
A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S  
FOLIA OECONOMICA 297, 2013 

[37] 

 
 
 
 

Iwona Benek
*
 

 
AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH POPRZEZ  

MODERNIZACJ  ICH MIEJSC ZAMIESZKANIA  
– NA PRZYK ADZIE ZABUDOWY WIELORODZINNEJ  

Z TERENU KATOWIC 
 

Streszczenie: Budynki mieszkaniowe, wielorodzinne, maj ce 30, 40 lat, wymaga  b d  

w najbli szej przysz o ci kapitalnych remontów. Wraz z remontem konieczna jest równie  moder-

nizacja mieszka . Jest to okazja do dostosowania ich dla potrzeb osób starszych. Jako podstawowy 

kierunek dzia ania przyj to konieczno  przeprowadzenia bada  istniej cej przestrzeni mieszka-

niowej, w celu okre lenia uwarunkowa  przestrzennych decyduj cych o integracji ze rodowi-

skiem oraz przeanalizowanie technicznych mo liwo ci adaptacji. 

S owa kluczowe: osoby starsze, modernizacja, budownictwo wielorodzinne. 

 

 

1.Wprowadzenie 
 

Warunki mieszkaniowe osób starszych, na tle ogólnej sytuacji mieszkanio-

wej w naszym kraju, mo na uwa a  za trudne. Jedynie bardzo znikoma grupa 

korzysta z adaptowanych form mieszkalnictwa. Prezentowane badania w asne s  

prób  szukania odpowiednich rozwi za  dla mieszka  zajmowanych przez oso-

by starsze, które mog yby zapewni  godziwy poziom egzystencji i us ug, a jed-

nocze nie pewien stopie  samodzielno ci i integracj  z otoczeniem.  
 

 

2.Przyj ta metoda badawcza 
 

Przeprowadzono analiz  istniej cej przestrzeni mieszkaniowej wielorodzin-

nej, w celu okre lenia uwarunkowa  przestrzennych decyduj cych o integracji 

ze rodowiskiem grupy osób starszych oraz przeanalizowanie technicznych 

mo liwo ci adaptacji. 

Zasadniczym problemem by o pytanie w jakim stopniu mieszkania (ich 

uk ad przestrzenny, system konstrukcyjny, wielko ) i struktury budynków, 

decyduj  o mo liwo ci ich przystosowania dla potrzeb osób starszych? 

                                                 
* Politechnika l ska w Gliwicach. 
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Za o ono, e dotyczy to wspó czesnej, najcz ciej spotykanej (przeci tnej) 

struktury mieszkaniowej w Polsce.  

W celu ustalenia najbardziej charakterystycznych parametrów przestrzennej 

adaptacji rodowiska mieszkaniowego wielorodzinnego przyj to nast puj ce 

uwarunkowania: 

1. Obszar bada  ograniczono do terenu miasta Katowice. 

2. Badane rodowisko mieszkaniowe obejmowa o typow  zabudow  wielo-

rodzinn  (osiedla mieszkaniowe).  

3. Adaptowano przyk ady mieszka  realizowanych w okresie lat 70-tych do 

80-tych, a wi c kwalifikuj ce si  w najbli szej dekadzie do modernizacji. 

W odniesieniu do u ytkowników przyj to nast puj ce za o enia: 

1. Analizy funkcjonalne oparto na za o eniu, e u ytkownicy s  osobami 

starszymi, niepe nosprawnymi ruchowo, które poruszaj  si  na wózku inwalidz-

kim, poniewa  ten rodzaj ograniczenia sprawno ci rodzi najwi cej wymaga  

adaptacji przestrzeni w ró nych jej skalach i naj atwiej je sprecyzowa . 

2. U ytkownicy mieszka  posiadaj  rodki  umo liwiaj ce pokrycie kosz-

tów utrzymania, op at mieszkaniowych oraz ewentualnych us ug dodatkowych. 

