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arcHiteKtura senioralna – studium 
prOBLemU WOBec NOWYcH WYZWAń 
XXi WieKU

streszczenie 

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na nowe wyzwania stawiane 
przed architektami wobec problemu zauważalnego procesu starzenia się spo-
łeczeństwa, ich diagnoza, analiza oraz propozycja rozwiązań projektowych 
z zakresu architektury dedykowanej seniorom. Ze względu na szeroki zakres 
i wielowątkowość, przedmiot badań został zawężony do próby wskazania 
tendencji w  projektowaniu dla osób starszych w  kierunku optymaliza-
cji przestrzeni zamieszkania. Zastosowano metody badań niezbędne do 
zdefiniowania problemu naukowego jako wyjściowego dla dalszych opra-
cowań, a w efekcie wskazania wytycznych wdrożeniowych: metodę analizy 
krytycznej, analizy porównawczej, obserwacji bez interwencji, intuicyjną 
opartą na osobistych doświadczeniach autorki. Wyniki badań pozwoliły na 
wyciągnięcie wniosków dotyczących kierunków kształtowania architektury 
senioralnej w XXI wieku.

Słowa kluczowe: architektura, architektura senioralna, przestrzeń senio-
ralna, percepcja przestrzeni, domy opieki dla osób starszych.

Wstęp
W XXI wieku, w związku z zauważalnym starzeniem się społeczeństwa, 

oczywista staje się realizacja idei „społeczeństwo dla wszystkich kategorii wie-
ku”. Jest to wyzwanie interdyscyplinarne, w tym dla architektów i urbanistów. 
Analizując przeszłość warto podkreślić, że wiek XIX był okresem dziecka, 
natomiast wiek XX, z naciskiem na jego drugą połowę, był okresem wzrostu 
zainteresowania osobami starszymi i ich problemami (Woźniak 2012). Wiek 
XXI to całościowe spojrzenie na społeczeństwo i jego problemy oraz podjęcie 
badań i działań w kierunku integracji międzypokoleniowej. Zjawisko to jest 
zauważalne w legislacji oraz inicjatywach Unii Europejskiej, a co za tym idzie 
również w krajowych. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euro-
pejskiej rok 2012 został ogłoszony Rokiem Aktywności Osób Starszych i Soli-
darności Międzypokoleniowej (MPiPS 2013), wyznaczając trzy główne obszary 
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wsparcia aktywności osób starszych – zatrudnienie, udział w życiu społecznym, 
samodzielne/niezależne życie1.

Studium problemu
Osoba starsza jest różnie definiowana2, zarówno w legislacji poszczególnych 

krajów, jak i w spostrzeganiu społeczeństwa. W Polsce średni wiek, w któ-
rym dana osoba postrzegana jest jako „stara” wynosi 62,8 lat, przy średniej 
UE 63,9 lat. Również podejście do odpowiedzialności za opiekę długotrwałą 
w UE jest zróżnicowane. W Polsce, w odróżnieniu od większości państw UE, 
to głównie rodzina ponosi formalną odpowiedzialność za opiekę długotermi-
nową. Również finasowanie opieki na tle innych państw UE wypada w Polsce 
miernie. Udział kosztów finansowania opieki długoterminowej, jako procent 
PKB, wynosi w Polsce 2% (dla porównania w Niderlandach 4,8%). W Polsce 
zdecydowaną przewagę stanowią koszty opieki długoterminowej dochodzącej 
do 1,9% PKB w stosunku do stacjonarnej 0,1% PKB. Dla porównania w Nider-
landach – koszty opieki długoterminowej dochodzącej stanowią 2,2% PKB, 
natomiast stacjonarnej 2,6% PKB (Gwiazdowski i in. 2015). W wielu krajach, 
również w Polsce, promowana jest opieka dochodząca, różnie kształtowana. 
Jak wynika z raportu pt. Polacy wobec własnej starości (CBOS 2012), takie są 
również oczekiwania społeczne, co pokazano w tabeli 1. 

