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W naszych rozmowach z Se-
niorami na temat renty do-

żywotniej często spotykamy się 
ze stwierdzeniem, że korzystniej 
jest sprzedać posiadane mieszka-
nie lub dom, kupić coś mniejszego 
i w ten sposób pozyskać dodatkowe 
środki finansowe.  Postanowiliśmy 
więc przeanalizować trzy możliwe 
scenariusze na wykorzystanie po-
siadanej nieruchomości – rzetel-

ne porównanie plusów i minusów 
znajdziecie Państwo w artykule 

„Dylemat Seniora”. Sezon letni to 
tradycyjnie czas wakacyjnych wy-
jazdów, ale czy warto czekać na 
ostatnią chwilę i tzw. oferty „last 
minute”? Może opłaca się także 
wcześnie planować nasz wyjazd 
i skorzystać z opcji „first minute”. 
Zachęcam również do zapoznania 
się z artykułem o piramidzie zdro-
wego żywienia u osób 60+ i mate-
riałem na temat nowej usługi Fun-
duszu – Srebrnej Linii.
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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. 
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Co nowego w Funduszu?

Film „Kurier” w wiosennej 
edycji KINA DLA SENIORA

Ponad 91% Klientów Funduszu  
ocenia nas dobrze i bardzo dobrze

Przedstawiamy nowego Eksperta Funduszu

W Funduszu Hipotecznym DOM wierzy-
my, że naszym najlepszym ambasadorem 
jest zadowolony Klient i z tego powodu co 
roku przeprowadzamy kompleksowe ba-
danie satysfakcji naszych Klientów. Bada-
nie to realizowane jest w formie telefonicz-
nej ankiety, a szansę na wyrażenie swojej 
opinii otrzymują wszyscy Klienci Fundu-
szu, którzy zgodzą się odpowiedzieć na na-
sze pytania. W tym roku ankiety zaczęliśmy 
przeprowadzać w marcu, a teraz mamy już 
ich pełne wyniki. Kolejny rok z rzędu mo-

W maju do zespołu ekspertów Funduszu 
Hipotecznego DOM dołączył Michał Czyż, 
który będzie działał na obszarze Mazowsza 
i województwa łódzkiego. Seniorzy z Warsza-
wy mieli okazję poznać już naszego nowego 
eksperta podczas niedawnego seansu KINA 
DLA SENIORA w Kinie Luna. Michał Czyż 
ma wszechstronne doświadczenie zawodowe 
z obszaru finansów i rynku nieruchomości. 

Warszawa – 21 maja,  
Kino Luna

Wrocław – 28 maja,  
Kino DCF

Kraków – 4 czerwca,  
Kino Pod Baranami

Gdańsk – 11 czerwca,  
Kino ŻAK

Ogółem w tej edycji naszej ak-
cji do kina wybrało się blisko  

300 Seniorów. 

W maju i czerwcu Klub Seniora 
DOM zorganizował 4 bezpłatne 

seanse kinowe filmu „Kurier” 
w ramach naszej cyklicznej 
akcji  KINO DLA SENIORA.  

Miło nam poinformować, że 
Fundusz Hipoteczny DOM 
ponownie znalazł się w  sza-
cownym gronie firm, które 
pozytywnie przeszły weryfi-
kację ankiet audytu etyczne-
go, dokonywaną co roku przez 
Komisję Etyki przy Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych 

Fundusz z Certyfikatem Etycznym za 2018 rok 

(KPF). Poniższy Certyfikat 
Etyczny KPF  jest potwierdze-
niem zgodności praktyk bizne-
sowych Funduszu z Zasadami 
Dobrych Praktyk KPF.  Certy-
fikat jest ważny do 31.03.2019 
roku.

żemy pochwalić się, że ponad 90% naszych Klien-
tów ocenia nas bardzo dobrze i dobrze, co świet-
nie obrazuje wykres. 
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Wynajęcie apartamentu w ośrod-
ku z  podstawową opieką to 
wydatek rzędu ok. 3-4 tys. zł 
miesięcznie.  Za wzmożoną 
opiekę (tzw. intensywną asy-
stę) trzeba zapłacić ok. 7-8 tys. 
zł. Luksusowy dom spokojnej 
starości to nie tylko 
specjalnie zaprojekto-
wane apartamenty, ale 
również strefa rehabi-
litacji, basen, kino czy 
możliwość zamówie-
nia różnego rodzaju 
usług np. sprzątania 
lub fryzjera. Oddziel-
ną kwestię stanowi 
profesjonalna opieka 
medyczna, zarówno 
dla seniorów, którzy 
są samodzielni, jak 
i  tych, którzy potrze-
bują stałego nadzoru. 

W Polsce obiektów w wysokim 
standardzie jest jeszcze niewiele. 
Na rynku nieruchomości królują 
w tej chwili biurowce i magazyny, 
ale za to rynek powierzchni han-
dlowych jest coraz bardziej nasy-
cony, dlatego wielu inwestorów 

zaczyna szukać alternatyw takich 
jak domy studenckie, mieszkania 
na wynajem, czy domy spokojnej 
starości. Czy polskich seniorów 
stać na taki wydatek? Czy są 
skłonni przeprowadzić się na 
stare lata? 

Komentarz Roberta Majkowskiego, 
Prezesa Funduszu Hipotecznego DOM

W pełni rozumiem zaintereso-
wanie, jakie budzą luksusowe 
domy spokojnej starości. Liczba 
emerytów wciąż rośnie. Z  da-
nych Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej wynika, 
że już w 2017 roku żyło w Polsce 
ponad 9 mln osób w wieku 60 
lat i  więcej. Prognozy na kil-
kanaście lub kilkadziesiąt lat 
wskazują, że społeczeństwo 
starzeje się i będzie się starzeć. 
Według analiz MRPiPS w 2050 
roku będzie 13,7 mln seniorów 
i będą oni stanowić ponad 40 
proc. ogółu ludności. Powstawa-
nie kolejnych domów opieki dla 
seniorów wydaje się być natural-

ną koleją rzeczy. Z jednej strony 
powstają placówki o umiarko-
wanym standardzie, z  drugiej 
strony – rośnie zainteresowanie 
usługami z wyższej półki. 

W  Stanach Zjednoczonych 
„senior housing” jest jednym 
z najszybciej rozwijających się 
segmentów rynku nieruchomo-
ści. W tej chwili polskie ośrodki 
znacznie odbiegają standardem 
od tych amerykańskich, czy 
europejskich. Polacy są jednak 
gotowi na usługi wysokiej ja-
kości zarówno mieszkaniowe 
(np. apartamenty dla aktywnych 
seniorów) jak i medyczne, czy 
opiekuńcze. Dobrym pomysłem 
mogą być również profilowane 
ośrodki specjalizujące się w róż-

Luksusowe kompleksy 
dla Seniorów w Polsce?

nych zaburzeniach pojawiających 
się z wiekiem (np. demencją).  

Pomimo dobrych prognoz oraz 
analiz dotyczących starzejącego 
się społeczeństwa dostrzegam 
dwie bariery, które mogą mieć 
wpływ na „senior housing” 
w Polsce. Po pierwsze – stereo-
typy i postrzeganie zarówno sa-
mych domów spokojnej starości, 
jak i pobytu w tychże ośrodkach. 
W  Polskich obiektach, które 
często nie mogą pochwalić się 
wysokim standardem, brakuje 
niejednokrotnie profesjonalnej 
opieki medycznej, czy nowocze-
snego sprzętu rehabilitacyjnego, 
a jedyną rozrywką wydaje się być 
telewizor zamontowany w sali. 
Być może dlatego domy spokoj-

Domy spokojnej starości w wysokim 
standardzie. Czy Polaków na nie stać?

