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Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu jedno z pierwszych od wielu lat opracowań, 
które powstało na podstawie bezpośrednich wywiadów z osobami 
starszymi - raport Fundacji Go Silver pt. „Wyzwanie dla Warszawy: 
mieszkalnictwo dla seniorów”.

Nasza Fundacja realizując projekt ASOS pt. „Nie ma to jak w domu 
– bezpieczne mieszkanie seniora” zbadała sytuację mieszkaniową 
150 warszawskich seniorów. Wydawać by się mogło, że przepro- 
wadzenie ankiet wśród tak niewielkiej grupy nie jest wcale trudnym 
zadaniem.

Bezpośrednie dotarcie do seniorów, przeprowadzenie wywiadów  
w ich mieszkaniach, poświęcenie ogromu czasu na rozmowę, 
wsłuchiwanie się w bardzo zróżnicowane odpowiedzi, nawiązanie 
relacji, zrozumienia i zaufania, indywidualne podejście do każdej  
osoby – to wszystko powodowało jednak, że realizacja projektu 
była dla nas sporym wyzwaniem, które dziś przekuwa się w ogro-
mną satysfakcję.

Mieszkalnictwo dla seniorów to zagadnienie, z którym w niedługim 
czasie będzie musiała zmierzyć się nie tylko Warszawa, ale także 
inne polskie samorządy. Mam nadzieję, że raport naszej Fundacji 
przyczyni się do podejmowania świadomych i trafnych działań  
w tym zakresie.

Musimy jednak mieć świadomość, że mieszkalnictwo dla seniorów 
to temat, który na szerszą skalę powinien być realizowany trójsek-
torowo – zarówno przez samorządy, organizacje pozarządowe jak  
i sferę biznesu. Wszyscy mamy wiele do zrobienia.

Życzę Państwu interesującej lektury.

Aleksandra Wołocznik
Prezes Zarządu

Fundacji Inicjatyw Aktywnych Go Silver
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Podsumowanie

Raport zrobiono w celu identyfikacji problemów  
i potrzeb w zakresie mieszkalnictwa senioralnego  
w Warszawie. Jego podstawą jest badanie prze-
prowadzone na próbie 150 osób zamieszkujących 
11 dzielnic Warszawy.

Zdaniem autorów raportu kluczowe obserwacje to:

• W 1995 roku ludność w wieku 60+ stanowiła 
1/8 (16%) populacji Polski, w chwili obecnej 
stanowi ona prawie 1/4 (23,6%), zaś około roku 
2035 osiągnie poziom 1/3.

• W Niemczech od kilku lat obserwuje się ten-
dencję przeprowadzania się osób starszych  
z terenów podmiejskich do centrów miast. 
Można domniemywać, że podobny proces za 
kilka lat wystąpi także w Polsce.

• Dzielnicami o najwyższym odsetku osób 60+ 
są: Śródmieście 33%, Mokotów 31%, Żoliborz  
i Bielany 30%

• Pod względem ilościowym najwięcej osób 60+ 
jest na Mokotowie 68 tys., Pradze Południe 
51,8 tys., Woli i Bielanach 40,2 tys.

• Największą dynamikę przyrostów ludności 
w tej grupie wiekowej w okresie 2002-2016 
wykazują: Ursynów +16,5%, Bemowo +14,3%, 
Targówek + 9,5%. W analizowanym okresie  
udział osób 60+ zmniejszył się na Żoliborzu 
-0,7% i Wilanowie -3,4%.

• Na podstawie badania autorzy raportu  
stwierdzają, że osoby starsze:
• Mieszkają w budynkach wybudowanych  

w okolicach 1962 roku (mediana) co sugeru-
je, że są to mieszkania, które uzyskali jako 
pierwsze i nigdy nie zmienili.

• Ich mieszkania mają średnią powierzchnię 
ok. 40 mkw. 

• Za największą barierę uważają niedostoso-
wanie do ich potrzeb łazienki.

• W obrębie budynku barierą jest brak wind 
oraz zbyt strome lub wąskie ciągi schodów.

W Polsce, mimo naglącego charakteru zjawiska, 
pojawiają się dopiero pierwsze rozwiązania i dobre 
praktyki zgodne z koncepcją deinstytucjonalizacji 
opieki długoterminowej nad osobami starszymi:

• Wzorcowe Mieszkanie Seniora w Warszawie 
(www.mimowieku.pl).

• Mieszkania chronione i wspomagane m.in.  
w Szczecinie.

Autorzy raportu postulują:

• Mieszkanie samodzielne jest najefektywniejszą 
formą utrzymania w zdrowiu i dobrej kondycji 
osoby starszej oraz służy uniknięciu negaty-
wnych zjawisk społecznych i ekonomicznych.

• Wprowadzenie dostępnych dla seniorów 
mieszkań jest konieczne, by odciążyć system 
stacjonarnej opieki długoterminowej nad niesa-
modzielnymi osobami starszymi.

• W zależności od stopnia niesamodzielności 
seniorzy powinni mieć dostęp do:
• Mieszkań bez barier (inwestycje dewelo- 

perskie i sektor prywatny).
• Mieszkań wspomaganych.
• Mieszkań chronionych z 24 godzinną 

opieką.
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Wyzwanie: szybki 
proces starzenia w Polsce

Polska na tle innych krajów europejskich jest wciąż 
krajem demograficznie młodym. Średni wiek lud-
ności Polski wynosi 39,7 lat, dla porównania średni 
wiek ludności Niemiec, kraju o najbardziej zaawan-
sowanym procesie starzenia w Europie, wynosi  

Wyzwanie: szybki proces starzenia w Polsce

45,9 lat. Jednak proces starzenia przebiega  
w naszym kraju bardzo szybko i prawdopodobnie  
już około roku 2040 staniemy się krajem de-
mograficznie starszym od Niemiec:
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Ilustracja 1. Średni wiek ludności Polski w latach 1950-2015, wraz z prognozą do 2050 roku, źródło: www.statista.com
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Ilustracja 2. Średni wiek ludności Niemiec w latach 1950-2015, wraz z prognozą do 2050 roku, źródło: www.statista.com
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Tak intensywny proces starzenia się w naszym kraju 
rodzi wyzwania szczególnie w obszarze mieszkal- 
nictwa. Dłuższe samodzielne funkcjonowanie osób 
starszych uwarunkowane jest w znacznym stopniu 
dostosowanym do potrzeb i pozbawionym barier 
architektonicznych mieszkaniem. Doświadczenia za- 
chodnie wskazują, że odpowiadające potrzebom 
osób starszych mieszkania przyczyniają się do  
zmniejszenia m.in. ryzyka wypadków i tym sa- 
mym do realnych oszczędności w zakresie służby 
zdrowia i opieki społecznej.

