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1 Postępy w pracach nad rozprawą

1.1 Wprowadzenie

Punktem wyjścia dla rozprawy doktorskiej pt. „Mieszkalne budynki wysokie 

(habitaty wertykalne) w środowisku miejskim” była m.in. książka „Elementy 

kompozycji urbanistycznej” Kazimierza Wejcherta, w której autor podkreślał 

pilność rozwoju badań i analiz urbanistyczno-architektonicznych w środowisku 

3-D oraz badania prof. arch. Zbigniewa Bacia nad osiedlami mieszkaniowymi 

(habitatami) w kontekście ich środowiska, otoczenia i zachowania w nich skali 

ludzkiej. 

Przedmiotem moich badań i analiz są wysokie budynki mieszkalne (habitaty 

wertykalne) wraz z ich najbliższym otoczeniem. 

Na potrzeby badań zebrałem przykłady takich budynków na terenie Europy, Azji 

i Ameryki oraz podjąłem próbę opracowywanie typologii uwzględniającej 

współczesne kierunki i innowacje w architekturze wysokiego budownictwa 

mieszkaniowego. 

Podjąłem również badania literaturowe dot. harmonii i piękna w miastach na 

przykładach średniowiecznej Italii.

Badanie te stanowią podstawę do próby opracowania metody harmonicznego i 

zbilansowanego wpisywania w tkankę miejską mieszkalnych budynków 

wysokich. Tak, aby poprzez swoją strukturę, funkcję, kompozycję uzupełniały 

dany fragment miasta, a nie dominowały i oddziaływały negatywnie na 

sąsiedztwo.     

Na potrzeby stworzenia typologii habitatów wertykalnych, w oparciu o 

literaturę oraz własne spostrzeżenia, przyjąłem kryteria ich ewaluacji; 

struktura, funkcja, kompozycja, czynnik ludzki/humanitaryzm. 
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1.2 Zakres pracy

Definicja habitatu wertykalnego

W literaturze spotyka się m.in. następujące definicje habitatów;

Habitat – część biotopu, środowisko, w którym organizmy danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki 
życia.

zaś w dziedzinie architektury a dokładniej życia w osiedlu.

Habitat w systemie organizacji siedlisk ludzkich przybiera najczęściej postać pewnej jednostki w określonych 
rozmiarach i liczebności grupy społecznej. Jak wynika z badań psychologicznych wielkość tych jednostek 
kształtuje się od 3 rodzin (gospodarstw) do 150, zachowując przy tym cechy sąsiedztwa domowego, co 
charakteryzuje charakteryzuję się m.in. tym, że dzieci znają się nawzajem, a dorośli (rodzice) mówią sobie po 
imieniu.”[13]

Powyższe definicje stanowią podstawę do zdefiniowania habitatu wertykalnego usytuowanego w strukturze 
urbanistycznej, architektonicznej oraz społecznej i kulturowej współczesnych metropolii.

Habitat wertykalny stanowi zwartą i liczną (a nawet bardzo liczną) jednostkę mieszkalną (wręcz osiedle) 

charakteryzującą  się pionowym systemem organizacji pomieszczeń mieszkalnych uzupełnionych o niezbędne 

zaplecze usługowe (funkcjonalne - typu sklepy, pralnie, jadłodajnie itp.) oraz konieczną infrastrukturę 

komunikacyjną (ciągi komunikacji wewnątrzosiedlowej oraz komunikacja habitatu z otoczeniem miejskim –

komunikacja dotyczy zarówno tradycyjnego przemieszczania się ludzi jak i przekazywania informacji oraz 

mediów) i socjalną, kulturową (kino, teatr, restauracje, punkty opieki nad dziećmi, miejsca rekreacji i integracji 

itp.). Wkomponowany w strukturę miasta w sposób harmonijny. 
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1.3 Problematyka pracy

Habitat wertykalny jako element środowiska miejskiego, które jest dla niego środowiskiem naturalnym powinien być 
otwarty dla społeczności go zamieszkującej i będącej z nim w sąsiedztwie. Powinien zapewniać zadowalające warunki 
życiowe i środowiskowe jego mieszkańcom. Generować sieć połączeń i interakcji w swoim sąsiedztwie. 

