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Po upalnym lecie wszyscy liczy-
my na złotą polską jesień! A je-

sienią zawsze warto zajrzeć do kina 
– jeśli nie na bezpłatny seans wo-
jennej superprodukcji „303. Bitwa 
o Anglię” we Wrocławiu lub Łodzi 
w ramach naszej cyklicznej akcji 
KINO DLA SENIORA, to może na 

którąś z ciekawych premier zapo-
wiadanych na najbliższe miesiące. 
W tym numerze znajdą Państwo 
także zestaw przydatnych porad 
prawnych dotyczących spraw spad-
kowych, krzyżówkę oraz materiał 
o kosztach opieki dla Seniora. Tra-
dycyjnie też zachęcam do przeczy-
tania wywiadu z naszą Klientką 
oraz sprawdzenia rubryki PRZE-
PIS Z TRADYCJĄ. Zapraszam do 
lektury!
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Niezbędnik 
kontaktowy

To jasne, że nikt z nas nie chce 
korzystać z telefonów alarmo-
wych, ale trzeba przyznać, że 
gdy są one potrzebne – nigdzie 
nie można ich znaleźć. Dlatego 
postanowiliśmy przypomnieć 
najważniejsze z  nich. Od dziś 
będą zawsze pod ręką. 

112
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999
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Co nowego w Funduszu?
Film 303. Bitwa o Anglię  
w KINIE DLA SENIORA 
Nasza cykliczna akcja KINO DLA SENIORA po-
wraca jesienią do Wrocławia i Łodzi, gdzie na 
wrzesień zaplanowaliśmy premierowe pokazy 
brytyjsko-polskiej superprodukcji 303. Bitwa 
o Anglię. Bezpłatne seanse kinowe dla osób, 
które ukończyły 60 lat odbyły się:
12 września (środa) o godz. 12:00 we 
Wrocławiu – Kino DCF (Dolnośląskie Cen-
trum Filmowe) przy ul. Piłsudskiego 64a
18 września (wtorek) o godz. 12:00 w Ło-
dzi – Kino Szpulka (Łódzki Dom Kultury) przy 
ul. Traugutta 18.
Na seansach pojawiło się łącznie ponad 230 
seniorów, którzy chwalili wybór filmu.
303. Bitwa o Anglię to pełna rozmachu i emo-
cjonujących podniebnych walk superpro-
dukcja opowiadająca niesamowitą historię 
Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościusz-
ki – legendarnych polskich lotników, którzy 
stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas 
bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. 
W międzynarodowej obsadzie, obok Marcina 
Dorocińskiego (Jack Strong, Pitbull. Ostatni 
pies) i Filipa Pławiaka (Listy do M. 3), wystą-
pili również: gwiazda kultowego serialu Gra 
o tron – Iwan Rheon oraz syn Mela Gibsona 

– Milo Gibson (znany m.in. z nagrodzonego 
dwoma Oscarami obrazu Przełęcz ocalonych).
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Co nowego w Funduszu?

Wprowadzamy nową usługę – naszym 
Klientom udostępniamy specjalny numer 
telefonu do Srebrnej Linii. Jest to możli-
wość szybkiego skontaktowania się tele-

Robert Majkowski, prezes zarządu Fun-
duszu Hipotecznego DOM, poza pełnio-
nymi dotychczas obowiązkami, od 9 lip-
ca pełni również funkcję członka zarządu  

Prezes Funduszu Hipotecznego DOM w zarządzie EPPARG

SREBRNA LINIA dla Klientów Funduszu

EPPARG – European Pension & Proper-
ty Asset Release Group.  EPPARG to euro-
pejska organizacja branżowa z siedzibą 
w Londynie, która wspiera dialog pomię-

Nagrodzony na Festiwalu Filmowym 
w Cannes Złotym Lwem za reżyserię pol-
ski film Pawła Pawlikowskiego pt. Zimna 
Wojna okazał się hitem letniej edycji KINA 
DLA SENIORA. Nasze seanse w Szczecinie 
(czerwiec) i w Bydgoszczy (lipiec) przycią-
gnęły tłumy widzów spragnionych dobrze 
opowiedzianej i świetnie zagranej pol-
skiej historii. Nasi widzowie szczególnie 
chwalili grę aktorów: Tomasza Kota, Jo-
anny Kulig, Agaty Kuleszy i Borysa Szyca. 

dzy europejską branżą hipoteki odwró-
conej (equity release), instytucjami Unii 
Europejskiej i rządami poszczególnych 
krajów, dbając jednocześnie o stabilny 
oraz sukcesywny rozwój rynków w ca-
łej Europie. W zarządzie EPPARG zasia-
dają przedstawiciele największych in-
stytucji europejskiego rynku hipoteki 
odwróconej.  

– To wielki zaszczyt dołączyć do zarzą-
du organizacji, która dysponuje nie tyl-
ko ogromną wiedzą ekspercką, ale rów-
nież realnym wsparciem potrzebnym do 
rozwoju usługi – mówi Robert Majkow-
ski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

fonicznie z indywidualnym Opiekunem 
Klienta, który służy pomocą w różnych 
codziennych sprawach. Srebrna Linia 
dostępna jest dla Klientów Funduszu 
Hipotecznego DOM w  dni robocze 
w godz. 9:00-17:00 pod wskazanym 
Klientowi numerem telefonu. Srebrna 
Linia oferuje m.in.:
• serwis awaryjny – jeśli pojawią się pro-
blemy techniczne w domu wystarczy za-
dzwonić, a nasz konsultant podpowie, jak 
najlepiej usunąć awarię oraz może pomóc 

Zimna Wojna w Szczecinie i Bydgoszczy

Zimna wojna opowiada historię trudnej 
miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją 
żyć bez siebie, ale równocześnie nie po-
trafią być razem. Wydarzenia pokazane 
w Zimnej wojnie rozgrywają się w latach 
50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się 
do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa 
wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca 
połączeniem polskiej muzyki ludowej 
z jazzem i piosenkami paryskich barów 
minionego wieku.

w zorganizowaniu wizyty fachowca;
• usługi informacyjne – wyszukiwanie 
informacji o służbie zdrowia (np. adresy 
i godziny pracy placówek medycznych), 
informacji o rozrywkach i wydarzeniach 
kulturalnych (np. repertuar kin, teatrów), 
informacji transportowych (np. rozkład 
jazdy pociągów), informacji o ośrodkach 
pomocy społecznej (nr tel., adresy, go-
dziny pracy);
• porady prawne – np. prawo spadkowe, 
pełnomocnictwa, inne. 
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W  przypadku indywidual-
nych naruszeń praw konsu-
menta, w  tym związanych ze 
świadczeniem usług teleko-
munikacyjnych, pocztowych, 
bankowych lub transportu po-
wietrznego bezpłatną pomoc 
prawną mogą Państwo uzyskać 
przede wszystkim za pośred-
nictwem specjalnej INFOLINII 
KONSUMENCKIEJ – telefony: 
801 440 220 lub 22 290 89 16, 
którą prowadzi Fundacja Kon-
sumentów. Infolinia działa od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00–18:00, a opłata za 
połączenie jest według taryfy 
Państwa operatora. Infolinia 
jest odpowiednim miejscem, 
gdy nasza sprawa jest prosta, 
łatwa do wyjaśnienia przez 
telefon i  nie wymaga analizy 
dokumentów.

Jeżeli jednak nasza sprawa wy-
maga analizy dokumentów, to 
lepszym rozwiązaniem będzie 
kontakt emailowy z Konsumenc-

kim Centrum E-porad – wy-
starczy napisać maila na adres: 
porady@dlakonsumentow.pl, 
można też od razu przesłać 
skany czy zdjęcia dokumentów, 
które chcielibyśmy przekazać do 
analizy.

