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Co nowego w Funduszu?

Szanowni Czytelnicy,

Z

okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia składam
Czytelnikom Życia Seniora życzenia radości i spokoju oraz
zachęcam do lektury zimowego numeru naszego kwartalnika. Przygotowaliśmy dla Państwa
kalendarium 10-lecia Funduszu Hipotecznego DOM, który
31 października 2018 obchodził
okrągłe urodziny. W tym numerze znajdą Państwo także interesujący wywiad z farmaceutką na
temat suplementów diety, których
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reklamy coraz częściej adresowane są do osób 60+. Porównujemy
także umowę o dożywocie zawieraną z osobą prywatną z umową
zawieraną z profesjonalną instytucją oraz podsumujemy, na jakie świadczenia socjalne mogą
obecnie liczyć polscy Seniorzy. Na
deser mogą Państwo przeczytać
o najciekawszych premierach kinowych, jakie na ekranach zagoszczą w 2019 roku!
Redaktor Naczelny
Piotr Jakubowski

Film 303. Bitwa o Anglię
we Wrocławiu

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE DLA KLIENTÓW
FUNDUSZU

To jasne, że nikt z nas nie chce
korzystać z telefonów alarmowych, 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.
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Przygotowaliśmy nowe wydanie naszego Przewodnika po
rencie dożywotniej – broszury, która stanowi przydatne
kompendium wiedzy na temat usługi renty dożywotniej
oraz rynku hipoteki odwróconej w Polsce oraz za granicą. Najnowsze wydanie Przewodnika wzbogaciliśmy m.in.
o przejrzysty opis, jak wygląda krok po kroku proces zawarcia umowy o dożywocie lub umowy renty z Funduszem
Hipotecznym DOM. Wersja elektroniczna Przewodnika jest
dostępna na naszej stronie internetowej: https://www.
funduszhipoteczny.pl/nowe-wydanie-przewodnika/
– zachęcamy do lektury!

Nasza cykliczna akcja KINO DLA SENIORA powróciła 12 września 2018 do Wrocławia,
ale tym razem odwiedziliśmy Kino DCF (Dolnośląskie Centrum Filmowe) przy ul. Piłsudskiego 64a. Na premierowy pokaz filmu 303.
Bitwa o Anglię przybyło 118 seniorów, którzy
bardzo pozytywnie przyjęli pełną rozmachu i
emocjonujących podniebnych walk superprodukcję opowiadającą niesamowitą historię
Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki – legendarnych polskich lotników, którzy
stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas
bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej.

Niezbędnik
kontaktowy

ogólnopolski numer
alarmowy
(z telefonów komórkowych)

NOWE WYDANIE PRZEWODNIKA

KINO DLA SENIORA po raz drugi
w Łodzi
Rok temu gościliśmy w łódzkim Kinie Charlie
z komedią Juliusza Machulskiego„Volta” – był
to pierwszy pokaz w ramach KINA DLA SENIORA w Łodzi. Po ciepłym przyjęciu przez
łódzkich seniorów zdecydowaliśmy się powrócić do Łodzi – nasz drugi seans w tym mieście
odbył się 14 września 2018 w Kinie Szpulka
w Łódzkim Domu Kultury.
Na pokaz filmu 303. Bitwa o Anglię przybyło
107 osób. Z pewnością nie była to więc ostatnia wizyta Klubu Seniora DOM w Łodzi.

Jak co roku Fundusz Hipoteczny DOM organizuje dla
swoich Klientów uroczyste spotkania świąteczne
połączone z degustacją tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw. W tym roku zaplanowaliśmy cztery
takie spotkania:
●● 6 grudnia w Warszawie
●● 11 grudnia we Wrocławiu
●● 12 grudnia w Gdańsku
●● 13 grudnia w Poznaniu
Indywidualne zaproszenia na spotkania zostały wysłane do naszych Klientów pocztą. Oczywiście drobne
świąteczne upominki również jak co roku trafią do rąk
wszystkich Klientów Funduszu Hipotecznego DOM.

NOWA KAMPANIA TELEWIZYJNA FUNDUSZU
Po świętach Fundusz Hipoteczny DOM powraca do telewizji
z nową kampanią reklamową. Premiera naszego zupełnie
nowego filmu reklamowego zaplanowana jest na 26 grudnia 2018.
Jego bohaterką jest aktywna kobieta 60+, która dzięki
rencie dożywotniej może na emeryturze nadal korzystać
z takich przyjemności jak fryzjer, kino czy wyjazd do sanatorium. Kampania Funduszu będzie widoczna w stacjach
TVN24 i TVP.
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10. urodziny
Funduszu
Hipotecznego
DOM
Dnia 31 października 2008 roku
w Warszawie Aktem Notarialnym powołany został do życia
Fundusz Hipoteczny DOM –
pierwsza w Polsce instytucja
wyspecjalizowana w świadczeniu usługi renty dożywotniej.
W tym roku obchodzimy więc
nasze 10. urodziny i z tej okazji
zapraszamy do poznania kalendarium rozwoju naszej instytucji
na przestrzeni tych 10 lat.
▪▪ 2008 – spółka pod nazwą
Fundusz Hipoteczny DOM
Sp. z .o. o. została 31.10.2008 r.
zarejestrowana w Warszawie.
▪▪ 2009 – Fundusz Hipoteczny DOM został członkiem
Konferencji Przedsiębiorstw
Finansowych (KPF), organizacji branżowej zrzeszającej
przedsiębiorstwa z rynku finansowego w Polsce. W tym
roku również ruszyły wypłaty świadczeń rentowych dla
pierwszych Klientów, którzy
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zawarli umowy z Funduszem
Hipotecznym DOM.

działy regionalne Funduszu
Hipotecznego DOM.

▪▪ 2010 – fundusz TOTAL FIZ
został głównym udziałowcem Funduszu Hipotecznego
DOM zapewniając finansowe
wsparcie, które pozwoliło na
intensyfikację działań promocyjnych i budowę sieci oddziałów w największych miastach
Polski.

▪▪ 2012 – Fundusz Hipoteczny
DOM S.A. wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie, dnia 29.11.2012
akcje Funduszu debiutują na
rynku New Connect GPW.

