
18
42

89
43

9
44

5
48

9
38

0

211

282

12
2

waga:103kg

dolne sięgnięcie
ręką +96.5cm

normalna postawa
2-3o

+115.1cm

+153.9cm

optymalna strefa
kontoli

górne sięgnięcie
ręką +198.1cm

kąt widzenia

dobry

dobry

b.dobry

15
°

15
°

15
°

406
czytanie

14
00

górne sięgnięcie
ręką +177.8 cm

kąt widzenia

dobry

dobry

b.dobry

15
°

15
°

15
°

przednie sięgnięcie
ręką +142.2 cm

19
38

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 20 | age 20

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
kule, laski | canes

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
niewidomy | blind

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
tripod

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
piesek przewodnik
| seeing dog

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
kule | crutches

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
chodzik | walker
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MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
wózek elektryczny | electric wheelchair

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
łóżko | bed

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
wózek inwalidzki | wheelchair

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
wózek na zakupy
| walker with a shopping bag

30
°

max górne sięgnięcie
ręką +122.0 cm

30°

max dolne sięgnięcie
ręką +39.0 cm

522

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ oraz 20 | age 65+ and 20

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+

przeszczep
nerki, wątroby,
płuc, serca,
implant włósów,
aparat słuchowy,
rozrusznik serca,
soczewki kontaktowe,
sztuczne serce,
liposukacja,
sztuczne kolano,
przeszcep twarzy,
| kidney transplant, liver,
lungs, heart,  hair
implant, hearing aid,
pacemaker, contact
lenses, fake heart,
liposuction, artificial
knee, face transplant,

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
chodzik z wózkiem dla pieska | walker with a dog basket

MĘŻCZYZNA | MAN
wiek 65+ | age 65+
wózek golfowy | golf cart

Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficz-
nej w 2050 roku na jednego wnuka przypadać będzie dwoje i pół babć i dziadków.(1) Długotrwały 
spadek urodzeń zapoczątkowany po 1983 r. i utrzymujące się ich niskie natężenie spowodują, że 
osoby starsze w wieku powyżej 60/65 lat (w okresie poprodukcyjnym) będą stanowily 36.5 % spo-
łeczeństwa.(2)

Jak w takich warunkach będzie zorganizowana opieka medyczna i pomoc społeczna dla osób 
starszych? Czy ilość placówek zapewniających opiekę medyczna i społeczną wzrośnie 2-krotnie 
a wraz z nimi ilość osób w wieku produkcyjnym zatrudnionych w sektorze medycznym?(3) Czy w 
przeciągu kilku dekad miasta będą przypominać oddziały szpitalne? Czy sprzęty medyczne wy-
stępujące w obrębie placówek opieki medycznej wtargną do przestrzeni życia codziennego? Czy 
może dzisiejszy 20-30 latek będzie musiał zaopiekować się sobą sam?

Oddział Warszawa to miasto przyjazne seniorom oparte na koncepcji opieki nad osobami star-
szymi postulującej starzenie się w miejscu,gdzie osoby starsze pozostają w środowisku zamiesz-
kania jak najdłużej bez konieczności przenoszenia się do ośrodków opieki. Koncepcja ta odchodzi 
od opieki instytucjonalnej na rzecz małych mieszkań zintegrowanych z tkanką miejską, wspartych 
przez nowe technologie i elastyczny system opieki. 

W Odziale Warszawa infrastruktura oraz zabudowa miejska rozszerza się o nowe funkcje me-
dyczne, jest wrażliwa na potrzeby i dostosowana do sprawności fizycznej osób starszych. Elemen-
ty infrastruktury miejskiej oraz budynki wyposażone są w funkcje wyspecjalizowanych urządzeń 
medycznych tworząc środowisko życia wysoko zmedykalizowane ale jednocześnie zachowujące 
swoją miejską formę, fakturę i koloryt. 

(1) Liczba dzieci i młodzieży (0-17 lat): 4.963; liczba osób starszych (65+): 12.404 według prognozy na 2050 rok. [Główny Urząd Statystyczny, 
Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencja starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa, listopad 2014];

(2) Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencja starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 
2014-2050, Warszawa, listopad 2014;

(3) Liczba osób starszych (65+): 12.404 według prognozy na 2050 rok; liczba osób starszych (65+): 7.078 według danych z 2013 roku [Główny 
Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencja starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa, 
listopad 2014];

According to data gathered by Statistics Poland by 2050 each grandchild will have 2,5 grandparents. 
Due to a long term births decline started in the year 1983, together with a prolongation of a life span the 
elderly people (over 60/65 years old and retired) will constitute 36.5% of the society.   