3. Zamieszkuj  z rodzin , b d  s  samotni. 

Z bada  nie wy czono mo liwo ci wspólnego zamieszkiwania osób star-

szych z rodzin , jako sytuacji podyktowanej przymusem zewn trznym (brakiem 

mieszka ). Przewa a  jednak model samodzielnego mieszkania, który najbar-

dziej odpowiada za o onej zdolno ci osób starszych do radzenia sobie w poje-

dynk  oraz wynika z dokonanej ewolucji w dziedzinie stosunków rodzinnych 

(zanik rodziny wielopokoleniowej). 

Ocena przydatno ci  wybranych rodzajów zamieszkiwania opiera a si  na  

przyj ciu nast puj cych kryteriów: 

1. Samodzielno  – pobyt w o rodkach opieku czych jest zaprzeczeniem 

samodzielno ci ze wzgl du na brak intymno ci i ogólne warunki ycia w zak a-

dzie, które nie odpowiadaj  rzeczywistym formom zamieszkiwania. Przekre laj  

one mo liwo  decydowania o w asnym yciu. Niezale ne mieszkanie pozwala 

na zachowanie w a ciwego modelu socjologicznego, umo liwia w a ciwe 

kszta towanie stosunków z otoczeniem oraz takich warunków, które pomagaj  w 

utrzymaniu samodzielno ci, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ogólnych 

zdolno ci adaptacyjnych. 

2. Aktywno  – na stopie  aktywno ci osoby starszej rzutuje w znacznej 

cz ci rodzaj zamieszkiwanego wn trza i jego bezpo rednie otoczenie. Fakt 

rozproszonej lokalizacji ró nego rodzaju us ug, charakterystyczny dla mieszka  

niezale nych, zmusza ich mieszka ców do aktywnego ycia i pokonywania 

codziennych trudno ci.  

Natomiast brak perspektyw, izolacja od spo ecze stwa charakterystyczne dla 

rodowiska zak adów opieku czych prowadz  do pasywnego sposobu sp dzania 

czasu.  
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Nale y jednak pami ta , e nieodpowiednio zaprojektowane mieszkanie 

mo e stanowi  dla osoby starszej dodatkow  przeszkod  utrudniaj c  ycie,  

a niekiedy wr cz niebezpieczn  pu apk . 

3. Us ugi – sfera us ug jest jedyn  dziedzin , w której obiekty mieszkalnic-

twa zbiorowego przedstawiaj  si  korzystnie. Dla wi kszo ci osób starszych 

najw a ciwsze s  us ugi i opieka w ich mieszkaniach ale tak e mo liwo  korzy-

stania z us ug ogólnodost pnych, przy za o eniu, e us ugi te s  dost pne dla 

osób niepe nosprawnych ruchowo. 

4. Kontakty – cz owiek jest istot  spo eczn  i du y wp yw wywieraj  na 

niego emocje i dzia ania innych cz onków spo eczno ci. Osoby starsze trudniej 

nawi zuj  nowe kontakty, ale stopie   do jakiego inwalidztwo ogranicza niepe -

nosprawnego w du ej mierze zale y od jego postawy. Sposób reagowania na 

otoczenie ma wp yw na wszystkie aspekty ycia cz owieka. 

Pobyt w zak adzie opieku czym cz sto ogranicza kontakty do przebywania 

w towarzystwie osób niepe nosprawnych lub starszych. W ten sposób utrudnia 

si  spo eczne mo liwo ci adaptacyjne, ogranicza kontakty towarzyskie, co pro-

wadzi do odseparowania. 

Przebywanie w mieszkaniu indywidualnym zmusza do tworzenia wi zi spo-

ecznych i sprzyja poprawie mobilno ci spo ecznej.  

5. Realizacja – prezentowane przyk ady adaptacji mieszka  przeprowadzone 

by y w typowej dla naszego otoczenia strukturze  i technologii mieszkaniowej. 