Analizując wcześniejsze badania można zauważyć niewielkie wahnięcia 
procentowe, niemniej można wnioskować, że w Polsce podejście do miejsca za-
mieszkania wobec własnej starości w okresie ostatnich kilkunastu lat nie ulega 
znaczącym zmianom. W odniesieniu do problemu domów opieki stacjonarnej 
nieznacznie zwiększył się odsetek osób wybierających zamieszkanie w domach 
opieki, łącznie w prywatnych i państwowych o 3% w stosunku do roku 2000, 
co procentowo daje wzrost o 60%. Wiąże się to ze zmianą na korzyść jakości 
przedmiotowych placówek, wpływ ma również podejście do umieszczania 
niesamodzielnych członków rodziny w domach opieki w krajach Europy Za-

1 Laszlo Andor, komisarz UE do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i włączania społecznego: „Ak-
tywne starzenie się oznacza pomaganie osobom starszym w kontynuowaniu zatrudnienia i dzielenia 
się swoim doświadczeniem. Chodzi o to, żeby ludzie starsi w dalszym ciągu odgrywali aktywną rolę 
w społeczeństwie i żeby spełniając się żyli niezależnie i w jak najlepszym zdrowiu. Ich aktywność jest 
niezmiernie ważna dla osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie przed 2020 rokiem 75% zatrudnienia 
i wyciągnięcia z biedy co najmniej 20 milionów ludzi. Rok ten wymaga działania w różnych obszarach 
– zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji i szkolenia, usług zdrowotnych i socjalnych, mieszkalnictwa 
i infrastruktury publicznej” (MPiPS 2013).

2 Według WHO: 60-74 lata – wczesna starość (ogólna sprawność fizyczna, psychiczna oraz samodziel-
ność), 75-89 lat – późna starość (pogorszenie sprawności psychofizycznej, wzrasta potrzeba korzystania 
z opieki zarówno medycznej jak i pomocy innych osób w codziennych obowiązkach), powyżej 90. roku 
życia – wiek sędziwy, znaczna część osób długowiecznych wykazuje większą sprawność psychofizyczną 
porównując z grupą wcześniejszą.
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chodniej, w ktorej można zaobserwować znacznie większą akceptację społeczną 
dla takiej formy opieki.

Tabela 1. Oczekiwania wobec miejsca zamieszkania w obliczu własnej starości

Organizacja miejsca zamieszkania Wskazania  
(w %)

Mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób 
bliskich – rodziny, przyjaciół, sąsiadów

64

Mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną opłaconą przez 
siebie stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi

8

Mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną bezpłatną stałą 
pomoc, np. opieki społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritasu lub innych 
wolontariuszy

3

Dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną 15
Wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania w zamian za opiekę 0
Mieszkać wspólnie z  innymi starszymi ludźmi w  celu wzajemnego 
wspomagania się

2

Zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości 3
Zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości 2
Inne rozwiązanie 1
Nie wiem 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS (2012).

Tendencje wskazują, że znaczna liczba seniorów będzie mieszkać w gospo-
darstwach jednoosobowych, co wynika między innymi z niskiej dzietności, 
rozluźnienia więzów rodzinnych, migracji do innych krajów czy miast. Oczy-
wista jest potrzeba wsparcia społecznego, bowiem większość seniorów chcia-
łaby pozostać w swoich mieszkaniach, niemniej dla dostatecznego komfortu 
należałoby tworzyć nowe/odpowiednie warunki mieszkaniowe. Każdy człowiek 
przebywa w mieszkaniu większość swojego życia, starsza osoba znacznie dłużej 
niż w innych okresach wiekowych (Baran 2016).

Jak wynika z Raportu końcowego z realizacji projektu pt. Nowa Jakość dla 
Seniora (Gwiazdowski i in. 2015) istotnym problemem są pojawiające się wraz 
z wiekiem bariery architektoniczne, m.in. brak niezależności w miejscu za-
mieszkania, brak osobnego pokoju, brak osobnej, przystosowanej do poziomu 
sprawności łazienki, brak wyposażenia w meble zgodnie z potrzebami senioral-
nymi, jak również problem z dostępnością obiektów i przestrzeni publicznych.