Środowisko naturalne habitatu wertykalnego to środowisko wielkomiejskie a społeczne wymogi mieszkańców są 
uwarunkowane potrzebami cywilizacyjnymi lepiej rozwiniętej i lepiej usytuowanej materialnie części społeczeństwa. 
Mają znaczenie strategiczne i prestiżowe. Warto zauważyć, że zaspokojenie niektórych potrzeb cywilizacyjnych ma 
charakter umowny (iluzoryczny, subiektywny), np. zieleń w doniczkach i szum fontanny imituje strumyk w zagajniku, 
ale są również potrzeby obiektywne, bez realizacji których habitat nie będzie prawidłowo funkcjonował, np. 
zapewnienie odpowiednio wydajnych ciągów komunikacyjnych. Piękno habitatu mieszkaniowego (subiektywna 
charakterystyka) rozpatruje się na kilku warstwach a jedną z nich jest percepcja obiektu, jego kompozycja oraz wpływ 
wizualny na odbiorcę, ogóle wrażenie jakie wywiera.
Inną warstwą jest socjalny  i kulturowy charakter obiektu w kontekście lokalnej (i globalnej) społeczności, która w nim 
lub w bliskim jego sąsiedztwie żyję. Czy działa on destruktywnie na społeczność? Czy generuję sieć rzeczywistych i 
wirtualnych połączeń międzyludzkich? Czy zapewnia podstawowe funkcję i powierzchnie dla rozwoju mieszkańców. 
Wpływa pozytywnie czy negatywnie na jakość życia mieszkańców? Czy generuję ‘dobre’ czy ‘złe’ zachowania wśród 
społeczności lokalnej? 

Harmonia, postrzeganie kompozycji i ładu miejskiego w kontekście środowiska mieszkaniowego ze szczególnym 
uwzględnieniem habitatów wertykalnych w strukturze (tkance) miejskiej, a dokładniej  modelowanie relacji pomiędzy 
budynkami wysokościowymi a istniejąca zabudową ma stanowić istotny element przygotowywanej rozprawy. 
Badania mają objąć zagadnienia dotyczące kompozycji, proporcji i relacji między budynkami wysokościowymi i ich 
bliskim sąsiedztwem w ośrodkach miejskich w Polsce i Europie.
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1.4 Teza pracy 

Rozpatrując wieżowiec mieszkalny jako habitat wertykalny wbudowany w strukturę urbanistyczno-architektoniczną 
miasta analizujemy jego relacje:

• architektoniczne, urbanistyczne, kompozycyjne, 
• aspekty społeczne i kulturowe oraz wartości moralne, w tym wrażenia, wyobrażenia, znaczenia symboliczne 

nabyte przez obiekt, zjawiska psychologiczne pojawiające się u ludzi zamieszkujących daną lokalizacje lub 
znajdujących w niej tymczasowo, 

• funkcjonalne i strukturowe,

możemy zdefiniować kryteria ewaluacji habitatów, w oparciu o które zaproponuje się ich klasyfikację [typologię] oraz 
wskaże elementy procesu modelowania harmonii (piękna) scen z wpisanymi obiektami. W konsekwencji zaproponuje 
się cechy budynków (habitatów wertykalnych) będące atraktorami (pozytywnymi/negatywnymi) procesu 
projektowania osiedla pod kątem spełnienia wymogów architektonicznych, urbanistycznych i zapewnienia dobrej 
jakości życia mieszkańców.



7

1.5 Realizacja 

Realizacja powyższej tezy będzie ograniczała się do:

1. Wybór cech charakterystycznych habitatu wertykalnego będących podstawą ewaluacji sceny
2. Zdefiniowanie “umownego wskaźnika oceny harmonii zabudowy” 
3. Zaproponowanie “uproszczonego” modelu sceny (3D) z wpisanymi w nią habitatami wertykalnymi
4. Zaproponowanie prostej metody ewaluacji sceny
5. Założenia programu ewaluacja sceny z wertykalnymi habitatami (ESIVH - Evaluatiion of Scene with Inbuild Vertical 

Habitat)
6. Przykłady (uproszczone) 
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2 Stopień zaawansowania