▪▪ 2011 – Fundusz Hipoteczny
DOM Sp. z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną pod
firmą Fundusz Hipoteczny
DOM S.A.
– W tym samym roku swoją
działalność rozpoczyna Klub
Seniora DOM działający pod
patronatem Funduszu i oferujący Seniorom rozmaite aktywności kulturalno-edukacyjne.
– W telewizji debiutuje pierwsza ogólnopolska kampania reklamowa Funduszu, a w ośmiu
miastach pojawiają się od-

▪▪ 2013 – Kolejne ogólnopolskie
kampanie reklamowe w TV
wzbudzają duże zainteresowanie usługą renty dożywotniej,
a redakcja “Strefy Gospodarki”
(dodatku do Dziennika Gazety
Prawnej) przyznaje Funduszowi tytuł Rynkowego Lidera
Innowacji 2013 roku.
▪▪ 2014 – Poprzez dwie prywatne
emisje obligacji Fundusz pozyskuje nowe środki na dalszy
rozwój działalności.
▪▪ 2015 – Fundusz przeprowadził pierwsze całościowe
badanie satysfakcji Klientów

wykorzystując m.in. wskaźnik
NPS (Net Promoter Score) wg
metodologii Bain & Company
i Satmetrix. Uzyskany wynik 35
oznacza, że większość naszych
Klientów to aktywni promotorzy polecający Fundusz swoim
znajomym.
– Do obrotu na rynku Catalyst GPW dopuszczone zostały
obligacje wyemitowanie przez
Fundusz Hipoteczny DOM
S.A. S.K.A.
▪▪ 2016 – Czwarty rok z rzędu Fundusz Hipoteczny DOM został
wyróżniony przez Konferencję
Przedsiębiorstw Finansowych
Certyfikatem Etycznym. Tym
samym spółka po raz kolejny
udowodniła, że w swoich działaniach kieruje się najwyższymi
standardami etyki.
▪▪ 2017 – Fundusz udostępnił
w sieci WWW swoją nową stronę internetową, która umożliwia
m.in. samodzielną kalkulację
renty w specjalnym Kalkulatorze, a także dostosowana
jest do urządzeń mobilnych.
– Wydawany przez Funduszu
od 2010 r. kwartalnik “Życie Seniora” wzbogaca się o internetowy portal dostępny pod adresem: www.zycieseniora.com.
– W lipcu ruszyła nowa
kampania reklamowa w TV,
w której występują prawdziwi
Klienci Funduszu Hipotecznego DOM rekomendujący tę
usługę innym Seniorom.
▪▪ 2018 – Fundusz kontynuuje
intensywne działania reklamowe w TV, internecie, a także
w poczytnych tytułach prasowych takich jak m.in. “Fakt”,

“Super Express”, “Życie na Gorąco” czy “Twoje Imperium”.
– Łączna kwota wypłaconych przez Fundusz świadczeń rentowych przekroczyła wartość 10 milionów zł.
– Kolejne edycje cyklicznej
akcji KINO DLA SENIORA,
realizowanej w ramach Klubu
Seniora DOM, przyciągają do
kin w Warszawie, Gdańsku,
Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Łodzi

łącznie ponad 650 Seniorów
na bezpłatne seanse takich
filmowych hitów jak “Twarz”,
“Zimna Wojna” czy “303. Bitwa
o Anglię”.
10 lat za nami, ale Fundusz Hipoteczny DOM na pewno nie
zamierza spocząć na laurach
– cały czas zabiegamy o uregulowanie rynku oraz pracujemy
nad rozbudowaniem naszej
oferty dla osób 60+.
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nie mam czasu przygotowywać pełnowartościowego
jedzenia, łatwiej sięgnąć po suplement. Pamiętajmy
jednak, że zawsze lepszym rozwiązaniem jest zdrowa,
zbilansowana dieta, bo przyswajanie przez organizm
witamin i minerałów z naturalnych produktów jest
zawsze bardziej skuteczne.

niewiadomego pochodzenia (pacjenci chcą tani produkt, dlatego są to często chińscy dostawcy), produkty
mogą być zanieczyszczone, po wprowadzeniu na
rynek nie ma nad nimi kontroli.

Jakie suplementy diety najczęściej kupują osoby
po sześć dziesiątym roku życia?

Całkowicie nie, nie każdy ma możliwość korzystania
ze słońca na tyle, żeby zapewnić sobie możliwość
syntezy witaminy D3. U niektórych osób występują zaburzenia wchłaniania niektórych elektrolitów
i samo racjonalne żywienie też nie wystarczy. Osoby nie jedzące mięsa również mogą potrzebować
suplementacji. Z niektórych suplementów można
oczywiście zrezygnować, po zmianie diety np. z suplementów z błonnikiem. Suplementy służą nam
również do profilaktyki, nie każdy ma czas i możliwość robienia np. własnych syropów np. z bzu
czarnego, lipy lub sosny.

Bardzo często seniorzy suplementują potas i magnez.
Głównie dlatego, że większość z nich bierze leki na
nadciśnienie o działaniu moczopędnym, a elektrolity
w 90 % wydalane są przez nerki. Również z powodu narażenia się na częstsze złamania i choroby
kości seniorzy chętnie suplementują Calcium oraz
witaminę D.

Na co Senior powinien zwrócić uwagę sięgając
po suplement diety?

W telewizji i radiu aż roi się od reklam prezentujących rozmaite suplementy diety. Polacy często ulegają wizjom roztaczanym w reklamach tych specyfików i kupują kolejne preparaty z nadzieją, że pomogą im one wyleczyć różne realne
i urojone schorzenia. O suplementy diety zapytaliśmy więc jedną z warszawskich farmaceutek.