Jedna z polskich firm zamierza wybudować w Palm Beach na Florydzie luksusowy dom spokojnej starości1.  W kom-
pleksie dla seniorów, który będzie pozbawiony barier architektonicznych znajdzie się ponad 100 apartamentów, za-
równo dla osób samodzielnych, jak i tych, które potrzebują opieki. W Stanach Zjednoczonych liczba takich obiektów 
wciąż rośnie, a tzw. „senior housing” jest segmentem rynku nieruchomości, który wciąż się rozwija. Staje się również 
coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM przekonuje, że 
polski rynek jest gotowy na najwyższy poziom opieki nad seniorami. Problemem wciąż pozostają jednak pieniądze. 
Polskie emerytury są tak niskie, że wielu emerytów nie stać na codzienne leczenie, rehabilitację czy ośrodek spokoj-
nej starości o umiarkowanym standardzie, nie mówiąc o tym luksusowym. 
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nej starości są po prostu określa-
ne jako „domy starców”, a pobyt 
w takich miejscach kojarzy się 
seniorom z najwyższą koniecz-
nością. Dla takich warunków, 
bezradności oraz samotności 
seniorzy nie chcą opuszczać 
swoich mieszkań, kierując się 
zasadą, że „starych drzew się nie 
przesadza”. Drugą barierą są ni-
skie emerytury. Z danych GUS 
wynika, że średnia emerytura 
w Polsce oscyluje na poziomie 
ok. 2500 zł brutto, a to oznacza, 
że polskich seniorów zwyczajnie 
nie stać na wydatek rzędu 3-4 
tys. zł miesięcznie, nie mówiąc 
o 7-8 tys. zł. Polskich seniorów 
nie stać często nawet na leki.  

Dobrym pomysłem może być 
korzystanie z pieniędzy zamro-
żonych w mieszkaniu, czyli hi-
poteka odwrócona, popularna 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii. 
W zamian za przekazanie pra-
wa własności do nieruchomości 
senior otrzymuje comiesięczną 
rentę dożywotnią, ale pozostaje 
właścicielem lokalu aż do swojej 
śmierci. Może podjąć decyzję, 
czy będzie w nim nadal miesz-
kał, czy przeniesie się do domu 
spokojnej starości, który będzie 
finansował np. z emerytury oraz 
comiesięcznej renty dożywotniej. 
Będzie miał jednak wciąż świa-
domość, że ma plan B. Będzie 
miał świadomość, że jego miesz-
kanie na niego czeka i zawsze 
może do niego wrócić. A to dla 
seniorów ważna perspektywa. 

1. Polska firma Metropolitan Investment (MI) 
chce wybudować kompleks dla seniorów w miej-
scowości Tequesta, w hrabstwie Palm Beach na 
Florydzie. Źródło: Puls Biznesu, Amerykański sen 
o seniorach, 21.03.2019

SREBRNA LINIA 
Nowa usługa informacyjna  
dla Seniorów

W ubiegłym roku Fundusz Hipoteczny DOM zdecydował się wprowadzić nową usługę 
dla swoich Klientów – SREBRNA LINIA to telefoniczna pomoc informacyjna, która 
może się przydać w wielu codziennych sytuacjach. 
W pierwszej fazie usługę udostępniliśmy tylko klientom Funduszu, ale obecnie 
przyjmujemy także telefony od osób wstępnie zainteresowanych rentą dożywotnią. 
A więc jeśli mają Państwo potrzebę porozmawiania z naszym konsultantem, to 
zapraszamy do kontaktu – tel. 530 000 344.

Czym jest SREBRNA LINIA Funduszu?
SREBRNA LINIA to telefon pomocy 
informacyjnej dla Seniorów. Udostępnia-
my Państwu naszych wykwalifikowanych 
konsultantów, którzy pomogą znaleźć 
potrzebne informacje lub doradzą, gdzie 
w Państwa miejscu zamieszkania można 
znaleźć potrzebną pomoc. SREBRNA 
LINIA przeciwdziała też internetowe-

mu wykluczeniu osób starszych – jeśli 
poszukują Państwo informacji, które 
dostępne są w internecie, to nasi kon-
sultanci pomogą je Państwu znaleźć. 

Kto może zadzwonić na SREBRNĄ 
LINIĘ?
SREBRNA LINIA stworzona została 
z myślą o osobach w wieku 60+ 

Jest to bezpłatna usługa przede 
wszystkim dla Klientów Fun-
duszu Hipotecznego DOM, ale 
chętnie pomagamy również oso-
bom, które są w trakcie rozmów 
z  Funduszem lub są wstępnie 
zainteresowane ofertą Funduszu. 

W jakich sprawach SREBRNA 
LINIA może pomóc?
Srebrna Linia oferuje między 
innymi:

 ● Serwis awaryjny – jeśli po-
jawią się problemy techniczne 
w domu wystarczy zadzwo-
nić, a nasz konsultant pod-
powie, jak najlepiej usunąć 
awarię oraz może pomóc 
w znalezieniu odpowiedniego 
fachowca w Państwa mieście.

 ● Usługi informacyjne – 
wyszukiwanie informacji 
o  służbie zdrowia (np. ad-
resy i godziny pracy placó-
wek medycznych), informacji 
o rozrywkach i wydarzeniach 
kulturalnych (np. repertuar 
kin, teatrów), informacji 
transportowych (np. rozkład 
jazdy pociągów), informacji 
o  ośrodkach pomocy spo-
łecznej (nr tel., adresy, go-
dziny pracy).

 ● Porady prawne i inne – np. 
prawo spadkowe, pełnomoc-
nictwa, prawa konsumenta. 
Nasi konsultanci doradzają 
też, gdzie należy zadzwonić 
lub zgłosić się w danym mie-
ście, by uzyskać bezpłatną 
poradę prawną.

Jak mogę skontaktować się ze 
SREBRNĄ LINIĄ?
Srebrna Linia dostępna jest w dni 
robocze w godz. 9:00-17:00 pod 

numerem telefonu: 530 000 344 
(koszt połączenia wg taryfy Pań-
stwa operatora). Zapraszamy do 

Zawsze staramy się pomóc...
Wywiad z Luizą Ogrodnik, kierownikiem obsługi klienta 
SREBRNEJ LINII

Życie Seniora: Luizo, opowiedz proszę naszym czytelnikom, 
jak narodził się pomysł powołania do życia Srebrnej Linii?
Luiza Ogrodnik: Konsultanci naszej Infolinii zawsze są bardzo 
empatyczni i starają się pomóc osobom, które do nas dzwo-
nią. Jednak standardowa infolinia Funduszu nastawiona jest 
na wypełnianie wniosków z osobami, które zainteresowane 
są otrzymaniem kalkulacji renty dożywotniej i na tym kon-
centrują się konsultanci infolinii Funduszu. W rozmowach 
z seniorami zauważaliśmy ponawiające się zapotrzebowanie 
na taką usługę informacyjną, więc postanowiliśmy ją wyod-
rębnić i w ten sposób narodziła się Srebrna Linia.
W jakich sprawach Seniorzy najczęściej dzwonią na Srebr-
ną Linię?
Często dzwonią do nas osoby, które nie posiadają dostępu do 
internetu lub po prostu nie potrafią same znaleźć pomocy, 
adresu czy telefonu do jakiejś instytucji czy urzędu. Pojawiają 
się też pytania związane z eksploatacją mieszkania – np. ktoś 
chciał wymienić stare, nieszczelne okna w mieszkaniu, ale nie 
wiedział jak się za to zabrać i jakie mogą być koszty. Pomo-
gliśmy więc znaleźć kilka lokalnych firm i przygotowaliśmy 
porównanie cen. 
A jak wygląda kwestia pytań z obszaru prawnego?
Takie kwestie rzeczywiście bardzo często przewijają się w na-
szych rozmowach z seniorami i zawsze staramy się pomóc 
lub przynajmniej pokierować, gdzie taką pomoc Senior może 
otrzymać. Niestety świadomość obowiązujących w Polsce prze-
pisów prawa jest bardzo niska i wiele osób nie ma pojęcia 
o tym, jak chociażby działa prawo spadkowe. Bardzo często 
trafiamy na osoby, które po śmierci małżonka nie przeprowa-
dzają postępowania spadkowego, bo wydaje im się, że nie ma 
takiej potrzeby. Żyją w przeświadczeniu, że są właścicielami 
swoich mieszkań, a tymczasem po zmarłym małżonku udział 
w mieszkaniu odziedziczyło także np. dziecko z pierwszego 
małżeństwa. W takich sytuacjach podpowiadamy, jak można 
wyprostować sytuację prawną, jak najszybciej przeprowadzić 
postępowanie, gdzie udać się, by uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną w danym mieście. 