2.1 Analiza wybranych i zrealizowanych rozwiązań  ➪ Kryteria oceny (Tabela) 

2.2 Wstępny model sceny & kryterium ewaluacji ➪ Autor: mgr inż. arch. Tomasz Zamojski
Tytuł: „Elementy kształtowania architektury małych siedlisk (Elements of forming architecture of small habitats)” 

2.3 Wstępny model sceny & kryterium ewaluacji ➪ Autorzy: Radosław Idzikowski, Konrad Kluwak, Tomasz Nowobilski, 
Tomasz Zamojski and Ryszard Klempous 
Tytuł: „Possibility analysis of danger factors visualization in the construction environment based on Virtual Reality Model.”

2.4 Kryteria ewaluacji ➪ artykuł (abstrakt) Autor: mgr inż. arch. Tomasz Zamojski 

Tytuł: „Criteria and Evaluation of Elements of Vertical Habitats” 

2.5 Przygotowanie do oprogramowywania sceny – stypendium Google
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2.1 Stopień zaawansowania - dotychczas uzyskane wyniki

Na podstawie badań literaturowych wzbogaconych analizą konkretnych rozwiązań architektonicznych zdefiniowano 
kryteria ewaluacji habitatów wertykalnych i ich bliskiego sąsiedztwa (wewnętrzna struktura habitatu i lokalizacja w 
lokalnym środowisku urbanistycznym). 
Kryteria zostały przeze mnie przypisane do czterech zbiorów (grup) w zależności od ich charakteru.
• Struktura – kryteria związane z charakterem osiedla, grupami docelowymi mającymi zamieszkać osiedle, jego 

dostępnością, demografią.

• Funkcja – kryteria związane z funkcjonowaniem habitatu wertykalnego i społeczności lokalnej.

• Kompozycja – kryteria urbanistyczne i kompozycyjne założenia osiedla.

• Czynnik ludzki/Humanitaryzm – czynniki definiujące i nadające tożsamość osiedla. Czynniki jakościowe określające 

poziom jakości życia i zdrowia. 

Rozwinięcie i szczerzej rozpisane elementy oceny habitatów wertykalnych w tab.1

a. Kryteria określające elementy ewaluacji wkomponowanych wysokich budynków mieszkalnych w ich bliskim 
sąsiedztwie zostały zebrane z badanej przeze mnie literatury [1-6] i rozszerzone o własne spostrzeżenia.
b. Zostały zgromadzone liczne przykłady habitatów wertykalnych na terenie Europy, Azji, Ameryki. Przykłady te mają 
zostać poddane ocenie na podstawie ww. kryteriów. Co pozwoli na zdefiniowanie typologii i określenie kierunków 
współczesnych wieżowców.
c. Zebrane kryteria pozwolą na próbę zdefiniowania modelu danego fragmentu miasta pod kątem jego harmonii. Na 
pojęcie harmonii składa się wiele elementów, które dodatkowo są subiektywne. Użyteczne do ich oceny będą np. 
zbiory rozmyte. Ewaluacje zaproponowanych metod proponuje się zrealizować w oparciu o program komputerowy 
(środowisko wirtualne), które jest przydatne do analizy urbanistyczno-architektonicznej. Przeprowadzone 
eksperymenty umożliwią wskazać mocne i słabe elementy jakości życia w habitacie wertykalnym i jego bliskim 
sąsiedztwie.
d. Zostały rozpisane czynniki i sposób oddziaływania światła słonecznego na dany obiekt i jego bliskie sąsiedztwo. Jak 
zachowuję się badany obiekt po jego ulokowaniu w danym miejscu o różnych porach dania i roku w środowisku 3-D. 
e. Analizowane były również czynniki uciążliwe i niebezpieczne (hałas) dla danej lokalizacji mieszkaniowej i jej 
mieszkańców. Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu i ich wpływy na poziom jakości życia ludzi.
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Funkcja

• Usługi i miejsca 
pracy stworzone, 
zlokalizowane w 
pobliżu

• Hierarchia miejsca w 
kontekście miasta

• Dostępność do 
komunikacji

• Dostępność do 
habitatu 
wertykalnego dla 
ogółu, jego 
otwartość w 
kierunku sąsiedztwa, 
lokalnej społeczności