Suplementy diety
– czy warto je kupować?
Czym różni się suplement diety od leku?

stracji Produktów Leczniczych. Suplement diety to
Leki maja leczyć dolegliwości, suplementy diety środek spożywczy, a więc ich nadzorem zajmuje się
służą do wspomagania naszego zdrowia, do uzu- Inspektorat Sanitarny.
pełniania niedoborów w organizmie. Powtórzmy to
raz jeszcze: suplement diety to z definicji wyłącznie Dla kogo są suplementy diety?
środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie Głównie dla osób, które zmagają się z niedoborem
normalnej diety. Suplementy nie leczą
witamin czy minerałów. W tej chwili znajdziemy na
i nie mogą zastąpić leków. Lek przed dopuszczeniem rynku suplementy diety praktycznie na wszystko.
do obrotu przechodzi badania, podlega kontroli Takie jest zapotrzebowanie, ludzie chcą utrzymać
przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny pod dobrą sylwetkę, zdrowy wygląd włosów, skóry. Żyjemy
kątem jakości oraz podlega kontroli Urzędu Reje- bardzo intensywnie, szybko, dlatego większość osób

6

Przede wszystkim na dublowanie składników. Osoby
starsze poszukują leków na wszystko, podatne są
na reklamy, często przychodzą do apteki i proszą
o reklamowaną nowość a stosują już takie same
środki tylko pod inną nazwą. Oprócz dublowania składników warto zwrócić uwagę, że jedne ze
składników mogą hamować wchłanianie drugich lub
niepotrzebnie nasilać działanie leków, które starsze
osoby już przyjmują.

Czy suplement diety można zastąpić
naturalnymi składnikami?

Pamiętajmy zatem o tym, że suplementy
bywają potrzebne, tylko trzeba je stosować z umiarem i ze świadomością co zawierają. Jeśli mamy jakieś wątpliwości to
najlepiej zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

Czy suplement diety można
przedawkować?

Oczywiście, że tak. Najczęściej
kupowana witamina C oprócz
objawów takich jak biegunka,
może mieć szkodliwy wpływ na
nerki. Często brany potas stosowany w nadmiarze spowalnia akcję
serca, więc jeśli pacjent wykupuje
potas na receptę to nie powinien
kupować w tym samym czasie
suplementu na tak zwane skurcze. Nawet jeśli nie przedawkujemy składników suplementu to
można się od nich uzależnić. Jest
grono osób, które kupuje i stosuje
jednocześnie kilka suplementów
na różne dolegliwości. Część suplementów może pochodzić z roślin
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PORADA PRAWNA

Umowa renty
dożywotniej

Z osobą fizyczną czy z instytucją?
– 5 najważniejszych różnic
Na wstępie warto zaznaczyć, że ok. 99 proc. umów o dożywocie dotyczących nieruchomości jest zawierana w Polsce
przez osoby fizyczne: krewnych, sąsiadów, znajomych, ale również osoby zupełnie obce, czasem także przez niewyspecjalizowane lokalne firmy. Liczba takich umów wciąż rośnie.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w latach 2008-2017 zawarto ich
75 tysięcy*. Z informacji napływających z notariatu wynika jednak, że co piąta tego
typu umowa jest unieważniana, a to z kolei oznacza, że tylko w 2017 roku unieważniono ok. 2000 umów. To bardzo
dużo, zwłaszcza, że te osoby mogłyby być obsłużone w ramach
profesjonalnej usługi oferowanej przez Fundusz Hipoteczny
DOM, co gwarantowałoby im
bezpieczeństwo, rzetelną wycenę nieruchomości i ocenę ryzyka. Te osoby nie musiałyby tracić nerwów, zdrowia i środków
finansowych na spory sądowe.
Na co zwrócić uwagę podpisując umowę renty dożywotniej?
Czym może różnić się umowa
zawarta z osobą fizyczną od tej,
którą zawieramy z profesjonalnym funduszem hipotecznym?
– Zachęcamy Państwa do zapo-
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znania się z pięcioma głównymi
różnicami opisanymi poniżej.

Różnica nr 1. Strony umowy
i gwarancja jej przestrzegania
Zdarza się, że umowa renty dożywotniej jest podpisywana przez
osoby indywidualne lub nieprofesjonalne podmioty, które nie
mają ani wiedzy, ani narzędzi
potrzebnych do właściwej wyceny nieruchomości, oszacowania wysokości renty dożywotniej,
a przede wszystkim zawarcia
w umowie zapisów, które będą
chroniły interesy seniora. W takich przypadkach stroną umowy
nie jest profesjonalna instytucja finansowa, lecz nasz sąsiad,
znajomy lub ktoś zupełnie obcy,
kto w zamian za przepisanie prawa własności do nieruchomości, obiecuje wypłatę świadczeń
i często również opiekę. – Warto
sprawdzić wiarygodność takiej
osoby i zastanowić się, czy zagwarantuje nam dożywotnią opiekę

i wypłatę świadczeń. Odpowiednie zapisy zapewniające świadczenia muszą oczywiście znaleźć
się w umowie. W kampanii edukacyjnej zrealizowanej ze środków unijnych, która wystartuje
jesienią, przedstawiono seniorkę,
która podpisała umowę z sąsiadem. Nie skonsultowała z nikim
umowy, nie zrozumiała wielu zapisów, nie zadbała również o to,
by wysokość renty ustalana z sąsiadem „ustnie” została wpisana do umowy. Seniorka straciła
mieszkanie polegając tylko i wyłącznie na zaufaniu, a „życzliwy” sąsiad po pewnym czasie po
prostu przestał wypełniać umowę.
Uczulamy seniorów, by nie działali w ten sposób, by nie opierali swojej decyzji tylko i wyłącznie na zaufaniu – mówi Robert
Majkowski. Niezależnie od tego,
czy podpisujemy umowę z osobą fizyczną, czy z firmą – należy sprawdzić ich wiarygodność.
W przypadku przedsiębiorstw

warto zweryfikować, czy firma
jest wpisana do KRS lub innego rejestru, jakie są jej wyniki
finansowe, czy jest notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych (co zwiększa jej wiarygodność), czy przynależy do
stowarzyszeń branżowych, czy
przestrzega zasad dobrych praktyk rynkowych lub innych kodeksów etycznych oraz jakie są
opinie na temat tej firmy wśród
innych klientów.

