiego dużego dosyć
skupienia ode mnie, takiej podzielności uwagi, ale to też wszystko
da się wypracować. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
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Dla niektórych osób oddzielny pokój do pracy byłby potrzebny także dlatego, że stanowiłby ich własną,
niedzieloną z nikim innym przestrzeń w domu – czego w czasie lockdownu wielu osobom brakowało.

(…) na pewno jeszcze jeden, nieduży chociaż pokój byłby super, w kontekście odłączenia tej strefy
takiej pracy, szczególnie biorąc pod uwagę, że ja pracuję zdalnie, nawet jak pandemia sobie od nas
pójdzie najprawdopodobniej przez dłuższy czas będę pracowała zdalnie, więc myślę, że to jest jakiś
minus, że nie ma takiego dodatkowego pokoju, gdzie mogłabym mieć tą strefę pracy, być może tam
bym mogła też ćwiczyć tą jogę, żeby to jakoś też oddzielić, mieć taką strefę tylko i wyłącznie dla
siebie. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Brak odpowiedniej przestrzeni do pracy dotyczył przede wszystkim mieszkań o małym metrażu, w których każdy
metr kwadratowy jest w pełni wykorzystany – miejsce pracy musi wpasować się w określony układ, którego
zmiana wymagałaby przemeblowania całego mieszkania.

(…) cały czas się obijam o meble, więc taka strona komfortu fizycznego, że ponieważ jest wszystko
poustawiane jedno obok siebie, obok drugiego to na przykład ja nie mogę sobie odsunąć krzesła
i wstać z biurka, tylko muszę sobie odsunąć krzesło, odwrócić je, przestawić coś i dopiero wstać.
(kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Zdecydowanie nie jest to dobre miejsce do pracy. Ja też nawet po prostu pracując, prawda,
zdzwaniam się z ludźmi z pracy. Oni widzą, gdzie ja siedzę, co jest za mną, cały mój pokój, całe
mieszkanie, moje pranie rozwieszone, które stoi na środku pokoju. (…) doszłam do momentu takiej
dużej irytacji jednak tym, że nie jest to taka przestrzeń, której potrzebowałabym do pracy. Dużo
gorzej mi się pracuje niż z biura. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Trudności związane z brakiem wyodrębnionego pomieszczenia tylko do pracy nasilały się oczywiście wówczas,
gdy w tym samym mieszkaniu pracowały jednocześnie dwie osoby, a także gdy godziny ich pracy były
elastyczne, co zwiększało ryzyko nakładania się na siebie różnego rodzaju wykluczających się aktywności.

(…) nasze biurko mimo że jest duże, komfortowe nawet dla dwóch osób, ale stoi jednak w salonie,
i o ile nie było to wadą do tej pory, o tyle w czasie pracy zdalnej było to już odczuwalne, że ta
przestrzeń nie jest jednofunkcyjna, nie jest wydzielona. (…) i ja mam godziny pracy elastyczne,
i małżonka studiuje (…) często jest tak, że jedna osoba pracuje, a druga robi coś dookoła. Małżonka
studiuje kierunek artystyczny, więc często coś w domu maluje, klei, tworzy jakieś przestrzenne figury,
to jest rozpraszające dla osoby, która jednocześnie pracuje gdzieś obok. (mężczyzna, para, mieszkanie
51-60 m2)
Niewygodne meble
Wielu badanych podkreślało fakt poszukiwania na potrzeby home office jak najwygodniejszych mebli. Komfort
i ergonomia pracy często przegrywały jednak z metrażem mieszkania, jego określonym układem, a także
koniecznością pogodzenia pracy zdalnej z aktywnościami innych domowników. Stąd zakup nowych mebli często
postrzegany było jako „zło konieczne”, zdarzało się także, że niektórzy badani rezygnowali z zakupu
odpowiednich do pracy mebli, bo i tak nie byli w stanie znaleźć na nie miejsca w domu. Pojedyncze osoby
wskazywały, że przyzwyczaiły się do niewygody i nie mają motywacji do szukania bardziej komfortowych
rozwiązań, m.in. dlatego, że mieszkają w wynajętym lokum i zakup krzesła czy biurka wydaje się im zbędą
inwestycją w urządzanie mieszkania, które nie należy do nich.
Dość powszechnym doświadczeniem wśród respondentów jest praca na krześle, którego wysokości nie da się
regulować, które nie stanowi dobrego podparcia dla pleców czy ramion i w ogóle nie jest przeznaczone do pracy
biurowej, lub którym nie można swobodnie manewrować.

Musieliśmy wyszukać taki model fotela, który ma wąsko rozstawione kółka, ponieważ wąskie jest
biurko, no to wąskie są jego nogi, więc żeby pomiędzy te nogi wjechać, no to musieliśmy znaleźć taki
model. Udało się to. (…) chociaż okazało się, że one jednak nie są aż tak wąskie i ja mam problem,
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żeby wjechać. (…) z tego powodu jest mi niewygodnie w pracy, ale no na pewno jest lepiej niż było,
tak. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Mam krzesło obrotowe bez podłokietników, też Ikea. Ono jest w miarę okej, ale nie ma na przykład
podparcia karku. I jest niskie. I to czasem przeszkadza. (mężczyzna, singiel, mieszkanie poniżej 40 m2)
Jeśli chodzi o mieszkanie to krzesła biurowego mi najbardziej zabrakło. Bo nie mam takiego
w ogóle. (…) Nie planowałem [zakupu], ale przydałoby się. Fotel jest wygodny, ale nie jest
regulowany, a krzesełko może sobie regulować wysokość. (…) fotel powinien być regulowany i biurko
powinno być bardziej biurko niż stół. (…) Przyzwyczaiłem się raczej tak. (mężczyzna, singiel, mieszkanie
51-60 m2)
Korzystamy z krzeseł, które mieliśmy do stołu zwykłego, więc nie są to krzesła przystosowane do
pracy biurowej w ogóle. (…) na tą chwilę nie możemy sobie pozwolić na inne ze względów miejsca po
prostu, ponieważ żadne krzesła już tutaj nie wejdą (…) to nie jest to wygodne ani na pewno zdrowe
dla naszych kręgosłupów siedzenie. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
(…) takie niby krzesło biurowe, czyli na kółkach, z regulacją wysokości, ale mam do niego zastrzeżenia
i pewnie będę je wymieniać, bo zbyt wygodnie mi przy nim nie jest. To też moje plecy w ogóle odczuły.
(…) jest troszeczkę za małe, nie ma podpórek na ręce, co by mi bardzo pomagało (…) takie gamingowe
krzesła są krzesłami dość dużymi, wygodnymi, jakby biurowy odpowiednik takiego krzesła by mi się
przydał, patrzę na to miejsce i to nie wchodzi w grę, żeby to się tutaj po prostu zmieściło, bo będzie to
wielki klamot w tym salonie. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Biurko czy stół do pracy, z których korzystają badani – choć nie wiążą się z tyloma wymogami ergonomicznymi,
co krzesła – także bywają niewygodne. Ich główną wadą jest zbyt mała powierzchnia, pozwalająca często na
postawienie na nich jedynie laptopa, a także brak rozwiązań umożliwiających przechowywanie potrzebnych przy
pracy akcesoriów.

(…) to czego na przykład brakuje mi w obecnym biurku, to jakieś rzeczy
typu schowki, szuflady (…) mam teraz tendencję do gromadzenia rzeczy
na biurku i to się miejsce szybko kończy na tym biurku. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie 61-70 m2)
(…) biurko wykorzystywane w salonie, naprawdę małe biurko, na
którym po prostu ma się pomieścić laptop i ma pomieścić jakieś rzeczy
typu filiżanka kawy, herbaty w trakcie pracy. I to biurko jest naprawdę
małe, małe jest ze względu na to, że warunki salonowe jakby nie
pozwalają na to, żeby to biurko było większe. (mężczyzna, rodzina 2+2,
mieszkanie 61-70 m2)
(…) no niestety nie jest jakoś super przystosowane [miejsce do pracy]
rzeczywiście przyznaję, bo to jest taka głęboka szafka pod telewizor,
i właśnie ona jest z telewizorem, gdyż często używam telewizora jako
drugiego ekranu. (…) niestety rzeczywiście to takie tymczasowe
rozwiązanie, które trwa już zbyt długo. (mężczyzna, para, mieszkanie
40-50 m2)
Jedna z respondentek, mieszkająca w niewielkiej kawalerce, opisuje
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niemal wszystkie meble w swoim mieszkaniu jako niewygodne i nie nadające się do dłuższej pracy – z uwagi na
metraż mieszkania i brak wystarczających środków na całkowitą jego rearanżację, jedynym rozwiązaniem
pozostaje przenoszenie się z pracą z miejsca na miejsce kilkakrotnie w ciągu dnia.

(…) to krzesełko [zakupione na potrzeby pracy zdalnej] stoi przy tym małym biureczku i większość
czasu na nim siedzę, ale też przesiadam się ewentualnie na drugą stronę tego biureczka i siadam na
kanapie. Jeśli siedzę na kanapie to [blat] jest za wysoki. Albo się przesiadam mimo wszystko do
kuchni jeszcze też. Także chociażby po to, żeby mieć poczucie, że przeszłam kilka kroków w trakcie
dnia. (…) w kuchni jest stół barowy. To jest niewygodne na dłuższą metę, bo jest to dosyć wysoko i tak
średnio komfortowo. No bo to tak jakby pracować w knajpie przy barze. Także niby i tak dzięki temu
krzesełku mam możliwość w miarę komfortowej pracy. Ale no też nie jest to takie właśnie wydzielone
miejsce, które mi bardzo pasuje, wiec też się staram jakoś tutaj przez te kilkanaście godzin dziennie
zmieniać swoje położenie. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Brak miejsca na potrzebny sprzęt
Niektórzy badani sygnalizowali, że w warunkach home office nie mieli wystarczająco dużo miejsca na sprzęt,
z którego zwykle korzystają w pracy. Jak podkreślano wcześniej, w efekcie często zdarzało się, że funkcję biurka
pełnił największy stół w domu, czyli stół jadalniany, co powodowało, że posiłki spożywane były w kuchni lub na
kanapie. Innym rozwiązaniem była rezygnacja z używania określonego sprzętu (o ile było to możliwe), a zatem
pogodzenie się z obniżonym komfortem pracy. Zazwyczaj chodziło o dodatkowy monitor, komputer stacjonarny
czy drukarkę, choć jeden z badanych wspomniał w tym kontekście o ekspresie do kawy.