• Zaawansowanie 
technologiczne 
budynku i jego 
sąsiedztwa

• Strefy bezpieczne 

Struktura

• Struktura 
mieszkaniowa 
habitatu 
wertykalnego –
różnorodność 
jednorodność(homog
eniczność) 

• Struktura i 
dostępność usług 
podstawowych 
towarzyszących

• podstawowe 
proporcję 
pomieszczeń i 
kubatur w skali 
ludzkiej

• dostęp do habitatu 
wertykalnego: osiedla 
otwarte/osiedla 
zamknięte

• Usługi podstawowe: 
szkoła, przedszkole, 
ośrodki kultury 

• Demografia danej 
lokalizacji

Kompozycja

• Kompozycja urbanistyczna; walory 
przestrzenne; skala człowieka

• Przypadkowość zabudowy 

• Czas powstania okolicznej 
zabudowy, wartości zabytkowe w 
miejskim środowisku 
mieszkaniowym, walory wpisujące 
habitat wertykalny w istniejącą 
tkankę

• Urbanistyka przypadku; rzeźba 
terenu; tereny urozmaicone (woda, 
góry); środowisko naturalne; 
przyroda; warunki środowiskowe; 
warunki atmosferyczne;

• Spójność indywidualnych obiektów. 
Zagospodarowanie terenu

• Powiązania widokowe

• Plastyka przestrzeni / estetyka

• Geometryczność planu 
(pompatyczność; sztywność / 
elastyczność układu; wykorzystanie 
możliwości kompozycyjnych światła, 
dostosowanie do terenu)  

• Orientacja i usytuowanie względem 
kierunków wiatrów; lokalizacja 
względem stron świata; 
nasłonecznienie

• Proporcję; skala człowieka

Czynnik Ludzki/Humanitaryzm 

• Indywidualność danego środowiska 
mieszkaniowego; tożsamość; 
identyfikacja z miejscem; z 
sąsiedztwem; 

• Zagęszczenie danej lokalizacji, 
demografia 

• Dostępność do terenów zielonych i 
rekreacyjnych

• Zadowolenie psychiczne / 
zaspokojenie potrzeb psychicznych i 
fizycznych / Zdrowie; jakość życia i 
zdrowia w danym miejscu;

• Krąg kulturowy/punkty kultury 

• Bezpieczeństwo/wpływ czynników 
uciążliwych i niebezpiecznych; hałas;  

• Motywy pozorne jako idea habitatu 
wertykalnego; przestrzegane rytuały; 
nie zawsze racjonalne

• dostęp do habitatu wertykalnego: 
osiedla otwarte/osiedla zamknięte

• Znaczenie strategiczne, prestiżowe, 
obronne 
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2.2 Wstępny model sceny & kryterium ewaluacji

Autor: mgr inż. arch. Tomasz Zamojski

Tytuł: „Elementy kształtowania architektury małych siedlisk (Elements of forming architecture of small habitats)” 

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Warsztaty Architektoniczne Habitaty 2014:
Reaktywacja Małych Społeczności Lokalnych, 
Wrocław-Wójtowice 22-25 października 2014

Abstract: Atmosphere of place (space) is a component of many elements that have influence on perception and feeling 
by person. Constantly primary factor is the nature, its conditions and topographic form. Interesting characteristic feature 
of rural and small-town areas is “freedom” of terrain. Fascinating is variability of perception through perspectives 
formed by roads, pathways dependent to terrain (contours). This article is an effort to express (to frame) reasons, 
relationships and regulations to create computer tools for design (plan) process. Essential proposition is that planned 
object (building) should not disrupt the balance of habitat. After notes about understanding of landscape (section 2) and 
elements shaping architecture of the environment (section 3). I proposed model of the habitat balance with vertical 
dominants (section 4). I drafted conception of the computer program for designing an object in the landscape, which will 
preserve existing harmony of given habitat (section 4.3).