How a health and social care for elderly people will be organized in such circumstances? Will the 
number of institutional buildings providing care double accordingly? together with their staff and carers? 
Will the cities resemble and be organized in a way the buildings in which care is provided right now are? 
Will the medical equipment and strict rules of medicalised environment invade and affect our everyday 
life? Or today’s twenty- thirty- year olds will have to care for themselves on their own?   

Warsaw Ward Unit is an age-friendly city in which elderly people are aging in place. This trend, appa-
rent in care provision system, encourages elderly people to stay in their own homes as long as possible 
rather than being relocated to institutional care providing buildings. This concept abandons the institutio-
nalized system of care provision. Instead, it supports a private homes integrated with city fabric  enhanced 
by new technologies and flexible care provision system.

In the Warsaw Ward Unit the city’s infrastructure and buildings adopt new medical functions, adjust to 
the needs of elderly people and their range of movements. The street furniture as well as buildings have 
medicinal skills which make the city environment highly medicalized but at the same time don’t affect its 
urban form, textures and colouring. 

(1) The amount of children and youth people (0-17 years): 4.963; the amount of elderly people (65+): 12.404 expected in the year 2050. [Statistics 
Poland, Demographic situation of the elderly people and the consequence of the aging of the Polish population in the period 2014-2050, Warsaw, Novem-
ber 2014]; 

(2)  [Statistics Poland, Demographic situation of the elderly people and the consequence of the aging of the Polish population in the period 2014-
2050, Warsaw, November 2014]; 

(3)  the amount of elderly people (65+): 12.404 expected in the year 2050;  the amount of elderly people (65+): 7.078 in the year 2013. [Statistics 
Poland, Demographic situation of the elderly people and the consequence of the aging of the Polish population in the period 2014-2050, Warsaw, Novem-
ber 2014]; 

STUDIUM SENIORA | STUDY OF A SENIOR:

Mężczyzna Senior jest 5% niższy niż był w wieku 20 lat; Kobieta Senior jest 6% niższa niż była 
w wieku 20 lat - postawa ciała bardziej zgarbiona - siła rąk spada od 16 do 40% - siłą ramion spada 
do 50% - siła nóg spada do 50% - pojemność wdechu spada o 35% - rozpiętość części ciała zmniej-
sza się - wzrasta szerokość i długość nosa oraz uszu - waga ciała wzrasta wraz z wiekiem 2kg/10 
lat - ostrość widzenia spada do 74% w wieku 60 lat i 47% w wieku 80 lat - umiejętność rozpozna-
wania kolorów spada; głównie zieleni, odcieni niebieskiego i fioletów - czas reakcji oka wydłuża 
się 2-krotnie - 40 latek potrzebuje 2x więcej światła niż 20 latek; 60 latek 5-6x więcej - pogarsza się 
słuch, szczególnie wrażliwość na dźwięki o wysokiej częstotliwości - pogarsza się smak i węch 
dlatego np. starzy ludzie zużywają więcej soli, pieprzu i przypraw - pojawiają się problemy ze wsta-
waniem z kanapy - starsi ludzie budzą się wcześniej ...

| A man senior is 5% shorter than he used to at the age of 20; a female senior is 6% shorter than 
she used to at the age of 20- the posture is more lost - hand strength is reduced about 16-40% - arm 
strength is reduced about 50% - leg strength is reduced about 50% - air intake is reduced about 35% 
- most body breadth decreases with increasing age - nose and ears increase in width and length - we-
ight can increase 2 kg every 10 years - the eye focuses more slowly with aging. Moreover, the ability to 
perceive color diminishes with age. It’s more difficult to distinguish greens, blues and violets. The eye’s 
reaction time doubles with aging. A 40-year-old requires 2 times the light a 20-year-old requires. High-
-frequency sounds are lost with aging. Taste and smell become less sensitive with age thus elderly tend 
to use more salt, pepper and strong flavors. Elderly people wake up earlier...  

Dreyfuss, Henry. The Measure of Man and Woman, Human factor in design. Nowy Jork: Whitney Library of Design, 1993.