W naszym kraju wyzwanie jest tym większe, iż pro-

ces starzenia przebiega w niespotykanym dotąd 
tempie i nie jesteśmy przygotowani na skutki coraz 
większego udziału osób starszych w społeczeństwie. 
Warto wspomnieć, że w 1995 roku ludność w wieku 
60+ stanowiła 1/8 (16%) populacji Polski, w chwi-
li obecnej stanowi ona prawie ¼ (23,6%), zaś około 
roku 2035 osiągnie poziom 1/3. 

W krajach zachodnich, w tym w Niemczech, proces 
ten jest bardziej długotrwały i wolniejszy niż u nas. 
Dzięki temu kraje te są teraz znacznie lepiej przy-
gotowane i stosują wiele rozwiązań systemowych 
wspomagających osoby starsze. 

Warszawa: sytuacja demograficznaWyzwanie: szybki proces starzenia w Polsce

Warszawa: sytuacja demograficzna

W Warszawie mieszka obecnie 427,7 tys. osób  
w wieku 60+, co stanowi 27% ogółu mieszkańców. 
Jest to więc wyższy poziom od średniej krajowej.  
Tym niemniej według prognoz demograficznych 
proces starzenia w Warszawie nie będzie tak inten-
sywny jak w pozostałych częściach kraju. Warsza-
wa bowiem ma rosnąca liczbę ludności głównie za 
sprawą napływu wielu młodych ludzi. 

W latach 1995-2016 liczba ludności Warszawy 
powiększyła się o 7%. Według najnowszej prognozy 
demograficznej opublikowanej przez GUS w sier- 
pniu br. również w przyszłości jako jedno z 6 miast 
spośród 39 mających powyżej 100 tysięcy mieszkań- 
ców odnotuje wzrost liczby ludności (Rzeszów, 
Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław oraz Zielona 
Góra); przy czym tylko w Rzeszowie i Warszawie 
będzie to wzrost powyżej 5% (odpowiednio o 7,2% 
oraz o 5,1%) (GUS, 2017, str. 9). 

W prognozie przyjęto suburbanizacje jako dominują-
cy model rozwoju. Jak wskazują autorzy największym 
przyrostem ludności będą charakteryzować się 
przede wszystkim gminy położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie największych ośrodków miejskich (GUS, 
2017, str. 9). Procesem tym będą dotknięte też  
miasta średnie, które będą tracić mieszkańców na 
rzecz okolicznych gmin.

Według prognozy liczba ludności Warszawy zwiększy 
się z 1 754 tys. (2016 rok) do 1 844 tys. w 2030 
roku. Z prognozy wynika, iż liczba osób w wieku 60+ 
będzie się zwiększać do roku 2020 osiągając poziom 
491,5 tys., później nastąpi jej niewielki spadek, zaś 
ponowny wzrost tej grupy wiekowej autorzy pro-
gnozy przewidują około roku 2028. Wyraźny wzrost 
przewiduje się natomiast w grupie wiekowej 80+:  
o ponad 20 tys. osób.
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Ilustracja 3. Liczba ogólna mieszkańców Warszawy, grupy 60+ i 80+ w latach 2016-2030. Opracowanie własne na podstawie. (GUS, 2017)

Frankfurt nad Menem: rosnące miasto, które uwzględnia 
potrzeby starszych mieszkańców

Przykładem miasta, które podobnie jak Warszawa 
posiada intensywnie rosnącą liczbę ludności oraz 
gdzie proces starzenia się populacji jest na tle kra-
ju dużo wolniejszy jest Frankfurt nad Menem. Mimo 
tak korzystnych uwarunkowań w mieście bardzo 
dużą wagę przywiązuje się do kwestii związanych  
z mieszkalnictwem dla osób starszych (Bolz, 2010). 

W latach 1995-2015 liczba ludności Frankfurtu nad 
Menem zwiększyła się o ponad 85 000 tys. osób  
i osiągnęła poziom prawie 733 tys. (+13%) (statistik.
hessen.de). Według prognoz liczba ludności będzie 
dalej wzrastać i w roku 2030 osiągnie liczbę 810 tys. 
(+10%) (Frankfurter Statistische Berichte, 2015). 
Mimo napływu wielu młodych ludzi liczba osób  
w wieku 50+ wzrośnie o 43 tys. W skali ogólnej  
miasta grupa ta będzie stanowiła podobny udział  
w roku 2014 i w 2030 (ok. 34%). 

Mimo nie zwiększającego się w ujęciu procentowym 
udziału osób w wieku 50+ miasto opracowało in-
nowacyjną na skalę Niemiec i Europy analizę zapo-
trzebowania na mieszkania pozwalające osobom 
starszym na jak najdłuższe samodzielne życie  (Bolz, 
2010). Pozwala ono zarówno miastu jak i inwestorom 
tworzenie nowych inwestycji, których lokalizacje 
będą najlepiej odpowiadały potrzebom. Warto zau-
ważyć, że do udziału w badaniu zaproszono także 
osoby 50-letnie. Jest to spowodowane faktem, iż 
rekomenduje się aby przeprowadzka do mieszkania 
mającego być naszym ostatnim miała miejsce przed 
przejściem na emeryturę w okolicach 55 roku życia. 
Jesteśmy wtedy otwarci na zmiany (z wiekiem ta 
zdolność maleje). Wiele osób w tym wieku to tzw. 
„Empty nesters”, których dzieci opuściły dom rodzin-
ny, a oni sami nie potrzebują już tak dużego i często 
drogiego w utrzymaniu mieszkania i są skłonni prze-
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prowadzić się do mniejszego lokum.

Udział mieszkańców w wieku 50+ nie jest taki sam 
we wszystkich dzielnicach Frankfurtu nad Menem. 
Na poniższej grafice przedstawiono dzielnice z na-
jwiększym udziałem osób starszych (ciemno po-

marańczowy) i najmniejszym (jasno pomarańczowy). 
Charakterystyczne dla Frankfurtu jest to, że dziel-
nice posiadające większy udział ludności w wieku 
50+ zlokalizowane są na obrzeżach, zaś te z mniej-
szym udziałem są bliżej centrum miasta.

Warszawa, a starsi mieszkańcyFrankfurt nad Menem

Ilustracja 4. Dzielnice Frankfurtu nad Menem z największym (kolor ciemno  
pomarańczowy) i najmniejszym (kolor jasno pomarańczowy) udziałem 

 mieszkańców w wieku 50+, źródło: (Bolz, 2010, str. XVII).

Jak wskazują autorzy analizy dominującym typem 
zabudowy w tych dzielnicach są domy jednoro- 
dzinne (Bolz, 2010, str. 130). 

Frankfurt nad Menem dysponuje prognozą de-
mograficzną na poziomie dzielnic. Pokazuje ona, 
że do roku 2040 nastąpi zwiększenie udziału osób  
w wieku 50+ szczególnie w dzielnicach centralnych. 
Jest to podyktowane faktem starzenia się ludności 
zamieszkującej ten teren, ale również napływem 
osób starszych z terenów podmiejskich. Coraz więcej 
osób starszych zamieszkujących domy jednoro- 
dzinne decyduje się na przeprowadzkę do centrum 

miasta, gdzie mają zapewniony dostęp do usług, 
szczególnie medycznych. Istotną sprawą jest także 
brak konieczności poruszania się samochodem, co  
z wiekiem staje się coraz bardziej utrudnione. 