Drugą opcją w przypadku spraw 
wymagających analizy dokumen-
tów będzie kontakt z Wojewódz-
kim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej. Na stronie interne-
towej:  https://uokik.gov.pl/wiih 
znajdą Państwo dane kontaktowe 
do wszystkich inspektoratów – 
wystarczy wybrać nasze woje-
wództwo i można skontaktować 
się z wybranymi Wojewódzkim 
Inspektoratem telefonicznie lub 
emailowo. 

Jeżeli nasza sprawa jest bardziej 
skomplikowana, wówczas warto 
skorzystać z wyspecjalizowanych 
organów powołanych do pomo-
cy w poszczególnych obszarach 
rynku usług. Poniżej znajdą Pań-

stwo informacje, gdzie szukać 
pomocy.

Usługi finansowe
W rozwiązywaniu problemów 
z bankami – na przykład rosz-
czenia pieniężne z  tytułu nie-
wykonania lub nienależytego 
wykonania czynności banko-
wych – pomóc może Arbiter 
Bankowy – instytucja działająca 
przy Związku Banków Polskich. 
Więcej informacji i  dane kon-
taktowe znajdują się na stronie: 
http://zbp.pl/dla-konsumentow/
arbiter-bankowy/dzialalnosc 

Spory pomiędzy uczestnikami 
rynku finansowego, w szczegól-
ności pomiędzy konsumentami 
a  podmiotami podlegający-
mi nadzorowi KNF – przede 
wszystkim zakładami ubezpie-
czeń, towarzystwami funduszy 
inwestycyjnych, otwartymi fun-
duszami emerytalnymi, domami 
maklerskimi – rozpoznaje Sąd 
Polubowny przy Komisji Nad-

PORADA KONSUMENCKA

Gdzie szukać pomocy, 
jeśli zostaliśmy 
oszukani przez 
usługodawcę?
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zoru Finansowego. Przy Urzę-
dzie Komisji Nadzoru Finanso-
wego działa również infolinia 
22 262 58 00 (opłata wg taryfy 
operatora). Pod tym numerem 
można uzyskać informację, czy 
dany podmiot jest nadzorowany 
przez KNF.

Spory między klientami a pod-
miotami rynku finansowego 

– zakładami ubezpieczeń, po-
wszechnymi towarzystwami 
emerytalnymi, Ubezpieczenio-
wym Funduszem Gwarancyjnym 
oraz Polskim Biurem Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych – mogą 
być również rozstrzygane w po-
zasądowym postępowaniu przed 
Rzecznikiem Finansowym. Wię-
cej na stronie: 

https://rf.gov.pl/zasady-przyj-
mowania-skarg.   

Usługi telekomunikacyjne
W  sprawach związanych ze 
świadczeniem usług teleko-
munikacyjnych – na przykład 
spór z operatorem telefonicznym 

– i pocztowych można uzyskać 
pomoc w  Centrum Informa-
cji Konsumenckiej działającym 
przy Prezesie Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej. Porady 
udzielane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:15–16:15 
pod numerami: 801 900 853 lub 
22 534 91 74.

Dodatkowo spory o  prawa 
majątkowe wynikłe z  umów 
o świadczenie usług telekomu-

nikacyjnych lub o świadczenie 
usług pocztowych rozpatruje 
polubowny sąd konsumencki 
przy Prezesie Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej (UKE). 

Usługi energetyczne
W sprawach spornych na linii 
konsument – przedsiębiorstwo 
energetyczne (dostawca paliw 
gazowych i energii) należy zwra-
cać się do Punktu Informacyj-
nego dla Odbiorców Energii 
i Paliw Gazowych. Informacje 
można uzyskać pod numerem 
22 244 26 36 od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8:15 –6:15.
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w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Włoszech i Francji 

Hipoteka odwrócona 
coraz bardziej popularna 

Z najnowszych doniesień organizacji branżowej EPPARG (European Pension & Property Asset Release Group) wynika, 
że instytucja hipoteki odwróconej staje się coraz bardziej popularna w większości krajów europejskich. Rynek w Sta-
nach Zjednoczonych, który jest pięciokrotnie większy aniżeli w Wielkiej Brytanii, traci na wartości, podczas gdy ten 
drugi rośnie w siłę. Wzrosty notuje się również w Hiszpanii, Francji i Włoszech. W ostatnim z tych krajów w 2016 roku 
rząd wprowadził regulacje rynku hipoteki odwróconej, co znacznie przyspieszyło jego rozwój. A jak jest w Polsce? 

– W dzisiejszych czasach seniorzy żyją coraz dłu-
żej, ale jednocześnie muszą wykazywać się coraz 
większą kreatywnością w poszukiwaniu sposobów 
na pokrycie comiesięcznych wydatków. Nie mogąc 
liczyć tylko i wyłącznie na swoją emeryturę, co-
raz częściej postrzegają posiadane nieruchomości 
jako integralną część planu emerytalnego. Hipoteka 
odwrócona wpisuje się w  ten proces jako jedna 
z realnych możliwości zabezpieczenia na starość – 
mówi Andrea Rozario z firmy Bower Retirement, 
która działa na terenie Wielkiej Brytanii i oferu-
je profesjonalne doradztwo w zakresie hipoteki 
odwróconej. – W Polsce nie ma jeszcze takiego 
podejścia, choć to powoli się zmienia. Aż 80% 
seniorów posiada na własność nieruchomość, ale 
wciąż nie postrzega jej jako kapitału, z którego 
można byłoby skorzystać. Większość emerytów 
boryka się z kłopotami finansowymi i długami, 
a mimo to osoby w wieku produkcyjnym nie myślą 
o emeryturze i sposobach jej zabezpieczenia. Nie 
mają oszczędności, ani pomysłu w jaki sposób 
mogłyby dorabiać na starość. Liczą na świadcze-
nia od Państwa, ale to za mało – mówi Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Rynek hipoteki odwróconej w Wielkiej Brytanii 
znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Wiele 

gospodarstw domowych będzie musiało stawić 
czoła nieuniknionemu zadłużeniu, a jak pokazują 
statystyki z brytyjskiego rynku, jedną na osiem 
osób czeka emerytura bez oszczędności i starość 
z tykającą bombą zegarową w postaci kredytów 
z odsetkami. Z badań przeprowadzonych przez 
Just Group wynika, że wśród seniorów z najniższą 
emeryturą w kraju (ok. 7 619 funtów rocznie) aż 
89% posiada nieruchomości, co powoduje, że popyt 
na rozwiązania z obszaru hipoteki odwróconej 
wciąż będzie wzrastał. 

W Hiszpanii hipotekę odwróconą oferują instytucje 
finansowe. Coraz więcej hiszpańskich seniorów nie 
chce spędzać starości z niską emeryturą i brakiem 
środków na koncie. Pomimo, że Hiszpanie mają 
najmniej oszczędności pochodzących z prywat-
nych planów emerytalnych w Europie, to 85% ich 
kapitału ulokowana jest w nieruchomościach. Nie 
są one jednak tak łatwe do upłynnienia jak akcje 
czy obligacje, tym samym hipoteka odwrócona 
wydaje się jednym z najrozsądniejszych rozwiązań 
dla hiszpańskich emerytów. Co ważne – w Hisz-
panii hipoteka odwrócona może być oferowana 
wyłącznie przez instytucje finansowe. Po pod-
pisaniu umowy seniorzy otrzymują miesięczną 
i dożywotnią rentę nie tracąc prawa własności. 
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Jeżeli później zdecydują się na skorzystanie z usług 
oferowanych przez domy opieki, nadal mają pra-
wo do wynajmu nieruchomości w celu uzyskania 
dodatkowych korzyści finansowych. Świadczenie 
otrzymywane w ten sposób nie musi zostać zade-
klarowane w urzędzie skarbowym, gdyż nie jest 
traktowane jako zasiłek lub dochód, ale jak pożyczka. 