Różnica nr 2. Procedura,
wycena i dokumenty
Jak powinna wyglądać bezpieczna procedura związana z podpisaniem umowy renty dożywotniej? – W naszym przypadku taki
proces trwa przeważnie kilka miesięcy. W tym czasie dokonujemy
wstępnej wyceny nieruchomości,
przygotowujemy prognozę renty
dożywotniej, przedstawiamy propozycję umowy, a następnie podpisujemy umowę przedwstępną
i zbieramy wszystkie dokumenty
potrzebne do podpisania umowy
przyrzeczonej. Zanim podpiszemy z klientem umowę przyrzeczoną powoływany jest niezależny
rzeczoznawca majątkowy, który przygotowuje operat z wyceną
nieruchomości, a sama umowa
przyrzeczona jest podpisywana w formie aktu notarialnego –
mówi Robert Majkowski z Funduszu Hipotecznego DOM. – Do
oszacowania wartości świadczenia, które będzie wypłacane seniorowi, wykorzystujemy złożony
model opracowany przez aktuariuszy i specjalistów z szeroką
wiedzą finansową i prawną. Takich kompetencji nie posiadają
niestety osoby prywatne – dodaje. W przypadku umów za-

wieranych przez osoby prywat- Dzięki służebności osobistej
ne i podmioty nieprofesjonalne, mieszkania senior jest uprawwiele elementów tego procesu niony do dożywotniego korzyw ogóle się nie wydarza lub jest stania z lokalu. Senior może też
przeprowadzona nieprawidłowo. przyjąć na mieszkanie dzieci
Niewłaściwie kalkulowana jest (małoletnie), małżonka i inne
wysokość świadczenia, często osoby, ale w ostatnim przypadjest ona nieracjonalnie zawy- ku – tylko pod warunkiem, że
żona, co powoduje, że po pew- są przez niego utrzymywane
nym czasie seniorzy otrzymują lub niezbędne do prowadzeniepełne świadczenia niezgod- nia gospodarstwa domowego.
ne z umową lub nie otrzymują Co ważne, służebność osobiich wcale. Obowiązki opiekuń- sta mieszkania jest ustanawiana
cze często nie są dotrzymywane, również przez notariusza, a odpodobnie jak inne zapisy umowy. powiednie zapisy mogą znaleźć
się w księdze wieczystej nieruRóżnica nr 3. Konstrukcja
chomości. Warto podkreślić, że
umowy i najważniejsze zapisy służebność osobista nie jest praPamiętajmy, że renta dożywotnia wem zbywalnym. Nie można jej
opiera się na instytucji Dożywo- zbyć (sprzedać) ani przenieść
cia (Kodeks Cywilny, art. 908- na inną osobę.
916) lub umowie Renty (Kodeks
Cywilny, art. 903-907). Umowa Różnica nr 4. Wysokość
powinna być zawarta w formie świadczeń i gwarancja ich
aktu notarialnego, a jej konstruk- wypłacania
cja powinna gwarantować Senio- Wiele słyszy się, że osoby pryrowi bezpieczeństwo, prawo do watne, które zaoferowały sebezpłatnego korzystania z nieru- niorom świadczenia w zamian
chomości oraz dożywotnią wy- za prawo własności do nierupłatę świadczeń. – Profesjonalna chomości, proponowały wyższą
usługa jest skierowana do Senio- kwotę aniżeli fundusze hiporów, którzy posiadają dom lub teczne. Warto jednak pamiętać,
mieszkanie. W zamian za przeka- że wysokość świadczeń wylizanie spółdzielczego prawa wła- czana w funduszach hipoteczsnościowego do lokalu lub prawa nych zależy od wielu czynników
własności do nieruchomości, Se- – przede wszystkim oczekiwanior otrzymuje comiesięczne i do- nej długości życia, na którą –
żywotnie świadczenie pieniężne, podobnie jak przy ustalaniu
ale co najważniejsze – zachowuje świadczeń emerytalnych wydożywotnie prawo do mieszkania płacanych przez ZUS – wpływ
w dotychczasowym lokum. Zapis ma wiek i płeć seniora. Ważna
o służebności osobistej mieszka- jest również wartość nieruchonia lub prawo do korzystania są mości, która będzie przedmiozatem jednym z najważniejszych tem umowy. Rozpiętość kwot
warunków, które powinny znaleźć jest bardzo duża, tak samo jak
się w takiej umowie – podkreśla różne są ceny nieruchomości
Robert Majkowski z Funduszu – zależnie od lokalizacji i stanHipotecznego DOM.
dardu mieszkania, czy domu.
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Seniorzy mogą otrzymać mie- Różnica nr 5. Zaniechanie
prywatnymi do umowy często
sięcznie od kilkuset do kilku obowiązków i rozwiązanie
wpisywana jest niższa wartość
świadczeń niż ta, na którą umótysięcy złotych. – Wysokość umowy
wypłacanych świadczeń jest Jeśli jedna ze stron nie wywią- wiły się strony lub pomijane są
ważna, lecz jeszcze ważniejsza zuje się z obowiązków okre- zapisy dotyczące opieki czy słujest gwarancja ich wypłacania ślonych w umowie (np. Senior żebności osobistej mieszkania,
aż do śmierci. Fundusze hipo- nie otrzymuje świadczeń pie- a wówczas Seniorowi może być
teczne wypłacają świadczenia niężnych lub innych świadczeń trudniej wykazać, że druga strodożywotnio, niezależnie od tego, określonych w umowie o doży- na nie wywiązuje się ze swoczy senior będzie żył 5, 10, czy wocie) to ma prawo wytoczyć ich obowiązków. Pamiętajmy, że
25 lat. To zobowiązanie, któ- powództwo o zasądzenie tychże umowa o dożywocie lub umowa
rego osoby prywatne mogą nie świadczeń (w przypadku świad- renty to poważne zobowiązanie

Przepis z tradycją
Świąteczne ciasteczka korzenne
Składniki:

unieść, zwłaszcza w tak długiej
perspektywie czasu – podkreśla
Robert Majkowski. Warto dodać, że profesjonalne firmy waloryzują wypłacane świadczenia,
co również wymaga odpowiednich kompetencji do prawidłowego wyliczenia świadczenia.

czeń pieniężnych), a nawet może
wystąpić o odszkodowanie za
nienależyte wykonanie umowy. W wyjątkowych przypadkach umowa ta może zostać rozwiązana przez sąd. Oczywiście
warto tu wspomnieć, że w umowach zawieranych z osobami

na wiele lat – nie warto ryzykować zawarcia takiej umowy
z kimś, kto nie ma ani kompetencji, ani wiedzy, a bardzo często i pieniędzy do wypełnienia
zobowiązania w horyzoncie kilkunastu, a nierzadko kilkudziesięciu lat.