kontaktu – dzwoniąc proszę się 
powołać na SREBRNĄ LINIĘ. 
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nie – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Wizyta w biurze podróży – kto pierwszy ten 
lepszy
Emeryci, którzy decydują się na korzystanie z oferty 
biur podróży chętnie wybierają lokalnych organi-
zatorów turystycznych albo tych dużych, znanych 
i sprawdzonych. Badania potwierdzają również, że 
przy wyborze miejsca kierują się najczęściej odle-
głością i zdecydowanie kosztem wyjazdu1. Mogło-
by się wydawać, że takie ograniczenia oznaczają 
konieczność rezygnacji z niektórych ofert. Otóż 
niekoniecznie. Coraz popularniejsze w  ofercie 
touroperatorów są wyjazdy „first minute”, czy-
li przedsprzedaż wakacji w atrakcyjnych cenach 
nawet na kilka miesięcy przed terminem wyjazdu. 

Badania pokazują, że takie oferty stają się coraz 
bardziej popularne wśród Polaków. Polska Izba 
Turystyki w raporcie „Zagraniczne wakacje Pola-
ków” podaje, że w 2017 roku aż 8 proc. badanych 
zadeklarowało gotowość do rezerwacji pobytu 
nawet na rok przed wyjazdem2. 

Oferty wyjazdów „first minute” w biurach podróży 
kuszą przede wszystkim dużymi rabatami. Pierw-
sze grudniowe i styczniowe przedsprzedaże oferty 
letniej (czerwiec – sierpień) to zniżki nawet do 
20 – 30 proc.3 Jednak nie tylko o rabaty chodzi… 
Warto pamiętać, że przy rezerwacji wyjazdu first 
minute mamy do dyspozycji pełną ofertę katalo-
gową organizatora, a nie – jak w przypadku po-
pularnych last minute – wybór wyłącznie spośród 
niesprzedanych jeszcze propozycji, bądź wyjazdów, 
z których ktoś się wycofał. Możemy zatem swo-
bodnie wybrać interesujący nas kierunek, standard 

hotelu czy odległość od plaży lub centrum miasta, 
i z niczego nie musimy rezygnować. 

Uzdrowiska i sanatoria zarezerwuj wcześniej
Dla wielu seniorów urlop to czas, by nie tylko 
wypocząć, ale także podreperować zdrowie, dla-
tego chętnie wybierają wyjazdy do uzdrowisk. Nie 
wszyscy korzystają przy tym ze wsparcia ZUS czy 
NFZ. Wielu kuracjuszy samodzielnie opłaca turnu-
sy. Ale i tu o „first minute” nie jest trudno. Coraz 
więcej sanatoriów i uzdrowisk oferuje taką opcję. 
Taniej w przedsprzedaży pojedziemy na przykład 
do uzdrowisk w Połczynie, Ciechocinku czy Busku 
Zdroju. W tym przypadku ceny i promocje warto 
sprawdzać bezpośrednio na stronach uzdrowisk 
albo pytać o nie w biurach podróży specjalizujących 
się w tego typu wyjazdach.

Dojedziesz też ze zniżką
Seniorzy, którzy sami organizują sobie urlop zagra-
niczny, często wybierają transport samolotem lub 
autokarem. W Polsce chętnie podróżują natomiast 
pociągiem i PKS-em1. Chcąc oszczędzić, często 
decydują się na tanie linie lotnicze lub kolejowe, 
ale to niejedyny sposób na tańsze przejazdy. Bilety 
kolejowe PKP Intercity kupowane w opcji „first 
minute” są nawet do 30 proc. tańsze lub są sprze-
dawane w specjalnych cenach, już nawet od 49 zł.4 
Linie lotnicze natomiast wręcz słyną z organizowania 
promocji, w tym przedsprzedaży w formule „first 
minute”. Takich okazji najwygodniej jednak szukać 
na stronach internetowych portali turystycznych, 
np. Fly4free, Fru czy Kayak, które na bieżąco śle-
dzą strony przewoźników polskich i zagranicznych. 
Można też pytać o nie bezpośrednio w biurach 
podróży. Korzystając z  tego typu ofert, można 
polecieć np. do Turcji, Gruzji, Zjednoczonych 

Emeryckie wyjazdy ze zniżką

Wakacje „first minute” 
dla Seniora

Polscy seniorzy chętnie korzystają z wakacji – tak wynika z raportu „Jak podróżują Polacy?”, przygotowanego przez 
Agencję Badania Rynku i Opinii SW RESEARCH1. W 2017 roku na urlop wybrała się prawie co trzecia badana osoba 
w wieku powyżej 55 lat, a niemal co czwarta wypoczywała w pierwszej połowie 2018 roku. Seniorzy deklarują, że 
ważnym kryterium przy wyborze miejsca wyjazdu są dla nich koszty, więc nic dziwnego, że często poszukują atrak-
cyjnych cenowo ofert. Mniej oblegane terminy? Rzadziej wybierane lokalizacje? Ostatnie wolne miejsca w ofercie? 
To tylko niektóre sposoby na oszczędny wyjazd. A gdyby tak móc wybierać z pełnej oferty katalogowej i z niczego 
nie rezygnować? Podpowiadamy, jak korzystać z opcji „first minute”, czyli przedsprzedaży organizowanej przez biura 
podróży nawet na kilka miesięcy przed planowanym terminem wyjazdu. 

Z raportu „Jak podróżują Polacy” wynika, że seniorzy 
najchętniej wybierają się na wakacje by odpocząć 
(blisko 69 proc.) lub zmienić otoczenie. Starsze 
osoby chętniej wybierają wypoczynek w Polsce 
(blisko 77 proc.), choć część z nich deklaruje, że 
spędza urlop za granicą. Chętnie odwiedzają wtedy 
Chorwację i Grecję, a w sezonie zimowym – Hisz-
panię. W Polsce seniorzy stawiają na morze i góry, 

a rzadziej wybierają wypoczynek na Mazurach czy 
zwiedzanie większych miast1. – Z rozmów z naszymi 
klientami wynika, że na decyzję o wakacyjnym wy-
jeździe duży wpływ mają koszty oraz stan zdrowot-
ny emeryta. Seniorzy niejednokrotnie wolą spędzić 
wakacje w Polsce, aniżeli za granicą, gdyż chcą się 
czuć bezpiecznie, chcą być bliżej domu. Stawiają na 
spokojny wypoczynek aniżeli intensywne zwiedza-
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Aby uniknąć rozczarowań i móc w pełni cieszyć 
się wymarzonym urlopem, warto przy zakupie 
wyjazdu first minute pamiętać o kilku ważnych 
sprawach:
1. Godziny lotów czy wyjazdu, wskazane 

w umowie wycieczki „first minute” są czę-
sto tylko orientacyjne. Oznacza to, że mogą 
ulec zmianie i powinny być potwierdzone 
przez biuro podróży do 24 godzin przed 
wylotem lub wyjazdem.