(…) myśmy otrzymywali materiały do pracy z dziećmi, ale ja te materiał bardzo rzadko realizowałam
(…) nie miałam drukarki żeby sobie wydrukować, no bo nie mamy miejsca na drukarkę. (…) ona by
musiała stać, nie wiem, pod stołem jadalnym. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Nie mam po prostu miejsca, żeby wydzielić tak na stałe kawałek pokoju, żeby postawić tam na
przykład monitor. W związku z czym nadal pracuje na laptopie, co jest odrobine mniej wygodne niż
biurze. No ale już się chyba przyzwyczaiłam do tego. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Na pewno brakowało mi dobrego ekspresu do kawy, jestem przyzwyczajony, że w pracy taki ekspres
się znajdował, tutaj nie mam (…) to nie jest też duże mieszkanie i nawet taki przedmiot wprowadza
kolejne ograniczenia, jakby nie zdecydowaliśmy się na jego zakup, ze względu też na dość małą
kuchnię. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Hałas
Poza kwestiami związanymi z brakiem odpowiedniej przestrzeni dla zorganizowania wygodnego miejsca pracy,
w świetle wypowiedzi uczestników jakościowej części badania komfort home office w bardzo poważnym stopniu
obniżały nieodpowiednie warunki akustyczne. Niektóre z nich mają permanentny charakter i są związane np.
z bliską odległością ulicy czy punktów usługowych. Wiele osób uświadomiło je sobie dopiero w czasie
lockdownu, ponieważ wcześniej rzadko zdarzało im się przebywać w domu w godzinach pracy.

Zaczął mi doskwierać też hałas, który wcześniej nie był zupełnie dla mnie problemem, ja zawsze
wietrzę, zawsze mam otwarte okna, a teraz czasami muszę zamykać, żeby być w stanie pracować.
(mężczyzna, singiel, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) w kwestii miejsca do pracy to prawie wszystko było super oprócz tego, że okazało się, że ja słyszę
wszystkie hałasy możliwe z zewnątrz. (…) okna z salonu i z kuchni wychodzą właśnie na taki trawnik
otoczony blokami i wszystkie dzieci spotykają się centralnie pod naszym oknem. To jest 3 piętro, ale to
pięknie niesie, bo jest taka studnia (…) zauważyłam, że mam bardzo poważmy problem z tym
hałasem. Zimą nie było tego tak słychać, no bo były zamknięte okna, poza tym dzieci się nie bawiły.
W momencie, kiedy zrobiła się ładna pogoda - hardkor. Zaczęłam pracować częściowo
w słuchawkach, ale no to uszy bolą po całym dniu od słuchawek. Trochę stosuję sobie zatyczki.
Zamykam okno, włączam wentylator, ale się podduszam. (…) zaczęliśmy postrzegać nasze mieszkanie
jako no zbyt hałaśliwe po prostu. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
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Warunki akustyczne pogorszyły się także z uwagi na sam lockdown i fakt, że w budynkach wielorodzinnych wiele
mieszkań, do tej pory pustych w ciągu dnia, wypełniło się pracującymi, uczącymi i bawiącymi się lokatorami.
Charakterystycznym zjawiskiem były także nasilone w czasie pandemii prace remontowe – wiele osób
potraktowało czas wymuszonego pobytu w domu jako dobrą okazję do odświeżenia wnętrza lub wykonania
odwlekanych napraw, co nierzadko stanowiło czynnik znacząco utrudniający pracę zdalną sąsiadom.

To co w pandemii było bardziej uciążliwe to wzmożone remonty w bloku, w pewnym momencie były
trzy remonty i wszystkie były wiertarkami udarowymi i było dość głośno (…) tutaj nic nie mogłem
z tym zrobić, więc jeżeli miałem jakieś telefony w trakcie pracy albo partner, no to musieliśmy po
prostu przepraszać, że niestety sytuacja jest taka, a nie inna i nic z tym nie zrobimy. (mężczyzna, para,
mieszkanie 40-50 m2)
(…) czasami sąsiedzi walą w ściany, jeden sąsiad gra na trąbce, nie jest to wszystko nic strasznego
samo w sobie, natomiast w trakcie jakiejś bardzo ważnej rozmowy, gdy ktoś akurat wierci w ścianę,
czy coś się dzieje, to wpływa to na pracę (…) w biurze pod tym względem jest bardziej sterylna i jakaś
taka dźwiękoszczelna atmosfera, jest mniej tego chaosu. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
Niektórzy badani podkreślali także, że źródłem hałasu uniemożlwiającego efektywną pracę są także inni
domownicy. Chodzi zarówno o sytuacje, gdy dwie osoby pracują jednocześnie i np. prowadzą rozmowy, jak
i takie, gdy w domu przebywa małe dziecko.

(…) nie miałam jak prowadzić zajęć, bo raz poprowadziłam z salonu, no ale to tam po prostu harmider
gdzieś w tle, więc w ogóle bez sensu. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
Temperatura
Temperatura panująca w domu – a konkretnie zbyt wysoka temperatura w porze letniej – stanowi jeden
z istotniejszych mankamentów mieszkań niektórych uczestników badania. Jest także źródłem dyskomfortu
odczuwanego podczas home office. Badani radzili sobie z nim w różny sposób, spośród których
najskuteczniejszym było zainstalowanie klimatyzacji. Mniej efektywne sposoby to zakładanie rolet i wszelkiego
rodzaju inne rozwiązania prowadzące do zaciemnienia najbardziej nasłonecznionych w ciągu dnia pomieszczeń.

(…) czuję niedogodność związaną z tym, że to biurko stoi w jedynym
miejscu, gdzie mogło po prostu. Stoi sobie w rogu, ostatnie dwa miesiące
jakby były dosyć ciężkie przez panujące upały, bo to jest biurko położone
na rogu pomiędzy stroną wschodnią a zachodnią, więc było tutaj
naprawdę gorąco, niekiedy miałem w tym salonie przy tym biurku nawet
trzydzieści stopni, no było gorąco. (mężczyzna, rodzina 2+2,
2
mieszkanie 61-70 m )
(…) jeśli chodzi o temperaturę no to mamy taki kłopot, że nie założyliśmy
klimatyzacji więc jak były te upały to było bardzo ciężko pracować w tym
domu, (…) dostaliśmy bardzo, że tak powiem po głowie w te upały i też
trochę ze względu na to zaczęliśmy się ubiegać o pracę hybrydową, żeby
była klimatyzacja, bo się nie dało wysiedzieć. (kobieta, rodzina 2+1,
2
mieszkanie 61-70 m )
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Światło
Obok temperatury i akustyki, dostęp do światła dziennego jest kolejnym czynnikiem, na który badani nie mają
dużego wpływu, a który ma znaczenie dla ogólnego poziomu zadowolenia zarówno z mieszkania, jak i miejsca
pracy w nim zorganizowanego. Osoby zadowolone z poziomu naturalnego oświetlenia swoich mieszkań
nierzadko odczuwają jego minusy w postaci zbyt wysokiej temperatury latem. Zbyt mały dostęp do światła
dziennego niwelowany jest odpowiednim oświetleniem sztucznym, w postaci lampek biurkowych
wykorzystywanych podczas pracy. Warto zaznaczyć, że rodzaj światła dominujący w domu jest czynnikiem, na
który badani wydają się zwracać znacznie mniej uwagi, niż na temperaturę czy akustykę.

(…) siedząc w domu i pracując tutaj w tych okresach ciemnych to zauważyłam, że jest może
niedostatecznie jasno, ale mam dobrą, moim zdaniem, lampkę na biurku, która oświetla miejsce
pracy, więc ta lampka biurkowa jest dla mnie idealna, a te inne oświetlenia to służą jakby aranżacji
takiej atmosfery we wnętrzu. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)
(…) na początku przez kilka miesięcy ocieplali nam blok i były poustawiane rusztowania, były zakryte
okna płachtą, więc było ciemniej, było głośno bardzo. To sprawiało mi dyskomfort (…) też to
zaciemnienie tutaj mieszkania, to ciężej się pracowało, musiałam cały czas przy zapalonym świetle
być, oczy mnie bardziej bolały. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
BRAK ZMIAN W MIESZKANIU POD KĄTEM PRACY ZDALNEJ
Duża grupa respondentów biorących udział w ilościowej części badania (40%) wskazała, że nie wprowadziła
w swoim mieszkaniu żadnych zmian związanych z jego dostosowaniem do pracy zdalnej. Wśród
najważniejszych powodów wymieniano brak potrzeb w tym zakresie (wykres nr 15). W opinii 100 badanych ich
mieszkanie jeszcze przed pandemią było dostosowane do pracy zdalnej. 50 osób ma potrzebę wprowadzenia
określonych zmian, ale w ich mieszkaniach nie ma ku temu technicznych możliwości. Dla 26 osób pożądane
zmiany są poza zasięgiem finansowym. Nieco więcej niż co dziesiąty badany uważa także, że okres pracy
zdalnej kiedyś dobiegnie końca w związku z minięciem pandemii.
Wykres 19: Przyczyny braku wprowadzenia zmian w swoim domu, związanych z koniecznością pracy
zdalnej (N=146)
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Wypowiedzi badanych w jakościowej części badania pozwalają pogłębić powyższe opinie. Brak potrzeby
dostosowywania mieszkania na potrzeby home office związany jest przede wszystkim z faktem, że dana osoba
pracowała z domu jeszcze przed pandemią. Są także osoby, które nie mają nawyku pracy w jednym, ustalonym
miejscu i nie odczuwają potrzeby posiadania biurka i krzesła. Ich głównymi narzędziami pracy są laptop
z dostępem do Internetu, telefon i pracują tam, gdzie jest im akurat wygodnie.