Warto zaznaczyć, że w prognozie demograficznej dla 
Frankfurtu nad Menem przyjęto inny model rozwo-
ju niż w prognozie demograficznej dla Warszawy. 
W Niemczech od kilku lat obserwuje się bowiem 
spadek intensywności procesu suburbanizacji na 
rzecz rozwoju centralnych obszarów miast, czyli re-
urbanizacji (Adam, 2016).

Warszawa, a starsi mieszkańcy

Z planistycznego punktu widzenia wiedza na temat 
ilościowej dystrybucji przestrzennej analizowanej 
grupy wiekowej jest bardzo istotna, szczególnie przy 
np. szacowaniu zapotrzebowania na infrastrukturę. 

W ujęciu ilościowym najwięcej osób w wieku 60+ 

zamieszkuje dzielnice: Mokotów 68 tys., Praga 
Południe 51,8 tys., Wola 40,2 tys., Bielany 40,2 
tys., a także Ursynów 39,3 tys. i Śródmieście 38,5 
tys. Najmniej osób w tej grupie wiekowej mieszka  
w dzielnicach Rembertów 5,5 tys., Wilanowów 5,5 
tys. oraz w Wesoła 5 tys.

Ilustracja 5. Liczba mieszkańców w wieku 60+ w poszczególnych dzielnicach w 2016 r., opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Nieco inaczej natomiast kształtuje się sytuacja w 
odniesieniu do grupy wiekowej 80+. Zdecydowanie 
najwięcej osób w tym wieku mieszka na Mokotowie: 
18,1 tys.. W dzielnicach Wola, Śródmieście i Pra-

ga Południe osób w tym wieku jest znacznie mniej,  
a ich ilość kształtuje się na podobnym poziomie: 11,5 
tys. Na Bielanach mieszka 8,7 tys. osób w tym wieku.

Warszawa, a starsi mieszkańcyWarszawa, a starsi mieszkańcy

Niemniej istotnym oprócz ujęcia ilościowego jest 
ujęcie jakościowe, w którym analizuje się udział pro-
centowy wybranej grupy wiekowej do liczby miesz-

kańców ogółem. Udział mieszkańców w wieku 60+ 
w poszczególnych dzielnicach Warszawy kształtuje 
się następująco:
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Ilustracja 7. Udział procentowy ludności w wieku 60+ w poszczególnych dzielnicach w 2016 r.. Opracowanie własne na podstawie danych z GUS .

Największy odsetek osób w wieku 60+ posiada dziel- 
nica Śródmieście: 33%. Na drugim miejscu jest 
Mokotów, gdzie 31% mieszkańców jest w wieku 
powyżej 60 lat, na Bielanach i Żoliborzu 30%, zaś 
na Pradze Południe i Ochocie 29%. Najniższy u- 
dział osób w wieku 60+ posiadają dzielnice Białołęka 
13% i Wilanów 16%. Jest to spowodowane faktem 
powstawania wielu nowych osiedli mieszkalnych na 
terenach tych dzielnic, do których przeprowadza-
ją się w przeważającej części młodzi ludzie. Warto 

zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do Frankfurtu 
w Warszawie to dzielnice położone centralnie mają 
wyższy odsetek osób starszych niż dzielnice ze-
wnętrzne. Świadczy to o tym, że w Warszawie osoby 
starsze zamieszkują głównie w budynkach wielo-
rodzinnych.

Warto również przyjrzeć się udziałowi osób  
w wieku 80+ w poszczególnych dzielnicach.

Ilustracja 8. Udział procentowy ludności w wieku 80+ w poszczególnych dzielnicach w 2016 r.. Opracowanie własne na podstawje danych z GUS.

Udział tej grupy wiekowej w dzielnicach jest inny 
niż udział grupy 60+. Najwyższy udział ma Śród-
mieście 10%, Ochota i Żoliborz 9%, natomiast Wola 
i Mokotów mają nieco powyżej 8%. Oznacza to, 
że w Śródmieściu występuje najwyższa potrzeba 
zapewniania opieki i wsparcia osobom sędziwym.

W przeciwieństwie do Frankfurtu nad Menem 
Warszawa nie dysponuje prognozą demograficzną 
na poziomie dzielnic. Warto prześledzić zatem 
rozwój ludności w wieku 60+ w poszczególnych  
dzielnicach w okresie 2002-2016 (dostępne dane 
dla obecnych dzielnic):
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Ilustracja 6. Liczba mieszkańców w wieku 80+ w poszczególnych dzielnicach w 2016 r., opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
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W analizowanym okresie największy przyrost  
ludności w wieku 60+ nastąpił w dzielnicach 
uważanych za młode. Na Ursynowie udział osób  
w tym wieku wzrósł aż o 16,5%, zaś na Bemowie  
o 14,3%. W pozostałych dzielnicach wzrost nie  
przekroczył 10%, tym niemniej tak na Targówku 
(9,5%), Pradze Południe (8,1%) i Bielanach (8%) 
był względnie wysoki. Również w dzielnicach  
najmłodszych demograficznie nastąpił wzrost tej 
grupy wiekowej: na Białołęce o 5% i w Rembertow-
ie o 7,1%. W dzielnicach, które obecnie mają naj-
wyższy udział osób starszych czyli na Mokotowie  

i Śródmieściu przyrost tej grupy wiekowej był 
stosunkowo niewielki i wyniósł odpowiednio 4,5 
i 1,5%. Zaskakującym jest to, że dwie dzielnice 
zanotowały spadek udziału osób 60+: Żoliborz  
o -0,7% oraz Wilanów o -3,4%. O ile w przypadku 
Wilanowa spadek ten jest spowodowany inten-
sywnym wzrostem liczby mieszkańców (o 153% 
w analizowanym okresie) to w przypadku Żolibo- 
rza, gdzie liczba mieszkańców nieco się obniżyła 
(-1,1%) jest spowodowany przenoszeniem się osób 
starszych poza dzielnicę.

Analiza wyników zebranych  
podczas badań terenowych

Analiza wyników zebranych podczas badań terenowychWarszawa, a starsi mieszkańcy

Łącznie badaniu poddanych zostało 150 osób 
starszych mieszkających w Warszawie. Najwięcej 
respondentów zamieszkuje dzielnicę Praga Południe 
(43 osoby), Praga Północ (36) oraz Bemowo (20). Jak 
wykazano w poprzedniej analizie szczególnie Praga 
Południe posiada spory odsetek osób starszych.

Wśród respondentów 42% stanowiły osoby w wieku 
od 60 do 69 lat, niemalże co trzeci badany miał 70-
79 lat, a 26% respondentów miało 80 i więcej lat. 
Założenia badawcze zakładały dotarcie do trzech 
głównych grup wiekowych seniorów zgodnie z pro- 
gami starości zaproponowanymi przez WHO.