Key words: integration of people in the landscape, phenomenology of perception, architecture of habitat, forming of the 
landscape, harmony of habitat, vertical objects in the scene, proportion of objects.
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2.3 Wstępny model sceny i kryterium ewaluacji pod kątem czynników niebezpiecznych 

Autorzy: Radosław Idzikowski, Konrad Kluwak, Tomasz Nowobilski, Tomasz Zamojski and Ryszard Klempous 
Tytuł: „Possibility analysis of danger factors visualization in the construction environment based on Virtual Reality 
Model.”

CogInfoCom - Cognitive Infocommunications – 8th IEEE International Conference, Debrecen, Hunagry; September
11-14, 2017
http://www.coginfocom.hu/conference/CogInfoCom17/

Abstract—The construction industry is one of the most accident-prone sectors of the branch of industry. It is caused 
to construction site workers by numbers of danger factors which affect humans health and life. These danger factors 
may cause negative physical and mental effects by instant or long term actions. Together with development and 
evolution of 3D technology in design, construction and use of buildings, new possibilities arise. In this article we will 
give an attempt to present study on this subject, with a use of exemplary factors and their impact on the 
environment. Supported by Virtual Reality (VR) simulation existing surroundings and analysis factors which have an 
influence on people will be presented.

I. INTRODUCTION The aim of this paper is to demonstrate the possibilities of using VR technology in identifying the 
areas of occupational hazards in the work environment. The use of the above technology makes it possible to better 
observe phenomena related to the influence of a given factor, which in consequence allows for better management 
of occupational risk in workplaces in construction [1]–[3]. In addition, we implement factors into the 3D environment 
to observe their impact on the building environment. In this case, the most important problem is the quality change 
of life of people in the vicinity of construction site, related to the construction works. The aforementioned group of 
disease agents causes effects in the human body that are visible only after some time. The most important factors 
that can be classified in this group (according to [4]) are: physical (eg. noise, vibration), chemical, biological, and 
psychonetics. After the investment process, the building’s environment does not return to its original state, which 
can also adversely affect human. This is related with the change of acoustics space or strength of traffic in the area. 
Such changes can negatively affect progressive diseases and the quality of human life
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2.4 Kryteria ewaluacji 

Autor: mgr inż. arch. Tomasz Zamojski 

Tytuł: „Criteria and Evaluation of Elements of Vertical Habitats” 

SHAPES OF LOGIC INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL DESIGN
Wrocław University of Science and Technology - Faculty of Architecture 26th - 28th May 2017
http://shapesoflogic.org/

Summary/abstract: Kazimierz Wejhert in Elements of Urban Composition [Elementy Kompozycji Urbanistycznej; 
Arkady; Warszawa; 1974) emphases on importance of 3-D environment development for urban planning and 
architecture design of cities.

Vertical habitats are common elements of contemporary cities and they have strong influence on composition of 
architecture and social life in their surroundings. In fact, vertical habitats create „small” districts of cities, which are
dominated by them. In this way, conflicts between beauty of architecture, business interests, social functionalities and 
needs of inhabitants of given locations are being created.

In the article, special interests are focused on compositions, functions and structures of vertical habitats and their
environment. It is an attempt to take a closer look at the elements and forces affecting habitats. There are defined
evaluation criteria useful in typology.  Based on collected data to formulate typology and classification of 
contemporary residential vertical buildings.

A real habitat and its surrounding is a result of good and bad interactions, tendencies and behavior. It is difficult to 
uniquely identify a particular habitat with its surroundings as a useful and beautiful architectural solution or to 
completely disqualify it as it does not meet the basic needs of its inhabitants or that it is ugly.  
Urban planners and architects need measures to facilitate assessment of specific solution of given district.
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Proposed criteria of evaluation of contemporary and future vertical habitats should take into account functionalities
of building and its surrounding such as: communications, transit, transport, new technology, recreation, greenery, 
etc. In my research, I put emphasis on urban harmony of vertical habitat and its context together with such elements
as atmosphere of place, symbolic meanings and prospective living.

Of course, the used concepts are not quantitative. They have qualitative characters difficult to define and evaluate
by numbers. Let's note that there are a lot of uncertainty and blur. The fuzzy sets may be useful here. Analyze of 
collected data base of many 3-D architectural and urban solutions helps us to define evaluation criteria and to 
propose fuzzy sets described by some functionalities.