Ich realizacja b dzie mo liwa jedynie przy przeprowadzeniu modernizacji, nie 

tylko wn trza, ale otoczenia budynku, tak aby je udost pni . Adaptowalno  

obliguje do takiej koncepcji,  która gwarantuje przystosowanie mieszka  do 

specyficznych, zmiennych potrzeb w czasie (ich sta  dyspozycyjno ).  

6. Ekonomiczno  – staro  – a wi c choroby i niepe nosprawno  oznacza-

j  zwi kszone koszty utrzymania (nabycie wózka inwalidzkiego, zakup niezb d-

nych leków, cz stsze odnawianie garderoby). Przystosowanie mieszkania nieza-

le nego do potrzeb osoby niepe nosprawnej mo e sta  si  wi c niemo liwe do 

realizacji ze wzgl du na niemo no  sfinansowania takich dzia a . Natomiast 

przystosowanie przestrzeni dla osoby poruszaj cej si  na wózku inwalidzkim 

jest bardzo trudne ze wzgl dów technicznych i ekonomicznych (przy za o eniu 

wysokiego stopnia adaptacji mieszkania – dla osób na wózkach inwalidzkich  

i budynków – wprowadzenie d wigów). Dlatego tak istotne jest zwrócenie uwa-

gi na szukanie prostych i tanich zabiegów adaptacyjnych. 

Jednak z drugiej strony przestrze  dost pna to tak e korzy ci dla spo eczno-

ci lokalnej. Umieszczenie osoby starszej w zak adzie opieku czym zapewnia jej 

szerok  opiek , ale wi e si  równie  z dotacjami, które cz ciowo lub w ca o ci s  

pokrywane z funduszów spo ecznych. 

Przeanalizowano równolegle nast puj ce elementy poszczególnych obiek-

tów: otoczenie budynku, budynek oraz mieszkanie. W aspekcie integracji osób 
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starszych ze rodowiskiem jedynie spójne rozwi zanie tych trzech elementów 

daje gwarancje uzyskania pewnych efektów adaptacyjnych.  

Badania otoczenia dotyczy y analizy najbli szego s siedztwa budynku i d -

ono w nich do eliminacji przeszkód zewn trznych. Dost pne otoczenie oznacza 

przede wszystkim w a ciwy teren, mo liwo  korzystania z odpowiedniej ko-

munikacji oraz istnienie miejsc umo liwiaj cych kontakty i podtrzymuj cych 

aktywno  yciow  osób starszych. 

Badania dotycz ce budynku oparto na analizie porównawczej stanu istniej -

cego i propozycji adaptacji poszczególnych cz ci budynku (ze szczególnym 

uwzgl dnieniem wej cia). Przy ocenie poszczególnych rozwi za  brano pod 

uwag  aspekt funkcjonalny, estetyczny i bezpiecze stwa.  

Badania mieszka  opiera y si  na analizie porównawczej mieszka  wyst pu-

j cych w budynkach wielorodzinnych. Podczas prób adaptacji przyj to nast pu-

j ce zasady: 

– nie naruszano konstrukcji badanych budynków – czyli nie wyburzano 

cian konstrukcyjnych; 

– wyburzenia dotyczy y przede wszystkim cian dzia owych; 

– nie zmieniano miejsca usytuowania kominów i g ównych instalacji. 

 

 

3.Przyk ad bada  
 

Nazwa  i adres spó dzielni: SM „Silesia”, ul. G uszców 9, Katowice – Pio-

trowice. 

Adresy badanych budynków: ul. Radockiego, ul. towskiego, Katowice. 

Ilo  budynków mieszkalnych nale cych do spó dzielni: 132. 

Ilo  budynków mieszkalnych obj tych badaniem: 18.  