* Akty notarialne w latach 1991-2017, dane Ministerstwa Sprawiedliwości na dzień 15.06.2017.
Źródło: https://danepubliczne.gov.pl/dataset/akty-notarialne
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•
•
•
•
•
•
•
•

500 g mąki pszennej
250 g margaryny lub masła
200 g cukru
pół łyżeczki proszku do pieczenia
2x cukier waniliowy
2 jajka
2 przyprawy do piernika
2 łyżki imbiru

•
•
•
•

2 łyżeczki cynamonu
starta skórka z cytryny
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
2 łyżki miodu (jeśli dodajemy miód, mąki
musi być troszkę więcej, tak aby ciasto nie było
mokre i klejące, a dobre do rozwałkowania)
• Opcjonalnie można dodać kilka łyżek kakao
oraz drobno pokrojone orzechy i migdały.

Wykonanie:
• Mąkę i imbir należy przesiać, następnie dodać proszek do pieczenia, cukier, cukier waniliowy,
skórkę z cytryny oraz pozostałe przyprawy. Wszystko dokładnie wymieszać oraz dodać margarynę lub masło i dokładnie posiekać nożem. Później należy wbić jajka, wymieszać i zagnieść
ciasto. Na koniec uformować kulkę, zrobić w niej dziurkę i dodać miód – zagnieść dokładnie
raz jeszcze.
• Gotowe ciasto włożyć do lodówki na około 30 min. Po wyjęciu z lodówki rozwałkować na cienki placek i wycinać ciasteczka. Piec około 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.
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Polacy po 55. roku
życia mało aktywni
zawodowo
Z najnowszego rankingu PwC wynika, że Polska nadal zajmuje 30. miejsce na 35 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem poziomu wykorzystania potencjału osób po 55. roku życia
na rynku pracy.
Eksperci firmy doradczej PwC
szacują, że zwiększenie aktywności zawodowej osób powyżej 55. roku życia przyniosłoby
w długiej perspektywie 66 mld
dolarów wzrostu PKB. Gdyby
krajom OECD udało się zwiększyć stopę zatrudnienia tej grupy
do poziomu notowanego w Nowej Zelandii (76,1% w 2016 r.),
PKB tych państw w długiej

perspektywie wzrosłoby nawet w 2016 r. był na poziomie 61,2
o 3,5 biliona dolarów. Stopa za- lata (61 w 2015 r.).
trudnienia osób w wieku 55-64
w Polsce jest jedną z najniższych Na podium tej edycji rankingu
w badanych krajach i w 2016 r. niezmienne plasują się Islandia,
wyniosła 46,2% (wzrost z 44,4% Nowa Zelandia i Izrael. – Do
w 2015 r.), a grupie 65-69 ledwie 2050 roku liczba osób w OECD
9,9%. W porównaniu z poprzed- powyżej 55 roku życia zwiększy
nią edycją nieznacznie zmienił się o 50%, do poziomu ok. 538
się u nas także średni efektywny mln. To, że żyjemy dłużej, jest
wiek wyjścia z rynku pracy, który dobrą wiadomością, musimy
MIEJSCE W RANKINGU PWC
GOLDENAGE INDEX
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NR

KRAJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(…)
30.
(…)
35.

ISLANDIA
NOWA ZELANDIA
IZRAEL
ESTONIA
SZWECJA
JAPONIA
KOREA POŁUDNIOWA
NORWEGIA
USA
CHILE
POLSKA
TURCJA

jednak już teraz zastanowić się
nad finansowymi i społecznymi aspektami starzejącego się
społeczeństwa. Wspólne wysiłki
rządów i pracodawców powinny
zmierzać w kierunku wypracowania spójnej i skutecznej
strategii, zachęcającej starsze
pokolenia do pozostawania
na rynku pracy dłużej. Będzie
to miało pozytywny wpływ
zarówno na wzrost PKB, siłę
nabywczą konsumentów, a także wpływy z podatków. Może
również przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych poprzez
utrzymywanie ich aktywności
psychicznej i fizycznej – mówi
Anna Szczeblewska,
partner w PwC. Spośród krajów Europy
Środkowo-Wschodniej najwyższe miejsce
w rankingu Golden
Age Index zajmuje Estonia (miejsce 4.). Na
12. miejscu znajduje się
Łotwa, a na 20. Czechy.
Widać więc wyraźnie,
że pod względem aktywności zawodowej
osób 55+ Polska w odstaje nawet od krajów
o podobnej historii
i tradycji kulturowej.

elastycznego podejścia do swoich ważne, bo nawet 20% miejsc
zadań i gotowości do przekwali- pracy w OECD, które obecnie
fikowania. Warto zwrócić uwagę, zajmują osoby powyżej 55 roku
że liderzy rankingu mogą po- życia, jest zagrożona automatychwalić się wskaźnikiem zatrud- zacją w ciągu kolejnej dekady.
nienia osób w wieku 55-64 na Dane w najnowszej edycji raporpoziomie aż 84% (Islandia) czy tu „Golden Age Index”, przygo78% (Nowa Zelandia) – podczas towywanego co roku przez PwC,
gdy w krajach z dołu rankingu obejmują pełne dane za 2016 rok.
wskaźnik ten wynosi zaledwie Ranking obejmuje wszystkie kra34% (Turcja) czy 38% (Grecja). je OECD i powstaje na podstawie
analizy kluczowych wskaźników
Wyniki najnowszego rankin- z określonymi wagami, tj.: stopa
gu pokazują, jak wiele krajom zatrudnienia osób w wieku 55-64
w naszym regionie pozostaje lata (waga wskaźnika 40%), stopa
do zrobienia w kwestii aktywi- zatrudnienia osób w wieku 65-69
zacji zawodowej starszych osób. lata (20%), różnica w zatrudnieCzęść odpowiedzialności powin- niu kobiet i mężczyzn w wieku
ni wziąć na siebie pracodawcy, 55-64 lata (10%), liczba umów