Tabela 1. Liczba ankiet wykonanych w wybranych  
dzielnicach Warszawy.

Ilustracja 10. Wiek respondentów, źródło: opracowanie własne.
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Średni wiek respondentów wynosi przeszło 73 lat. 
Najstarsza osoba biorąca udział w badaniu miała 97 
lat, natomiast najmłodsze osoby były wieku 60 lat. 
Przyjęte dolne kryterium wieku było takie same dla 
obydwu płci.

Piętro na którym mieszka senior

18,9% badanych mieszka na parterze, zbliżona grupa 
posiada mieszkanie na pierwszym i drugim piętrze. 
Przeszło co dziesiąty badany mieszka na 3 i 4 piętrze 
a pozostała grupa, około 19,4% na wyższych kon-
dygnacjach. Przeszło połowa badanych mieszka  
w budynkach, które posiadają do 4 kondygnacji,  
z czego 16% w budynkach dwu piętrowych. Nato- 
miast 43% badanych osób starszych mieszka  
w budynkach, które mają pięć lub więcej pięter, co  
dziesiąty w bloku, który ma co najmniej 10 kondyg-
nacji. 

Dla osób starszych piętro, na którym znajduje się 
mieszkanie może mieć duże znaczenie ze względu 
na ograniczenia w zakresie poruszania się, które 
występują w okresie starości. Lokal położony na 
wyższej kondygnacji w budynku, w którym nie ma 
windy może spowodować, że senior zmuszony 
będzie ograniczyć aktywność ze względu na trud-
ności związane z poruszaniem się po schodach. 
Osoba starsza, która radzi sobie podczas poruszania 
się po powierzchniach płaskich może mieć trudność 
we wchodzeniu i schodzeniu po schodach jeśli do 
pokonania ma trzy lub cztery kondygnacje. 

Wspomniany problem określany jest niekiedy jako 
„syndrom czwartego piętra”, występuje kiedy osoba 
starsza może stać się więźniem własnego mieszka-
nia na wyższej kondygnacji, ponieważ nie ma sił by 
pokonać schodów lub boi się upadku. Codzienna 
aktywność zostaje ograniczona do własnego miesz-
kania, co może w dłuższej perspektywie czasowej 
spowodować obniżenie sprawności i zdolności do 
samoopieki. 

Tabela 2. Piętro na którym mieszka senior,  
źródło: opracowanie własne

Szczególnie trudna sytuacja jest w budynkach 
wybudowanych przed drugą wojną światową,  
w przypadku których wysokość mieszkań powodu-
je, że ciągi schodowe są zdecydowanie dłuższe niż 
w mieszkaniach wybudowanych w późniejszym 
okresie. Ponadto w budynkach mieszkalnych wy-
budowanych przed 1939 rokiem bardzo rzadko ist-
nieje możliwość wybudowania windy lub jest to eko-
nomicznie nieuzasadnione.

Wyposażenie budynku w windy

Winda występuje w 43% budynkach w których 
mieszkają badani. Warto podkreślić, że zaledwie  
w 8 mieszkaniach powyżej 3 piętra nie było możli-
wości skorzystania z windy. Aktualnie coraz częściej 
zdarza się, że wspólnoty mieszkaniowe lub spółdziel-
nie podejmują starania mające na celu budowę 
wind. Sprawa jest szczególnie istotna w budynkach,  
w których seniorzy stanowią większość lokatorów. 
Możliwość skorzystania z windy jest również dużym 
ułatwieniem dla opiekunów niesamodzielnych osób 

Piętro Liczba 
 

% 
 

0 
 

28 18,9 

1 
 

27 18,1 

2 
 

26 17,5 

3 
 

20 13,4 

4 
 

18 12 

5 
 

29 19,4 

Braki 
 

1 0,7 
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starszych. Szczególnie w przypadku, gdy zachodzi 
konieczność transportu seniora do lekarza senio-
ra, którego stan zdrowia zmusza do prowadzenia 
leżącego lub półleżącego trybu życia.

Co piąty respondent mieszka w budynku, w którym 
na jednym piętrze są tylko dwa lokale, przeszło 
połowa w budynkach gdzie na jednej kondygnacji 
znajdują się trzy lub cztery lokalne mieszkalne. Po-
została część seniorów, około 24% w budynkach,  
w przypadku których jest większe zagęszczenie lo-
kali na piętrze. 

Liczba sąsiadów może mieć znaczenie jeśli mieszkań-
cy podtrzymują relacje towarzyskie czy też nawet 
przyjacielskie, co często się z zdarza w przypad-
ku seniorów, którzy długo zamieszkują wspólnie  
w danym budynku. Środowisko lokalne jest jednym  
z istotnych czynników mogących mieć wpływ na 
komfort i jakość życia seniorów. Utrzymywanie 
relacji towarzyskich ma znaczenie nie tylko w kon-
tekście zaspokojenia potrzeb emocjonalnych ale jest 
szczególnie istotne w przypadku osób samotnych. 
Sąsiedzi zaniepokojeni brakiem aktywności ze  
strony seniora mogą zdecydować się na podjęcie 
interwencji z celu ustalenia przyczyn. W skrajnych 
przypadkach okazuje się, że osoba starsza uległa 
wypadkowi, doznała np. udaru czy też zasłabła  
i interwencja ze strony sąsiadów może przyczynić 
się do uratowania zdrowia, a niekiedy nawet życia. 
Ponadto zdarza się, że sąsiedzi wykonują na rzecz 
samotnego seniora o ograniczonej samodzielności 
drobne przysługi związane z pomocą w gospodar- 
stwie domowym, co wpływa na komfort i jakość ży-
cia osoby starszej.

Tabela 3. Wyposażenie budynku w windy,  
źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników zebranych podczas badań terenowychAnaliza wyników zebranych podczas badań terenowych

 
Liczba 

 

Procent 
odpowiedzi 

 

Nie 
 

84 56,37 

Tak 
 

66 43,62 

Brak odpowiedzi 
 

0 0 
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W ujęciu statystycznym badani seniorzy mieszkają  
w budynkach, które zostały wybudowane w oko-
licach 1962 roku. Zaledwie jedna osoba mieszkała  
w domu, który  powstał pod koniec XIX wieku.  
Przeszło 14% mieszka w budynkach wybudowanych 
przed drugą wojną światową. Połowa badanych 
mieszka w lokalach, które zostały wybudowane po 
1945 roku. Zaledwie co niespełna dziesiąty respon-
dent mieszka w budynku wybudowanym po 2000 
roku. Przeszło jedna czwarta seniorów nie potrafiła 
lub nie chciała określić wieku budynku, w którym 
mieszka.