(…) pracowałem z domu i pracuję z domu, jedyne co się zmieniło to zamieszkałem z partnerką ale
generalnie mieszkanie no nie widzę jakoś wielkich zmian w tym zakresie. (mężczyzna, para, mieszkanie
40-50 m2)
(…) mój mąż jest na home office, nie ma jednego kąta, co mnie bardzo dziwi, ja bym nie wytrzymała,
po prostu organizacyjnie, ma po prostu laptopa, z którym leży w łóżku, albo leży na sofie, albo siedzi
na sofie, albo siedzi przy stole w kuchni, w dużym pokoju. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
Drugą, ważniejszą przyczyną braku wprowadzania zmian jest szeroko pojęty brak możliwości w tym zakresie.
Niektórzy badani mają bardzo precyzyjnie zdefiniowane potrzeby związane z pracą zdalną, ale nie są w stanie
ich zrealizować w obecnie zajmowanym mieszkaniu. Jest ono bowiem zbyt małe i nie pozwala np. na wstawienie
wygodnych mebli, czy też nie ma wystarczającej liczby pomieszczeń, aby wygospodarować w jednym z nich
miejsce przeznaczone wyłącznie do pracy. Wprowadzenie pożądanych zmian zwłaszcza w mieszkaniach
o małym metrażu wymagałoby niejednokrotnie przearanżowania całej przestrzeni, co badani uważają za albo za
pozbawione sensu (bo np. szukają już większego lokum lub mieszkają w wynajętym mieszkaniu) bądź za leżące
poza ich możliwościami finansowymi. Zdarza się, że poza zbyt małym metrażem mieszkania mają jeszcze inne,
nieusuwalne mankamenty (jak np. poziom hałasu dobiegającego z zewnątrz, usytuowanie powodujące mały
dostęp do światła naturalnego), które w warunkach lockdownu stają się na tyle dotkliwe, że inicjują bądź
przyśpieszają decyzję o wyprowadzce.

Nie za bardzo się dało coś zmienić w tym mieszkaniu (…) tutaj już jest wszystko tak po prostu
poustawiane, że nic nie mogliśmy tutaj wygospodarować, więc główną zmianą było właśnie to, że się
zdecydowaliśmy kupić po prostu inne mieszkanie, większe. Bo tutaj, no nie dało się nic już dostosować
do tej pandemii, nie dało się zbudować drugiego biurka, gdzieś stworzyć drugiego stanowiska do
pracy, nie da się nic powiększyć. (…) też dlatego, że to jest mieszkanie wynajmowane, więc też nie
mogliśmy tutaj ingerować za mocno. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) nie odczuwam [potrzeby zmian] właśnie dlatego, że chcę się przenieść po prostu do większego
mieszkania lub do domu. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
Ja to mieszkanie wynajmuję, więc nie będę inwestował. Szukam czegoś nowego albo swojego.
(mężczyzna, singiel, mieszkanie 51-60 m2)
(…) gdybyśmy chcieli remontować to mieszkanie, przerabiać, to moglibyśmy je sobie udoskonalić pod
swoje potrzeby, właśnie powiększyć tą kuchnię (…) wywalić wannę a postawić sobie taki fajny
prysznic ale nie chcemy inwestować w to bardzo mocno, ponieważ mamy cały czas z tyłu głowy, że
hałasu nie zlikwidujemy nigdy w tym mieszkaniu, tutaj nikt nie postawi ekranów (…) dlatego raczej
stwierdziliśmy, że poszukamy sobie innego miejsca. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Brak wprowadzania zmian w mieszkaniach spowodowany jest zatem albo ich dobrym dostosowaniem do home
office jeszcze przed pandemią, albo takimi ich wadami, których usunięcie jest niemożliwe lub bezcelowe, co
wywołuje dwojaki efekt – decyzję o przeniesieniu się do innego mieszkania (czy nawet domu) lub poczucie
sfrustrowania przestrzenią, która z powodu lockdownu zmieniła się na niekorzyść i/lub która postrzegana jest
gorzej, niż przed pandemią.
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Zmiany w mieszkaniach nie związane z pracą zdalną
Badani wprowadzali w swoich mieszkaniach wiele zmian, które nie są związane bezpośrednio z koniecznością
zorganizowania miejsca do pracy zdalnej. Wynikają one z faktu, że większa ilość czasu spędzana w domu
spowodowała bardziej krytyczną ocenę np. wystroju wnętrz czy efektywności pewnych rozwiązań, a z drugiej
strony – praca zdalna, związana w przypadku wielu osób z oszczędnością czasu, stworzyła okazję do zajęcia się
kwestiami, które do tej pory były zawsze odkładane. Ponadto lockdown sprawił, że wielu uczestników badania
zaczęło więcej gotować w domu, część musiała sobie zorganizować także miejsce oraz zapewnić sprzęt do
ćwiczeń – to wszystko sprawiło, że badani dokonywali zmian w swoich mieszkaniach oraz kupowali rzeczy,
których wcześniej nie potrzebowali.
Wśród zmian, jakie związane były z pandemią, badani wymieniają przede wszystkim zakup różnego rodzaju
sprzętów AGD i RTV. Osoby, które postanowiły zadbać o lepszą jakość i odpowiednią wilgotność powietrza
w domu, wyposażyły się w elektroniczne nawilżacze powietrza (43 wskazania w ramach ankiety internetowej) czy
oczyszczacze powietrza (29 wskazań).

(…) zaczęliśmy w ogóle zwracać uwagę na to jaka jest wilgotność w mieszkaniu, zakupiliśmy
nawilżacz powietrza, to zdecydowanie z powodu pandemii, cały czas jesteśmy w mieszkaniu, ale też
to, że uprawiamy dosyć dużo roślinek w domu, i żeby stworzyć lepsze warunki i sobie i im. (mężczyzna,
para, mieszkanie 51-60 m2)
Chęć poprawienia komfortu termicznego w domu skłoniła niektórych badanych do zakupu klimatyzatora (17
wskazań). Spora grupa osób (34) zdecydowała się na zakup robota sprzątającego. Ważnym elementem
zakupów były różne urządzenia i sprzęty kuchenne, które z jednej strony miały ułatwić przygotowywanie posiłków
w dobie zamkniętych lokali gastronomicznych (np. thermomix), a z drugiej – służyły kulinarnym eksperymentom,
na które w czasie lockdownu było więcej czasu.

(…) a propos tej pracy zdalnej, dużo więcej zaczęliśmy pić
kawy w pandemię w domu, dokupiliśmy sobie ekspres
elektryczny (…) zwykle parzyliśmy kawę w aeropresie
rzeczywiście, tylko, że w aeropresie jest więcej roboty
i zmieniliśmy go na dość taki podstawowy ekspres
przelewowy. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)

(…) nabyłem gofrownicę, (…) lokale były pozamykane, trzeba
było sobie samemu organizować zawsze posiłki. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie 51-60 m2)

Do kuchni był jakiś taki blender kupowany, jakieś takie
roboty kuchenne były kupowane po to, żeby móc więcej
rzeczy robić gdy nie można było wyjść do restauracji czy coś
takiego, a mieliśmy ochotę na jakieś takie rzeczy, w których
trzeba więcej trochę porobić tymi różnymi maszynami.
(mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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Lockdown wiązał się także z ograniczoną dostępnością sprzętów takich, jak drukarka, z których do tej pory
korzystano w biurze lub w punktach usługowych, dlatego też niektórzy badani za najwygodniejsze rozwiązanie
uznawali wyposażenie swojego mieszkania we własny sprzęt biurowy – niekoniecznie wykorzystywany do pracy.
Drukarka okazywała się czasem niezbędna np. w związku ze zdalną edukacją i koniecznością drukowania
materiałów przesyłanych przez nauczycieli.

(…) została kupiona drukarka, bo to co wcześniej można było tam drukować, jakieś formalności, no
z reguły jakieś tam bzdury, ale to się robiło albo w pracy, albo w mieście będąc, podchodziło się do
punktu ksero, w tym momencie, no mało wyjść takich na miasto, to wyszła konieczność, że trzeba
było kupić drukarkę. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
Kolejna kategoria częstych zakupów to sprzęty i akcesoria służące do ćwiczeń, do tej pory dostępne
w siłowniach i innych tego typu lokalach, które w czasie lockodwnu należały do najdłużej zamkniętych miejsc.

Jak już przez około roku prawda nie miałam szansy za bardzo na przykład pójść na siłownie, na którą
też jednak chodziłam, to kupiłam bieżnię taką składaną też. (…) stwierdziłam, okej, to przynajmniej
będzie coś, co ja mogę porobić powiedzmy w domu. Bo najwyraźniej muszę, bo nie mam opcji
praktycznie nigdzie wyjść. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
Kupiłam więcej akcesoriów do jogi. (…) przez brak możliwości wychodzenia dokupiłam po prostu
brakujące tam akcesoria typu klocki (…). Normalnie te akcesoria były w szkole jogi, natomiast jak
zaczęłam ćwiczyć w domu to też trzeba było je dokupić. (kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) musiałam się całkiem z ćwiczeniami przenieść do mieszkania i nakupować jakiś sprzętów,
ciężarów, piłek. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)
Badani kupowali także rzeczy służące rozrywce. Poza grami planszowymi, puzzlami wyposażali się także np.
w rzutniki, dające namiastkę wizyty w kinie i stanowiące dobry zamiennik dla telewizora.

(…) w ramach rozrywki zakupiliśmy sobie
rzutnik i jest on nie montowany na stałe, jest
mobilny, w razie potrzeby rozkładamy sobie,
wyświetlamy na ścianie. (…) w związku z
pandemią, zamknięte kina, brak kontaktu z
filmem (…) też komfortowo, nie przy
komputerze, tylko na większym ekranie, bo nie
mamy też telewizora. (mężczyzna, para,
2
mieszkanie 51-60 m )

Obok kupowania dodatkowych sprzętów, innym trendem było robienie porządków i pozbywanie się
niepotrzebnych rzeczy. Ułatwiało to badanym radzenie sobie z poczuciem zagracenia przestrzeni, na które
wielu z nich zwracało uwagę jako na negatywny aspekt pandemii i tego, jak wpływa na poczucie komfortu
w mieszkaniu. Generalne porządki można też uznać za jedną z tych czynności, na które uczestnikom badania
często trudno było znaleźć czas w okresie przed pandemią, a także za element wdrażania w swoje życie zasad
minimalizmu.