2. Umowę podpisujemy często na wiele miesię-
cy przed terminem urlopu, zdarza się więc, 
że biura podróży wymagają wtedy zapłaty 
jedynie 20-30 proc. zaliczki, a  pozostałą 
kwotę regulujemy np. na 30 dni przed 
zaplanowanym wyjazdem. 

3. Przed podpisaniem umowy warto dokład-
nie ją przeczytać i sprawdzić, czy zawiera:

 ● Dane organizatora, w tym numer wpisu 
do Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych

 ● Podstawowe informacje dotyczące 
wycieczki, np.: miejsce pobytu lub trasę 
wycieczki, termin i czas trwania, infor-
macje o: środku transportu, wyżywieniu, 
standardzie hotelu, zakresie innych usług 
wliczonych w cenę

 ● Cenę imprezy turystycznej (w tym in-
formacje o podatkach i innych opłatach), 
termin zapłaty oraz okoliczności, które 
mogą wpłynąć na ewentualne zwiększenie 
kwoty. Warto pamiętać, że cena często nie 
obejmuje podatku turystycznego, który 
płacony jest na miejscu 

 ● Rodzaj i zakres ubezpieczenia, a także 
nazwę i adres ubezpieczyciela. Wyku-
pienie podstawowego ubezpieczenia jest 
obowiązkowe i wliczone w cenę wyjazdu, 
jednak warto je rozszerzyć np. o dodat-
kową kwotę na pokrycie kosztów lecze-
nia czy ubezpieczenie assistance. Wyjazd 
first minute rezerwujemy nawet na kilka 
miesięcy wcześniej, zatem by mieć spo-

kojną głowę, warto zadbać też o ubez-
pieczenie kosztów rezygnacji z podróży, 
które pozwoli nam odzyskać pieniądze 
w razie niespodziewanej konieczności 
anulowania wyjazdu.

Koniecznie sprawdź przed wyjazdem
Wakacje „first minute” oznaczają naprawdę dużo 
czasu na przygotowania, nie zapomnijmy za-
tem wystarczająco wcześnie upewnić się, czy 
jesteśmy gotowi do wyjazdu. 

1. Sprawdźmy, jakie dokumenty powinniśmy 
ze sobą zabrać, by móc przekroczyć granicę, 
i  jaki powinien być termin ich ważności. 
W krajach członkowskich Unii Europejskiej 
wystarczy nam dowód osobisty ale w innych 
krajach wymagany będzie paszport z  mi-
nimum półrocznym terminem ważności, 
a czasem także wiza, którą możemy kupić 
np. na lotnisku. Informacja o wymaganych 
dokumentach często podawana jest przez 
biuro podróży.

2. Upewnijmy się, czy na wycieczce nie za-
braknie nam lekarstw zapisanych przez 
lekarza, a na wyjazd zagraniczny koniecz-
nie zabierzmy ważną Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), 
która uprawnia do leczenia na koszt NFZ 
w  czasie pobytu na terenie innego kraju 
w Unii Europejskiej. Kartę EKUZ można 
wyrobić w siedzibach NFZ. W przypadku 
osób pobierających świadczenia emerytal-
ne karta jest ważna przez 5 lat, a osobom 
pracującym wydawana jest na 18 miesięcy. 

3. Na koniec, sprawdźmy, czy nasz telefon ko-
mórkowy ma włączoną funkcję roamingu, 
pozwalającą na wykonywanie i  odbiera-
nie połączeń spoza Polski. Za połączenia 
z krajów Unii Europejskiej zapłacimy jak 
za połączenia z Polski, natomiast stawki za 
połączenia z innych krajów warto sprawdzić 
bezpośrednio u operatora.

Emiratów Arabskich czy Baku w Azerbejdżanie 
w naprawdę okazyjnych cenach. 

Czy to bezpieczne? 
Przed zakupem wakacji „first minute” powstrzy-
mywać mogą obawy, że pieniądze zainwestowane 
na długo przed wymarzonym wyjazdem przepadną 
z powodu upadłości biura podróży. Dobrze więc 
wiedzieć, że w  2016 roku powstał Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny (TFG), który stanowi do-
datkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacal-

ności organizatorów turystyki lub pośredników 
turystycznych. W  przypadku niewypłacalności 
biura, TFG ze zgromadzonych środków pokrywa 
np. koszty powrotu do kraju, czy zwraca pieniądze 
za niezorganizowane imprezy turystyczne. Dobrze 
też dmuchać na zimne i przed zakupem wyjazdu 
samodzielnie upewnić się, czy naprawdę możemy 
zaufać wybranemu organizatorowi naszych waka-
cji. Pamiętajmy, że każde legalnie działające biuro 
podróży powinno być zarejestrowane w Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych, dostępnej na stronie http://ewiden-
cja.ufg.pl. Można w niej sprawdzić na przykład 
informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego 
biura. Warto to zrobić zanim wykupimy wyma-
rzony wyjazd.

Jak sfinansować wyjazd?
Sposobów finansowania jest wiele, choć warto zacząć 
od własnego budżetu. Eksperci podpowiadają, że 
najlepsza jest metoda małych kroków i odkładania 
niewielkich kwot dziennie. Gotówkę na wakacje 
można zatem odkładać przez cały rok, a jeżeli uda 
nam się zaoszczędzić np. 5 zł dziennie, zyskamy 150 
zł oszczędności w skali miesiąca i 1800 zł w skali roku. 
Jeżeli chcemy się zapożyczyć, warto dowiedzieć się, 
czy możemy zwiększyć debet w koncie osobistym 
lub zapytać o „pożyczkę” rodzinę czy znajomych. 

Kolejnym krokiem jest wzięcie 
pożyczki w  instytucji finan-
sowej lub banku – tu warto 
uważać na całkowity koszt po-
życzki i oprocentowanie RRSO. 
Dobrze jest rozważyć jak długi 
będzie okres spłaty. Często zda-
rza się tak, że im dłuższy okres 
spłaty, tym comiesięczne raty 
są niższe, ale całkowite kosz-
ty pożyczki – wyższe. Lepiej 
spłacać taką pożyczkę przez 
kilka, czy kilkanaście miesię-
cy, aniżeli kilka lat. Dobrym 
sposobem jest również renta 
dożywotnia, czyli podpisanie 
umowy z funduszem hipotecz-
nym, przekazanie prawa wła-
sności do swojego domu lub 
mieszkania oraz otrzymywanie 

– dożywotnio – comiesięcznej 
renty. Co ważne, takie rozwiązanie gwarantuje, że 
senior będzie mógł zamieszkiwać w swoim lokum 
aż do śmierci. Zapewnia mu to tzw. służebność oso-
bista mieszkania, czyli odpowiedni zapis w umowie. 
Dobrym rozwiązaniem może być podjęcie dodat-
kowej pracy (może być to opieka nad dzieckiem, 
praca na recepcji lub inne zajęcie dopasowane do 
możliwości zdrowotnych seniora) czy wynajęcie 
pokoju w swoim mieszkaniu. 