STUDIUM SENIORA SKALA 1:150
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kąt nachylenia oparcia
ułatwiający oddychanie
siedzącemu
| an  angle of the back eases
breathing of the person sitting

102°

pusta przestrzeń pod
siedziskiem ułatwiająca
wstawanie
| free space under the
seat easing the standing
up

podłokietniki
ułatwiające wstawanie
| armrests easing the
standing up

siedzisko z elementami
masującymi
| seat with massaging
elements

przykładowe gatunki roślin o właściwościach leczniczych:
| exemplary species of medicinal plants:
achillea millefolium, adiantum capillus-veneris, allium sativum, aloe barbadensis, arisaema
triphyllum, artemisia absinthium, asarum canadense, asclepias tuberosa, buxus sempervirens,
calendula officinalis, colchicum autumnale, convallaria majalis, digitalis purpurea, eupatorium
perfoliatum, foeniculum vulgare, fragaria virginiana, gaultheria pracumbens, geranium maculatum,
hepatica nobilis var. obtusa, hypericum perforatum, illicium parviflorum, iris versicolor, lavandula
angustifolia, lippia citriodora, lobelia cardinalis, matricaria chamomilla, mentha sp., monarda didyma,
petroselinum crispum, podophyllum peltatum, primula veris,
primula vulgaris, pulmonaria officinalis, rosmarinus officinalis,
salvia officinalis, sanguinaria canadensis, symphytum officinale,
tanacetum vulgare, teucrium chamaedrys, thymus serpyllum,
tradescantia virginiana, valeriana officinalis,
veronica officinalis, vinca minor, viola odorata,

Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu, który dzięki powłoce z dwutlenku tytanu (TiO2)
posiada zdolność samooczyszczania oraz oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków.
Zielony Beton posiada właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym
dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze
spalin samochodowych (między innymi dwutlenku azotu), które znajdują się w miejskim
powietrzu. Związki te są rozkładane na nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy
nawożeniu roślin, a następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane do gleby. Dodatkowo
Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu zwalcza bakterie i eliminuje odór.
| Pavers made of green concrete have self-cleaning ability and clean the air of harmful compounds
thanks to the titanium dioxide (TiO2) coating. Green Concrete has photocatalytic properties. Thanks
to the Sun rays the harmful compounds contained in exhaust fumes and polluting the city air (such
as nitrogen dioxide) are reduced on its surface. The harmful compounds are broken down into
harmless, similar to those used for fertilizing plants, and subsequently utilized in the ground by
rainwater. Additionally, the Green Concrete Pavers kill bacteria and eliminate odor.

podwyższenie rabaty
umożliwiające dostęp
do niej osobom o
ograniczonym
zakresie ruchów
| an elevation of the
flowerbed makes it
easily accessible by
people with reduced
scope of movements

ściana zewnetrzna
z betonu
z kruszywem
| external walls made
of aggregated
concrete

czytnik karty
| card reader

Wymienna kieszeń na odpady medyczne wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen HP500N),
izolowana termicznie. Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewnia higienę i brak kontaktu ze skupiskiem
bakterii. Klapa pojemnika otwiera się samoistnie dzięki wbudowanemu czytnikowi kart. Dwuramienna
budowa pokrywy uniemożliwia dostęp do zawartości kosza podczas otwarcia.
| Interchangeable pocket for medical waste made of plastic (polipropylen HP500N), thermally insulated.
Automatic bin cover maintain a hygiene. The bin cover opens automatically after the card is read. A double
cover of the bin block
an access to the bin
content during
opening.

2-ściankowa, szczelna konstrukcja skrzynki z polietylenu
izolowana pianką poliuretanowa pozwala utrzymać
temperaturę dostarczonego posiłku do 4 godzin bez
użycia zewnętrznego zródła energii.
Wywietrzniki umożliwiają
odparowywanie i zapobiegają
rozmakaniu zawartości skrzynki.
| Double wall, sealed structure of the
polyethylene box insulated with
polyurethane foam allows to
maintain a temperature
of the food up to 4 hours
without external source
of energy. Vents in the
box allow vaporization
and prevent the food
from soakenning.

kieszeń na listy
| letters pocket

kieszeń na
jedzenie i leki
| food and
medicines
pocket

01: COKÓŁ POMOCNIK | HANDPLINTH
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

02: ŁAWKA SENIORA | SENIORS' BENCH
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