 
Tabela 1. Charakterystyka ogólna budynku  

Rodzaj budynku niski, klatkowiec 

Ilo  kondygnacji 4 

STAN/PROJEKT Stan istniej - Projekt I Projekt II 

Ilo  wej  do budynku 1 1 1 

Ilo  klatek schodowych 1 1 1 

Ilo  d wigów osobowych 0 0 1 

Ilo  pochylni zewn trznych 0 1 0 

Ilo  mieszka  w budynku 12 12 12 

Ilo  mieszka  dost pnych 0 3 12 

Ilo  dost pnych kondygna- 0 1 4 

            ród o: opracowanie w asne. 
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Tabela 2. Charakterystyka techniczna budynku 

Technologia wykonania W-70

ciana zewn trzna p . elb.(12 cm) 

we na min.(6 cm) 

p . elb.(6 cm) 

razem 24 cm24 cm 

ciana wewn trzna no na p yta elbetowa=15 cm

ciana dzia owa ceg a dziurawka=6 cm

Stropy p yta elbetowa=12 cm 

             ród o: opracowanie w asne. 
 

 
3.1. Otoczenie 
 

Tabela 3. Otoczenie budynku – STAN ISTNIEJ CY.   

Schemat 

 
 
Nazwa elementu Opis 

Miejsce na odpadki Na zewn trz. Trudny dost p dla osoby starszej ze wzgl du na z  

nawierzchni  i progi. 

Parking  Brak miejsc parkingowych dla osób niepe nosprawnych. 

Kraw niki, progi Przy przej ciu z parkingu na chodnik brak obni enia.  

Schody terenowe Na schodach terenowych umieszczono zjazdy (szyny). Brak innych 

rozwi za .  

Wiadukty,  

przej cia podziemne 

Brak. 
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Przystanki komunik. 

miejskiej 

Autobusowy – dost pny. 

Us ugi Przychodnia, sklepy, us ugi drobne w parterze. 

Ocena 
Projekt zagospodarowania osiedla  nie uwzgl dnia  potrzeb osób starszych i niepe nosprawnych 

ruchowo.  

Przypadkowa likwidacja trwa ych przeszkód zewn trznych (np. brak miejsc parkingowych dla 

osób niepe nosprawnych, strome schody terenowe).  

Brak oznacze  pionowych dla osób niepe nosprawnych. 

ród o: opracowanie w asne. 

 

 
3.2.Wej cie do budynku 
 

Opracowano dwie propozycje adaptacji strefy wej cia dla osób niepe no-

sprawnych ruchowo. Pierwsza  polega na dostosowaniu parteru budynku przez 

dostawienie pochylni zewn trznej, druga na uzupe nieniu komunikacji pionowej 

d wigiem zewn trznym.  

 
Tabela 4. Wej cie do budynku – STAN ISTNIEJ CY 

Schemat 
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Nazwa elementu Opis Ilo  
Wej cie do budynku Analizowany budynek posiada jedno wej cie po czone z 

klatk  schodow . 

1 

D wig osobowy Brak.  0 

Rampa zewn trzna Brak. 0 

Klatka schodowa Dwubiegowa. 1 

Ilo  dost pnych kondygnacji 0 

Ilo  dost pnych mieszka  0 

Ocena 
Budynek ca kowicie niedost pny dla osoby poruszaj cej si  na wózku inwalidzkim. 

ród o: opracowanie w asne. 

 

 

Tabela 5. Wej cie – PROJEKT I – POCHYLNIA ZEWN TRZNA 

Schemat 

 
 

Nazwa elementu Opis Ilo  

Wej cie do budynku Na poziom (+0,00) dostajemy si  schodami lub pochylni  ze-

wn trzn , która prowadzi do wej cia obok wej cia g ównego. 

1 

D wig osobowy Brak. 0 

Rampa zewn trzna Pochylnia o spadku 8%, zadaszona, dostawiona obok wej cia 

g ównego. Zaj to cz  jednego z mieszka  na hall wej cio-

wy. Znaczna d ugo  rampy – 23m. Problem wykonania 

zadaszenia trudny do rozwi zania ze wzgl du na s siedztwo 

okien z mieszkania nr 3. 