Udane wakacje można zaplanować z wyprzedzeniem, 
zarówno jeśli chodzi o destynację, towarzystwo, 
jak i finansowanie. Najważniejsze, by sprawdzić 
wszystkie możliwości, dlatego najlepiej zacząć 
planowanie kolejnego wyjazdu… tuż po urlopie. 

 „First Minute” – o czym warto pamiętać?
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Dylemat Seniora  
– renta dożywotnia  
czy zamiana mieszkania 
na mniejsze?

Eksperci przekonują, że kapitał 
zamrożony w mieszkaniu moż-
na spieniężyć i żyć dostatniej na 
emeryturze. Wszystko zależy od 
rodzaju i wielkości nieruchomo-
ści oraz tego jaki wariant „spie-
niężenia” wybierze senior. Jed-
ną z opcji jest wynajęcie pokoju 
lub części domu. Takie rozwiąza-
nie pozwala „dorobić” ok. 500-
1000 zł miesięcznie do emery-
tury. Powoduje jednak utratę 
prywatności i  mniejszy kom-
fort życia (m.in. przez mniejszą 
powierzchnię użytkową, z której 
osoba starsza może korzystać). 
Wśród najczęściej porówny-
wanych opcji jest zatem renta 
dożywotnia (czyli przekazanie 
prawa własności do nierucho-
mości w zamian za dożywotnie 
świadczenia pieniężne i gwaran-

cję dożywotniego korzystania 
z lokum) oraz sprzedaż dotych-
czasowego i zakup mniejszego 
mieszkania. Często słyszy się, że 
z ekonomicznego punktu widze-
nia ta druga opcja jest bardziej 
opłacalna. Eksperci z Funduszu 
Hipotecznego DOM przeanali-
zowali kilka scenariuszy. 

– Przeanalizowaliśmy trzy scena-
riusze. W pierwszym z nich senior 
sprzedaje mieszkanie zlokalizo-
wane w Warszawie, o powierzch-
ni 65 m kw. oraz przeprowadza 
się do mniejszego w  tej samej 
dzielnicy, ale o  metrażu 40 m 
kw. W  drugim scenariuszu se-
nior podpisuje umowę renty doży-
wotniej na w/w mieszkanie o po-
wierzchni 65 m kw. W trzecim 
scenariuszu podnajmuje pokój 

– wyjaśnia Robert Majkowski, 

Prezes Funduszu Hipoteczne-
go DOM. – Z naszych wyliczeń 
wynika, że zarówno senior, który 
zamienił mieszkanie na mniejsze, 
jak i ten, który podpisał umowę 
renty dożywotniej będzie mógł 
uzyskać miesięcznie odpowied-
nio 966 zł lub 960 zł. To bardzo 
podobne kwoty, ale warto pod-
kreślić, że przy zamianie miesz-
kania na mniejsze senior „straci 
25 metrów kwadratowych”, czyli 
obniży swój komfort życia. Dzię-
ki sprzedaży zyska nadwyżkę fi-
nansową w wysokości 142 600 zł, 
co oznacza, że będzie mógł „wy-
płacać sobie” dodatkowe środki 
w kwocie 966 zł do emerytury 
przez określony czas – 12 lat. Dla 
takiej wartości przygotowaliśmy 
wyliczenia, co oznacza, że wy-
płaty będą ograniczone w czasie. 

Skąd wzięliśmy 12 lat? To oczeki-
wania długość życia naszego re-
prezentatywnego seniora według 
danych GUS. Jeżeli nasz senior 
pożyje dłużej, środki pieniężne 
ze sprzedaży mieszkania skończą 
się. Będzie zatem musiał wypła-
cać sobie „coraz mniejsze kwoty” 
lub zaniechać tych wypłat całko-
wicie. Senior, który wybrał rentę 
dożywotnią, będzie otrzymywał 
świadczenia finansowe w wyso-
kości 960 zł (+ waloryzacja) do-
żywotnio. Renta dożywotnia to 
rozwiązanie, w którym fundusz 
hipoteczny szacuje ryzyko, bie-
rze go na siebie i zobowiązuje się 
do wypłacania świadczeń, aż do 
śmierci beneficjenta – dodaje Ro-
bert Majkowski. 

Scenariusz 1: sprzedaż 
mieszkania i przeprowadzka 
do mniejszego
Z wyliczeń Funduszu Hipotecz-
nego DOM wynika, że senior, 
który sprzeda mieszkanie o po-
wierzchni 65 m kw. i  kupi lo-
kum o pow. 40 m kw. zyska na 
tej transakcji 142 600 zł. Będzie 
musiał jednak koszty dodatkowe 
(m.in. prowizje i opłaty z tytułu 
transakcji), koszty przeprowadz-
ki czy ewentualnej adaptacji no-
wego mieszkania. Jeżeli będzie 
chciał „wypłacać sobie” dodat-
kowe środki do emerytury z uzy-
skanego w  ten sposób budże-
tu, to przez 12 lat (bo taka jest 
oczekiwania długość życia wg 
GUS) będzie miał dodatkowe 
966 zł miesięcznie. Czas realiza-
cji transakcji będzie dość długi, 
a sam proces – energochłonny, 

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 80 proc. polskich seniorów posiada na 
własność nieruchomość.1  Dzięki uwolnieniu kapitału zamrożonego w tej nieruchomości osoby starsze mogłyby 
poprawić swoją sytuację finansową, zwłaszcza, że nie mają zbyt wielu oszczędności, a polskie emerytury są jednymi 
z najniższych w Europie. Sposobów jest kilka. Pierwszy z nich to podnajęcie pokoju lub części domu. Drugi – renta 
dożywotnia, czyli przekazanie prawa własności do nieruchomości w zamian za dożywotnie świadczenia pieniężne. 
Trzeci – sprzedaż mieszkania lub domu oraz przeprowadzenie się do mniejszego lokum. Co jest najbardziej 
opłacalne z ekonomicznego i psychologicznego punktu widzenia? 

co dla seniora może być dużym 
wyzwaniem. Warto też pamię-
tać, że przeprowadzka wiąże się 
ze zmianą środowiska, sąsiadów, 
współlokatorów. Zmieni się też 
metraż nieruchomości, a więc 
obniży się standard życia. – Ktoś, 
kto żył dotychczas w „oswojonej 
przestrzeni”, będzie musiał przy-
zwyczaić się do nowej. I mowa tu 
nie tylko o sąsiadach, ale również 
sprzedawcy z  osiedlowego skle-
piku, pani na poczcie, czy per-
sonelu przychodni lekarskiej. To 
właśnie dlatego mówi się, że sprze-
daż mieszkania w starszym wie-
ku należy rozpatrywać nie tylko 
z ekonomicznego punktu widze-
nia. Bardzo ważnym aspektem są 
emocje, poczucie bezpieczeństwa, 
znajomość miejsca, w którym żyło 
się 40 czy 50 lat – mówi Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu Hi-
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potecznego DOM. Tę tezę po-
twierdza zresztą szereg badań. 
W przeprowadzonym jakiś czas 
temu badaniu PolSenior, osoby 
starsze deklarowały, że mimo 
wysokich kosztów utrzymania 
nieruchomości – nie zamierzają 
zmieniać swoich mieszkań. Tak 
odpowiedziało 45 proc. ankie-
towanych. Z kolei seniorzy, któ-
rzy przeprowadzali się do do-
mów opieki, mimo dość szybkiej 
adaptacji, przyznawali, że „wy-
rwanie ich” z dotychczasowego 
miejsca zamieszkania powodu-
je w nich smutek, osamotnienie, 
z  pragnieniem śmierci włącz-
nie. Osoby te twierdziły, że da-
łyby wszystko, by móc wrócić 
do domu rodzinnego.2  