Rok budowy budynku

Okres, w którym powstały mieszkania ma duże 
znaczenie dla komfortu, kosztów utrzymania oraz  
możliwości zaadaptowania lokali do potrzeb osób 
starszych, w tym o niskim stopniu samodzielnoś-
ci. Wyróżnić można kilka podstawowych kategorii 
różnicujących potencjał mieszkań pod względem 
potrzeb i możliwości ich zaspokojenia. W pierwszej 
kolejności należy mieć na uwadze koszty stałe dłu-
gookresowe związane z utrzymaniem lokalu, a więc 
czynsz, opłaty za media itp., jest to szczególnie  
istotne w przypadku lokali o dużym metrażu. Zdarza 
się, że osoby starsze mieszkają w lokalach, których 
metraż znacząco przewyższa potrzeby jedno lub 
dwu osobowych gospodarstw seniorów. Następnie 
w przypadku mieszkań, które posiadają niezależne 
ogrzewanie należy mieć na uwadze koszty w okresie 
grzewczym. W przypadku budynków bez termo- 
izolacji, z wysokimi pomieszczeniami, miesięczne 
koszty w okresie zimowym mogą stanowić zna-
czny wydatek w budżetach domowych seniorów. 
Ze względu na fakt, że większość seniorów mieszka  
w budynkach wybudowanych po 1945 roku, prob-
lem ogrzewania lokali paliwem stałym jest marginal-
ny. Natomiast w części lokali wybudowanych w tech-
nologii tzw. wielkiej płyty zauważalny jest problem 
związany z brakiem możliwości dostosowania sani- 
tariatów do potrzeb osób niesamodzielnych. Moż-
na w tej kategorii wyróżnić m.in. problem związany  

z wąskimi otworami drzwiowymi oraz brakiem moż-
liwości zastosowania w części lokali pryszniców bez 
progowych, do których można podjechać wózkiem 
inwalidzkim lub zainstalować specjalistyczne krzesło 
kąpielowe.

Tabela 4. Rok budowy budynku,
 źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Metraż mieszkania, 
źródło: opracowanie własne

Rok budowy Liczba % 

1880 - 1900 1 0,67 

1901 - 1920 5 3,35 

1921 - 1940 16 10,73 

1945 - 1960 37 24,83 

1961 - 1980 25 16,77 

1981 - 2000 11 7,38 

2000 - 2017 14 9,39 

Brak odpowiedzi 40 26,84 
 

Metraż mieszkania n % 

<20 15 10,20 

21 - 40 57 38,78 

41 - 60 49 33,33 

60 - 80 22 14,29 

81 - 100 3 2,04 

101 - 120 2 1,36 

Brak odpowiedzi 2 1,36 
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Co dziesiąte mieszkanie seniorów, którzy wzięli 
udział w badaniach ma metraż mniejszy niż 20m2. 
Mediana wielkości lokali kształtuje się na pozio-
mie 42m2. Tylko 5 osób mieszka w lokalach ponad 
80 metrowych, co stanowi zaledwie 3,4% ogółu 

badanych. Ze względu na kubaturę lokali dominują 
mieszkania jedno i dwu pokojowe, które stanowią 
76% przypadków. Mieszkania trzy pokojowe posia-
da 21% badanych, z większą liczbą pokoi około 2%.

Tabela 6. Funkcjonalność mieszkania, źródło: opracowanie własne

W zaledwie 42 mieszkaniach toaleta i łazienka są 
oddzielne. Z punktu widzenia komfortu użytko- 
wania przez osobę starszą zaleca się by łazienka  
i toaleta były wspólne. Takie rozwiązanie pozwala 
na wygodniejsze poruszanie się i ewentualną asys-
tę opiekuna. 35 badanych posiada ciemną kuchnię.  

Brak oświetlenia dziennego przy przygotowywaniu 
posiłków znacząco obniża komfort użytkownika jak 
również sprawia, że to pomieszczenie jest niedoświe- 
tlone. Ma to duże znaczenie dla osób starszych,  
które wraz z wiekiem potrzebują coraz więcej  
światła.

Tabela 7. Stopień sprawności seniora, źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość seniorów 84,6 % deklaru-
je całkowitą samodzielność i możliwość w zakresie  
poruszania się po powierzchniach płaskich jak i scho-
dach. 8% badanych podczas wykonywania trudniej- 
szych czynności zmuszona jest korzystać z urządzeń 
wspomagających. Wózek inwalidzki wykorzystuje 
4% respondentów z czego zaledwie 1,3% z ogółu 
badanych nie jest wstanie bez niego się przemieścić. 
Również 1,3% osób starszych do których dotarli  
badacze prowadzi wyłącznie leżący tryb życia. 

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko niesamodzielności, 
co spowodowane może być ograniczeniami, które 

są typowe dla procesu starzenia się ale również 
stanami chorobowymi i wypadkami. Szczególnie  
istotnym czynnikiem mającym wpływ na wystąpie-
nie schorzeń powodujących całkowitą niesamodziel-
ność ma wiek. Im starsza grupa wiekowa tym rośnie 
ryzyko np. chorób otępiennych w tym szczegól-
nie choroby Alzheimera. Choroby otępienne mogą 
dotyczyć według szacunków nawet 50% populacji 
osób które ukończyły 85 rok życia. Specyfika tej 
grupy chorób, szczególnie o charakterze degene- 
ratywnym powoduje, że na pewnym etapie zachodzi  
konieczność zapewnienia całodobowej opieki.  
Sam okres opieki może trwać nawet do kilku lat. 

Tabela 8. Dolegliwości na jakie cierpią badani seniorzy, źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów (84%) 
określiła, że jest samodzielna, najwyżej porusza się 
korzystając z kuli bądź laski. Podczas analizy ze-
branego materiału należy mieć na uwadze koncep-
cje, że w przypadku osób starszych występowanie 

jednej lub więcej jednostek chorobowych lub dys-
funkcji w zakresie np. mobilności nie określa seniora 
jednoznacznie jako osoby niesamodzielnej. Aktu-
alnie polityka senioralna czerpie wzorce z polityki 
społecznej wobec osób niepełnosprawnych i skupia  

Toaleta  
i łazienka n 

 

% 
 

Kuchnia n 
 

% 
 

Kuchnia n 
 

% 
 

Wspólnie 
 

97 64,43 Ciemna 
 

35 23,49 Razem 25 16,1 

Oddzielnie 
 

42 28,18 Jasna 
 

111 73,82 Oddzielnie 109 73,15 

Brak 
odpowiedzi 

 

11 7,38 Brak 
odpowiedzi 

 

4 2,68 Brak 
odpowiedzi 16 10,73 

 

Kategoryzacja seniora Liczba % 

Osoba samodzielna, stosująca do poruszania się najwyżej kulę bądź laskę 127 84,6 

Osoba wymagająca pomocy przy wykonywaniu trudniejszych czynności, stosująca do 
poruszania się przyrządów takich jak np.. chodzik 12 8,1 

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, będąca w stanie częściowo utrzymać 
ciężar ciała na nogach 4 2,7 

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie będąca wstanie utrzymać ciężaru 
ciała 2 1,3 

Osoba leżąca w łóżku, w pełni uzależniona od opieki innych 2 1,3 

Brak odpowiedzi 3 2,0 

 

Kategorie Tak % Nie % 
Dolegliwości związane z ograniczonym zakresem ruchów 43 57 

Ograniczenie pola widzenia 25 75 

Problemy ze słuchem 21 79 

Zaburzenia mowy 5 95 

Choroby otępienne i zaburzenia pamięci 11 89 

Choroby układu krążenia 50 50 

Nowotwory 8 92 

Cukrzyca 18 81 

Depresja 10 90 

Alergie 13 87 

Inne 2 98 
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szczególną uwagę na możliwościach aktywizacji 
osób starszych włączając nawet osoby o niskim sto-
pniu samodzielności, które prowadzą leżący tryb 
życia, czego przykładem jest terapia przyłóżkowa 
obejmująca wiele sfer. 