Doszłam do takiego momentu w pandemii, że już przeszłam przez ścieżkę Marie Kondo. Wywalałam
wszystkie rzeczy, które nie sprawiają, że czuję się świetnie z nimi. Bardzo się starałam ograniczać ilość
przedmiotów w moim mieszkaniu. Posprzedawałam rzeczy na olxie. i nadal to robię. Nie kupowałam
sobie praktycznie niczego nowego. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
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(…) brakuje mi miejsc do przechowywania rzeczy.
Ostatnio to nawet sam sobie zrobiłem taki regał (…)
zamówiłem pocięcie sklejki, kupiłem zawiasy, włożyłem
trochę pracy w żeby w to powiercić, poskręcać. (…) takie
rzeczy też czasami robię (…) jakieś takie domowomeblowe rzeczy. (mężczyzna, singiel, mieszkanie 61-70
m2)
(…) robiłam porządki i na przykład pozbyłam się części
rzeczy, żeby gdzieś tam nie wiem ułatwić sobie po prostu
przechowywanie, funkcjonowanie. (kobieta, para,
mieszkanie 51-60 m2)

Kolejna kategoria zmian wprowadzanych w mieszkaniach pod wpływem pandemii to te związane z szeroko
rozumianą estetyką i aranżacją wnętrza. Zwykle polegały one na wymianie bądź uzupełnieniu elementów
dekoracyjnych, jak np. obrazy, doniczki, obrusy, ale także na odświeżeniu wnętrz poprzez wymianę mebli czy
odmalowanie ścian. Motywacje stojące za decyzjami w tej sferze były różnorodne – znaleziony w czasie
pandemii czas na odkładane wcześniej sprawy, znudzenie i „opatrzenie” się wnętrz, więcej czasu na
przemyślenie nowych rozwiązań, większa waga przykładana do budowania komfortu w mieszkaniu także
w aspekcie estetyki.

(…) nigdzie nie wyjeżdżaliśmy to pozostało nam trochę pieniędzy, to odmalowaliśmy mieszkanie
rzeczywiście, daliśmy trochę plakatów, dodaliśmy obraz także i ta przestrzeń stała się dużo ładniejszą
w rzeczywistości przestrzenią. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) dużo dekoracji zmieniłam. Zmieniłam kilka mebli. I to był aspekt tylko i wyłącznie estetyczny.
Mieliśmy więcej czasu, żeby coś takiego zrobić. (…) zajęłam się rzeczami, które odkładałam długo, na
przykład taki stary karnisz, który wygląda okropnie. I takie małe zmiany wpłynęły na moje
samopoczucie. Zmieniłam jakieś ramy obrazów, dekoracje. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) takie odświeżenie jakieś małe zrobiłem szafek kuchennych i mieszkanie zostało odmalowane ale
poza tym w nim za wiele nie zmieniałem. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) w zeszłym roku odświeżaliśmy salon. To było w trakcie pandemii. Przede wszystkim więcej czasu
w domu skłoniło nas do tego, że właśnie można by było i że mamy czas na to, żeby odświeżyć salon.
I były tutaj właśnie, malowanie, nowa wykładzina, nowe te krzesła do tego stołu w dużym pokoju.
(kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
(…) w tym czasie pandemii zaczęłam kombinować i doniczki zmieniać, takie rzeczy, kiedy człowiek był
zalatany to odpuszczał sobie po prostu. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
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Poza malowaniem czy dodawaniem elementów dekoracyjnych ważnym elementem zmian w sferze estetycznej,
ale także o wymiarze użytkowym, była zmiana/dodanie oświetlenia. Miało to na celu zarówno poprawę warunków
pracy czy nauki, jak i stworzenie przytulnego wnętrza, w którym dobrze spędza się wolny czas.

…) troszkę zainwestowałem też w oświetlenie
mieszkania, żeby takie wieczorne, delikatne
oświetlenie pozwalało na lepsze wypoczynek niż
taka ogólna żarówka. (mężczyzna, para,
mieszkanie 51-60 m2)

Zmieniłam teraz w tym roku w dwóch pokojach,
w sypialniach to oświetlenie główne na takie
specjalne. W tych lampach jest wiatrak, przez te
upały, żeby to rozwiązać nie mając klimatyzacji.
Światło jest super, możliwość modyfikowania
oświetlenia z zimnego na ciepłe. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)

Dla wielu badanych istotne znaczenie miało, że w trakcie pandemii w ich mieszkaniach pojawiło się
zdecydowanie więcej roślin. Była to z jednej strony próba podniesienia komfortu w domu, a z drugiej – wyraz
nowej pasji. W niektórych przypadkach rośliny zaanektowały niemal każdy skrawek wolnego miejsca, co nie
dziwi biorąc pod uwagę, z jak dużą satysfakcją badani opowiadają o swoich osiągnięciach na polu „domowego
ogrodnictwa”.

(…) zawsze miałam kwiaty, a teraz mam dużo więcej. To też była taka
zmiana. (kobieta, para, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) w pandemii, żeby ożywić trochę przestrzeń w mieszkaniu,
zakupiliśmy dużo roślin, dużo roślinności. (mężczyzna, para, mieszkanie
40-50 m2)
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Ogólnie, jeśli chodzi o meble, które się
pojawiły
w
czasie
pandemii
to
zainstalowaliśmy kolejne półki na kwiaty,
ponieważ właśnie to na przykład też jest to
jest jedna z takich zmian chociaż nie wiem czy
to nie jest takie zjawisko ogólne. Ja w
pewnym momencie zaczęłam uprawiać
kwiaty, ale w dużych ilościach. Ostatnio
przeliczałam na potrzeby chyba jakiegoś
kolegi. Przeliczyłam, że mamy w domku 77
kwiatków na 52 metrach plus ten balkon.
I tych roślin przybyło znacznie właśnie
w okresie pandemii. (kobieta, para,
mieszkanie 51-60 m2)

(…) wkręciłam się w ogrodnictwo doniczkowe,
jak pewnie niejedna osoba (…) absolutnie
każda przestrzeń płaska jest wypełniona
doniczką, we wszystkich pomieszczeniach.
(kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
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Poza wskazywanymi wyżej rodzajami zmian i zakupów, jakie poczynili uczestnicy badania w związku
z pandemią, niektórzy wspominali o jeszcze innych specyficznych udogodnieniach.

Jedyne w co inwestowałam w mieszkaniu to ostatnio były rzeczy typu pościel, żeby było mi super
wygodnie spać. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) w kuchni na przykład podorzucaliśmy sobie relingi. Takie bardziej funkcjonalne rzeczy, których,
które no przez to, że spędzamy więcej czasu w domu cały czas i jesteśmy oboje to wydały się bardziej
potrzebne (…) jak ja nie spędzam dużo czasu w kuchni, a od momentu, kiedy pracuje jestem w domu
spędzam troszkę więcej no i właśnie to zauważam czy to by się przydało (…) takie funkcjonalne, żeby
odwiesić patelnie i tak dalej. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
(…) rzeczy do łazienki, żeby sobie móc zrobić spa. Bo też dużo więcej czasu zaczęłam spędzać w domu
i przez to zaczęłam robić jakieś maseczki czy olej na włosy nakładać. (kobieta, singielka, mieszkanie
poniżej 40 m2)
Zaczęliśmy częściej korzystać z tych wszystkich platform Netflix, HBO i tak dalej. (…) Potem było
można telefonicznie pogadać ze znajomymi, bo oglądaliśmy ten sam film lub serial. przyjaciółka moja
mieszka w Danii, zaczęłyśmy w pewnym momencie taki relaks weekendowy. (…) umawiałyśmy się, że
wypijemy sobie jakieś winko, włączałyśmy sobie razem w tym samym momencie film i po prostu
miałyśmy siebie na WhatsApp albo na Messengerze, miałyśmy ze sobą kontakt wzrokowy. Ja sobie
specjalnie kupiłam takie podstawki pod telefon, żeby było można bez problemu utrzymywać kontakt
wzrokowy, pić wino, oglądać film i móc podjadać sobie coś. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50
m2)
Powyższe przykłady pokazują, w jak wielu różnych sferach badani podejmowali działania mające na celu
sprawić, że ich mieszkania staną się bardziej komfortowe i będą lepiej odpowiadały na różnorodne potrzeby.
Ponadto udowadniają, że czasami pozornie niewielka modyfikacja czy drobny zakup mogą dość istotnie
przełożyć się na wzrost zadowolenia z korzystania z danej przestrzeni.
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Zmiany pożądane i planowane
W chwili obecnej trudno stwierdzić, czy w przyszłości ponownie wystąpią warunki (jak np. kolejna pandemia),
które sprawią, że praca zdalna będzie koniecznym modelem pracy. Trudno także określić, na ile upowszechni się
niezależnie od obostrzeń epidemicznych, a ze względu na swoją atrakcyjność dla określonych grup pracowników
i pracodawców.
Nieco ponad połowa uczestników badania (53%, wykres nr 20) zadeklarowała, że po zakończeniu obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19 chciałaby móc łączyć pracę zdalną z pracą poza domem. Co czwarty
respondent (26%) zdecydowanie chciałby pracować w domu. Osoby, które nie chcą pracować zdalnie, należą
wśród badanych do mniejszości.
Przewidywania respondentów wobec tego, jak będzie wyglądała ich praca po zniesieniu obostrzeń związanych
z pandemią nieco rozmijają się z ich preferencjami (wykres nr 21). Największa grupa badanych wskazuje, że
prawdopodobnie będzie łączyć pracę w domu z pracą poza domem (41%, czyli o 12 punktów procentowych
mniej, niż w przypadku pytania o preferencje). Niemal co 5 badany (19%) przewiduje, że będzie pracować
najczęściej poza domem. Jedynie 7% respondentów zakłada, że będzie pracować wyłącznie zdalnie – wobec
26% które deklaruje, że chciałoby tak pracować.
Wykres 20: Preferencje respondentów w zakresie modelu pracy po zakończeniu pandemii COVID-19
(N=366)
6%
chciałbym/chciałabym łączyć obie te opcje