Scenariusz 2:  
renta dożywotnia
Ten sam senior (w wieku 75 lat), 
który jest właścicielem miesz-
kania o pow. 65 m kw. zlokali-
zowanego w Warszawie, może 
podpisać umowę renty doży-
wotniej, otrzymywać comie-
sięczne świadczenia pieniężne 
aż do swojej śmierci, oraz miesz-
kać dożywotnio we własnym lo-
kum. Świadczenie w  przypad-
ku takiego seniora wyniesie 960 
zł miesięcznie, więc będzie po-
dobne jak w przypadku sprze-
daży mieszkania, tyle tylko, że 
nieograniczone w  czasie, do-
żywotnie. Takie świadczenie 
będzie również waloryzowa-
ne. Komfort życia pozostanie 
bez zmian, podobnie z otocze-
niem, sąsiadami, współlokato-
rami. Czas realizacji transakcji 
będzie znacznie krótszy, ok. 2-4 
tygodnie. – Warto pamiętać, że 
w  przypadku sprzedaży miesz-
kania i zamiany go na mniejsze 

senior wciąż będzie właścicielem 
nieruchomości, a mniejsze miesz-
kanie odziedziczą spadkobiercy. 
Jeżeli senior zdecyduje się na rentę 
dożywotnią, mieszkanie stanie się 
własnością funduszu hipoteczne-
go, a więc nie będzie mogło być 
dziedziczone. To jeden z najważ-
niejszych czynników, który wpły-
wa na podjęcie decyzji o podpi-
saniu umowy renty dożywotniej. 
Mamy natomiast wielu klientów, 
którzy nie mają żadnych spadko-
bierców lub ich spadkobiercy nie 
są zainteresowani dziedziczeniem 
danej nieruchomości (np. dale-
cy krewni). W ostatnim badaniu 
opinii, które przeprowadziliśmy 
wśród naszych klientów, 62 proc. 
z nich przyznało, że ich sytuacja 
rodzinna nie miała wpływu na 
zawarcie umowy renty dożywot-
niej, a 73 proc. deklarowało, że 
ich spadkobiercy (dzieci, wnuki, 
dalsza rodzina) nie chcą podwa-
żać lub unieważnić takiej umowy. 
To wskazuje, że renta dożywotnia 
staje się, wzorem innych krajów, 
jednym ze sposobów poprawy ży-
cia na emeryturze, a zrozumienie 
zalet tego rozwiązania dotyczy 
nie tylko samych seniorów, ale 
również ich bliskich – podsumo-
wuje Robert Majkowski. 

Scenariusz 3 – podnajęcie 
pokoju lub części domu 
Senior może zdecydować się też 
na podnajęcie pokoju w swoim 
mieszkaniu lub wynajęcie części 
domu. Co prawda komfort życia 
również będzie mniejszy, a czas 
pozyskiwania środków ograni-
czony czasem najmu, ale w takim 
przypadku emeryt będzie mógł 
liczyć na dodatkowe 500–1000 zł 
miesięcznie. – W tym przypad-
ku trudno mówić o prawdziwym 

i długoterminowym bezpieczeń-
stwie finansowym, bo rzadko wy-
najmuje się komuś pokój na 12 
lat lub dłużej. Mimo to wynaję-
cie pokoju może być dobrym, do-
stępnym i dość szybkim w reali-
zacji pomysłem – mówi Robert 
Majkowski. – Warto pamiętać 
również o  opcjach pośrednich. 
Nawet, jeżeli sprzedamy miesz-
kanie i przeprowadzimy się do 
mniejszego lokum o pow. 40 m kw. 
to wciąż będziemy właściciela-
mi nieruchomości. Możemy żyć 
z  nadwyżki finansowej, którą 
uzyskaliśmy w wyniku sprzeda-
ży, a dodatkowo podpisać umo-
wę renty dożywotniej – tyle, że 
na mniejszy lokal. Jeżeli połączy-
my wypłaty z obu źródeł, okaże 
się, że miesięczne wpływy mogą 
sięgać 1500 zł – podsumowuje 
Robert Majkowski z Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

1.  Informacja o sytuacji osób starszych w Pol-
sce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Druk nr 2043, Wyd. Warszawa,  
9 listopada 2017

2. Monografia prawnicza Hipoteka odwrócona, 
pod redakcją E.Rutkowskiej-Tomaszewskiej 
(wyd. C.H. Beck, 2017). Badanie przeprowa-
dzono w 2011 i 2012 roku wśród mieszkańców 
podlaskich domów społecznych.

Analiza Funduszu Hipotecznego DOM:
sprzedaż mieszkania i przeprowadzka do mniejszego, podnajęcie pokoju, renta dożywotnia –  

porównanie korzyści finansowych oraz innych aspektów związanych z przeprowadzką

SPRZEDAŻ DOMU / MIESZKANIA 
I PRZEPROWADZKA  

DO MNIEJSZEGO

PODNAJĘCIE POKOJU  
LUB CZĘŚCI DOMU RENTA DOŻYWOTNIA

Korzyść finansowa 
jednorazowa* 142 600 zł jednorazowo

lub
966 zł miesięcznie

Brak Do negocjacji

Korzyść finansowa 
miesięcznie*

500-1000 zł
960 zł miesięcznie 

+waloryzacja

Okres korzyści 
finansowych*

Ograniczony czasem 
dożycia (wg GUS 

wyliczenia dla 12,3 lat 
wypłaty miesięcznego 

świadczenia)

Ograniczony do czasu 
wynajmowania

Nieograniczony, 
dożywotni

Koszty dodatkowe 
(prowizje, opłaty, 
przeprowadzka, 
adaptacja)

Duże Niskie Brak

Czas realizacji transakcji Bardzo długi Średni Krótki (2-4 tyg.)

Komfort i standard życia Mniejszy Mniejszy Większy

Zmiana środowiska, 
otoczenia (sąsiedzi, 
współlokatorzy)

Istotna zmiana Zmiana Bez zmian

Dziedziczenie
Mieszkanie dziedziczą 

spadkobiercy
Mieszkanie dziedziczą 

spadkobiercy
Brak dziedziczenia

Podatek od 
nieruchomości/
użytkowanie wieczyste

Jest, kilkaset do kilku tys. 
zł rocznie

Jest, kilkaset do kilku tys. 
zł rocznie

Brak

PIT od dochodu

Przeważnie brak. Może 
występować, jeżeli zbycie 
przed okresem 5 lat od 
końca roku, w którym 
nastąpiło nabycie 
nieruchomości

Jest

Przeważnie brak. Może 
występować, jeżeli zbycie 
przed okresem 5 lat od 
końca roku, w którym 
nastąpiło nabycie 
nieruchomości

Ubezpieczenie Koszt seniora Koszt seniora

Fundusz ubezpiecza 
wszystkie nieruchomości, 
nadzoruje i przeprowadza 
ewentualną likwidację 
szkód

Podwyżki czynszu Są, koszt seniora Są, koszt seniora Koszt Funduszu

* Przykładowe wyliczenia dla mieszkania 65 m2 w Warszawie, zamienione na 40 m2 w tej samej dzielnicy, średnie ceny za 
m2 wg danych NBP. Wyliczenia dla kobiety w wieku 75 lat. Wartość nieruchomości 65 metrów – 8060,21 zł x 65 = 523 914 zł. 
Wartość nieruchomości 40 metrów – 8388,22 zł x 40 = 335 529 zł.
Oczekiwania długość życia wg GUS wynosi 12,3 lat, kapitał z korzyści finansowej przy zamianie mieszkania wypłacany 
w okresie 12,3 lat przy braku oprocentowania lokaty. Oprocentowanie lokaty kapitału 2% w skali roku zwiększa wysokość 
korzyści miesięcznej do 1066 zł. 