1 
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Klatka schodowa Analogicznie do stanu istniej cego. 1 

Ilo  dost pnych kondygnacji 1 

Ilo  dost pnych mieszka  3 

Ocena 
Przy wysokich nak adach finansowych  budynek w niewielkim stopniu zostaje adaptowany (25% 

mieszka  dost pnych). Znaczna zmiana wygl du elewacji zewn trznych na niekorzy . Pochylnia 

jest zadaszona i  bardzo d uga – 23 m, co zniech ca do korzystania z niej. 

Budynek nie jest ca kowicie przystosowany dla osób starszych. 

ród o: opracowanie w asne. 

 

 

Tabela 6. Wej cie – PROJEKT II – D WIG OSOBOWY 

Schemat 

 
Nazwa elementu Opis Ilo  

Wej cie do budynku Na poziom parteru dostajemy si  wej ciem g ównym (ana-

logicznie do stanu istniej cego) lub d wigiem osobowym 

zewn trznym. 

1 

D wig osobowy Obok wej cia g ównego zaproponowano d wig osobowy 

zewn trzny, który obs uguje wszystkie kondygnacje. Wy-

miary kabiny 110x140 cm. 

1 

Rampa zewn trzna Brak. 0 
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Klatka schodowa Analogicznie do stanu istniej cego. 1 

Ilo  dost pnych kondygnacji 4 

Ilo  dost pnych mieszka  12 

Ocena 
Wysokie nak ady finansowe. Poprawienie bezpiecze stwa ewakuacji pionowej. Zmiana wygl du 

elewacji zewn trznych. Zaj to cz  mieszka  na hall obs uguj cy poszczególne kondygnacje i 

przej cie z kabiny d wigu do mieszka . 

Budynek ca kowicie dost pny dla osób niepe nosprawnych ruchowo. 

ród o: opracowanie w asne. 

 

 

3.3.Mieszkania 
 

Dla ka dego mieszkania opracowano jedn  propozycj  adaptacji. Dwa 

mieszkania nie zmieniaj  swojej powierzchni ca kowitej, natomiast trzecie zo-

sta o pomniejszone o jedno pomieszczenie w zwi zku z wykorzystaniem jego 

cz ci na hall wej ciowy prowadz cy z pochylni zewn trznej, b d  z d wigu do 

mieszka . Analizie poddano wszystkie mieszkania znajduj ce si  na kondygna-

cji powtarzalnej i propozycj  adaptacji dla danego mieszkania wraz ze stanem 

istniej cym umieszczono na jednym arkuszu.  

 

Tabela 7. Mieszkanie I 

Stan istniej cy 
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Tabela 7 (cd.) 

Ocena 

 
 

 

Ilo  drzwi wewn trz: 4 

Projekt 

 
Ocena 

1. Wyburzono wszystkie cianki dzia owe (poza azienk ) 

2. Kuchnia otwarta na pokój dzienny 

3. Powierzchnia azienki nie zmieni a si , jedynie sposób aran acji i wyposa enia wn trza 

4. Dotychczasowy pokój dzienny zosta  zaaran owany jako sypialnia i miejsce pracy 

5. Podzia  mieszkania na strefy prawid owy. 

 

Ilo  drzwi wewn trz: 2 

 ród o: opracowanie w asne. 
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Tabela 8. Mieszkanie II 

Stan istniej cy 

 
Ocena 

Bardzo niewygodny korytarz cz cy wszystkie pomieszczenia. 

 

Ilo  drzwi wewn trz: 6 
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Tabela 8 (cd.) 