Rynek włoski rośnie, zwłaszcza po wprowadzeniu 
nowych przepisów W marcu 2016 roku włoski 
rząd zakończył proces wprowadzania regulacji 
obejmujących rynek hipoteki odwróconej, które 
były spójne z przepisami zainicjowanymi w 2014 
roku przez Stowarzyszenie Konsumentów i Zwią-
zek Włoskich Banków. – Nowe rozporządzenie 
zapewniło wsparcie instytucjonalne i  ochronę 
konsumentów, ale spowodowało również zaanga-
żowanie nowych graczy i zrównoważony rozwój 
całej branży. W ciągu pierwszych 6 miesięcy po 
przyjęciu nowego rozporządzenia na rynek weszły 

3 główne włoskie banki – mówi Claudio Pacella, 
Prezes Zarządu działającej we Włoszech firmy 65 
Plus. Dziś instytucji bankowych i pozabankowych, 
które oferują produkty typu hipoteki odwróconej 
jest we Włoszech znacznie więcej. – W  naszym 
kraju banki nie zaoferowały odwróconego kredytu 
hipotecznego, choć w 2014 roku weszły stosowne 
przepisy. Teraz przyszedł czas, by uregulować ry-
nek renty dożywotniej, co wydaje się naturalnym 

krokiem do bezpiecznego i zrównoważonego roz-
woju usługi – podsumowuje Robert Majkowski 
z Funduszu Hipotecznego DOM. 

Jak podaje magazyn Le Monde, sektor hipote-
ki odwróconej we Francji, mimo że jest mniej 
rozwinięty niż w  Wielkiej Brytanii, ma szansę 
na dynamiczny rozwój, głównie ze względu na 
coraz więcej instytucji i agencji specjalizujących 
się w usługach tego typu. Na popyt wpływa wiele 
czynników. Aż 72% francuskich emerytów powyżej 
siedemdziesiątego roku życia, którzy są właścicie-
lami nieruchomości, chce pozostać we własnym 
domu najdłużej jak to tylko możliwe, podczas 
gdy ich emerytury spadają, zamiast rosnąć. Firma 
konsultingowa Financial Virage Viager odnotowała 
rosnącą potrzebę powstawania różnych produk-
tów i usług w ramach hipoteki odwróconej ofero-
wanych zarówno przez fundusze instytucjonalne, 
ubezpieczeniowe oraz emerytalne. Rozwiązań jest 

wiele. Przykładowo, nieruchomość wartą 350,000 
Euro można zamienić na pożyczkę w wysokości 
60,000 Euro oraz miesięczną rentę w wysokości 
800,00 Euro wypłacaną przez 15 lat. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu sprzedawca może pozostać 
we własnej posiadłości ciesząc się dodatkowym 
dochodem, a  instytucja pełniąca jednocześnie 
rolę nabywcy może zyskać pomiędzy 4,5 a 5% 
zysku rocznie.
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„Żona” – planowana premiera: 
7 września 2018
Po prawie 40 latach małżeństwa, 
Joan i Joe Castlemanowie (Glenn 
Close i Jonathan Pryce) stano-
wią uzupełniający się wzajem-
nie duet. Joe lubi brylować, Joan 
jest nieśmiała. Joe nie przykłada 
wagi do ubioru, Joan jest zawsze 
elegancka. Joe jest nieco próżny, 
Joan skromna. Joe pławi się swoją 
publiczną rolą jednego z Wiel-
kich Amerykańskich Powieścio-
pisarzy, Joan tymczasem dzieli 
się swym intelektem, wdziękiem 
i dyplomacją w prywatnym życiu, 

spełniając się jako Żona Wiel-
kiego Pisarza. To ona dba o dom, 
kontakt z dorosłymi już dziećmi, 
pamięta, by Joe zażył lekarstwa 
o określonej porze. To prawda, 
zdarzają jej się gorsze chwile, ale 
jej naturalna godność i poczucie 
humoru pozwalają pozostać tym 
momentom w ukryciu. Rok 1993, 
Joe dowiaduje się, że jego literac-
ki dorobek zostanie uhonorowa-
ny literacką Nagrodą Nobla. Jego 
gwiazda rozbłysła, kiedy poznał 
Joan w późnych latach pięćdzie-
siątych XX wieku. Był wtedy jej 
(żonatym) nauczycielem. Film 
zestawia historię pary z ich nie-
zwykłą młodzieńczą pasją i am-
bicjami oraz portretem 
tych samych ludzi trzy-
dzieści lat później. Z ca-
łym dorobkiem kom-
promisów, sekretów, 
zdrad, ale i niezwykłą 
wzajemną miłością. 

„Kamerdyner” – pla-
nowana premiera: 21 
września 2018

„Kamerdyner” to opo-
wiedziana z  epickim 
rozmachem historia 
splątanych losów Pola-
ków, Kaszubów i Niem-
ców na tle burzliwych 
wydarzeń pierwszej 

połowy XX stulecia. Mateusz 
Krol (Sebastian Fabijański), 
kaszubski chłopiec, po śmierci 
matki zostaje przygarnięty przez 
arystokratkę Gerdę von Krauss 
(Anna Radwan) pochodzącą 
z  majętnego pruskiego rodu. 
Dorasta w pałacu. Rówieśniczką 
Mateusza jest córka Kraussów 
Marita (Marianna Zydek). Mię-
dzy młodymi rodzi się miłość. 
Ojcem chrzestnym chłopca jest 
kaszubski patriota Bazyli Miotke 
(Janusz Gajos), który podczas 
konferencji pokojowej w  Wer-
salu walczy o miejsce dla Kaszub 
na mapie Polski, a potem buduje 
symbol jej gospodarczego suk-

Jesienne premiery 
kinowe
Jesień już tradycyjnie obfituje w ciekawe premiery filmowe. Nie inaczej jest w tym roku, więc nasza 
redakcja zapoznała się z ofertą filmową na najbliższe tygodnie i wybraliśmy dla naszych Czytelników 
kilka najciekawszych propozycji, na które na pewno warto się wybrać do kina. 
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cesu: Gdynię. Traktat wersalski, 
który daje Polsce niepodległość, 
jednocześnie sprawia, że Kraus-
sowie tracą majątek i  wpływy. 
Wszyscy bohaterowie czują, że 
świat, który znali, wkrótce dia-
metralnie się zmieni. Zbliża 
się II wojna światowa. Wśród 
żyjących obok siebie Kaszubów, 
Polaków i Niemców wzbierają 
niechęć i nienawiść. Tragicznym 
finałem tych napięć jest brutalny 
mord w lasach Piaśnicy…

„Kręcisz mnie” – planowana 
premiera: 21 września 2018
Owacyjnie przyjęty przez wi-
dzów i krytyków najnowszy hit 
prosto z  francuskich ekranów. 
Zabawna, a przy tym wzrusza-
jąca, komedia romantyczna, 
w przekorny sposób nawiązują-
ca do kultowych „Nietykalnych”. 
Historia bogatego playboya, któ-
ry chcąc zdobyć serce ukocha-
nej, udaje… niepełnosprawnego 

na wózku inwalidzkim. To, co 
z  tego wyniknie, rozbawi do 
łez nawet największego ponu-
raka. „Kręcisz Mnie” to debiut 
reżyserski doskonałego aktora 
komediowego, Francka Dubo-
sca, znanego polskim widzom 
z występu w przeboju „Asterix 
na olimpiadzie”. Jocelyn jest od-
noszącym sukcesy biznesmenem 
i niepoprawnym podrywaczem. 
Kiedy na pogrzebie matki po-
znaje śliczną Julie, postanawia ją 
uwieść, udając niepełnospraw-

nego! Kobieta daje się na-
brać, a sprawy idą w po-
żądanym przez Jocelyna 
kierunku. Przynajmniej 
do momentu, gdy Julie 
przedstawia mu swoją 
starszą siostrę, „podob-
nie jak on” poruszającą 
się na wózku inwalidzkim. 
Jocelyn, który z miejsca 
zakochuje się w Florence, 
jest zmuszony kontynu-
ować swoją zwariowaną 
maskaradę. 