04: SAMOCZYSZCZĄCA PŁYTA CHODNIKOWA | SELF-CLEANING PAVER
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

03: RABATA LEKÓW ROŚLINNYCH | MEDICINAL FLOWERBED
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

05: KOSZ NA ŚMIECI I ODPADY MEDYCZNE | TRASH AND MEDICAL WASTE BIN
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

06: TERMICZNA SKRZYNKA POCZTOWA | THERMAL LETTER BOX
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

materiał: kamień
lub inny typowy dla
cokołów budynków
| material: stone or
other material
commonly used for
constructing building
plinths

czoło siedziska wykonane
z betonu z kruszywem
| a head of the seat made of
aggregated concrete

przyłącze instalacji gazów
medycznych
| connction to the installation of
medical gases

kieszeń na odpady
medyczna

| a pocket for medical waste

czytnik karty
| card reader
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08: MATA DO POKONYWANIA PROGÓW | DOORMAT REDUCING THRESHOLDS
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

10: OZNAKOWANIE ULICZNE DLA KIEROWCÓW ZMECHANIZOWANYCH ŁÓŻEK I WÓZKÓW INW.
      | STREET SIGNAGE ADJUSTED TO DRIVERS OF ELECTRIC WHEELCHAIRS AND BEDS
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

09: CHWYTACZ ULICZNY | STREET HOLDER
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

11: BEZPIECZNY PAS RUCHU DLA SENIORÓW | SAFE TRAFFIC LANE FOR SENIORS
      SKALA 1:1000 | SCALE 1:1000

Mata wykonana z
plastiku pochodzącego
z recyklingu jest
odporna na duże
obciążenia.
Antypoślizgowa,
ceramiczna powłoka
maty jest wytrzymała i
odporna na
promieniowanie UV co
zapobiega jej
pęknięciom i utracie
koloru. Mata jest
odporna na zamarzanie i
łatwa w obróbce
(przycinanie do różnych
kształtów). Montowana
na taśmę. Dostępna w
wielu wariantach
kolorystycznych.
| A doormat made of
recycled plastic can bear
heavy weights. Its
anti-slip, ceramic coating
is durable and resistant to
UV radiation hence not
cracking and not loosing
its colour. The doormat
does not freeze and can
be easily adjusted to
various shapes by cutting.
It is tape mountable and
available in various colour
options.

30
°

30°

07: LATARNIA TERAPEUTYCZNA | THERAPEUTIC STREET LAMP
      SKALA 1:100 | SCALE 1:100

W
IT

A
J !

Lampy emitujące światło
spolaryzowane
polichromatyczne.
| Lamps emitting polarized
polychromatic light.

300



Hotel Rehabilitacyjny | Rehabilitation Hotel

Muzeum Wspomnień | Museum of reminiscences

Pasaż Usług Medycznych | Medical services passage

Serwis i stacja ładowania wózków elektrycznych
| Electric Wheelchairs service and charging point
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Restauracja Seniora | Restaurant for seniors

Centrum Monitoringu Stanu Zdrowia Seniora
| Health Monitoring Centre

Unoszący się w powietrzu zapach kadzidła z mięty i cytrusów uspokaja i wzmaga 
apetyt, szczególnie osób z demencją. Potrawy dostępne w różnych konsystencjach  
dla osób, które mają trudności z żuciem i przełykaniem (dysfagia). 
An aroma of frankincense or peppermint or citrus sensed in the air has a calming effect 
and increases appetite, particularly of people with dementia. Served meals are available 
in various consistencies, so as to ease the swallowing and chewing process of people with 
dysphagia. 

Przestrzeń wypełniona znajomymi przedmiotami domowego użytku z początku XX wieku przywraca 
wspomnienia osobom z demencją lub Alzheimerem, które łatwiej przypominają sobie chwile z dzie-
ciństwa niż z nieodległej przeszłości.
The museum holds a collection of everyday household devices originating from the beginning of the XX 
century. It aims to bring back the memories from childhood of people with dementia or Alzheimer, which are 
easier for them to attain than the ones from the recent past.

Przeznaczony na krótki pobyt z intensywnym programem odbudowy/rehabilitacji.
A short stay hotel with an intensive rehabilitation program.