Projekt 

 
1. Pokój 2 zamieniony na garderob  – istnieje jednak mo liwo  pozostawienia go, w zale no ci 

od potrzeb i ilo ci u ytkowników 

2. Kuchnia otwarta na pokój dzienny, jednak jej powierzchnia nie zmienia si  

3. azienka po czona z WC 

4. Dotychczasowy pokój dzienny sta  si  sypialni . 

 

W mieszkaniu dokonano zmian aran acyjnych i funkcjonalnych – bez wyburze . 

 

Ilo  drzwi wewn trz: 3 

 ród o: opracowanie w asne. 
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Tabela 9. Mieszkanie III 

Stan istniej cy 

 

Ocena 

Bardzo niewygodny korytarz cz cy wszystkie pomieszczenia. 

 

 

 

Ilo  drzwi wewn trz: 7
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Tabela 9 (cd.) 

 

Ocena 

1. Pokój 3 zosta  przeznaczony na cz  hallu wej ciowego prowadz cego z pochylni zewn trznej 

lub d wigu osobowego zewn trznego do mieszka  

2. Kuchnia otwarta na pokój dzienny, ale powierzchnia  

bez zmian 

3. azienka po czona z WC 

4. Dotychczasowy pokój dzienny przearan owany na sypialni . 

 

Ilo  drzwi wewn trz: 4 

ród o: opracowanie w asne. 
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4.Podsumowanie 
 

Zasadniczym za o eniem systemowego uj cia modernizacji starej substancji 

mieszkaniowej jest równoleg e i spójne rozwi zanie trzech jego elementów: 

otoczenie budynku (otoczenie osiedla). 

budynek (zespó  budynków), 

mieszkanie (zespó  mieszka ). 

Tylko spójne rozwi zanie tych trzech elementów daje gwarancje uzyskania 

w a ciwych efektów. Np. modernizacja wybranego mieszkania, nawet przepro-

wadzona w sposób niezwykle w a ciwy nie przynosi po danych efektów. Nie-

w a ciwe otoczenie, wp ywy nadmiernego ruchu ulicznego, a nawet rodowiska 

spo ecznego cz sto uniemo liwiaj  odpoczynek, negatywnie wp ywaj  na sa-

mopoczucie, warunki ycia. Z drugiej strony modernizacja jednego mieszkania, 

czy nawet kilku jest ma o efektywna, ekonomicznie nieuzasadniona, a organiza-

cyjnie bardzo trudna do przeprowadzenia. Jest tak e bardzo uci liwa dla loka-

torów s siednich mieszka . 

O mo liwo ci samodzielnego u ytkowania mieszkania przez osoby starsze 

decyduje  nietylko mieszkanie, ale jego bezpo rednie, jak równie  dalsze oto-

czenie: klatka schodowa, brama, ulica, ziele , ruch uliczny czy b d ce w s -

siedztwie podstawowe us ugi. Dlatego w badaniach nie sposób by o pomin  

elementów towarzysz cych najbli szemu otoczeniu cz owieka, takich jak budy-

nek i teren wokó  niego. Zmiany adaptacyjne w otoczeniu powinny by  prze-

prowadzone w oparciu o nast puj ce za o enia: 

1. Swoboda poruszania si  jest niezb dnym warunkiem normalnej egzystencji, 

a równocze nie wymogiem maj cym uzasadnienie spo eczne i ekonomicznie.  

2. Pozostawienie cz owieka starszego w dotychczasowych warunkach do-

mowych i rodowiskowych uzna  nale y za podstawowy kierunek dzia ania. 

Nale y przy tym zapewni  odpowiedni  lokalizacj  (blisko us ug, w przyswojo-

nym rodowisku), w mieszkaniu bezpiecznym i dostosowanym do indywidual-

nych (zmiennych w czasie) potrzeb.  