Created database should help us to understand weak and strong sides of given urban environment and be useful in 
further 3-D designing process and in evaluation of considered architecture and urban solutions. May be these
analysis would help to understand that such subjective elements like impressions, experiences, vibes, psychology, 
culture, behavior are as important as objective simple functionalities like urban transport or number of bedrooms.

Keywords: vertical, habitat, 3-D environment, cities, criteria, evaluation;
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3. Harmonogram

3.1. wstępny spis treści 

1. Wprowadzenie – cel, zakres, teza + stan badań – przegląd literatury
2. Wyboru cech charakterystycznych mających podlegać ocenie
3. “wskaźnik umownej oceny harmonii” zabudowy + uzasadnienie badaniami literaturowymi 
4. “uproszczony” model sceny (3D) z wpisanymi habitatami wertykalnymi
5. Propozycja (prostej) metody ewaluacji sceny
6. Założenia programu Ewaluacja sceny z wertykalnymi habitatami (ESIVH - Evaluatiion of Scene with Inbuild Vertical 

Habitat)
7. Przykłady – eksperymenty (uproszczone) 
8. Wnioski i dalsze plany
9. Bibliografia
10. Dodatki (ew)

3.2 Harmonogram dalszych prac nad rozprawą doktorską

Zebrane i charakterystyczne przykłady wieżowców mieszkalnych z terenu Polski i Europy zostaną przeze mnie poddane 
ewaluacji według zebranych zbiorów kryteriów (1). Otrzymane wyniki będą stanowić podstawę pod stworzenie ich 
współczesnej typologii i kierunków rozwoju (2). Implementacja do środowiska wirtualnego (3-D) pozwoli na ich ocenę w 
środowisku miejskim. Ewaluację zmiany, która zachodzi w danym miejscu po wprowadzeniu do niego takiego elementu jak 
np. habitat wertykalny(wieżowiec mieszkalny). Ma to na celu wykazania słaby i mocnych stron poszczególnych rozwiązań (3).
Opracowanie zawartości poszczególnych rozdziałów rozprawy. Selekcja i analiza otrzymanych wyników (4). Próba 
zwizualizowania i opis zebranych wyników (5). W oparciu o przygotowane kryteria ewaluacji habitatów wertykalnych 
stworzenie przeglądu/typologii charakterystycznych dla danej lokalizacji budynków. Budowa typologii na podstawie 
otrzymanych wyników (6). Przedstawienie typologii i wyników badań (7). Selekcja i redakcja rozprawy doktorskiej (8). Kurs z 
przedmiotu dodatkowego: „Psychologia”(9). Udział w warsztatach, konferencjach rozszerzających wiedzę i spojrzenie na 
współczesne mieszkalne budynki wysokie (10).
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(1, 2) Kryteria oceny – studia literaturowe
(3) Zobrazowanie sceny – gotowy program, ale istnieje potrzeba pomierzenia/wyliczenia wartości parametrów
(3) Wyliczenie wartości parametrów, które mają charakter jakościowy i ilościowy – można tutaj zastosować zbiory 
rozmyte. 
(3, 4, 5) Zdefiniowanie globalnego/syntetycznego wskaźnika oceny sceny i powiązanie go z parametrami + metodą oceny 
wartości wskaźnika, np. sieci neuronowe do oceny pięknych lub brzydkich osiedli.
(3, 4, 5) Przeprowadzenie eksperymentów 
(6) Wyciągnięcie wniosków – wskazanie dobry i złych rozwiązań i kierunków.
(7) Redakcja pracy
(8, 9) Przygotowanie się do obrony (egzaminy, recenzenci itd.)
(10) Udział w konferencjach, warsztatach dot. mieszkalnych budynków wysokich 

3.3 Harmonogram – terminy realizacji

(1) semestr zimowy 2017/18
(2) semestr zimowy 2017/18
(3) semestr letni 2017/18 
(4) semestr zimowy 2017/18
(5) semestr letni 2017/18 
(6) semestr zimowy 2017/18 
(7) semestr zimowy 2017/18 
(8) semestr letni 2017/18
(9) W zależności od dostępności kursu z 
psychologii; semestr zimowy lub letni 2017/18 
(10) semestr zimowy i letni 2017/18
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