7%

zdecydowanie chciałbym/chciałabym
pracować w domu

8%

53%

raczej chciałbym/chciałabym pracować w
domu
raczej chciałbym/chciałabym pracować poza
domem

26%

zdecydowanie chciałbym/chciałabym
pracować poza domem

Wykres 21: Przewidywania respondentów w zakresie modelu pracy po zakończeniu pandemii COVID-19
(N=366)
5%
7%

będę łączyć pracę w domu z pracą poza
domem
będę pracować najczęściej poza domem

12%

41%

będę pracować najczęściej w domu
będę pracować wyłącznie poza domem
będę pracować wyłącznie w domu

16%

trudno powiedzieć
19%
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Jak wskazano wyżej, 60% badanych dokonało zmian w swoim mieszkaniu tak, aby lepiej dostosować je do
wymogów związanych z pracą zdalną w czasie pandemii. Mając na uwadze ostatni rok oraz to, że okresy
pracy/nauki z domu mogą trwać nadal w przyszłości, zmiany w swoim miejscu zamieszkania chciałaby
wprowadzić jeszcze większa grupa badanych – 78%.
Wśród zmian, jakie badani chcieliby wprowadzić, znajdują się (wykres nr 22):
zakup nowych mebli przeznaczonych do pracy – 44% wskazań,
zmiana organizacji przestrzeni (np. przestawienie mebli, wydzielenie osobnego miejsca do pracy) – 35%
wskazań,
lepsze zagospodarowanie przestrzeni typu ogródek/taras/balkon – 31% wskazań.
Pozostałe rodzaje zmian nie są już tak często wskazywane, choć warto zwrócić uwagę, że nieco więcej niż co
piąty badany (21%) sformułował własne oczekiwania co do pożądanych zmian. Badani wskazywali przede
wszystkim na chęć wymiany mieszkania na większe, na mieszkanie z dostępem do balkonu/tarasu/ogródka,
chęć zakupu/budowy domu (w tym domu z ogrodem), chęć mieszkania w bardziej zielonej okolicy – jednym
słowem, wielu badanych najchętniej nie wprowadzałoby zmian w swoim obecnym miejscu zamieszkania,
a w ogóle zmieniło je na inne.
Wykres 22: Rodzaje zmian, jakie chcieliby wprowadzić badani w swoim miejscu zamieszkania (N=262)
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Największa grupa badanych, którzy chcieliby wprowadzić określone zmiany w swoim miejscu zamieszkania
przewiduje, że raczej dojdą one do skutku i jest w trakcie ich planowania (36%, wykres nr 23). Niemal równie
licznie grupa (31%) jest jednak sceptyczna wobec tego, czy zmiany rzeczywiście zostaną wprowadzone – na
razie ich nie planuje i nie wie, czy w ogóle się ich podejmie. Jedynie 16% osób chcących zmian w swoim miejscu
zamieszkania jest zdecydowana je przeprowadzić i już to zaplanowała.
Wykres 23: Przewidywania co do faktycznego wprowadzenia zmian przez badanych swoim miejscu
zamieszkania (N=262)
2%

raczej tak – zmiany są w trakcie
planowania

15%

36%

raczej nie – zmiany nie są jeszcze
planowane i nie wiadomo, czy będą
zdecydowanie tak – zmiany są już
zaplanowane

16%

trudno powiedzieć
zdecydowanie nie – zmiany nie są i nie
będą planowane

31%

Wśród zmian, jakie w swoich mieszkaniach chcieliby wprowadzić uczestnicy jakościowej części badania,
wskazuje się głównie na większe oddzielenie przestrzeni przeznaczonej do pracy od pozostałej części
mieszkania.

Wydaje mi się, że jeśli jeszcze miałabym kolejny rok pracować z domu no to zdecydowanie chciałbym
jeszcze coś tutaj funkcjonalnie poprawić. Tak żeby nie mieć poczucia, że właśnie mam wszystko
w jednym pokoju. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) mam to wyjście awaryjne, czyli ten plan B na to przeniesienie się do sypialni [z salonu], gdzie mam
miejsce na wygospodarowanie, na jakieś tam biurko i krzesło. Więc no z tyłu głowy jakieś wyjście
mam. Ale celowo nie chcę z niego korzystać, na chwilę obecną. Ale jakby to wszystko miało dużej
trwać i faktycznie miałabym w tym domu pracować, no to wydaje mi się, że skłoniłabym się do tej
opcji, żeby przenieść się do sypialni. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Idealną sytuacją dla niemal wszystkich badanych byłoby przeznaczenie na pracę oddzielnego pomieszczenia
w domu. Zazwyczaj nie jest to jednak możliwe w warunkach, jakie oferują mieszkania respondentów, lub wiąże
się z rezygnacją z innych ważnych kwestii, jak oddzielna sypialnia.
(…) jeszcze jest taka kwestia negocjacyjna, ponieważ ja uważam, że gdyby faktycznie trzeba było dużo
pracować, to być może przerobienie sypialni na pokój do pracy, a spanie na rozkładanej sofie
w salonie, która też jest wygodna, ale tutaj nie mamy zgodności co do tego więc to plan, który ma
małe szanse zrealizowania. (mężczyzna, para, mieszkanie 51-60 m2)
Tylko jeden z badanych wskazał, że pozostając w obecnym mieszkaniu ma możliwość zagospodarowania
kolejnych pomieszczeń, co jest związane z rodzajem budynku, w jakim jest usytuowane jego lokum.

(…) to jest kamienica trzydziesty szósty rok, nad nami są takie jeszcze niskie strychy, które nie mają
wysokości normatywnej, ale przymierzam się również, żeby ten strych nad naszym mieszkaniem kupić
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i mieć tam na czterdziestu metrach sypialnię i biuro, jakby nie będzie wysokości normatywnej, ale na
sypialnię i biuro wystarczy znakomicie, więc, o, takiej zmiany chciałbym dokonać. (mężczyzna, rodzina
2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Pozostałe zmiany – te planowane i te, których realizacja nie jest pewna – nie dotyczą bezpośrednio dalszego
dostosowywania mieszkania do wymogów home office, a ogólnie – podniesienia komfortu i lepszego
wykorzystania posiadanej przestrzeni. Poważniejszych zabiegów remontowych wymagają plany związane
z modyfikacją rozkładu mieszkania – dodawaniem bądź wyburzaniem ścian.

(…) w planach było też wyburzenie ściany łączącej przedpokój z salonem, kawałka ściany w zasadzie.
Wiem, że sąsiedzi mają takie rozwiązania, żeby to optycznie powiększyć salon. I zastanawiamy się
nad tym z mężem. (kobieta, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)

(…)
zastanawiam
się
ewentualnie
czy
nie
oddzielić
tej
części
kuchennej od salonu. (…)
Są plany, ale jeszcze czy
w życie wejście, no tak
jeszcze nie wiemy do
końca,
ewentualnie
jakbyśmy mieli jakąś tam
propozycję od architekta
jak zrealizować, to wtedy.
(mężczyzna, rodzina 2+2,
mieszkanie 61-70 m2)

Część planów jest tylko częściowo zależna od respondentów, jak w przypadku mieszkań pozostających
w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych, które odpowiadają za remont np. balkonów.

(…) oczekujemy na remont [balkonu] ze strony spółdzielni, też jakieś tam plany (…) nie są zależne od
nas (…) już mniej więcej wiem, jakbym chciała, żeby wyglądał (…) pod kątem i roślin jak by mogły
rośliny być i jakieś tam mebelki, no tak, żeby to było takie miejsce, no chcemy użytkować ten balkon
pod kątem wypoczynku, nie tylko jako tam nie wiem miejsce do suszenia na przykład prania. (kobieta,
para, mieszkanie 51-60 m2)
Badani podkreślają chęć zakupu różnego rodzaju sprzętów AGD i RTV, takich, jak:
zmywarka,
odkurzacz autonomiczny,
piekarnik połączony z mikrofalówką,
konsola do gier ruchowych.
Wśród planów niektórych respondentów znajduje się zorganizowanie w mieszkaniu większej ilości miejsca do
przechowywania:
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Pewnie z czasem no to będziemy po prostu robili jakieś tam drobne uzupełnienia typu dodatkowe
półki na książki, być może jeszcze szafa w zabudowie, takie już jakby nie stricte związane z sytuacją
pandemiczną, tylko z tym, że no po prostu (…) z czasem człowiek obrasta w rzeczy i jakieś potrzebne
jest dodatkowe miejsce na przechowywanie. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Inni natomiast będą dążyć do ograniczenia ilości posiadanych rzeczy do minimum w duchu „less is more”:

(…) dopiero się przymierzamy do foteli, raczej tutaj ja pilnuję bardzo, żeby w ogóle kupować rzeczy,
dopiero wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne, bardziej nie kupować tylko, albo z drugiej ręki, albo
w ogóle pytać wśród znajomych, czy nie mają czegoś, czego nie używają, więc tutaj u nas decyzja
o zakupie to jest zawsze taki długi proces, który nie polega po prostu na pojechaniu do sklepu
i wybraniu czegoś. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Niektórzy badani nieustannie szukają w swoim mieszkaniu możliwości wprowadzenia jakiś zmian, przede
wszystkim w aspekcie estetycznym. Zmiany te w różnym stopniu mają równocześnie wymiar pragmatyczny,
w większości służą realizacji pasji związanej z aranżacją wnętrz i dążeniu kształtowania przestrzeni mieszkania
zgodnie ze swoim gustem.