3. rodki kszta towania przestrzeni powinny by  klarowne i wyraziste, tak 

aby przekaz architektoniczny dotar  do ka dego z u ytkowników i by urzeczy-

wistni  mo liwo  samodzielnego korzystania z otoczenia. O klasie i jako ci 

obiektu, a tak e o poprawie jego dost pno ci decyduj  podstawowe zasady pro-

jektowania architektonicznego, takie jak:  

jasno  i logika uk adu  przestrzennego,  

wyrazista identyfikacja stref w budynkach,  

czytelno  znacz cych dla danej funkcji elementów budynku. 

Sformu owano nast puj ce wnioski dotycz ce budynku: 

1. Schody s  podstawowym i niezb dnym elementem komunikacji pionowej 

i nieodzown  cz ci  drogi ewakuacyjnej, dlatego powinny by  zaprojektowane 
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w odpowiedni i poprawny sposób. Jednak korzystanie ze schodów jest dla wielu 

osób starszych niebezpieczne, a tak e niemo liwe. Nale y wi c przewidzie  

dodatkowe d wigi lub pochylnie, które u atwi  pokonanie ró nic wysoko ci. 

2. Znaczenie przestrzenne pochylni powinno zbli a  si  do przestrzennego 

sensu schodów, przy czym jedn  z g ównych wad pochylni jest jej przestrzenio-

ch onno , za  g ówn  zalet  mo liwo  korzystania nie tylko przez osoby star-

sze, ale i inne osoby maj ce k opoty z pokonywaniem ró nic poziomów (osoby 

na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, matki z wózkiem itp.). 

3. Przeprowadzona analiza potwierdzi a pe n  skuteczno  adaptacyjn  

d wigów osobowych, przy czym ten sposób adaptacji wymaga wysokich nak a-

dów finansowych. Do wad zaliczy  trzeba fakt, e d wigi nie mog  by  samo-

dzielnym elementem pionowej drogi ewakuacyjnej (s  bardziej zawodne ni  

schody, po których w ostateczno ci osob  na wózku mo na znie ) oraz wyma-

gaj  sta ego nadzoru technicznego. 

Po przeprowadzeniu bada  okaza o si , e nast powa y zmiany powierzch-

niowe w mieszkaniach, które powinny  by  realizowane, gdy wp ywa to na ca -

kowite udost pnienie budynku dla osób niepe nosprawnych ruchowo. Mo liwa 

jest równie  adaptacja mieszkania poprzez zmian  sposobu wej cia do budynku, 

a zarazem do mieszkania (np. przez balkon po czony z pochylni ). 

Zmiany sposobu wej cia do mieszkania nie przynosz  jednak wi kszych ko-

rzy ci z punktu widzenia adaptacji ca ego obiektu. W zwi zku z tym rozwi za-

nie takie mo e by  brane pod uwag  podczas adaptacji indywidualnej mieszka-

nia lub parteru budynku. 

Przeprowadzona próba  adaptacji mieszka  wykaza a, e priorytetowe zna-

czenie w kszta towaniu przestrzeni mieszkalnej dla osób starszych ma cz  

higieniczno – sanitarna i kuchenna. Na kszta towanie pomieszcze  wp yw ma 

równie  powierzchnia manewrowa i komunikacyjna, zmiany wyposa enia cz -

ci sanitarnej oraz przyj ta zasada jednoprzestrzenno ci w cz ci dziennej,  

a tak e stosowanie mobilnego wyposa enia. 
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ACTIVATION FOR THE ELDERLY THROUGH THE MODERNIZATION OF THEIR 

HOMES – FOR EXAMPLE, MULTIFAMILY HOUSING FROM KATOWICE 
 

Abstract 
 

Multi-family housing from 30, 40 years ago will need a general overhaul in the immediate fu-

ture. Along with the overhaul a modernization of such flats is needed creating the perfect opportu-

nity to adapt them to the needs of the older.  

It has been assumed that the main course of action is to examine the existing housing space in 

order to specify the spatial conditions crucial for the integration of the older people  and to analyze 

the technical possibility of adaptation. 

Key words: the physically handicapped / older people, modernization, multi-family housing. 