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

16 17

beta-karoten), które wykazują 
działanie przeciwmiażdżycowe 
i przeciwnowotworowe, a także 
opóźniają procesy starzenia się. 
Bardzo ważną zaletą tej grupy 
produktów jest bycie źródłem 
błonnika, który reguluje pracę 
przewodu pokarmowego, obni-
ża stężenie cholesterolu we krwi 
i zapobiega zaparciom. Warzy-
wa i owoce najlepiej spożywać 
na surowo, bo wówczas zacho-
wują swoją najwyższą wartość 
odżywczą. Można je również 
przyjmować w formie koktajli, 
zup kremów i musów. 

PRODUKTY ZBOŻOWE
Produkty zbożowe, zwłaszcza 
te pełnoziarniste, powinny być 
składnikiem większości posiłków, 
gdyż zawierają sporo witamin 
z  grupy B, składników mine-
ralnych (magnez, cynk) oraz 
błonnik pokarmowy. Do diety 
warto włączyć pieczywo razowe 
lub graham, kasze (np. grycza-
ną), pełnoziarnisty makaron 
oraz ryż brązowy. Wygodnym 
i pożywnym wyborem na śnia-
danie mogą być naturalne płatki 
zbożowe – owsiane, jęczmienne 
czy żytnie. 

PRODUKTY MLECZNE
Produkty mleczne – głównie fer-
mentowane (kefiry, jogurty, sery) 

– wbrew obiegowym opiniom są 
również ważne w diecie osób 60+, 
gdyż mają za zadanie dostarczyć 
organizmowi wapń i pomóc za-
hamować ubytek masy kostnej. 
Większe zapotrzebowanie na 
wapń u osób starszych wynika 
z gorszej przyswajalności tego 
pierwiastka oraz zwiększonego 
wydalana go z moczem na skutek 
przyjmowania niektórych leków. 

Seniorom szczególnie 
poleca się fermentowa-
ne produkty mleczne, 
gdyż poza wapniem 
zawierają także żywe 
kultury bakterii, które 
zapobiegają niestraw-
nościom, wzdęciom 
oraz obniżają poziom 
cholesterolu we krwi. 

BIAŁKO
Spożywanie pełnowar-
tościowego białka jest 
ważne dla utrzymania 
zdrowia i aktywności fizycznej, 
a najlepszym jego źródłem dla 
seniorów są ryby morskie oraz 
jaja. Ryby morskie warto spoży-
wać 2 razy w tygodniu, gdyż są 
źródłem cennych kwasów tłusz-
czowych omega-3. Jaja można 
praktycznie jeść codziennie, np. 
na śniadanie, ponieważ są one 
skoncentrowanym źródłem wie-
lu składników odżywczych. Co 
do mięsa, to wybierajmy chude 
mięso, takie jak indyk czy kur-
czak, a  unikajmy czerwonego 
mięsa i przetworzonych produk-
tów mięsnych takich jak wędliny. 
Do naszej diety warto włączyć 
nasiona roślin strączkowych (fa-
sola, zielony groszek, soczewi-
ca), które zawierają dużo białka 
i mało tłuszczu. Tłuszcze zwie-
rzęce można zastępować olejami 
roślinnymi (rzepakowy, sojowy, 
słonecznikowy, oliwa z oliwek), 
które chronią przed chorobami 
sercowo-naczyniowymi. 

CUKIER
Cukier jest główną przyczyną 
nadwagi i otyłości, przyczynia 
się do rozwoju cukrzycy typu 
2, nadciśnienia tętniczego oraz 
stłuszczenia wątroby. Spożywa-

nie dużych ilości cukru osłabia 
układ odpornościowy, zaostrza 
stany zapalne stawów, powodu-
je próchnicę zębów i  wzdęcia. 
Wszelkie słodycze najlepiej 
w ogóle wyeliminować z naszej 
diety, gdyż są źródłem nieko-
rzystnych nasyconych kwasów 
tłuszczowych. W  zastępstwie 
możemy sięgnąć po gorzką 
czekoladę (70% kakao), orzechy 
włoskie, migdały czy nasiona 
słonecznika i dyni, które mają 
korzystny wpływ na nasz układ 
sercowo-naczyniowy i nerwowy. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Niezbędnym uzupełnieniem 
dobrzej zbilansowanej diety dla 
osób 60+ jest aktywność fizyczna. 
WHO zaleca seniorom co naj-
mniej 150 minut aktywności 
fizycznej w tygodniu, ale jeśli 
tylko zdrowie nam na to pozwala, 
to warto przekraczać wspomnia-
ne minimum. Osoby nieaktywne 
powinny najpierw zacząć od za-
jęć o niewielkiej intensywności 
i stopniowo zwiększać ich czas 
trwania, częstotliwość i  inten-
sywność. Pamiętajmy, że każda 
aktywność (zwykły spacer, prace 
domowe) jest lepsza niż żadna!

W oparciu o najnowsze zalecenia 
WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia) Instytut Żywności 
i Żywienia w Warszawie opra-
cował nową Piramidę Zdrowego 
Żywienia. Głównym jej założe-
niem jest zmniejszenie w naszej 
diecie ilości cukru, soli i tłuszczu, 
a zwiększenie ilości spożywane-
go błonnika, którego głównym 
źródłem są warzywa i  owoce. 
Wiadomo, że potrzeby orga-
nizmu człowieka znacząco się 
zmieniają wraz z wiekiem, dlate-
go Instytut Żywności i Żywienia 
stworzył trzy Piramidy Zdrowe-

go Żywienia i  Aktywności Fi-
zycznej – dla dzieci, dorosłych 
i osobna dla seniorów. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze 
wnioski dotyczące piramidy 

opracowanej z myślą o osobach 
w wieku 60+. 

Czym w  ogóle jest piramida 
zdrowego żywienia? – Jest to 
ogólne przedstawienie kom-
pleksowej idei żywienia, której 
realizacja zapewni nam szansę 
na zdrowe starzenie się. Piramida 
w graficzny sposób przedstawia 
proporcję różnych niezbędnych 
w  codziennej diecie grup pro-
duktów spożywczych. Im wyższe 
piętro piramidy, tym mniejsza 
ilość i częstotliwość spożywania 
danej grupy produktów. 

PŁYNY
W przypadku osób 60+ niezwy-
kle ważne jest picie co najmniej 
2 litrów wody dziennie – zarów-
no do posiłków, jak i pomiędzy 

nimi. Częściowo wodę można 
też zastępować lub uzupełniać 
sokami warzywnymi, napojami 
mlecznymi (np. kefir) oraz her-
batą i  kawą. Nie jest zalecane 
picie napojów słodzonych czy 
gazowanych. Należy uważać 
na soki owocowe, które często 
są dodatkowo słodzone. Warto 
też pamiętać, że osoby starsze 
mają często zaburzone odczu-
wanie pragnienia, co skutkuje 
przyjmowaniem zbyt małej ilości 
płynów. Należy więc pić wodę 
nawet wtedy, gdy nie odczuwamy 
silnego pragnienia. 