„Kler” – planowana pre-
miera: 28 września 2018
Wojtek Smarzowski, twór- 
ca wielokrotnie nagradza-
nych dzieł: „Wołyń”, „Dro-
gówka”, „Róża”, „Dom zły” 
i „Wesele”, wraca z nowym 

filmem. „Kler” to obraz kościo-
ła katolickiego jako instytucji 
oglądanej „od strony zakrystii”, 
rzucający światło na tematy nie-
wygodne, trudne, częstokroć 
przemilczane, ale też poruszające. 
Wszystko to ukazane przez pry-
zmat losów trójki duchownych, 
których wzloty i upadki udowad-
niają, że księżom, podobnie jak 
społeczności wiernych, nic co 
ludzkie nie jest specjalnie obce. 

Fot.: kadr z filmu „Kler”

W rolach głównych popis wiel-
kiego aktorstwa dają Arkadiusz 
Jakubik, Robert Więckiewicz, Ja-
cek Braciak oraz Janusz Gajos. 
W  doskonałej, pełnej gwiazd 
obsadzie znaleźli się także m.in.: 
Joanna Kulig, Katarzyna Her-
man, Rafał Mohr, Henryk Talar 
i Izabela Kuna. Przed kilkoma 
laty tragiczne wydarzenia po-
łączyły losy trzech księży kato-
lickich. Teraz, w każdą rocznicę 
katastrofy, z której cudem uszli 
z życiem, duchowni spotykają się, 
by uczcić fakt swojego ocalenia. 

„Pierwszy człowiek” – planowa-
na premiera: 19 października 
2018 
Na fali wspólnego sukcesu 
sześciokrotnie nagrodzonego 
Oscarem® obrazu „La La Land” 
Damien Chazelle i Ryan Gosling 
ponownie łączą siły w historycz-
nej opowieści o  misji NASA, 
dzięki której na Księżycu wy-
lądował człowiek. Film skupia 
się na życiu amerykańskiego 
kosmonauty Neila Armstronga 
w latach 1961-1969. „Pierwszy 
człowiek” to wstrząsająca, opo-
wiedziana w  pierwszej osobie 
historia na podstawie książki 
Jamesa R. Hansena. Zapis trudu, 
wyrzeczeń i poświęcenia, które 
wiązały się z jedną z najbardziej 
niebezpiecznych misji w historii 
ludzkości. Ar
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POZIOMO
1 Rodzaj zupy przygotowywanej z młodych 

liści i korzeni buraka ćwikłowego
2 Japońska marka samochodów i motocykli
3 Wodna przyprawa zakwaszająca, składnik 

sosów, majonezów i marynat
4 Popularna rasa psów, charakteryzujących 

się długim tułowiem i krótkimi nogami
5 Kontynent, na którego terenie znajduje 

się geograficzny biegun południowy
6 Orzekanie o pewnych cechach omawianego 

przedmiotu (rzeczy, pojęcia itp.) na zasadzie 
jego podobieństwa do innego przedmiotu

7 Państwo bałkańskie nad Morzem Adriatyckim
8 Lekarz zajmujący się schorzeniami 

męskiego układu moczowo-płciowego
9 Dobroczynność, życzliwość + działalność 

osób bądź instytucji polegająca na 
bezinteresownym udzielaniu pomocy 
finansowej lub materialnej potrzebującym

10 Rodzaj wiatrów, które zmieniają swój kierunek 
na przeciwny w zależności od pory roku. Są to 
wiatry sezonowe między oceanem a lądem  
występujące np. w Azji Południowo-Wschodniej

11 Francuska piosenkarka włoskiego pochodzenia, 
która zmarła śmiercią samobójczą w 1987 roku

12 Nazwisko słynnej włoskiej aktorki 
filmowej, popularnej seksbomby 
lat 50/60-tych o imieniu Gina

13 Polski żeński zespół wokalny odnoszący 
sukcesy w latach 60/70/80-tych, znany 
m.in. z przeboju „Kwiat jednej nocy”

14 Przyspieszenie akcji serca powyżej 
100 uderzeń na minutę

15 Zawijane ciasto biszkoptowe z nadzieniem 
lub potrwa mięsna z nadzieniem

16 Nieprzepuszczalna tkanina 
wykorzystywana do szycia np. kurtek 

17 Duże państwo w Ameryce Południowej
18 Obowiązkowe świadczenie pieniężne 

lub rzeczowe w postaci dziesiątej części 
swojego dochodu na rzecz Kościoła, znane 
m.in. w chrześcijaństwie i judaizmie 

19 Nazwa słynnego rosyjskiego 
muzeum państwowego w Sankt 
Petersburgu mieszczącego się w pięciu 
pałacach nad brzegiem Newy

20 Stolica Islandii

PIONOWO
1 Popularny gatunek smacznej ryby 

morskiej występującej w Oceanie 
Atlantyckim i Morzu Śródziemnym

2 Rodzaj popularnego ciastka 
czekoladowego z bitą śmietaną, które 
pojawiło się po wojnie w Warszawie

3 Wąż z rodziny dusicieli, zamieszkujący rzeki 
i mokradła w Ameryce Południowej

4 Krótki utwór literacki zawierający morał
5 Popularna nazwa egzaminu na 

zakończenie szkoły średniej
6 Dawna rosyjska miara długości
7 Największe miasto i główny ośrodek 

gospodarczy Szwajcarii
8 Wolne tempo w utworach muzycznych – 

wolniejsze niż andante, szybsze niż largo
9 Ukochana Hamleta ze słynnej 

sztuki Williama Szekspira
10 Gra, w której używa się płytek nazywanych 

kamieniami. Każda płytka podzielona jest na 
dwa kwadratowe pola z zaznaczonymi oczkami

11 Firma udzielająca pożyczek pod zastaw lub 
nazwa polskiego zespołu rockowego

12 Amerykańskie miasto, stolica stanu 
Georgia, gospodarz letnich igrzysk 
olimpijskich w 1996 roku

13 Silny lęk przed pająkami
14 W statku lub samolocie, główna część 

konstrukcji łącząca pozostałe części, zespoły 
i podzespoły wchodzące w jej skład

15 Tytuł słynnej skandalizującej powieści 
Vladmira Nabokova, podejmującej 
m.in. trudny temat pedofilii

16 Np. rysunek przedstawiający daną osobę, 
który cechuje się przesadą w oddaniu 
charakterystycznych jej cech, rysów. Uwydatnia 
cechy zwykle w celu ośmieszenia tej osoby