Autorzy raportu podkreślają, przygotowując przekonującą na część etatu (10%), zarobki na
że wykorzystanie sztucznej in- ofertę obejmującą zarówno umowie na cały etat – porówteligencji i automatyzacja pracy, elementy finansowe, jak też te nanie osób w wieku 55-64 do
stwarzają nie tylko ryzyka, ale ułatwiające codzienne wykony- 25-54 (10%), średni wiek wyteż szanse na powstanie no- wanie obowiązków – właściwą chodzenia osób z rynku pracy
wych miejsc pracy i jeszcze nie organizację biura, elastyczny sys- (5%) oraz udział osób w wieku
znanych dzisiaj zawodów. Dla tem pracy, a przede wszystkim 55-64 w szkoleniach (5%).
gospodarki najważniejsze jest ak- odpowiedni plan szkoleń, który
tywizacja starszych pracowników, pozwoli starszym pracownikom Artykuł powstał na podstawie najnowszej edycji
zachęcanie ich do ciągłego zdo- lepiej odnajdować się w cyfro- raportu Golden Age Index, przygotowywanego
bywania nowych kompetencji, wym świecie. To szczególnie co roku przez PwC.
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że przez całkowitą niezdolność do pracy rozumiemy niezdolność do jakiejkolwiek pracy. Natomiast
niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje
konieczność długotrwałej opieki i pomocy innej
osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, np. mycie, ubieranie się, jedzenie posiłków,
nabywanie żywności. Dodatku pielęgnacyjnego
nie otrzyma natomiast osoba, której przysługuje
prawo emerytalne, ale która przebywa w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym lub w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Wyjątkiem jest, gdy emeryt przebywa poza powyższymi placówkami przez
okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu – wówczas dodatek przysługuje. Dodatek pielęgnacyjny
podlega waloryzacji i od 1 marca 2018 r. wynosi
215,84 zł. Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od
podatku dochodowego i nie podlega egzekucji
sądowej oraz administracyjnej.

Na jakie świadczenia
socjalne mogą liczyć
polscy Seniorzy?

Nie wszyscy wiedzą, jaka pomoc przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku lub złego stanu zdrowia, nie
są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Osobom takim przysługują różne formy pomocy
świadczone głównie przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej.
Jedną z form takiej pomocy są usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak domy i kluby samopomocy oraz
w dziennych domach pomocy. Wyróżnia się dwa
rodzaje usług opiekuńczych:
▪▪ Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to
usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
▪▪ Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom
samotnym, które z racji choroby, wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych,
a nie mają nikogo, kto by się nimi zajął. To, na
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jak długo usługi opiekuńcze zostaną przyznane
i w jakim zakresie (np. przygotowanie posiłków,
zakupy, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
albo zwyczajne dotrzymanie towarzystwa), zależy każdorazowo od decyzji ośrodka pomocy
społecznej. Seniorzy, którzy wrócili do domu
po dłuższym pobycie w szpitalu lub przewlekle
chorzy, mogą się starać o pomoc pielęgniarki
opieki długoterminowej lub pielęgniarki opieki paliatywnej.
Kolejną formą pomocy jest dodatek pielęgnacyjny, który przyznawany jest z urzędu lub na
wniosek osoby zainteresowanej. Z urzędu otrzymuje
dodatek pielęgnacyjny osoba, która ukończyła 75.
rok życia. Na wniosek, mogą taki dodatek otrzymać
wyłącznie osoby, którym przysługuje świadczenie
emerytalne lub rentowe, nie ukończyły 75 lat, ale
zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy
oraz samodzielnej egzystencji. Należy zaznaczyć,

dla seniorów w postaci domów dziennego pobytu,
działających zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówki te stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych. Jak
otrzymać miejsce w DDPS?
1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.
2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie
swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
3. Zaczekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w Twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie
Twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.
4. Czekaj na decyzję dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

Inną formą pomocy, o którą może ubiegać się Senior jest zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje
on wyłącznie osobie, która ukończyła 75 lat, nie
przysługuje jej dodatek pielęgnacyjny i nie jest
umieszczona w instytucji, zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. Co do zasady zasiłek
pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony. Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny ma zostać podwyższony do kwoty 184,42 zł.
Pamiętajmy, że świadczenia pomocy społecznej
udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej
osoby. W stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu. Tryb przyznania takich świadczeń składa się z dwóch etapów: (1) zgłoszenie
wniosku o udzielenie pomocy i (2) sporządzenie
wywiadu środowiskowego i planu pomocy. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany przez
pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania
osoby ubiegającej się o pomoc i jest podstawą
udzielenia pomocy.

Z usług DDPS w pierwszej kolejności mogą
korzystać:
▪▪ emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia);
▪▪ osoby samotne lub osamotnione w rodzinie;
▪▪ osoby z niepełnosprawnością;
▪▪ osoby o niskich dochodach;
▪▪ osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.

Warto też pamiętać o możliwości skorzystania Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej jest obliczana w zależności od wysokości docho(DDPS). Poszczególne miejskie lub gminne ośrod- dów danej osoby (renty, emerytury) – wynosi od
ki pomocy społecznej oferują dodatkowe wsparcie 100% do całkowitego zwolnienia z odpłatności.