(…) [meble] są wszystkie w miarę okej, głównie
Ikea, ale jakieś tam rzeczy z lat 60, które
odnowiłem. Natomiast powoli staram się je tak
jak biurko, wymieniać na coś bardziej albo
funkcjonalnego, albo lepiej wykonanego, albo
bardziej charakternego. Czyli te bejsiki po prostu
na coś bardziej charakterystycznego. (mężczyzna,
singiel, mieszkanie poniżej 40 m2)

W najbliższym czasie chciałabym się zająć sypialnią, ścianę
wypadałoby odświeżyć i podłogę wycyklinować, no i meble
zmienić, bo już to nie jest to. (…) Bo w tej chwili to są brązy,
szarości i brakuje mi jednak tego rozjaśnienia tutaj. (…)
Pojawiło się wiele nowych ładnych wzorów w katalogach, że
od razu człowiek by chciał zmienić. Tym bardziej w tym czasie
pandemii, kiedy to mieszkanie opuszczało się rzadziej i
właściwie człowiek ciągle patrzy na to wszystko i niestety to
wszystko się szybciej nudzi. Chciałoby się coś zmienić. (kobieta,
rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
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(…) jeżeli byłyby na to środki finansowe, to pewno bym myślała o remoncie i zmieniłabym wystrój. (…)
Pewnie meble w kuchni bym zmieniła, zmieniłabym flizy w kuchni, zmieniłabym flizy w łazience, inną
kabinę prysznicową bymzrobiła w łazience, też bym wannę wymieniła w łazience. Czyli to są takie
dwa pomieszczenia, kuchnia i łazienka, które byłyby ewidentnie do remontu. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)
(…) chcę jeszcze sobie pomalować ściany i położyć beton na ścianie gdyż nasza ściana jakby pod
wpływem przebywania częstego mojego dziecka w domu nie jest już biała, beton jest już zakupiony
teraz szukam osoby, która mogłaby to wykonać. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
Dzięki pandemii to miałam chyba z pięć razy pomysł na meblowanie, albo jakiś remont w domu, bo po
prostu jak się za długo w domu siedzi, to się po prostu przestaje podobać, a był taki okres, gdzie co
chwilę chciałam coś remontować. (…) w przyszłości jakieś plany remontowe na pewno są, natomiast
myślę, że z tym poczekam jeszcze chwilę. (…) mam dość małą kuchnię i chciałabym po prostu ją, czy
tam meble, inne meble, żeby było jakoś bardziej przestronnie. (kobieta, singielka, mieszkanie 40-50 m2)

(…) bym chciała to jakoś to podzielić
estetycznie, nie wiem, pranie stoi w dużym
pokoju, jakaś suszarka na pranie i tak dalej,
więc taka niemożność zamknięcia tych
wszystkich takich brzydkich, brudnych,
przyziemnych rzeczy w jakimś takim
osobnym pomieszczeniu. (kobieta, rodzina
2+1, mieszkanie 51-60 m2)

Niektórzy badani planują zakup nowych mebli i/lub dokonanie reorganizacji w niektórych pomieszczeniach.

Na pewno chciałabym duży pokój przemeblować, być może. Mamy taką, dość gównianą sofę, kupioną
bardzo po kosztach, jest ona cholernie niewygodna, marudzi zwłaszcza mój mąż, który spędza na tej
sofie więcej czasu. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
(…) może powiększenie ilości mebli wypoczynkowych o jakieś dwie sofki typu pufa wypchana czymś,
ze względu na życie towarzyskie, jeżeli znowu by miało być długo zamknięte restauracje i tak dalej
i trzeba by zapraszać osoby do siebie, no to myślę, że powiększylibyśmy ten pakiet wypoczynkowy.
(mężczyzna, para, mieszkanie 51-60 m2)
[Dziecko] ma biurko tak, to jest biurko i krzesło takie do biurka, zwykłe, biurkowe, obrotowe na
kółeczkach. Potrzebowałoby krzesła gejmingowego do uczenia się w szkole. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)
(…) chciałabym się pozbyć tych biurek [do pracy zdalnej] i ewentualnie może znaleźć jakieś mniejsze
rozwiązanie zamiast tych biurek. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
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Zdarza się, że badani mają dość dobrze zdefiniowany cel, jaki chcieliby osiągnąć, jeśli chodzi o urządzenie
swojego mieszkania bądź określonej jego części, lecz nie wiedzą, w jaki sposób mają go zrealizować. Wyzwania
dotyczą przede wszystkim niestandardowych rozwiązań, jak np. te nie wpisujące się w schemat „polskiego
salonu”:

(…) taki polski salon, duży pokój, no to jest generalnie sofa, jakaś taka niska szafka na telewizor, który
jest duży, płaski i stoi pod ścianą. Natomiast u nas w ogóle się to nie sprawdza, bo nie mamy takiego
telewizora, mamy komputer z dość dużym ekranem, na którym oglądamy filmy, gramy w gry i tak
dalej, ale jednocześnie na przykład na tym piszemy, czy jakiś tekst robimy, więc nie może to być coś,
co stoi w odległości pięciu metrów od sofy (…) nie mam na to rozwiązania, jak to w ogóle rozwiązać,
że ten sam komputer w ciągu dnia służyłby do pisania, edytowania tekstu, wideo, a po godzinach
można by przed nim usiąść na sofie już w oddali i na ten sam ekran patrzeć z oddali i na przykład
obejrzeć sobie film wieczorem. (…) pod tym względem, nie mam pomysłu jak coś takiego
zaaranżować, jeżeli chodzi o jakieś tam pomysły na planowanie, jeżeli chodzi o meble, jakieś tam
rozwiązania mądre. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 51-60 m2)
Te i inne wyzwania powodują, że część badanych rozważa skorzystanie w pomocy architekta czy dekoratora
wnętrz, przy czym dostrzegają tutaj wiele barier. Pierwsza i najważniejsza z nich to bariera finansowa.

Chciałam [skorzystać z pomocy architekta/dekoratora wnętrz] do salonu, bo nie mam pomysłu na ten
salon. Natomiast zdecydowaliśmy się tylko go odświeżyć, ponieważ akurat budujemy domek na
działce więc jakby tu finanse, stwierdziliśmy, że bardziej się skupimy na tamtej inwestycji, natomiast
myślałam nad tym bardzo poważnie, bo brakuje mi pomysłów, (…) czasami małe rzeczy, inne
ustawienia, potrafią zupełnie inny charakter nadać danemu pokojowi. (kobieta, rodzina 2+2,
mieszkanie 61-70 m2)
Nawet już doszłam do momentu, w którym odwiedziłam w pewnym momencie dekoratorkę wnętrz,
żeby mi pomogła wymyślić co mogę jeszcze zrobić. Ale no jakby nie poszłam dalej, ponieważ ceny
takich usług i renowacji zwłaszcza w tym momencie są po prostu jeszcze w Krakowie
irracjonalne. (kobieta, singielka, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) obawiam się, że to jest usługa dosyć droga. I jeżeli ja bym chciała zatrudnić taką osobę, to
musiałabym na to mieć przeznaczone dodatkowe fundusze. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie
51-60 m2)
Niektórzy badani nie są także przekonani, czy architekt wnętrz umiałby odpowiedzieć na ich faktyczne potrzeby.

Jak widzę w gazetach wystroju wnętrz te wszystkie projekty, to sobie myślę, gdzie są książki, gdzie są
sprzęty elektroniczne te wszystkie. Mam wrażenie, że architekci nie biorą pod uwagę, że ludzie mają
mnóstwo różnych rzeczy, na przykład kabli, słuchawek. Ja cały czas pracuje online mam mnóstwo
słuchawek. Mam wątpliwości co do tego czy by mi architekt pomógł. Wymyśliłby albo kosmiczne
zmiany, które dla mnie wcale nie byłyby fajne. Może mieszkanie byłoby modniejsze, ale ja wiem, mi
tak nie zależy. (kobieta, singielka z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
Jedna z respondentek opisuje niezbyt pozytywne doświadczenia związane ze współpracą z architektami wnętrz,
co zniechęciło ją to skorzystania z tego rodzaju usługi w przyszłości.

(…) niestety ja już to zauważyłam wcześniej, że nie wszyscy architekci słuchają potrzeb klientów
i bardzo forsują swoje rozwiązania, które nie do końca są zgodne z oczekiwaniami klientów. I tak też
niestety było w tym przypadku, że mimo próśb, znaczy jakby poinformowania od początku, że nie
chcemy zmieniać układu ścian (…) panie nas bardzo nas zachęcały do tego, żeby jednak przesunąć
ścianę i też prosiłam o ponadczasowe wnętrze łazienki, w sensie takie płytki, żeby nie krzyczały, że są
właśnie z tego roku, ale nie do końca się udało to uzyskać. (kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
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Inne zmiany, na zdecydowanie mniejszą skalę, dotyczą takich aspektów mieszkania, jak akustyka, temperatura
czy oświetlenie.

Wymieniam drzwi na super izolacyjne akustycznie, 43 decybele izolacyjności. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 40-50 m2)
Jest strasznie gorąco przy upałach, to było bardzo uciążliwe, (…) ze względu na to myśleliśmy też
o tym, żeby nie zastosować też jakichś folii tutaj w salonie, nie przepuszczających więcej promieni do
środka. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
(…) na pewno chciałabym zakupić plisy i takie zaciemniające ze względu na to, że te upały dały nam
się mocno we znaki. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 61-70 m2)
Zmieniłbym ewentualnie tutaj żyrandole, żeby było bardziej oświetlone mieszkanie, w sypialni czy w
tej garderobie, tutaj to światło słabe jest. (…) trochę dodał tam jeszcze różnych punktów
oświetleniowych, tutaj przydałoby się. (mężczyzna, rodzina 2+2, mieszkanie 61-70 m2)
Myślę, że bym chciała zmienić oświetlenie, jeśli chodzi o salon i kuchnię. To jest jakby, zmiana typu
oświetlenia, też samych lamp i rodzaju tego oświetlenia, koloru światła. (kobieta, singielka
z dzieckiem, mieszkanie 51-60 m2)
Jak podkreśla duża część badanych, najważniejsza zmiana, jaka zaszła w ich sposobie postrzegania swojego
mieszkania w czasie pandemii dotyczy tego, że uznali je ostatecznie za niespełniające ich potrzeb. Był to
moment podjęcia (często odwlekanej) decyzji o szukaniu nowego mieszkania lub nawet domu.