17 Minerał lub pierwiastek chemiczny. 
Kamienie szlachetne zawierające ten 
pierwiastek to akwamaryn i szmaragd 

18 Jedno z dwóch japońskich miast, na które 
w 1945 r. USA zrzuciły bombę atomową

19 Nazwa fikcyjnego kontynentu, na którym 
toczy się akcja powieści J.R.R. Tolkiena 
„Władca Pierścieni” czy „Hobbit”

20 Imię popularnej czarnoskórej amerykańskiej 
piosenkarki, która wylansowała takie 
przeboje, jak „Private Dancer”, „Goldeneye” 
czy „What’s love gotta do with it”
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Sprawy spadkowe.
Wszystko, co warto 
wiedzieć

PORADA PRAWNA

Kiedy mówimy o dziedziczeniu 
ustawowym, a kiedy 
o testamentowym? 
Polski ustawodawca przewidział 
dwie możliwości spadkobrania. 
Pierwsza z  nich to dziedzicze-
nie ustawowe. Zgodnie z art. 931 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny jako pierwsi 
do dziedziczenia z ustawy po-
wołani są: dzieci spadkodawcy 
oraz małżonek. Dziedziczą oni 
w częściach równych, z zastrze-
żeniem, że część należna mał-
żonkowi nie może być mniejsza 
niż jedna czwarta całości spadku. 
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie 
dożyło otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przy-
padał, przypada jego dzieciom 
w częściach równych.
W razie braku dzieci, wnuków 
bądź dalszych zstępnych spadko-
dawcy, do dziedziczenia powoła-
ni są małżonek i rodzice. Dopie-
ro w dalszej kolejności dziedziczą 
rodzeństwo, zstępni rodzeństwa 
czy dziadkowie spadkodawcy. 
W przypadku braku krewnych, 

małżonka bądź dzieci spadko-
dawcy, spadek przypada gminie 
ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy. Jeżeli spadkodaw-
ca w chwili śmierci mieszkał za 
granicą, bądź też miejsca ostat-
niego zamieszkania nie da się 
ustalić, cały spadek przypada 
Skarbowi Państwa. Może się 
jednak zdarzyć, że spadkodawca 
sam zechce zdecydować, komu 
przekazać cały spadek bądź 
przedmioty wchodzące w jego 
skład (np. mieszkanie, przed-
siębiorstwo lub gospodarstwo 
rolne) i w  tym celu sporządzi 
testament. Wówczas mówimy 
o dziedziczeniu testamentowym.

Jakie wyróżniamy rodzaje 
testamentów?
Wyróżniamy kilka rodzajów testa-
mentów. Spadkodawca może np. 
sporządzić testament własnoręcz-
ny. Oznacza to, że spisuje swoją 
ostatnią wolę odręcznie. Na koniec 
podpisuje dokument, zaznacza-
jąc na nim datę jego sporządzenia. 
Istnieje również możliwość spo-

rządzenia testamentu w formie 
aktu notarialnego.

– W tym celu należy udać się do 
notariusza, który spisze naszą 
ostatnią wolę. Sporządzenie te-
stamentu w tej formie wydaje 
się być najbardziej pożądane. 
Notariusz zadba bowiem o to, 
by testament spełniał wszelkie 
wymogi formalne i był zgodny 
z obowiązującymi przepisami 
prawa – podkreśla Małgorza-
ta Rosińska, Kierownik Działu 
Prawnego Funduszu Hipotecz-
nego DOM.
Możemy również sporządzić te-
stament allograficzny. Polega on 
na tym, że swoją ostatnią wolę 
oświadczamy ustnie wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), 
starosty, marszałka wojewódz-
twa, sekretarza powiatu albo 
gminy lub kierownika urzędu 
stanu cywilnego, w obecności 
dwóch świadków. Testamentu 
alograficznego nie mogą spo-
rządzić osoby głuche lub nie-
me. Oprócz wskazanych powyżej 
testamentów zwykłych, wyróż-

Jak załatwić sprawy spadkowe?  Ile to kosztuje i jak długo trwa procedura? Czym różni się wydziedziczenie od 
wyłączenia od dziedziczenia? Jak zgłosić nabycie spadku do Urzędu Skarbowego? Kiedy przysługuje nam zwolnienie 
od podatku od spadku? 
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niamy jeszcze tzw. testamenty 
szczególne, które sporządza się 
gdy np. istnieje obawa rychłej 
śmierci spadkodawcy albo jeżeli 
wskutek szczególnych okolicz-
ności zachowanie zwykłej formy 
testamentu jest niemożliwe lub 
bardzo utrudnione. Do testa-
mentów szczególnych zalicza-
my: ustny, podróżny i wojskowy.
Co istotne, testament może 
sporządzić tylko jedna osoba, 
co w  praktyce oznacza, że np. 
każdy z małżonków musi roz-
porządzić swoim majątkiem 
samodzielnie.

Czy po sporządzeniu testamen-
tu można zmienić zdanie?
Każdy testament może zostać 
odwołany lub zmieniony. W tym 
celu należy np. sporządzić nowy 
testament, w którym zostanie za-

warta klauzula, iż spadkodawca 
odwołuje wcześniejszy testament. 
Spadkodawca ma także możli-
wość zniszczenia odwoływanego 
testamentu, pozbawienia tego 
testamentu cech ważności, bądź 
dokonania w odwoływanym te-
stamencie zmian wskazujących 
na wolę jego odwołania.

Co to jest wydziedziczenie?
Może się zdarzyć, iż w najbliż-
szej rodzinie znajdują się oso-
by, które nie powinny po nas 
dziedziczyć. Uporczywie nie 
utrzymują z  nami kontaktu, 
czy też zachowują się nieetycz-
nie naruszając ciążące na nich 
obowiązki rodzinne.

– Zgodnie z art. 1008 Kodeksu 
cywilnego wydziedziczyć można 
osobę, która wbrew woli spad-
kodawcy postępuje uporczywie 

w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego, dopu-
ściła się względem spadkodawcy 
albo jednej z najbliższych mu 
osób umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy 
czci bądź też uporczywie nie do-
pełnia względem spadkodawcy 
obowiązków rodzinnych – przy-
pomina Małgorzata Rosińska 
z Funduszu Hipotecznego DOM.
Oświadczenie o  wydziedzicze-
niu należy złożyć w testamencie, 
wskazując przy tym konkretne 
powody, dla których wydziedzi-
czenie nastąpiło. Precyzyjnie na-
leży także określić osobę, którą 
chcemy wydziedziczyć (najlepiej 
wskazując jej imię i  nazwisko 
wraz z  numerem PESEL lub 
adresem zamieszkania, bądź 
też indywidualizując ją w inny 
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sposób np. moja żona, najstarsza 
córka itp.).
Wydziedziczenie to pozbawie-
nie zstępnych, małżonka i  ro-
dziców prawa do zachowku. 
Jeżeli uprawniony do zachowku 
jest trwale niezdolny do pracy 
albo jeżeli zstępny uprawniony 
jest małoletni przysługuje mu 
zachowek w wysokości dwóch 
trzecich wartości udziału spad-
kowego, który by mu przypadał 
przy dziedziczeniu ustawowym, 
w innych zaś wypadkach – po-
łowa wartości tego udziału.

Czym różni się wydziedzicze-
nie od wyłączenia od dziedzi-
czenia?
Od wydziedziczenia należy roz-
różnić wyłączenie od dziedzi-
czenia. To ostatnie ma miejsce 
w sytuacji, gdy spadkodawca po-
minął w testamencie małżonka, 
zstępnych bądź rodziców. Oso-
bom tym przysługuje wówczas 
prawo do zachowku.