W czasach kiedy urządzenia medyczne stają się coraz mniejsze i przez to przenośne, leka-
rze mogą coraz większą ilość zabiegów przeprowadzać przy łóżku pacjenta w jego domu. 
Zamiast transportować pacjenta na oddział szpitala mobilny szpital przyjeżdza do pacjenta 
z wizytą. Budynki szpitali kurczą się. Lekarz ogólny, pielęgniarka rejonowa i pracownik 
społeczny spotykają się na codziennym obchodzie dyskutując i oceniając stan zdrowia 
pacjentów zarejestrowanych w wirtualnym oddziale. 
When the medical equipment is getting smaller and smaller, hence portable, the doctors are able 
to hold medical treatments at the patient’s bed at home. Rather than transporting the patient to the 
hospital ward, the mobile hospital visits the patient’s home. The hospital buildings are shrinking. 
The general practitioner, local nurse and social worker meet up for everyday rounds to discuss 
and assess a health condition of patients registered in a virtual ward. 

Ogród terapeutyczny | Therapeutic garden

Terapia dźwiękowa - śpiew ptaków i pluski fontanny - wpływa łagodząco na stany 
złości, niepokoju i depresji.
| Sound therapy-birdsongs, fountain splash-reduces aggression, stress, anxiety and de-
pression.

Dom wielopokoleniowy | Multigenerational home
Budynek mieszkalny mieści w sobie mieszkania dla seniorów, restaurację, bar i niewielką 
salę kinową dostępną dla wszystkich mieszkańców miasta. Studenci mogą mieszkać w nim 
za darmo rewanżując się pomocą sąsiedzką dla starszych rezydentów. To nie tylko inkubator 
wymiany międzypokoleniowej ale azyl dla osób starszych żyjących samotnie, które dzięki po-
mocy sąsiedzkiej nie muszą poddać się formalnej opiece. 
| The housing building accommodates flats for seniors as well publicly accessible restaurant, bar 
and a small cinema hall. Students are encouraged to live in the building as well by reduced renting 
fee. In exchange they are ‘good neighbours’ to the older residents. Thanks to this intergenerational 
exchange the elderly people are able to stay at their home supported by informal care provided by 
neighbours.

Skarpa do ćwiczeń | Exercise escarpment

Skarpa warszawska wymusza u seniorów aktywność fizyczną. Ich wysiłek wyna-
gradza chwila odpoczynku na tarasie z widokiem. 
| The Warsaw Escarpment obliques elderly people to stay fit. Their effort is rewarded 
with a rest at the top terrace.

Warszawa Śródmieście | Warsaw City Centre
Najstarsza demograficznie dzielnica Warszawy. 27,6% ludności stanowią osoby w 
wieku poprodukcyjnym. Nieco niższy odsetek notowany jest na Żoliborzu, Mokoto-
wie, Ochocie i Woli. 
| The oldest district of Warsaw regarding its demography. Elderly people constitute 27,6% of 
its inhabitants. Adjacent districts such as Żoliborz, Mokotów, Ochota and Wola have slightly 
lower percentage of elderly people among its inhabitants.

W poczekalni pijalnia soków owocowych i wód z fontanny młodości. Napoje pomagają złagodzić 
stres, ból głowy i depresję, wzmacniają włosy i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry, 
oczyszczają organizm z toksyn. 
Elderly people awaiting their wheelchair to be fixed in a juice room and a fountain of youth room. The drinks 
helps to reduce stress, headaches and depression, strengthen hair and prevent the skin from getting old, 
clean up the organism from toxins.

Dostępne w Pasażu usług i produkty przeznaczone są do konserwacji, wzmacniania i regeneracji sta-
rzejącego się ciała (gabinet kardiologiczny, dentysta, onkolog, ginekolog, chiropraktyk, dermatolog, 
pulmonolog, poradnia leczenia zaburzeń snu, ... ). 
Products and services available in the passage are intended to maintain,strengthen and regenerate aging bo-
dies (cardiologist, dentist, oncologist, gynecologist, chiropractic, dermatologist, pulmonologist, sleep disorders 
clinic…).
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SERWIS I STACJA ŁADOWANIA
WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH
| ELECTRIC WHEELCHAIRS SERVICE
AND CHARGING POINT

DOM WIELOPOKOLENIOWY | MULTIGENERATIONAL HOMEHOTEL REHABILITACYJNY | REHABILITATION HOTELSKARPA DO ĆWICZEŃ | EXERCISE ESCARPMENT

MUZEUM WSPOMNIEŃ | MUSEUM OF REMINISCENCESPASAŻ USŁUG MEDYCZNYCH | MEDICAL SERVICES PASSAGE