W dyskursie pojawia się propozycja tworzenia wielorodzinnych budyn-
ków integracji międzypokoleniowej, w ktorych osoby starsze stanowiłyby 50% 
mieszkańców (Baran 2017). Założenie takie wymagałoby wsparcia w miejscu 
zamieszkania, ale również zamiany mieszkań na mniejsze, w zamian za wyż-
szy standard i przystosowanie do potrzeb osób starszych. Taki wzorcowy dom 
miałby powstać z  inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich – Dom 
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Pracy Twórczej Architekta Seniora, ale otwarty dla innych grup zawodowych 
i wiekowych. W domu, poza małymi mieszkaniami, miałyby zostać zrealizowa-
ne przestrzenie wspólne, takie jak stołówka, kawiarnia, klub dzienny seniorów, 
galeria sztuki czy biblioteka – przestrzenie dostępne również dla osób spoza 
grupy mieszkańców. Projekt jest w fazie koncepcyjnej, trwa poszukiwanie od-
powiedniej lokalizacji (Baran 2017).

W ocenie autorki jest to słuszny kierunek działań, niemniej w starzeją-
cym się społeczeństwie niewątpliwie będzie zwiększała się konieczność opieki 
długoterminowej stacjonarnej, między innymi w domach opieki senioralnej. 
Należy zauważyć, że pozostaje odsetek seniorów, którzy świadomie chcą za-
mieszkać w domach opieki. Powody są zróżnicowane, części po prostu odpo-
wiada spędzanie czasu w grupie rówieśniczej o podobnych zainteresowaniach 
i problemach. 

Badania wykazują, iż dobrym rozwiązaniem jest łączenie domów opie-
ki z  innymi usługami dostępnymi również dla osób nie korzystających na 
stałe z opieki stacjonarnej, czyli różnego rodzaju funkcjami aktywizującymi 
seniorów. Dlatego tak istotny jest świadomy wybór lokalizacji – z dostępem do 
usług transportu publicznego, blisko usług i handlu, z możliwością obserwacji 
otoczenia zarówno z pomieszczenia mieszkalnego, jak i z zewnętrza obiektu, 
lokalizacja stymulująca integrację z lokalną społecznością. 

Dom opieki stacjonarnej powinien posiadać cechy środowiska terapeutycz-
nego, wpływające pozytywnie na komfort mieszkańców oraz wzmacniające 
poczucie przynależności (Szewczenko 2017):
– dostępność – zespół warunków fizycznych i niefizycznych wpływających 

na komfort, wykonywanie zadań, samopoczucie, czy morale grup w danym 
środowisku;

– transparentność – personalizacja przestrzeni, percepcyjny i przestrzenny 
dostęp do sygnałów bezpieczeństwa;

– satysfakcja środowiskowa – rozwiązania wpływające na więzi międzyludz-
kie, poczucie rozwoju, poczucie własnej wartości.
Domy opieki senioralnej powinny zaspokajać potrzeby w trzech podsta-

wowych strefach – prywatnej, społecznej oraz rodzinnej. Strefa prywatna to 
potrzeby: poczucia intymności, terytorialności, samotności z wyboru, kon-
centracji i skupienia, bezpieczeństwa, lokomocyjne, pokarmowe, regeneracji 
sił, zdrowotne, mocy, kulturalno-kreatywne, kulturalno-receptywne, religijne, 
eschatologiczne, duchowe. Strefa społeczna to potrzeby: zdrowotne, rekreacji, 
swobody i autonomii, przynależności i integracji, kulturalno-kreatywne, kul-
turalno-receptywne. Strefa rodzinna to potrzeby: afiliacji/kontaktu, informo-
wania o stanie zdrowia (Szewczenko 2017). Potrzeby zdefiniowane w strefach 
nie są dychotomiczne, często są tożsame, bądź realizowane wspólnie.

Dysfunkcje osób starszych determinują inne/odpowiednie oczekiwania 
wobec środowiska zbudowanego. Zaburzenia mobilności wymagają przestrzeni 
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bez barier, najlepiej jednopoziomowej lub wyposażonej w pochylnie, posadzki 
antypoślizgowej, wyposażenia ciągów komunikacyjnych w pochwyty oraz miej-
sca odpoczynku, zapewnienia przestrzeni manewrowych dla sprzętu mecha-
nicznego. Zaburzenia widzenia wymagają odpowiedniego oświetlenia, oznako-
wania kolorystycznie różnic poziomów, unikania efektu olśnienia, kontrastów 
między wyposażeniem a materiałami wykończeniowymi. Zaburzenia orientacji 
w przestrzeni wymagają kształtowania czytelnych komunikacji, wzmocnionych 
oznakowaniem graficznym i kolorystycznym, łączenia stref o czytelnej funkcji. 
Przestrzeń domu opieki powinna pełnić funkcje podtrzymujące aktywność 
społeczną przez zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, 
z możliwością wyboru poziomu zaangażowania.