Jak załatwić sprawy 
spadkowe? Ile to kosztuje? 

– Po śmierci członka naszej naj-
bliższej rodziny nie powinniśmy 
zwlekać ze sformalizowaniem 
nabycia praw do spadku. W tej 
kwestii możemy wybrać kilka 
rozwiązań. Możemy udać się do 
notariusza i w obecności zain-
teresowanych osób sporządzić 
akt poświadczenia dziedzicze-
nia (co do zasady, gdyż istnieje 
możliwość sporządzenia aktu bez 
jednoczesnej obecności wszyst-
kich zainteresowanych osób). 
Przez sformułowanie „zainte-
resowane osoby” rozumiemy 
potencjalnych spadkobierców 
ustawowych i testamentowych, 
a także osoby, na których rzecz 

spadkodawca uczynił zapisy win-
dykacyjne – podkreśla Małgorza-
ta Rosińska, prawnik Funduszu 
Hipotecznego DOM.
Jest to na pewno procedura dużo 
szybsza, choć niekoniecznie tań-
sza niż prowadzenie postępowa-
nia spadkowego przed sądem. 
Dla przykładu koszt aktu po-
świadczenia dziedziczenia to 50 zł 
(w przypadku aktu poświadczenia 
dziedziczenia testamentowego 
z zapisem windykacyjnym kwota 
ta jest wyższa i wynosi 100 zł), 
poprzedza go protokół dziedzi-
czenia, którego cena to ok. 100 zł, 
a także (w niektórych przypad-

kach) oświadczenia o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku (50 zł) 
bądź protokół otwarcia i ogło-
szenia testamentu (50 zł). Kwoty 
te nie obejmują podatku VAT. 
Należy do nich również doliczyć 
koszty wypisów każdego z ww. 
dokumentów.
Postępowanie spadkowe jest 
nieznacznie tańsze. Dla przy-
kładu opłata sądowa za złożenie 
wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku to 50 zł. Osobno płacimy 
za przyjęcie/odrzucenie spadku 

– 50 zł. Warto przy tym pamiętać, 
iż jest to procedura długotrwała, 
trwająca z reguły kilka miesięcy. 

Co istotne, w przypadku posta-
nowienia o stwierdzenie nabycia 
spadku musimy dodatkowo cze-
kać na jego uprawomocnienie się.

Nabyłem spadek i co dalej?
Kolejny krok to zgłoszenie 
nabycia spadku do urzędu 
skarbowego. W  tym celu na-
leży wypełnić deklarację SD-3, 
w której wskażemy nabyte rze-
czy lub prawa majątkowe, czyli 
m.in. samochody, lokale, domy, 
środki pieniężne lub jednostki 
uczestnictwa w funduszu inwe-
stycyjnym otwartym. Należy przy 
tym pamiętać o art. 4a ustawy 

z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 
od spadków i darowizn, który 
stanowi, iż jeżeli chcemy skorzy-
stać ze zwolnienia od podatku 
od spadku musimy zgłosić na-
bycie własności rzeczy lub praw 
majątkowych właściwemu na-
czelnikowi urzędu skarbowego 
w terminie 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzecze-
nia sądu stwierdzającego nabycie 
spadku bądź sporządzenia aktu 
poświadczenia dziedziczenia. 
Wskazane zwolnienie dotyczy 
jedynie małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeń-
stwo, ojczyma i macochę.
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Ile kosztuje opieka  
dla Seniora?

Wyzwaniem o  tyle trudniej-
szym, że starzejemy się szybciej 
niż reszta Europy. Ekspresowo 
rośnie liczba osób, które prze-
kraczają 80. rok życia, kiedy to 
stan ich zdrowia często całko-
wicie wyklucza samodzielność. 
Od 2026 roku będziemy mieć 
do czynienia z prawdziwym bo-
omem. Wtedy wchodzić w wiek 
późnej starości zaczną osoby 
urodzone w czasie powojennego 
wyżu demograficznego. W latach 
2025-2040 ich liczebność może 
się zwiększyć nawet dwukrotnie 
(z 1,7 miliona do 3,4 miliona).1 
Ale już wcześniej, po przekrocze-
niu 60. roku życia, trudno mówić 
o  pełnej samowystarczalności. 
Aż dwie trzecie seniorów, boryka 
się długotrwałymi problemami 
zdrowotnymi (najczęściej cho-
robami układu sercowo-naczy-
niowego, nowotworami, zwyrod-
nieniami stawów, problemami 
ze wzrokiem i  słuchem oraz 
demencją), które wymagają 
systemowego leczenia i  profe-
sjonalnej opieki. W 2016 roku 
prawie połowa osób starszych 
miała ograniczoną zdolność do 

wykonywania codziennych czyn-
ności, a wśród nich większość 
stanowiły kobiety. Żyją zwykle 
nieco dłużej niż mężczyźni, co – 
w zestawieniu z ich statystycznie 
niższym uposażeniem emery-
talnym – stawia jakość ich póź-
nego, najczęściej samotnego już 
życia, pod ogromnym znakiem 
zapytania.

– Polski system opieki zdrowotnej 
i społecznej wciąż nie radzi sobie 
z  rozwiązywaniem tych proble-
mów. Mamy za mało geriatrów, za 
duże kolejki do specjalistów z NFZ, 
a co gorsza, domowa opieka pie-
lęgniarska i lekarska realizowana 
z funduszy państwowych, jest moc-
no ograniczona. Sami seniorzy lub 
ich rodziny nie mają oszczędności, 
by opłacać opiekę osób starszych 
w domach pomocy społecznej lub 
prywatnych placówkach. Brakuje 
również środków na zapewnie-
nie opieki w  domu seniora, bo 
przecież nie każda osoba starsza, 
a zwłaszcza ta sprawna umysłowo 
i ruchowo, chce przeprowadzać się 
do domu opieki – mówi Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Ile kosztuje Dom Pomocy 
Społecznej?
Osoby w podeszłym wieku, które 
nie są w stanie prowadzić samo-
dzielnego gospodarstwa, a rodzi-
na nie może lub nie chce podjąć 
się opieki, trafiają najczęściej 
do domów pomocy społecznej. 
Mogą tam liczyć na mieszkanie, 
wyżywienie, mają zapewnione 
świadczenia opiekuńcze i  pie-
lęgnacyjne, a  także możliwość 
udziału w  zajęciach podnoszą-
cych sprawność. 
By znaleźć się w DPS-ie należy 
złożyć w gminnym lub miejskim 
ośrodku pomocy społecznej 
wniosek, który będzie zawie-
rał zaświadczenie o dochodach 
z ZUS-u lub KRUS-u albo decy-
zję o przyznaniu zasiłku stałego. 
Wniosek zostanie uzupełniony 
o wyniki wywiadu środowisko-
wego przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego, a na tej 
podstawie podjęta decyzja.2 
Miesięczny koszt pobytu w ta-
kiej placówce wynosi ok. 3000 
zł, ale rezydent płaci nie więcej 
niż 70% swoich dochodów. Gdy 
te są zbyt niskie, dopłaci małżo-

W ciągu ostatnich 27 lat liczba osób powyżej 60. roku życia wzrosła o prawie 3,5 mln, by w 2016 roku stanowić już 
prawie 24 proc. polskiej populacji (9 z 38,4 mln). Już dzisiaj na jednego polskiego seniora (powyżej 65. roku życia) 
przypadają zaledwie cztery osoby w wieku produkcyjnym, co sprawia, że zapewnienie odpowiedniej opieki osobom 
starszym, staje się coraz większym wyzwaniem. 