No w pewnym momencie po prostu doszliśmy do wniosku, że trzy osoby, które coś robią każdego dnia
po osiem godzin, to już jest dwadzieścia cztery godziny i że po prostu to jest niemożliwe, na 47
metrach, że po prostu tego się nie da zrobić. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
[Pandemia i praca zdalna] to był główny powód (…) już od jakiegoś czasu też stwierdziliśmy, że to
mieszkanie staje się za małe, mamy dwa pieski, które jeszcze chwilę przed pandemią wzięliśmy ze
schroniska, więc mieszkanie w dwie osoby, plus dwa pieski w kawalerce trzydzieści pięć metrów jest
dość karkołomne, w momencie jak jeszcze mój partner wychodził codziennie do pracy, no to jeszcze
element tak zwany pracą nie był taki newralgiczny. (kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Jednym z ważniejszych wyznaczników wyboru nowego mieszkania będzie to, jakie oferuje ono możliwości
w zakresie pracy zdalnej – czy jest np. możliwość wydzielenia odrębnego miejsca czy całego pomieszczenia do
pracy, czy uda się w nim zorganizować dwa miejsca pracy.

(…) pandemia na pewno znacznie przyspieszyła tę naszą decyzję o zmianie mieszkania, tak żeby mieć
przynajmniej ten jeden dodatkowy pokój, w którym można się na wypadek konferencji zamknąć.
(kobieta, para, mieszkanie 51-60 m2)
Nas interesują mieszkania z rynku wtórnego, no to oglądamy je zdecydowanie z perspektywy innej niż
przed pandemią, bo oglądamy je z perspektywy tego, czy będzie można stworzyć dwa miejsca do
pracy, w tym nowym mieszkaniu (…) i priorytetem jest takie usytuowanie tych pomieszczeń i takie
rozmieszczenie przestrzeni w tych pomieszczeniach, żeby było miejsce na dwa miejsca do pracy.
(kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie 40-50 m2)
(…) zaczęliśmy się rozglądać za większym mieszkaniem z tego powodu, że i tak nam praca zdalna
zostanie prawdopodobnie na dużo dłużej w jakimś tam hybrydowym być może modelu, więc
rzeczywiście stało się tak, że kupiliśmy mieszkanie trochę większe w innej dzielnicy (…) stwierdziliśmy,
że potrzebujemy takiego rzeczywiście miejsca, które jest tylko i wyłącznie biurem (…) można będzie
tam zamknąć wszystkie swoje pracowe szczęścia i frustracje. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
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Czasami równie ważnym powodem była chęć posiadania własnego mieszkania, urządzonego zgodnie
z własnym gustem, co jest tym ważniejsze, im więcej czasu się w nim spędza.

(…) mieszkanie, które wynajmujemy jest totalnie poza moją estetyką, ponieważ jest nowoczesne, ja
wolę klasyczne wnętrza. Nie do końca się dobrze tu czuje, dlatego też przyspieszyło to też naszą
decyzję o zakupie mieszkania, też zdecydowaliśmy się na wybór takiego mieszkania, które będzie
troszeczkę większe i będzie tam pół pokoju więcej dosłownie, na mój gabinet. On już będzie robiony
właśnie w naszych gustach, czyli bardziej klasycznie, bardziej ponadczasowo, bez modnych
udziwnień. (…) Od dawien dawna ten temat już był poruszany przez nas, natomiast myślę, że ta
pandemia to przyspieszyła. Jak już trzeba być zamkniętym w domu to niech to będzie takie miejsce,
gdzie się człowiek dobrze czuje, gdzie jest wszystko tak jak on chce, gdzie ta estetyka mu jak
najbardziej odpowiada. (kobieta, para, mieszkanie 40-50 m2)
Innym aspektem ważnym przy wyborze nowego mieszkania są także konkretne elementy takie, jak osobne
sanitariaty, umiejscowienie okien po różnych stronach czy duży balkon/taras, a w przypadku domu – ogród.

[W nowym mieszkaniu] jest większy metraż, większa przestrzeń, ten dodatkowy pokój, żeby dziecko
miało swój własny, a my z mężem swój. Tak, kuchnia też będzie większa i osobna toaleta z łazienką,
to też było dla mnie ważne, żeby tutaj nie było, bo też właśnie jak wiele czasu przebywa w domu, to
przydają się dwa osobne sanitariaty. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) szukając tego nowego mieszkania to zwracałam uwagę, żeby okna były już na dwie strony, i żeby
jedno z tych okien, miało właśnie, jedna z tych stron miała dobre oświetlenie przede wszystkim
w ciągu dnia. (kobieta, rodzina 2+1, mieszkanie poniżej 40 m2)
(…) na pewno szukam mieszkania z większym tarasem, gdyż ten balkon, który mam, ma niecałe
5 metrów i szukam rzeczywiście mieszkania albo z dużym balkonem takim no minimum to 10, 12
metrów, albo z tarasem takim dużym, a jeżeli byłby to dom to oczywiście z jakąś taką przestrzenią
właśnie zieloną. (mężczyzna, para, mieszkanie 40-50 m2)
(…) właśnie zaczęliśmy szukać, najpierw rozglądaliśmy się za nowym mieszkaniem, ale w związku
z tym wzrostem okropnym cen, zaczęliśmy rozglądać się raczej za domkiem, żeby był w mieście, ale
żeby był cichy, żeby nie był jakoś przy głównej ulicy, takiego niewielkiego, do 100 metrów, z jakimś
kawałkiem terenu, bo też bardzo byśmy chcieli mieć jakieś roślinki, ogródek i tak dalej, i tak dalej, no
w tym nowym budownictwie są takie balkony i tarasy, że można na nich, natomiast obserwujemy, że
jednak większość tych nowych bloków jest budowanych w strasznym ścisku i nawet jak się posiada
ten taras to cały czas ktoś na niego będzie zaglądał, także nie ma takiej intymności. (kobieta, para,
mieszkanie 51-60 m2)
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Lata 2020–2021 przyniosły wiele zmian. Ich katalizatorem była pandemia, która sprawiła, że pewne braki
i niedogodności związane z naszymi mieszkaniami zaczęliśmy odczuwać z większą intensywnością.
Pandemia zmieniła sposób, w jaki postrzegamy swoje mieszkania, zmieniła bowiem potrzeby, jakie musimy i/lub
chcemy w nich realizować. Wymuszone lockdownem wycofanie się ze sfery publicznej do prywatnej dla wielu
osób było okazją do zastanowienia się, jak wnętrza mieszkań, w których spędzają tak dużo czasu, przekładają
się na jakość ich życia. Wyzwaniem było nie tylko zorganizowanie miejsca do pracy zdalnej – choć był to często
punkt wyjścia dla wprowadzania kolejnych zmian, a nierzadko główna przyczyna podjęcia decyzji o zmianie
mieszkania na większe. Dla wielu osób nowością było także częstsze korzystanie z kuchni, konieczność
znalezienia przestrzeni do ćwiczeń, relaksu, odetchnięcia od widoku czterech ścian.

Lockdown wyostrzył nasze spojrzenie na to, gdzie i jak
chcemy mieszkać. Pokazał jednocześnie, jak wiele
aktywności możemy realizować w domu pod warunkiem,
że mamy ku temu odpowiednie warunki – mieszkanie może
być naszym biurem, siłownią, kinem, kawiarnią, w której
spotykamy się ze znajomymi.
Jego zaletami w stosunku do sfery publicznej jest oszczędność czasu na dojazdach, większa autonomia
w decydowaniu o tym, kiedy i jakie aktywności podejmować, a także komfort przebywania w bezpiecznej
przestrzeni i czerpanie przyjemności ze sposobu jego urządzenia, co, jak wskazują wyniki badania, jest istotnym
elementem ogólnej pozytywnej oceny swojego mieszkania. Pandemia pozwoliła nam dostrzec te możliwości
naszych mieszkań, zweryfikować, na ile mogą być dla nas wielofunkcyjnym centrum pracy, rozrywki i relaksu –
a co ważniejsze, zainspirowała pytanie, na ile pozostawanie w sferze prywatnej będzie w przyszłości nie tyle
koniecznością, co naszym wyborem.
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Załącznik nr 1 – Metodologia badania i próba badawcza
Raport podsumowuje wyniki badania „Jakość życia w domu w czasie pandemii”, przeprowadzonego przez Biuro
Badań Społecznych Question Mark na zlecenie Łódź Design Festival w okresie maj-sierpień 2021 r. Badanie
koncentruje się wokół sposobu, w jaki respondenci postrzegają swoje mieszkania oraz tego, czy i jak zmieniło się
to pod wpływem doświadczeń związanych z pandemią COVID-19. Wprowadzone w celu jej ograniczania
obostrzenia sprawiły, że mieszkania stały się wielofunkcyjną przestrzenią, w której zaczęliśmy spędzać niemal
cały czas, łącząc w jednym miejscu życie rodzinne i zawodowe. Nie można założyć, że podobne sytuacje nie
będą się powtarzały w przyszłości. Pandemia przyczyniła się także do tego, że wielu pracowników
i pracodawców zaczęło dostrzegać określone zalety pracy zdalnej. Należy więc przyjąć, że taki model pracy
będzie wykorzystywany powszechniej, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Badanie ma zatem na celu nie tylko
opisanie stanu obecnego, zdefiniowanego przede wszystkim czynnikami związanymi z pandemią, ale i szerzej,
określenie potrzeb związanych z przekształcaniem mieszkań w „mikroświaty”, w których – pod pewnymi
warunkami – można komfortowo pracować, uczyć się i odpoczywać.
W badaniu skoncentrowano się na przestrzeniach, których przekształcanie i dostosowywanie do nowych potrzeb
wydaje się wiązać ze szczególnymi wyzwaniami, dotyczącymi głównie ilości miejsca i możliwością jego aranżacji.
Do udziału w badaniu zaproszono osoby mieszkające w budownictwie wielorodzinnym, a zatem w bloku lub
2

kamienicy i mające do swojej dyspozycji mieszkanie nie większe niż 70 m . Ze względu na potrzebę
zdiagnozowania sposobów, w jaki łączenie pracy, nauki i odpoczynku w jednej przestrzeni wpływa na jej odbiór,
kolejnym kryterium rekrutacyjnym była aktywność zawodowa oraz fakt, że w czasie od wprowadzenia
obostrzeń związanych z pandemią respondentowi zdarzało się pracować w domu. Badaną populację zawężono
ponadto do osób w wieku 25-50 lat, mieszkających w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców).
Spełnienie łącznie wszystkich 5 kryteriów umożliwiało respondentowi wzięcie udziału w badaniu.
Zmienną kontrolną uczyniono natomiast rodzaj gospodarstwa domowego respondenta, a zatem liczbę osób,
która z nim mieszka oraz charakter łączących go z nimi relacji (relacja partnerska, relacja rodzic-dziecko, inne
relacje, np. współlokatorskie). W efekcie wyróżniono 5 grup osób badanych:
single (osoby mieszkające w pojedynkę),
single z dzieckiem/dziećmi niepełnoletnimi,
pary,
pary z dzieckiem/dziećmi niepełnoletnimi,
osoby w innej sytuacji (mieszkające ze współlokatorem, dziadkami, rodzicami, pełnoletnim dziećmi).

Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Pierwsza, ilościowa część badania, została zrealizowana przy
wykorzystaniu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interwiev), tj. ankiety internetowej. Dobór próby
badawczej miał charakter samorzutny – respondenci samodzielnie decydowali o wypełnieniu ankiety, do której
mieli dostęp za pośrednictwem linka umieszczonego m.in. w mediach społecznościowych. Przed przystąpieniem
do właściwej części ankiety, respondenci odpowiadali na pytania weryfikujące spełnianie przez nich kryteriów
udziału w badaniu. Na końcu ankiety respondenci mogli pozostawić swoje dane kontaktowe (adres e-mail i/lub
numer telefonu), w celu udziału w drugiej, jakościowej części badania. Uzupełniała i pogłębiała ona dane
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uzyskane w ramach techniki CAWI. Zrealizowana została za pomocą techniki wywiadów swobodnych,
koncentrujących się na tematyce związanej ze zmianami w sposobie użytkowania mieszkania od marca 2020 r.,
na sposobach przystosowania się do wymogów pracy zdalnej, braku możliwości korzystania z miejsc takich, jak
kina, galerie handlowe, siłownie, lasy i parki, ale i szkoły czy przedszkola. Badanych pytano o to, jakie aspekty
funkcjonowania w ich mieszkaniu są dla nich pozytywne, a jakie negatywne (odnosząc się m.in. do temperatury,
wilgotności powietrza, poziomu hałasu, dostępu do światła, funkcjonalności mebli itd.) oraz jakie zmiany zaszły
w ich mieszkaniach pod wpływem pandemii, a także, jakie zmiany są jeszcze planowane. Wywiady uzupełniane
były zdjęciami wykonywanymi przez badanych w ich mieszkaniach, wzbogacającymi materiał badawczy.

Próba badawcza
W badaniu w ramach techniki CAWI wzięło udział 366 osób. Biorąc pod uwagę rodzaj gospodarstwa domowego,
skład próby badawczej kształtował się następująco (wykres nr 24):
148 osób (40%) to osoby z grupy „para bez dzieci”,
82 osoby (22%) to osoby z grupy „para z dziećmi”,
95 osób (26%) to osoby z grupy „singiel bez dzieci”,
11 osób (3%) to osoby z grupy „singiel z dziećmi”,
30 osób (8%) to osoby z grupy „inna sytuacja”.
Wśród badanych przeważały kobiety (299 osób, tj. 82%, wobec 63 mężczyzn – 17%).
Wykres 24: Rodzaj gospodarstwa domowego (N=366)

W badanej grupie dominowały osoby z młodszych kategorii wiekowych (wykres nr 25). Najwięcej, bo 114
osób (31%) zadeklarowało przynależność do najmłodszej grupy badanych, tj. 25-30 lat. Niewiele mniej – 106
osób, tj. 29% – to przedstawiciele grupy wiekowej 31-35 lat.
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Wykres 25: Wiek respondentów (N=366)
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Badani najczęściej deklarowali posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia, tj. magisterium (wykres nr 26) –
grupę tę stanowi 258 osób (70%). Najmniej licznie reprezentowane były osoby z wykształceniem średnim oraz
wyższym III stopnia (odpowiednio 20 i 25 osób).

Wykres 26: Wykształcenie respondentów (N=366)
wyższe III
stopnia
(doktorat)
7%

średnie
5%

wyższe I
stopnia
(licencjat)
17%

wyższe II
stopnia
(magisteriu
m)
71%

Do określenia sytuacji zawodowej badanych wykorzystano klasyfikację zawodów stosowaną w analizach
Głównego Urzędu Statystycznego. Ponad połowa badanej grupy zadeklarowała, że wykonywana praca
1
klasyfikuje ich w kategorii specjalistów (wykres nr 27). Pozostałe grupy zawodów wskazywane były
zdecydowanie rzadziej. Część respondentów (51 osób, tj. 14%) określiła swój zawód jako „inny”, w tym
1

Zgodnie z klasyfikacją zawodów GUS: specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, specjaliści do spraw
zdrowia, specjaliści nauczania i wychowania, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, specjaliści do spraw
technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury.
82

83

najczęściej: architekt, projektant, specjalista z obszaru reklamy, marketingu, programista. Należy zatem przyjąć,
że są to zawody zaliczające się do kategorii specjalistów.
Wykres 27: Wykonywany zawód (N=366)
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Sytuacja finansowa badanych jest zróżnicowana (wykres nr 28). Największa grupa respondentów (57 osób, tj.
16%) zadeklarowała, że dysponuje średnim miesięcznym dochodem netto w kwocie wyższej, niż 10 tys. zł.
Dość liczne są także grupy respondentów dysponujące dochodem w wysokości około 4 tys. zł (42 osoby, 12%)
oraz 5 tys. zł (43 osoby, 12%).
Wykres 28: Średnie miesięczne dochody netto gospodarstwa domowego (wartość przybliżona) (N=366)
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Oprócz wysokości dochodów istotne znaczenie dla określenia sytuacji finansowej badanych ma jej subiektywna
ocena – tym bardziej, że z powodu pandemii COVID-19 w przypadku wielu osób zarówno wysokość dochodów,
jak i jej postrzeganie, uległy istotnej zmianie. Na skali o 1 – „moja sytuacja finansowa jest zdecydowanie gorsza
niż przed rokiem” do 5 – „moja sytuacja jest zdecydowanie lepsza, niż przed rokiem” największa grupa
respondentów (163 osoby, tj. 45%) opisała swoją sytuację na poziomie 3, co można interpretować jako
odczuwanie braku zmiany w tym zakresie (wykres nr 29). Wśród pozostałych badanych przeważają osoby,
które uważają, że ich sytuacja finansowa jest lepsza, niż rok temu.
Wykres 29: Ocena sytuacji finansowej (N=366)
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Podsumowując, wśród badanych dominują:
osoby tworzące gospodarstwo domowe z partnerem/partnerką/mężem/żoną, a tym samym osoby, które
zadeklarowały, że ich gospodarstwo domowe liczy 2 osoby (46%, wśród pozostałych badanych 26%
tworzy jednoosobowe gospodarstwo domowe, 17% - 3-osobowe, 10% - 4-osobowe, 1% - 5-osobowe,
żadna z osób nie zadeklarowała posiadania gospodarstwa domowego o większej, niż 5, liczbie osób).
kobiety,
osoby o wykształceniu na poziomie magisterskim,
osoby wykonujące specjalistyczne zawody, zarabiające na zróżnicowanym poziomie (co zapewne
wynika z dość znaczącej rozpiętości płac między Warszawą a innymi dużymi miastami w Polsce), ale
oceniające swoją sytuację finansową raczej pozytywnie.
Wśród 366 osób biorących udział w ilościowej części badania do jego części jakościowej zgłosiło się 171 osób.
Dobrano wśród nich grupę 25 respondentów, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych. W ich doborze
kierowano się kryteriami takimi, jak (deklarowane w ramach ankiety CAWI):
zadowolenie vs. brak zadowolenia ze swojego mieszkania,
zmiana vs. brak zmiany postrzegania swojego mieszkania w wyniku pandemii COVID-19,
postrzegany poziom dostosowania mieszkania do warunków wynikających z pandemii,
wprowadzenie zmian pod wpływem pandemii vs. brak zmian,
planowanie wprowadzenia zmian vs. brak planów dotyczących zmian w mieszkaniu.
W rezultacie w jakościowej części badania wzięło udział:
15 kobiet i 10 mężczyzn,
8 osób w wieku 25-30 lat, 7 osób w wieku 31-35 lat, 3 osoby w wieku 36-40 lat, 4 osoby w wieku 41-45
lat i 3 osoby w wieku 46-50 lat,
16 osób pracujących jako specjaliści, 5 osób – jako pracownicy biurowi, 2 osoby – jako pracownicy usług
i sprzedawcy, 1 osoba – jako przedstawiciel władz publicznych/wyższy urzędnik/kierownik i 1 osoba jako
technik/inny średni personel,
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7 osób tworzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, 9 osób – dwuosobowe, 5 osób –
trzyosobowe, 3 osoby – czteroosobowo, 1 osoba – pięcioosobowe,
7 osób mieszkających z 1 dzieckiem, trzy osoby mieszkające z dwójką dzieci i 1 osoba mieszkająca z
trójką dzieci (małoletnim rodzeństwem),
3 osoby mieszkające w mieszkaniu w kamienicy, 12 osób – w mieszkaniu w bloku wybudowanym w XX
wieku, 10 osób – w mieszkaniu w bloku wybudowanym w XXI wieku,
2 osoby zamieszkujące obecne lokum krócej niż rok, 8 osób – od 1 do 3 lat, 3 osoby – od 4 do 5 lat, 7
osób – od 5 do 10 lat i 5 osób – dłużej niż 10 lat,
2
2
5 osób mieszkających w mieszkaniu o powierzchni mniejszej niż 40 m , 8 osób – od 40 do 50 m , 7 osób
2
2
– od 51 do 60 m , 5 osób – od 61 do 70 m .
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