WARZYWA I OWOCE
Ostatnie zalecenia WHO 
wskazują, że to warzywa 
i owoce powinny być pod-
stawą naszego żywienia. 
Wynika to z  faktu, że 
dostarczają nam wielu 
bezcennych składników 
mineralnych, witamin, 
polifenoli oraz przyczy-
niają się do zmniejsze-
nia zachorowalności na 
choroby układu krąże-
nia, cukrzycę i  nowo-
twory. Dlatego też wa-
rzywa i  owoce zajmują 
miejsce w  podstawie 
piramidy i powinny być 
spożywane codziennie, 

kilka razy dziennie w ramach 
głównych posiłków, ale można 
je też podjadać. Warzywa i owo-
ce zawierają duże ilości witamin 
antyoksydacyjnych (witamina C, 

Piramida zdrowego żywienia 
dla osób w wieku 60+
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Staram się czerpać z życia 
każdego dnia
Wywiad z panem Czesławem z Wrocławia, 
klientem Funduszu Hipotecznego DOM

Panie Czesławie, spotykamy się 
dziś przy okazji naszego wro-
cławskiego seansu filmu „Kurier” 
w ramach Kina dla Seniora. Lubi 
Pan chodzić do kina?
Oczywiście, zawsze jest to jakaś 
rozrywka, której nie mam na co 
dzień, szansa na wyjście z domu, 
do ludzi. Bardzo się cieszę, że 
Fundusz organizuje takie wyda-
rzenia i  zaprasza mnie na nie 
jako swojego klienta. Spodzie-
wam się również, że film będzie 
interesujący, bo rzeczywiście hi-
storia wojennej misji Jana No-
waka Jeziorańskiego zasługuje 
na filmową adaptację. 
Czy to miejsce w  którym się 
znajdujemy – Dolnośląskie 

Centrum Filmowe przy ulicy 
Piłsudskiego 64 we Wrocławiu – 
przywołuje jakieś wspomnienia?
Oczywiście, w tym miejscu znaj-
dowało się bardzo popularne 
w latach mojej młodości Kino 
Warszawa. To było jedno z więk-
szych kin w mieście w latach 60-
tych, gdy byłem nastolatkiem 
i regularnie umawiałem się tutaj 
na randki i  inne spotkania ze 
znajomymi. Na pewno są to miłe 
wspomnienia, choć obecny bu-
dynek DCF jest przecież zupeł-
nie inny, dużo nowocześniejszy. 
Teraz mamy tu kilka mniejszych 
sal kinowych zamiast tej jednej 
wielkiej na 600 miejsc, która 
istniała kiedyś. Pamiętam, że 

pierwszy film jaki tu widziałem – 
to byli „Krzyżacy”, chyba w 1961 
roku. Wielka sala kinowa była 
wypchana do ostatniego miej-
sca, bo każdy chciał zobaczyć ten 
film. To była przecież pierwsza 
taka polska superprodukcja hi-
storyczna, zrobiona z wielkim 
rozmachem! Teraz jak o  tym 
mówię, to przypomina mi się, 
jakie to były emocje – bardzo 
przeżywałem ten film i finałową 
bitwę pod Grunwaldem. 
A proszę zdradzić naszym czy-
telnikom, jak to się stało, że do-
łączył Pan do grona Klientów 
Funduszu Hipotecznego DOM?
Niestety jakieś 10 lat temu zo-
stałem sam – odeszła moja żona. 

Niestety koszty stałe, takie jak 
czynsz, media, różne opłaty przy 
dwóch emeryturach były jeszcze 
do udźwignięcia, ale gdy zosta-
łem sam było mi bardzo trudno. 
Przez pewien czas próbowałem 
żyć bardzo oszczędnie, nie wy-
dawać na żadne przyjemności, 
ale podupadłem na zdrowiu, 
a  koszty leczenia wykraczały 
już poza mój budżet. Wtedy 
w gazecie natrafiłem na reklamę 
Funduszu i zainteresowałem się 
tym rozwiązaniem. 
Co ostatecznie pana przekonało 
do zawarcia umowy renty do-
żywotniej z Funduszem?
Na pewno dużą rolę odegrała 
pani ekspert Funduszu, która 
jest tu na miejscu we Wrocła-
wiu, można się łatwo spotkać 
i omówić z nią wszystkie kwestie. 

Dostałem od niej projekt umowy, 
z którym miałem czas dokład-
nie się zapoznać i skonsultować 
z zaprzyjaźnionym prawnikiem. 
Nie będę ukrywać, że szukałem 
w internecie alternatyw i trafiłem 
jeszcze na inną, konkurencyjną 
firmę. Jednak rozmowy z nimi 
nie przebiegały tak sprawnie, jak 
z Funduszem DOM, nie mieli 
nikogo tu na miejscu, a osoba 
z  którą rozmawiałem telefo-
nicznie nie potrafiła rzeczowo 
odpowiedzieć na wiele moich 
pytań. Dlatego zdecydowałem 
się na Fundusz Hipoteczny DOM 
i do dziś nie żałuję tego wyboru. 
A jak podpisanie umowy z Fun-
duszem wpłynęło na Pana życie?
Jeśli chodzi o samo korzystanie 
z mojego mieszkania, to w prak-
tyce nic się nie zmieniło. Mam 

tylko mniej obowiązków na gło-
wie, bo nie muszę się interesować 
opłacaniem czynszu, podatku od 
nieruchomości i ubezpieczenia 

– te sprawy przejął Fundusz. 
A dodatkowe pieniądze z renty 
dożywotniej, które wpływają co 
miesiąc na moje konto w banku 
pozwoliły mi zaoszczędzić trochę 
grosza i wybrać się w tym roku 
do sanatorium do Kołobrzegu. To 
był mój pierwszy wyjazd nad mo-
rze od czasu, jak przeszedłem na 
emeryturę. Jak to bywa w życiu, 
są dni lepsze i gorsze, ale obecnie 
jestem na takim etapie, że staram 
się czerpać z życia każdego dnia. 

Dziękujemy za rozmowę, pa-
nie Czesławie i  życzymy mi-
łych wrażeń na seansie filmu 
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Jak to bywa w życiu, są dni lepsze i gorsze,  
ale obecnie jestem na takim etapie,  
że staram się czerpać z życia każdego dnia. 
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Przepis z tradycją

Tarta z owocami

Wykonanie:
Przygotować kruche ciasto – składniki powinny być schłodzone. Na stolnicę wysypać mąkę i cukier, 
dodać masło i posiekać. Gdy powstanie kruszonka, dodać żółtka i szczyptę soli. Szybko zarobić ciasto. 
Uformować kulę, włożyć do woreczka i wstawić na 2 godziny do lodówki. Następnie zimne ciasto 
rozwałkować na wysypanej mąką stolnicy. Wykleić formę do tarty (średnica 24–26 cm). Nakłuć 
widelcem, przykryć papierem do pieczenia i obciążyć fasolą lub specjalnymi kulkami. Ten zabieg 
powoduje, że ciasto w trakcie pieczenia nie „wstanie”. Wstawić do pieca nagrzanego do 180–190° C na 
ok. 15 minut. Po kwadransie wyjąć papier z obciążeniem i piec prze kolejne 15 minut – na złoty kolor.
Czekoladę roztopić nad gorącą kąpielą wodną, lekko wystudzić i zmiksować z serkiem mascarpone. 
Śmietanę ubić, dodać cukier waniliowy i delikatnie połączyć z masą serowo-czekoladową. Przeło-
żyć na wystudzoną tartę. Na wierzchu ułożyć maliny, truskawki, jeżyny lub borówki amerykańskie. 
Udekorować listkami mięty i cukrem pudrem.

Składniki:
• 220 g  mąki tortowej
• 50 g  cukru pudru
• 2  żółtka
• 1 szczypta – soli
• 100 g  masła

Polewa
• 250 g serka mascarpone
• 1 tabliczka białej czekolady
• 1/2 szklanki śmietany 30%
• 1 łyżeczka cukru waniliowego
• Maliny, truskawki, jeżyny, borówki 

amerykańskie

Do dekoracji
• cukier puder 
• mięta