16

nek, a jeśli on nie żyje albo jego 
dochody także są małe, dzieci 
albo wnuki. Tylko wtedy jednak, 
gdy (w przypadku osób samot-
nych) ich miesięczny dochód 
przekroczy 300% kryterium do-
chodowego na osobę samotną 
(1902 zł) lub – jeśli mają rodzi-
ny – 300% na osobę w rodzinie 
(1542 zł). Gdy dochód rodziny 
seniora jest niższy, do kosztów 
jego pobytu w DPS-ie dopłaci 
gmina.3 Co, jeśli senior nie ma 
rodziny? 

– Wśród naszych klientów prze-
ważają osoby samotne, które nie 
mają dzieci i wnuków. To często 
ludzie z wyższym wykształceniem, 
którzy całe życie poświęcili pracy. 
Ci, którzy korzystają z renty doży-
wotniej zazwyczaj chcą pozostać 

w swoim domu i decydują się na 
opiekę doraźną. Dzięki środkom 
z renty dożywotniej stać ich na 
leki lub opiekunkę. Coraz częściej 
spotykamy się jednak z sytuacją, 
zwłaszcza gdy osoby starsze nie 
mogą dłużej funkcjonować sa-
modzielnie, że pieniądze z renty 
dożywotniej są przeznaczane na 
opłacenie domu opieki. W takich 
przypadkach mieszkanie seniora 
stoi puste lub jeden z pokoi jest 
wynajmowany. Dzięki temu oso-
ba starsza zyskuje kolejne środki 

pieniężne. Jednocześnie ma wciąż 
komfort psychiczny i możliwość 
powrotu do własnego domu, a dla 
osób starszych jest to niezwykle 
ważne – mówi Robert Majkow-
ski, Prezes Funduszu Hipotecz-
nego DOM. 

Prywatny dom opieki ma 
często inny standard i… cenę 
Alternatywą dla państwowych 
Domów Pomocy Społecznej są 
prywatne placówki, które nie 
wymagają składania wniosków 
do ośrodka pomocy społecznej, 
a zwykle i oczekiwania na miej-
sce. W takim wypadku wszystkie 
kwestie regulowane są na drodze 
cywilno-prawnej. W  umowie, 
którą rezydent lub jego opiekun 
zawiera z podmiotem prowadzą-
cym daną placówkę, określa się 

zasady i warunki pobytu, a także 
miesięczne koszty. Kształtują się 
one różnie, w zależności od loka-
lizacji i standardu świadczonych 
usług. Mogą wynieść zarówno 2 
tys. zł, jak i 15 tys. zł, zwłaszcza 
gdy mówimy o ośrodku zloka-
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lizowanym np. w miejscowości 
uzdrowiskowej. 
Decydując się na prywatną pla-
cówkę, trzeba jednak pamiętać, 
że zasady ich funkcjonowania 
mogą być regulowane niemal 
dowolnie. Umowę należy więc 
przeanalizować, sprawdzając 
kwalifikacje zatrudnionego perso-
nelu i zakres świadczonych usług, 
a także zakres odpowiedzialności, 
który bierze na siebie podmiot 
prowadzący działalność.4 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze 
Do DPS-ów kwalifikują się za-
zwyczaj osoby, które wymagają 
opieki, a nie leczenia. Pozostali, 
którzy nie wymagają co prawda 
hospitalizacji, ale profesjonalnej 
pomocy lekarskiej, pielęgniar-
skiej i  rehabilitacyjnej, kiero-
wani są do zakładów opiekuń-
czo-leczniczych lub zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
(skierowanie do zakładu pielę-
gnacyjno-opiekuńczego może 
być wydane na czas określony, 
a do zakładu opiekuńczo-lecz-
niczego na czas stały lub okre-
ślony).5 
Senior w ZOL-u ma zagwaran-
towaną opiekę lekarską, a także 

terapię zajęciową i niezbędne 
leki, których koszty pokrywa 
NFZ. Fundusz nie pokrywa na-
tomiast kosztów zamieszkania 
i wyżywienia, które spoczywają 
na pacjencie. Miesięczna opła-
ta za pobyt w ZOL-u to 250% 
najniższej emerytury, nie może 
być jednak wyższa niż 70% mie-
sięcznego dochodu pacjenta.6 
Wniosek o przyjęcie składa oso-
ba, która się o nie ubiega lub jej 
opiekun, a podstawą kwalifikacji 
jest wynik w skali Barthel. Po-
zwala ona ocenić rzeczywiste 
potrzeby pacjenta w  świetle 
jego zdolności do samodzielne-
go wykonywania codziennych 
czynności takich jak jedzenie 
czy korzystanie z toalety. 

Opieka w miejscu 
zamieszkania
Na razie jednak osoby, które 
nie chcą tego robić, a których 
stan zdrowia wyklucza pełną sa-
modzielność, mogą zdecydować 
się na skorzystanie – doraźne 
lub stałe – z pomocy: asystenta 
domowego, który pomoże w za-
kupach, gotowaniu, sprzątaniu, 
zawiezie do lekarza i  pójdzie 
do apteki (koszt za godzinę ok. 

1.  Wszystkie dane liczbowe pochodzą z opracowania Rady Ministrów pt. „Informacja o sytuacji osób starszych 
w Polsce za rok 2016” dostepnego pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.

2.  http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19456955,gdzie-szukac-opieki-dla-osob-starszych-
informator.html

3. http://www.rynekseniora.pl/rynek_opieki/105/ile_kosztuje_pobyt_w_dps_ie_i_kto_za_niego_
placi,7727.html

4.  http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19456955,gdzie-szukac-opieki-dla-osob-starszych-
informator.html

5.  https://www.doz.pl/czytelnia/a1063-Jak_uzyskac_opieke_nad_osoba_starsza
6.  http://ops.pl/2016/07/zasady-odplatnosci-za-pobyt-w-zakladzie-opiekunczo-leczniczym/
7. http://www.rynekseniora.pl/rynek_opieki/105/prywatna_opieka_domowa_kto_ja_swiadczy_i_

ile_to_kosztuje,7743.html

7,5–40 zł); opiekuna medycz-
nego, który oprócz wszystkiego 
tego, co robi asystent, wykona 
także podstawowe świadczenia 
pielęgnacyjne (koszt za godzi-
nę 7,7 zł–45 zł); czy też opiekę 
pielęgniarską, co wskazane jest 
w przypadku konieczności udzie-
lenia doraźnej lub stałej, ale pro-
fesjonalnej pomocy (koszt nawet 
do 100 zł w zależności od stanu 
zdrowia pacjenta i potrzebnych 
zabiegów).7 – Warto pamiętać, że 
dobre i profesjonalne wsparcie to 
podstawa. Dlaczego seniorzy nie 
zawsze się na nie decydują? Ze 
względu na koszty. Przy średniej 
emeryturze, która w Polsce wynosi 
ok. 1700 zł, trudno znaleźć środki 
na prywatną opiekę lub rehabili-
tację, zwłaszcza, gdy trzeba wydać 
pieniądze na leki, czynsz i inne 
opłaty. Nasi klienci finansują ta-
kie potrzeby z renty dożywotniej, 
ale osób, które skorzystały z tego 
rozwiązania wciąż jest niewiele. 
Dlaczego? Ponieważ niewielu 
emerytów ma świadomość, że ich 
kapitał jest zamrożony w nieru-
chomości, a sama nieruchomość 
to jedyne oszczędności, które mają 
w życiu – podsumowuje Robert 
Majkowski.         