Badania stref funkcjonalnych domów opieki senioralnej wykazały optymal-
ne udziały procentowe poszczególnych stref programu: komunikacyjna – ok. 
20%, mieszkalna – ok. 35%, rekreacyjna – ok. 15%, opieki – ok. 15% (Niezabi-
towska, Szewczenko, Benek 2017). 

Stąd wniosek, że domy opieki senioralnej wymagają zmiany podejścia ar-
chitektów – nie mogą to być wyłącznie miejsca zamieszkania i opieki związanej 
z procesem starzenia, ale muszą to być miejsca aktywizacji – aktywne starzenie 
się w celu utrzymania możliwie najdłuższej aktywności i samodzielności. 

Studium przypadku
Myślenie o architekturze senioralnej jako przyjaznej zarówno funkcjonal-

nie, jak i estetycznie ma wiele pozytywnych przykładów w przestrzeni świa-
towej. Dla celów niniejszej publikacji dokonano autorskiego wyboru trzech 
domów opieki senioralnej zlokalizowanych w Europie. 

Dom opieki senioralnej w Graz w Austrii (ilustracje 1a i 1b), autorstwa 
Dietger Wissounig Architekten, jest zwartym, dwupiętrowym budynkiem, 
zlokalizowanym w mieście, ale w przestrzeni o cechach krajobrazu otwartego, 
między innymi przez bezpośrednie połączenie z parkiem publicznym. Układ 
funkcjonalno-przestrzenny opiera się na idei ośmiu wspólnot skupionych wo-
kół przypisanej wewnętrznej przestrzeni rekreacji zewnętrznej (idea „placu 
wiejskiego”), dodatkowo ogrody „wciągane są” do wnętrza budynku. Na każ-
dej z dwóch kondygnacji zaprojektowano zespoły czterech wspólnot, każdy 
składający się z pokoi, kuchni i jadalni dla trzynastu mieszkańców. Z badań 
wynika, że taka liczba daje poczucie grupy, przyjaznej i rodzinnej atmosfery. 
Dla ułatwienia orientacji w budynku wspólnoty zróżnicowano kolorystycznie, 
natomiast pomieszczenia wspólne, np. gabinety opieki zlokalizowano w cen-
tralnej części obiektu. Układ charakteryzują czytelne osie komunikacyjno-wi-
dokowe, duże balkony i loggie oraz duże przeszklenia, a w efekcie tak ważna 
różnorodność widoków.
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Architektura budynku wpisuje się w zastany kontekst miejsca, zarówno 
przyrodniczy, jak i zbudowany. Przewodni materiał elewacyjny, modrzew au-
striacki, zastosowany został również we wnętrzach, dając poczucie spójności 
estetycznej wnętrza oraz zewnętrza, przyjaznej atmosfery (www3).

Ilustracja 1a i 1b. Dom opieki senioralnej w Graz (Austria), projekt: Dietger Wissounig 
Architekten

 

Źródło: www3.

Centrum Geriatryczne Santa Rita w Ciutadella de Menorca w Hiszpanii 
(ilustracje 2a i 2b), autorstwa Manuela Ocana, jest zewnętrznie zwartym jedno-
kondygnacyjnym budynkiem ze swobodnie kształtowanym atrium – spoiwem 
całości. Założeniem projektanta było stworzenie optymistycznego miejsca, 
stymulującego osoby w wieku senioralnym, zachęcającego zarówno do zamiesz-
kania, jak i do odwiedzania. Wszystkie pokoje mieszkalne mają bezpośredni 
dostęp do wspólnego, wewnętrznego ogrodu, przy jednoczesnym zapewnieniu 
prywatności i poczucia bezpieczeństwa. Pomiędzy strefą mieszkalną a fasadą 
oddzielającą wnętrze domu opieki od miasta, zlokalizowano przestrzeń otwar-
tą, czytelną, zaprojektowaną zgodnie z zasadami kształtowania przestrzeni dla 
osób starszych, strefowanie zdefiniowano trzema kolorami. Założeniem autora 
było stworzenie wnętrza poliatmosferycznego, stymulującego zmysły, łagodzą-
cego dezorientację. W przestrzeni bez korytarzy i drzwi pośrednich zlokalizo-
wano pomieszczenia o zróżnicowanym programie funkcjonalnym. Otwarta 
przestrzeń spajająca całość pozwala użytkownikom zdecydować „w którą stronę 
iść” i „gdzie się zatrzymać” (www1).
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Ilustracja 2a i 2b. Centrum Geriatryczne Santa Rita w Ciutadella de Menorca (Hiszpania), 
projekt: Manuel Ocana