Zaledwie 18% badanych nie wskazało żadnej choro-
by czy też ograniczeń z przedstawionych kategorii. 
Co czwarty badany wskazał tylko jedno schorzenie, 
23% dwa deficyty, a co dziesiąty przyznał, że doty-
czą go 4 lub więcej chorób i ograniczeń z przed- 
stawionej listy. Średnio badana grupa uskarżała 
się na co najmniej 2 choroby i deficyty. Aż 43%  
badanych wskazało, że ma problemy związane  
z ograniczonym zakresem ruchów. W okresie  
starości właściwej oraz sędziwej typowe dla se-
niorów jest obniżenie sprawności w zakresie 
zmysłów. Co czwarty senior wskazał na problemy 
ze wzrokiem a co piąty ma problemy ze słuchem. 
W przypadku zmysłu wzroku korekcja w postaci 
okularów jest rozpowszechniona, większy problem 
jest w przypadku zmysłu słychu. Aparaty słuchowe 
są stosunkowo drogie, nawet pomimo częścio-
wej refundacji, a nadal brakuje w części populacji 
osób starszych akceptacji dla wspomagania zmysłu 
urządzeniami. Utrata słuchu niekiedy postępuje na 

przestrzeni kilku lat, a sam senior się stopniowo 
przyzwyczaja i traktuje ten deficyt jako typową ce-
chę okresu starości. Warto jednak podjąć działania 
mające na celu poprawę słuchu wśród seniorów po-
nieważ, brak wsparcia może przełożyć się negaty-
wnie na wiele sfer funkcjonowania seniora. Często 
osoby niedosłyszące traktowane są niewłaściwie 
przez otoczenie (w tym członków rodziny) i czasami 
postrzegane są jako mniej inteligentne. 

Połowa respondentów boryka się problema-
mi zdrowotnymi, które wynikają  chorób układu 
krążenia. 8% seniorów wskazało na choroby nowo-
tworowe, a prawie co piąty ma cukrzyce. Przeszło co 
dziesiąty badany uskarża się na problemy związane  
z występowaniem alergii, a podobna grupa choruje 
na depresję. Szczególnie ostatnia kategoria jest is-
totna z perspektywy analizowanego zagadnienia, 
ponieważ prognozy demograficzne na najbliższe 
lata przewidują wzrost liczby jednoosobowych 
gospodarstw domowych seniorów. Samotność 
nie sprzyja profilaktyce antydepresyjnej, szczegól-
nie jeśli samotne zamieszkiwanie zostanie wzmo- 
cnione negatywnie przez utratę więzi sąsiedzkich, 
koleżeńskich itp.

Tabela 9. Główne bariery architektoniczne w mieszkaniach, budynkach i otoczeniu w opiniach seniorów, źródło: opracowanie własne.

Główne bariery architektoniczne w mieszkaniach, budynkach i otoczeniu w opiniach seniorów 

Mieszkania 

Ciasne lokale Brak łazienki 

Brak CO Wysokie progi 

Brak brodzika/za wysoko Brak uchwytów w łazienkach 

Budynek 
Brak windy Brak podjazdu 

Brak poręczy Niewygodne ciągi schodowe 

Otoczenie 
Nierówne chodniki Mało zieleni 

Brak elementów małej 
architektury 

Brak przystosowania terenu dla 
osób na wózkach 
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Prawie 60% badanych uznało, że ich mieszkania nie 
posiadają barier architektonicznych, które są dotkli-
we dla osób starszych. W przypadku mankamentów 
lokali mieszkalnych seniorzy wskazywali na cias-
notę, choć średnia wielkość mieszkania przekracza 
40 m2. Warto jednak pokreślić, że część mniejszych 
lokali jest jednoizbowa i w dodatku 2 lokale są poz-
bawione łazienki. To właśnie brak sanitariatów jest 
szczególnie dotkliwy dla osób starszych, szczególne 
w przypadku gdy toaleta znajduje się na koryta- 
rzu i stanowi część wspólną. W części lokali układ  
i wyposażenie nie było dostosowane do potrzeb se-
niorów. Badani z tej grupy wskazywali na problem, 
że zamiast wanny woleliby brodzik, lub ten który ak-
tualnie posiadają nie jest właściwy dla osób o ograni- 
czonym zakresie ruchów. Warto przypomnieć, że  
upadki podczas zabiegów pielęgnacyjno-higieni- 
cznych często powodują wystąpienia trwałych 
uszkodzeń i wpływają na ograniczenia w zakresie 
samodzielności. Dlatego bardzo ważne jest monto- 
wanie specjalnych uchwytów w łazienkach i na tra-
sach komunikacyjnych w mieszkaniu, które zapewnią 
seniorom właściwe podparcie i poczucie bezpie- 
czeństwa.

Głównymi barierami architektonicznymi w obrębie 
budynku jest brak wind oraz podjazdów. Warto jed-
nak pokreślić, że w zdecydowanej większość budyn-
ków seniorzy nie wskazali żadnych mankamentów  
w tym zakresie.  Problem stanowią w części budyn-
ków ciągi schodów, które są zbyt strome lub są za 
wąskie. Ostatnią kategorię stanowiło otoczenie 
budynków. W tym przypadku seniorzy wskazywali 
na nierówne chodniki oraz zaniedbania w zakresie  
zagospodarowania terenu.

Ponad połowa badanych (61,9%) posiada w miesz-
kaniu telefon stacjonarny. Jest to bardzo ważny 
element wyposażenia mieszkania osoby starszej, 
szczególnie w wieku podeszłym. Tradycyjne aparaty 
telefoniczne są łatwiejsze w obsłudze dla takich 
osób i co równie istotne nie wymagają codziennego 
ładowania baterii. Osoby w wieku podeszłym mogą 

Tabela 10. Czy w mieszkaniu znajduje się telefon stacjonarny? 
Źródło: opracowanie własne.

zapomnieć podłączyć nowoczesny telefon komór-
kowy do ładowarki, lub też może im sprawiać trud-
ność jego obsługa.