Dzięki rencie dożywotniej 
nie martwię się już 
codziennymi wydatkami,
Wywiad z panią Krystyną (75 l.) z Gliwic  
– klientką Funduszu Hipotecznego DOM od 2012 r.

Życie Seniora: Pani Krystyno, co 
sprawiło, że 6 lat temu zaintere-
sowała się Pani nową wówczas 
na polskim rynku usługą renty 
dożywotniej?
Kilka lat wcześniej przeszłam 
na emeryturę i moje dochody 
mocno spadły, a niestety czynsz, 
media czy wydatki na leki ciągle 
rosły i po prostu było mi trudno 
związać koniec z końcem. Tutaj 
na Śląsku mamy niestety bardzo 
wysokie czynsze i  to zaczynał 
być duży problem. Poza tym 
nie mam bliskiej rodziny, a ta 
dalsza rozjechała się po świe-
cie i nie mam z nimi większego 
kontaktu. W niczym mi nie po-
magają, więc dlaczego mieliby 
odziedziczyć moje mieszkanie, 
na które ciężko pracowałam 
przez pół życia? Gdy zobaczyłam 
w telewizji reklamę Funduszu od 
razu sięgnęłam po telefon, żeby 
zadzwonić i dowiedzieć się, na 
czym dokładnie polega ta usłu-
ga renty dożywotniej. Później 
przyjechała tu do mnie sympa-
tyczna Pani Ekspert z Funduszu 
i dokładnie wszystko wyjaśniła 
oraz przedstawiła ofertę przygo-
towaną przez Fundusz dla mnie. 
ŻS: A co przesądziło, że zawarła 

Pani umowę z Funduszem Hi-
potecznym DOM?
Dzięki umowie z  Funduszem 
mam zapewnioną dożywotnią 
rentę w wysokości około 7000 zł 
rocznie, nie interesują mnie już 
podwyżki czynszu, a w akcie no-
tarialnym mam zagwarantowaną 
możliwość zamieszkiwania do 
śmierci w mieszkaniu, które ko-
cham. Niektórym wydaje się, że 
lepiej byłoby sprzedać te moje 
54 m² i  przeprowadzić się do 
kawalerki, ale ja po prostu nie 
chcę się nigdzie przeprowadzać 

– lubię to miejsce, wspomnienia 
z nim związane, moich sąsiadów, 
sklepy, które mam w  pobliżu. 

Starych drzew się nie przesadza! 
ŻS: Długo się Pani zastanawiała 
przed podjęciem decyzji?
Myślę, że od pierwszego telefonu 
do podpisania umowy minęło 
może ze dwa miesiące. Fundusz 
mnie nie ponaglał. Dodatkowo 
chciałam też na spokojnie skon-
sultować wzór umowy z moim 
prawnikiem i to chwilę trwało, 
ale gdy prawnik potwierdził, że 
wszystkie zapisy są bezpieczne 
nie było sensu dłużej zwlekać – 
tym bardziej, że zdecydowałam 
się na jedną większą wypłatę 
na początek, którą chciałam 
przeznaczyć na wycieczkę do 
Paryża. Nigdy tam nie byłam, 
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a od zawsze marzyłam, żeby na 
żywo zobaczyć wspaniałe obrazy 
w Luwrze i Muzeum d’Orsay, od-
wiedzić Katedrę Notre Dame  czy 
pospacerować po Montmartre 
i Polach Elizejskich.
ŻS: I udało się Pani spełnić to 
marzenie?
Tak, jakieś trzy miesiące po za-
warciu umowy z  Funduszem 
udało mi się znaleźć niedrogą 
wycieczkę do Paryża i pojecha-
łam tam z koleżanką na 5 dni. 
Mam z tej wyprawy mnóstwo 
wspomnień i zdjęć, do których 
lubię wracać. Teraz chciałabym 
jeszcze pojechać do Wenecji – 
może uda mi się zaoszczędzić 
i wybrać się tam w przyszłym 
roku. 
ŻS: A czy Fundusz wywiązuje 
się ze swoich zobowiązań wo-
bec Pani?
Tak, oczywiście – renta co mie-
siąc regularnie wpływa na moje 
konto, a dodatkowo dostaję za-
proszenia do kina czy na spo-
tkania świąteczne od Funduszu. 

... od zawsze marzyłam, żeby na 
żywo zobaczyć wspaniałe obrazy 
w Luwrze i Muzeum d’Orsay, 
odwiedzić Katedrę Notre Dame 
czy pospacerować po Montmartre

To miłe, że o mnie pamiętają. 
Czytam czasem w internecie, jak 
ludzie wypisują różne głupstwa, 
ale prawda jest taka, że Fundusz 
Hipoteczny DOM to rzetelna 
firma, która istnieje na rynku 
już przecież 10 lat i naprawdę 
dba o swoich klientów. 
ŻS: Zdradzi Pani naszym czy-
telnikom, jakie jest Pani hobby 

– co najbardziej lubi Pani robić 
w wolnych chwilach?
Można powiedzieć, że odzie-
dziczyłam po zmarłym mężu 
pasję ogrodniczą. Najpierw to 
on strasznie chciał mieć ogró-
dek działkowy i  kiedy udało 
nam się go w  końcu zdobyć, 
to spędzał tam mnóstwo cza-
su sadząc, pieląc i doglądając 
kwiatów i  warzyw, które tam 
uprawialiśmy. W tamtym czasie 
ja nie do końca to doceniałam, 
byłam bardziej skoncentrowa-
na na mojej pracy zawodowej. 
Teraz natomiast uwielbiam tam 
przychodzić, nawet poruszać się 
trochę z  grabiami czy łopatą, 

a  później obserwować efekty 
swojej pracy. Poza tym, nie ma 
to jak marchewka czy pomidorki 
z  własnej działki. Latem przy-
jemnie jest też usiąść z książką 
w cieniu drzewa!
ŻS: A co jeszcze Pani zyskała 
dzięki rencie dożywotniej?
Po prostu znów mogę cieszyć się 
życiem i nie myśleć, czy starczy 
mi do pierwszego. Wcześniej 
każdy miesiąc był walką, żeby 
jakoś przetrwać, a teraz starcza 
mi nawet na to, by czasem wyjść 
do teatru czy raz w roku poje-
chać do sanatorium. Myślę, że 
ludzie w moim wieku zasługują 
na takie drobne przyjemności 
i  mamy prawo wykorzystać 
majątek, na który pracowaliśmy 
przez wcześniejsze lata. Dlatego 
polecam to rozwiązanie także 
swoim znajomym!

ŻS: Bardzo dziękujemy za roz-
mowę! Życzymy Pani dużo zdro-
wia i powodzenia w realizacji 
planów. W
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Przepis z tradycją

Arabski omlet ziołowy
Taki omlet to świetny, pożywny i zdrowy pomysł na śniadanie. Przepis można też modyfikować 
dodając składniki, które szczególnie lubimy np. pieczarki, szynkę, boczek czy starty ser żółty. 

Wykonanie:
• Dymkę drobno posiekać, połączyć z miętą i zieloną pietruszką. Do całości wlać roztrzepane 

z solą i pieprzem jaja, wszystkie składniki razem wymieszać.
• Smażyć 3-4 minuty na wolnym ogniu, na dużej patelni.  Odwrócić i smażyć przez kolejne 2-3 

minuty na drugiej stronie. Podawać na ciepło.

Składniki:
• 4 jaja
• pęczek dymki
• po łyżce drobno posiekanych listków zielonej mięty i pietruszki
• 2 łyżki masła
• sól i pieprz do smaku.