15

www.funduszhipoteczny.pl | infolinia: 801 005 801

Zaufaliśmy Funduszowi
i nie żałujemy tej decyzji

Do grona Klientów Fundusz
Hipotecznego DOM dołączyli Państwo półtora roku temu
– co Państwa skłoniło do zainteresowania się ofertą renty
dożywotniej?
Jakiś czas temu odwiedził nas
przyjaciel z młodości, który
obecnie na stałe mieszka w Anglii
i opowiedział nam o odwróconej
hipotece, która na Wyspach jest
bardzo popularnym rozwiązaniem wśród starszych osób. Nasz
znajomy sam korzysta z takiego
rozwiązania i dzięki temu może
sobie pozwolić na wygodniejsze
życie na emeryturze. Uznaliśmy
z mężem, że warto się zainteresować tym tematem, tym bardziej
że nasza jedyna córka mieszka
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na stałe za granicą Czy decyzja o zawarciu umowy
i nie jest zaintereso- z Funduszem była szybka?
wana dziedziczeniem Nie, absolutnie nie – początkowo
naszego mieszkania. wydawało nam się, że to świetny
Szukaliśmy informa- pomysł, ale później pojawiły się
cji w internecie, czy różne obawy i wątpliwości. Żona
w Polsce również przeczytała w gazecie historię
można skorzystać małżeństwa z Lublina – ci pańz takiej oferty. W ten stwo stracili swoje mieszkanie,
sposób trafiliśmy na bo przepisali je na nieuczciwego
stronę internetową sąsiada, który obiecywał im poFunduszu, a później moc na starość. Oczywiście dość
po rozmowie telefo- szybko po podpisaniu umowy
nicznej z infolinią, okazało się, że temu sąsiadowi
umówiliśmy się na zależało tylko na wykorzystaniu
spotkanie z Eksper- starszych ludzi i szybkim pozyskaniu nieruchomości.
tem Funduszu.
Jaka była główna motywacja,
żeby zainteresować się rentą
dożywotnią?
Musieliśmy zrobić remont
w mieszkaniu i wymienić kilka
sprzętów AGD, wzięliśmy na ten
cel kredyt i zależało nam, żeby
go jak najszybciej spłacić. Po
rozmowie z Ekspertem Funduszu okazało się, że w naszym
przypadku możliwa będzie też
jedna większa wypłata renty na
początku, która pozwoliłaby nam
spłacić ten kredyt. To było dla
nas bardzo ważne, bo nie chcieliśmy, żeby ten kredyt się za nami
ciągnął. To był więc argument,
który przeważył szalę.

Takie sytuacje rzeczywiście
zdarzają się, ale w jaki sposób
Ekspert Funduszu przekonał
Państwa, że umowa z Funduszem Hipotecznym DOM to
bezpieczne rozwiązanie?
Przede wszystkim Fundusz istnieje już 10 lat, jest spółką giełdową i ma wielu klientów, więc
gdyby działał w nieuczciwy sposób, to z pewnością dość szybko
by to wypłynęło. Sprawdzaliśmy
w internecie i nie znaleźliśmy
żadnych negatywnych opinii
ze strony Klientów Funduszu.
Po drugie, przedstawicielka
Funduszu przedstawiła nam
projekt umowy, w którym są

różne zabezpieczenia naszych może z tą różnicą, że nie musi- do okresu naszej młodości. Ze
interesów. Konsultowaliśmy my już pamiętać o opłatach za względów politycznych był to
go z prawnikiem i w praktyce czynsz, bo tym zajmuje się już ponury okres, ale człowiek był
oznacza to, że nikt nie może nas Fundusz – potrącając to z na- młody i teraz wspomina tamte
usunąć z tego mieszkania, bo szego świadczenia. Co ważne, czasy z sentymentem.
w księdze wieczystej mamy wpi- Fundusz zwraca też kwoty nadsane dożywotnie użytkowanie. płacone do spółdzielni z tytułu Do świąt zostało dosłownie kilA jeżeli chodzi o wypłatę renty, opłat na wodę i CO. W naszym ka tygodni – jakie mają Państwo
to gdyby Fundusz kiedyś przestał przypadku akurat za cały rok jest plany?
płacić, możemy zawsze skorzy- to zauważalna kwota pieniędzy. Tradycyjnie spędzimy je w domu,
stać z klauzuli „trzech siódemek”
na kolację wigilijną zapraszamy
i sądownie wyegzekwować nasze Ostatnio widzieliśmy się na do siebie znajomych – Danusię
świadczenia. Zaufaliśmy Fundu- pokazie filmu „Zimna Wojna” i Jurka, którzy mieszkają w bloku
szowi i nie żałujemy tej decyzji. w Kinie Helios, gdzie organizo- obok. Podobnie jak my, nie mają
waliśmy seans w ramach naszej w mieście żadnej bliskiej rodziny,
Wiele osób zastanawia się, czy akcji KINO DLA SENIORA – więc nawzajem się wspieramy. Ja
po podpisaniu umowy z Fun- często wychodzą Państwo do przygotuję moją osobistą specjalność czyli zupę grzybową, dodatduszem coś zmieni się w ich kina?
sytuacji, jako lokatorów. Ja- Może nie tak często, jak byśmy kowo będzie też rybka i pierogi
kie są Państwa spostrzeżenia chcieli, ale staramy się przy- z kapustą, a nasi przyjaciele jak
z perspektywy półtora roku od najmniej kilka razy w roku zwykle przyniosą ciasta, bo Dazawarcia umowy?
zorganizować sobie jakieś nusia jest prawdziwą mistrzynią
Szczerze mówiąc, to nie zauwa- atrakcje kulturalne. Ten cykl – szczególnie makowiec zawsze
żyliśmy żadnych zmian w naszej KINO DLA SENIORA to bar- wychodzi jej fenomenalnie!
sytuacji. Nasi sąsiedzi z bloku to dzo fajna inicjatywa Funduszu,
chyba nawet nie wiedzą, że nie a wybór filmu „Zimna Wojna” W takim razie, życzymy Pańjesteśmy już formalnymi właści- był dla mnie idealny, bo bar- stwu spokojnych i radosnych
cielami tego mieszkania. Żyjemy dzo chciałam zobaczyć ten Świąt oraz dużo pomyślności
sobie tak samo, jak wcześniej, no obraz i przenieść się w czasie w Nowym Roku!