Tabela 11. Utrudnienia w najbliższym otoczeniu seniora.  Źródło: 
opracowanie własne

Telefon Liczba 
 

% 
 

brak 
 

56 38,09 

posiada 
 

91 61,90 

Bez odpowiedzi 
 

2 1,36 
 

Kategorie Tak % Nie % 

Hałas 49 51 

Niepożądane dźwięki 
związane z aktywnością 

sąsiadów 
33 67 

Słaba wentylacja w 
budynku 26 74 

Słabe oświetlenie 
pomieszczeń w budynku 14 86 

Obecność alergenów 15 85 

Zła izolacja budynku 30 70 
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Na jakość życia w budynku mieszkalnym wpływ 
mają również czynniki zewnętrzne i środowiskowe.  
Prawie połowa badanych skarży się, że odczuwa dys-
komfort z powodu hałasu. Co trzeci badany słyszy 
niepożądane dźwięki, za które odpowiadają sąsiedzi. 
W przypadku miasta część odgłosów generowanych 
jest przez ruch uliczny i mogą być one ograniczone 
poprzez zamontowanie okien o wysokich parame-
trach izolacyjności akustycznej, co jednak wiąże się  
z wydatkami. Ponadto zbyt szczelne okna mogą mieć 
wpływ na pojawienie się wilgoci w domu, jeśli miesz-
kanie nie będzie regularnie wietrzone.

Warto pokreślić, że co czwarty badany narzeka na 
słabą wentylacje. W wielu polskich miastach, w tym 
szczególnie w Warszawie, odnotowano  ostatnich 
dekadach znaczący wzrost liczby samochodów, które 
poruszają się po drogach. Jeżeli miasta nie wprowa-
dzą atrakcyjnych zachęt dla korzystania z trans-
portu zbiorowego lub nie prowadzą skutecznych 
ograniczeń dla posiadaczy samochodów, to możemy 
spodziewać się, że liczba samochodów w miastach 
będzie rosła oraz poziom hałasu przez nie genero- 
wany. Co trzeci lokal mieszkalny ma według badanych 
niewłaściwą izolację, która powoduje utraty ciepła  
w miesiącach zimowych i zbytnie nagrzewanie się 
lokali w okresie letnim. 15% uważa, że w ich miesz-
kaniach są alergeny, które mają wpływ na zdrowie  
i komfort mieszkania.

Jedynie 21% badanych stwierdziło potrzebę insta-
lowania klimatyzacji w swoim mieszkaniu. Można 
przypuszczać, że w nadchodzących latach wraz 
postępującymi zmianami klimatycznymi skutkują-
cymi znaczącym wzrostem temperatur coraz więcej 
osób starszych będzie potrzebować klimatyzatorów 
w swoich mieszkaniach. Należy pamiętać, że w okre-
sach fal upałów śmiertelność osób starszych znaczą-
co się zwiększa. Dlatego tak ważna w mieszkaniu 
osoby starszej staje się możliwość obniżenia zbyt 
wysokiej temperatury.

Starzenie się populacji sprzyja rozwojowi firm, 

które produkują i instalują urządzenia dedyko- 
wane osobom starszym, szczególnie o ograniczonej 
samodzielności. Aktualnie w Polsce coraz prężniej 

Tabela 12. Czy w mieszkaniu zachodzi potrzeba instalowania kli-
matyzacji? Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zainteresowanie instalacją udogodnień  
w mieszkaniu  Źródło: opracowanie własne.

Klimatyzacja  Liczba 
 

% 
 

Nie 
 

96 78,51 

Tak 
 

26 21,49 

Braki 
 

28 23,14 

 

Kategorie Tak % Nie % 

System umożliwiający 
regulowanie światła w 
całym mieszkaniu za 

pomocą jednego przycisku 

26 74 

Doprowadzenie 
nagłośnienia dźwięków 

telefonu, domofonu oraz 
dzwonka do drzwi do 

każdego pomieszczenia w 
mieszkaniu 

23 77 

Czujniki alarmowe 
reagujące na dym, czad 

itp. 
45 55 

Poręcze, maty 
antypoślizgowe oraz inne 
urządzenia pomocnicze 

45 55 
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rozwija się sektor urządzeń i usług skierowanych 
za zaspokajania potrzeb osób starszych przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii. Powstają  
nowoczesne inteligentne domy, które wyposażone 
są w szereg urządzeń mających na celu podnie- 
sienie jakości i komfortu życia seniorów. W trak-
cie zbierania materiału empirycznego respondenci 
zapytani zostali czy byliby zainteresowani instala- 
cją udogodnień w ich mieszkaniach w czterech wy-
branych kategoriach (paleta urządzeń i udogodnień 

Rekomendacje

W obliczu starzenia się społeczeństwa ważne jest 
aby podjąć działania pozwalające osobom starszym 
na jak najdłuższe życie w swoim mieszkaniu, zgod-
nie z koncepcją popularną w części krajów OECD 
określaną jako Ageing in place.  Opieka nad nie- 
samodzielnymi osobami starszymi realizowana 
w formie stacjonarnej przez podmioty sektora po-
mocy społecznej i ochrony zdrowia jest rozwiąza-
niem najdroższym i powinna stanowić ostateczność. 
Osoby starsze powinny jak najdłużej pozostawać 
w środowisku i w zależności od potrzeb w zakresie 
opieki powinny mieć możliwość mieszkania  
w swoich dotychczasowych lokalach lub w razie 
potrzeby mieszkaniach dedykowanych, wpieranych 
lub chronionych. Starzenie się populacji, migracje 
długoterminowe osób wieku produkcyjnym poza 
granice kraju oraz zmiany modelu rodziny skłaniają 
do podjęcia rozważań nad budową systemu, który 
pozwoli na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych 
rosnącej liczby osób starszych, w tym o niskim stop-
niu samodzielności. 

Liczba osób wymagających wsparcia w miejscu 
zamieszkania będzie z każdym kolejnym rokiem sys-
tematycznie wzrastać. Dlatego niezmiernie ważne 
jest przygotowanie systemu, który umożliwi za-
bezpieczenie potrzeb w zakresie opieki w miejscu 
zamieszkania, lecz do tego potrzebne jest również 
uwzględnienie potrzeb w zakresie przystosowania 
mieszkań seniorów. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko 
niepełnosprawności, która może być wynikiem urazu 
(np. upadek podczas wychodzenia z wanny) choroby 
(np. udar) lub obniżenia się ogólnej sprawności ze 
względu na zaawansowany wiek. Przystosowanie 
m.in. łazienek, ciągów komunikacyjnych w miesz-
kaniu do potrzeb seniorów o obniżonej sprawnoś-
ci może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w 
mieszkaniu. Ponadto instalacja urządzeń usprawnia-
jących i wspierających osoby starsze (np. podczas 

zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych) może przy-
czynić się do wzrostu odsetka seniorów zdolnych do 
samopielęgnacji mimo częściowo ograniczonej 
sprawności. Warto podkreślić, że w najbliższych 
latach prognozowany jest wzrost zapotrzebowa-
nia na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania seniora (co jest znacznie tańszą formą 
opieki od placówki stacjonarnej). Zmiany wprow-
adzane w mieszkaniu niesamodzielnego seniora 
wpłyną również na komfort, wydajności i bezpie- 
czeństwo pracy opiekunów profesjonalnych jaki  
i rodzinnych. 