 

Źródło: www1.

Dom opieki senioralnej w Alcacer do Sal w Portugalii, autorstwa Aires Ma-
teus, jest budynkiem płynnie wpisującym się w topografię terenu, ograniczając 
i definiując przestrzenie wewnętrze. Projekt został poprzedzony pogłębionymi 
badaniami przedprojektowymi i jest wynikiem analiz potrzeb i oczekiwań spo-
łeczności senioralnej. Niezależne jednostki łączą się w spójną i czytelną całość, 
a przestrzeń wspólna jest stymulująca emocjonalnie, o zmiennym doświad-
czaniu drogi. Budynek zaspokaja potrzeby integracji społecznej, ale i prywatne 
(www2).

Ilustracja 3a i 3b. Dom opieki senioralnej w Alcacer do Sal (Portugalia), projekt: Aires 
Mateus

 

Źródło: www2.
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podsumowanie 
Badania wykazały, iż dominującą formą opieki w najbliższej przyszłości 

nadal pozostanie opieka niestacjonarna, zróżnicowanie realizowana, niemniej 
równolegle wzrasta zapotrzebowanie na opiekę stacjonarną. Wyzwaniem dla 
architektów wobec problemu starzejącego się społeczeństwa jest tworzenie, 
często przez modernizację zastanego środowiska zbudowanego, przyjaznej 
przestrzeni życia dla osób starszych. Kreowanie środowiska senioralnego nie 
może polegać na eliminowaniu wszelkich „trudności”, ale na świadomym nimi 
zarządzaniu, w celu wspierania i aktywizacji osób starszych. Stwierdzić należy, 
iż modyfikacja architektury/przestrzeni w kierunku zaspakajania potrzeb se-
niorów jest nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością w kontekście założonych 
celów społecznych.

Czy jest to jednak wyzwanie nowe? Normą od wielu lat jest tworzenie śro-
dowiska dostępnego dla wszystkich, w tym dla osób starszych (Starzyk 2013; 
Starzyk 2015). Taka jest teoria, niestety praktyka pokazuje, że nie dla wszystkich 
projektantów oraz decydentów w obszarze szeroko rozumianej przestrzeni jest 
to istotny kierunek działań. Niewątpliwie zmienne są standardy oraz oczekiwa-
nia społeczne, w związku z powyższym nowym wyzwaniem jest zwiększanie 
świadomości społecznej, w tym architektów, w kierunku stosowania rozwiązań 
sprawdzonych, jak i wynikających z najnowszych badań interdyscyplinarnych. 
Starość jest przyszłością każdego człowieka, dlatego projektując rozwiązania 
adresowane do osób starszych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami, pro-
jektujemy również dla siebie. 
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Senior Architecture – Study of the problem Facing 
the New challenges of the 21st century

summary

The aim of the study is to draw attention to new challenges met by 
architects in the face of the problem of the noticeable aging process of the 
society, their diagnosis, analysis and the proposal of design solutions in the 
field of architecture dedicated to seniors. Due to the wide scope and complexity 
of the subject of research, it was narrowed to an attempt to indicate trends in 
designing for elderly people towards the optimization of living space. The 
research methods necessary to define the scientific problem were applied as 
the point of departure for further studies, and as a result the implementation 
guidelines were indicated: the method of critical analysis, the method of 
comparative analysis, the method of observation without intervention, the 
intuitive method based on the author’s personal experience. The results of the 
research allowed to draw conclusions regarding the directions of shaping the 
senior architecture in the 21st century.

Key words: architecture, senior architecture, senior space, space 
perception, nursing homes for the elderly.
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