Wywiady z innymi Klientami Funduszu Hipotecznego DOM mogą Państwo zobaczyć także na naszym kanale
na YouTube: www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM

Wywiad z panią Barbarą i panem Jerzym
– klientami Funduszu Hipotecznego DOM
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Rok 2018 upłynął pod znakiem kontrowersyjnego filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Kler”, który okazał się absolutnym hitem minionej jesieni i z wynikiem ponad 5 milionów sprzedanych biletów aktualnie jest nr 3 na liście
filmów, które po 1989 roku przyciągnęły najwięcej widzów do polskich kin. Czy w 2019 roku pojawi się jakiś film,
który dorówna popularności „Klerowi”? – Na razie trudno wyrokować, ale już w styczniu i lutym na ekrany wchodzi
kilka interesujących tytułów polskich i zagranicznych, którymi chcielibyśmy Państwa zainteresować.
„Maria, królowa Szkotów” (reż.
Josie Rourke) – planowana premiera: 25 stycznia 2019
To barwna opowieść o burzliwym życiu charyzmatycznej Marii Stuart – w tej roli dwukrotnie
nominowana do Oscara Saoirse
Ronan. W wieku 16 lat została
królową Francji, dwa lata później owdowiała. Sprzeciwiając się
tradycji, odmówiła ponownego
zamążpójścia. Wróciła do Szkocji, gdzie odzyskała należny jej
tron. Ale Szkocja i Anglia była
„Władca Paryża” (reż. Jeanwówczas pod władaniem kró-Francois Richet) – planowana premiera: 4 stycznia 2019 lowej Elżbiety I. Obie królowe
Uznawany za jednego z najlep- obserwowały swe poczynania
szych aktorów – Vincent Cas- z lękiem i fascynacją. Rywalki
sel w roli awanturnika,
przestępcy i uwodziciela w największej i najdroższej tegorocznej
francuskiej produkcji
Władca Paryża. Tajemnice na najwyższych
szczeblach władzy,
brutalne morderstwa
i mrok, który oblepia
jak smoła, czyli wszystko to, co kochają miłośnicy klimatycznych
kryminałów. Obok
Cassela zobaczymy
także piękną Olgę
Kurylenko oraz Augusta Diehla.
z tego wyrzutów. Dla szanowanej
chirurg – Teresy (Dorota Kolak)
każdy pretekst jest dobry, żeby
się napić. Alkoholu nie odmawia
sobie nawet w pracy, w szpitalu
dziecięcym, którego jest ordynatorem. Wkrótce, w życiu każdej
z kobiet nastąpią wydarzenia, po
których ich problem przybierze
na sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą
go w porę pokonać?

„Zabawa, zabawa” (reż. Kinga
Dębska) – planowana premiera:
4 stycznia 2019
40-letnia prokurator Dorota
(Agata Kulesza) pije, by – jak
sama mówi – „nie zwariować”.
Zasłaniając się immunitetem,
ukrywa wszystkie wykroczenia
popełnione „pod wpływem”. Skutecznie pomaga jej w tym mąż,
znany polityk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Maria
Dębska) lubi ostro imprezować,
ale świetnie się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej
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„Ciemno, prawie noc” (reż.
Borys Lankosz) – planowana
premiera: 22 marca 2019
Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci,

Fot.: kadr z filmu „Ciemno, prawie noc”

do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca po latach
w rodzinne strony, nieustępliwa
reporterka chce poznać rodziny
zaginionych i rozwikłać zagadkę,
wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa Alicja – dość
nieoczekiwanie – wpada na trop
dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały dekady
temu. Dążąc do odkrycia prawdy,
dziennikarka będzie musiała stawić czoła nowemu zagrożeniu
oraz temu, przed czym uciekała
przez całe dorosłe życie – tajemnicy swojego dzieciństwa
i szokującym sekretom własnej
rodziny. Z czasem ponura intryga kryminalna połączy w jedno
zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość, legendę zaginionego skarbu oraz losy samej Alicji, która
na swojej drodze zmierzy się
z czystym wcieleniem zła, jak
i zyska sojuszników, stojących po
stronie dobra. Mroczna i piękna sceneria miasta oraz okolic
zamku Książ dopełniają świat
barwnych i niebezpiecznych postaci, w którym nasza bohaterka
przestaje oceniać rzeczywistość
tak jak dotychczas…

Artykuł powstał na podstawie materiałów dystrybutorów: Kino Świat Sp. z o.o.,
Akson Dystrybucja Sp. z o.o. , Imperial CinePix Sp. z o.o., United International Pictures Sp z o.o.

Na co do kina w 2019 roku?

w miłości i władzy, silne kobiety świętego jelenia”), wyróżniony
w męskim świecie, toczyły pod- dwiema nagrodami na festiwalu
stępną grę, w której stawką była w Wenecji 2018. Początek XVIII
władza. I niezależność. Żadna wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami, ale
uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się
na rynku ananasów.
Na tronie zasiada
schorowana królowa
Anna (Olivia Colman),
a krajem zamiast niej
rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah
(nagrodzona Oscarem
Rachel Weisz). Z podziwu godnym oddaniem dogląda ona przy
tym rozkapryszonej
i porywczej królowej.
Na dwór przybywa
z nich nie godziła się na rolę ma- nowa służąca Abigail (nagrorionetki. Maria utrzymywała, że dzona Oscarem Emma Stone),
tron Anglii należy się jej, uznając która swym urokiem oczarowuje
suwerenność Elżbiety. Zdrada, Sarah. Sarah bierze Abigail pod
rebelia i spiski na obu tronach swoje skrzydła, a Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do
zmieniły bieg historii.
swych arystokratycznych korzeni. Ponieważ sprawy polityczne
„Faworyta” (reż. Yorgos
i prowadzenie wojny coraz barLanthimos) – planowana
dziej pochłaniają Sarah, Abigail
premiera: 8 lutego 2019
Najnowszy film Yorgosa Lan- stopniowo zajmuje jej miejsce
thimosa („Lobster”, „Zabicie u boku królowej Anny. Rozkwitająca przyjaźń z królową daje
Abigail szansę na spełnienie
swoich ambicji. Dziewczyna
dochodzi więc do wniosku, że
nie pozwoli, aby ktokolwiek lub
cokolwiek – czy byłaby to kobieta,
mężczyzna, polityka czy królik
– stanęło jej na drodze.
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Szanowni Czytelnicy,
Niech magiczna moc
Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie Państwu spokój i radość,
a Nowy Rok 2019 okaże się pomyślny
i wolny od trosk!
Redakcja Życia Seniora
oraz Zarząd i Pracownicy
Funduszu Hipotecznego DOM