W krajach zachodnich istotnym elementem  
w wspieraniu osób starszych w ich samodzielnym  
i dłuższym funkcjonowaniu jest promowanie 
różnych rozwiązań wspomagających osoby starsze.  
Wzorując się na tych doświadczeniach w War- 
szawie powstało w 2016 roku pierwsze w Polsce 
Wzorcowe Mieszkanie Seniora (www.mimowieku.
pl), w którym prezentowane są rozwiązania pro-
jektowe wnętrz i produkty pomagające osobom 
starszym w pozostaniu jak najdłużej samodziel-
nym. Wzorcowe Mieszkanie Seniora to publicznie 
dostępne miejsce dla chcących dowiedzieć się 
więcej o mieszkaniach przyjaznych seniorom, a także 
miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, prowadze-
nia badań rynkowych i społecznych oraz ekspozy-
cja atrakcyjnych dla seniorów produktów i usług. 
Mieszkanie pokazowe jest otwarte dla publicznoś-
ci i odwiedziło je już 800 osób. Były to nie tylko  
osoby starsze i ich opiekunowie, ale także dewelo- 
perzy, przedstawiciele instytucji publicznych i pro-
jektanci – którzy przyszli, by dowiedzieć się, jak może 
wyglądać mieszkanie zaprojektowane specjalnie dla 
osoby starszej. Celem projektu jest bowiem, oprócz 
uświadamiana seniorów na temat przydatnych  
im rozwiązań, zapoczątkowanie zmian na rynku 
mieszkaniowym w Polsce, na którym potrzeby se-

powiększa się z każdym miesiącem). Prawie połowa 
badanych (45%) jest zainteresowana montażem czu-
jników dymu i czadu. Taki sam odsetek seniorów 
wyraża wstępną potrzebę montażem urządzeń  
pomocniczych, takich jak maty i poręcze. Przeszło co 
czwarty badany zainteresowany jest zintegrowanym 
systemem starowania światłem, a nie wiele mniejsza 
grupa zintegrowanym system dźwiękowym w swoim 
mieszkaniu.
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niorów były dotychczas pomijane. 

Kolejną formą zabezpieczania potrzeb mieszkanio-
wych osób starszych, które wymagają pomocy  
i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ogranic-
zonym zakresie są mieszkania wspomagane. Lokale 
przeznaczone są dla seniorów, którym wystarczy 
opieka świadczona przez opiekunki środowiskowe 
w wymiarze kilku godzin dziennie. Mieszkania, jak  
i całe budynki oraz otoczenie są w pełni przysto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tego 
typu inwestycje mogą być realizowane przez władze 
samorządowe, przy współpracy z towarzystwami 
budownictwa społecznego. W 2015 roku ponad 
dwadzieścia tego typu lokali otwarto w Szczecinie. 
Ponad połowę stanowiły mieszkania jednopoko-
jowe, w których czynsz nieznacznie przekraczał 600 
zł i był porównywalny do tego jaki jest w lokalach 
komunalnych za lokal o powierzchni 40 m2. 

Dla osób starszych o niskim stopniu samodzielnoś-
ci przeznaczone są mieszkania chronione. W tego 
typu lokalach mieszkają osoby, które wymagają 
całodobowej opieki. W ostatnich latach w Szczecinie 
uruchomiono pięć tego typu mieszkań, w których  
przebywa 5 lub 6 seniorów. W lokalach są najczęściej 
trzy sypialnie, dwa niezależne sanitariaty, kuchnia 
oraz pokój dzienny. Łazienki są w pełni przystoso-
wane do potrzeb osób o niskim stopniu samodziel-
ności. Inwestycja w tworzenie mieszkań chronio- 
nych stanowi dla władz samorządowych wartą do 
rozpatrzenia alternatywę dla budowy domów pomo- 
cy społecznej. Na podstawie przeprowadzonej eks- 
pertyzy na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Szczecin (Bugajska i inni 2017),  
koszt utworzenia stu miejsc dla seniorów w miesz-
kaniach chronionych został określony na poziomie  
1 734 687 zł. Obliczenia dokonane zostały w oparciu 
o dotychczas przeprowadzone inwestycje w Gminie 
Szczecin. W Warszawie kwota będzie z pewnością 
wyższa, ale w opinii autorów raportu będzie dalej  
atrakcyjna w porównaniu do kosztów budowy domu 
pomocy społecznej dla podobnej liczby seniorów. 

Mając na uwadze, że liczba seniorów w Warszawie 
będzie w najbliższych latach systematycznie ros-
nąć, należy wyróżnić trzy główne działania, które 
pozwolą na dopasowanie substancji mieszkanio-
wych do potrzeb starzejącej się populacji: 

1. W pierwszej kolejności należy podjąć dyskusję 
nad koniecznością przystosowania obecnych miesz-
kań seniorów do ich potrzeb, szczególnie w przypad-
ku gdy obniża się stopień sprawności osoby starszej. 
Niekiedy wystarczy zamontować uchwyty i wyelimi-
nować drobne bariery architektoniczne (np. progi  
w drzwiach dla osób poruszających się na wózkach), 
czasami konieczne są modernizacje wymagające 
dużych nakładów finansowych (np. remonty ła-
zienek lub C.O. itp.). Część zmian seniorzy są wstanie 
sfinansować z zasobów własnych, ale pozostaje też 
grupa, która wymaga wsparcia organizacyjnego i fi-
nansowego. Utworzenie programu miejskiego, który 
umożliwiłby pokrycie części kosztów modernizacji 
w uboższych gospodarstwach domowych seniorów 
mógłby się przyczynić do ich zatrzymania w środowi- 
sku, ograniczając konieczności zapewnienia miejsca 
w domu pomocy społecznej.  

2. Mieszkania dedykowane stanowią wyzwanie dla 
sektora prywatnego i odbiorcami będą seniorzy dys-
ponujący odpowiednimi zasobami kapitałowymi.  
W najbliższych latach można spodziewać się wzros-
tu zainteresowania tym typem mieszkań. 

3. Mieszkania chronione i wspomagane stanowią 
alternatywę dla domów pomocy społecznej, lecz 
warto podkreślić, że obydwie formy są w systemie 
opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi 
potrzebne. Niewątpliwą zaletą lokali chronionych  
i wspomaganych z perspektywy inwestora (miasta) 
jest fakt, że można uruchamiać po kilka lokali w ciągu 
roku w zależności od możliwości lokalowych i finan-
sowych samorządu. Sam proces tworzenia mieszkań 
jest szybszy i obarczony mniejszym ryzykiem np. nie-
doszacowania inwestycji niż budowa domu pomocy 
społecznej dla maksymalnie 100 mieszkańców.
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