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Regulamin Konkursu  

realizowanego w ramach projektu „Świat Pieniądza”  

organizowanego przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju 

 

 

Organizatorem Konkursu, realizowanego w ramach Projektu Świat Pieniądza jest Fundacja Polskiego Funduszu 

Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00 – 025 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000718920, NIP: 

7010802035, REGON: 369483596. 

 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) CDT – rozumie się przez to Centralny Dom Technologii zlokalizowany w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 

Warszawa; 

b) Formularzu Zgłoszeniowym – rozumie się przez to formularz zgłoszeniowy do Konkursu dostępny na stronie 

internetowej Fundacji; 

c) Fundacji, Organizatorze – rozumie się przez to Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Kruczej 50, 00 – 025 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000718920, NIP: 

7010802035, REGON: 369483596; 

d) GK PFR - rozumie się przez to spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PFR, tj.: PFR S.A., PFR Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A., PFR Ventures Sp. z o.o., PFR Portal PPK Sp. z o.o., PFR Operacje sp. z o.o. oraz PFR 

Nieruchomości S.A.; 

e) Komisji Konkursowej – rozumie się przez to gremium utworzone w celu dokonania oceny nadesłanych do 

Konkursu prac. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu i składać się będzie z 

minimum 3 osób.  

f) Konkursie – rozumie się przez to Konkurs na przeprowadzenie lekcji na podstawie książki „Świat Pieniądza”, 

realizowany w ramach Projektu Świat Pieniądza, organizowanym przez Fundację; 
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g) Polskim Funduszu Rozwoju – rozumie się przez to Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458; 

h) Uczestniku – rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową, niepubliczną szkołę podstawową, świetlicę 

środowiskową oraz domy dziecka zlokalizowane na terytorium Polski, które dokonały zgłoszenia do Konkursu.   

i) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Konkursu na przeprowadzenie lekcji na podstawie książki 

„Świat Pieniądza”, realizowanego w ramach Projektu Świat Pieniądza, organizowanym przez Fundację; 

j) Zarządzie Fundacji – rozumie się przez to organ zarządzający Fundacją; 

k) Zespół Uczestnika – zespół dzieci i młodzieży w wieku 8 – 14 lat  działający w ramach Placówki składającej 

Zgłoszenie; 

l) Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie chęci udziału w Konkursie, złożone przez Uczestnika za 

pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego. 

 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady oraz warunki organizacji i uczestnictwa w konkursie pod nazwą 

„Świat Pieniądza” („Konkurs”) oraz warunki nagradzania zwycięzców Konkursu. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Konkurs finansowany jest w całości ze środków własnych Organizatora. 

4. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Przed wysłaniem Zgłoszenia, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Konkursu. 

7. Konkurs odbywa się w okresie od 22.09.2021 r. do 30.11.2021 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród.  

8. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 3. 

Cele Konkursu 

1. Celami Konkursu są: 

a) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o wartości pieniądza.  

b) Wdrożenie dzieci i młodzieży w tematykę finansów. 

c) Pogłębianie wiedzy na temat pieniędzy wśród dzieci i młodzieży. 

d) Stwarzanie sytuacji do kształtowania właściwych postaw wobec pieniędzy i zasad odpowiedzialnego 

zarządzania budżetem.  

2. W ramach Konkursu, na potrzeby realizacji jego celów, Organizator przekaże bezpłatnie Uczestnikom Konkursu 

publikację książkową „Świat Pieniądza”. 
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§ 4. 

Zakres terytorialny i Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych publicznych, szkół podstawowych prywatnych, świetlic 

środowiskowych i domów dziecka, zlokalizowanych na terytorium Polski („Placówka”). 

2. W ramach Placówki będącej Uczestnikiem Konkursu działa Zespół Uczestnika. 

3. Placówkę do Konkursu zgłasza Dyrektor Placówki lub upoważniony przez niego pracownik.  

 

 

§ 5. 

Termin i forma zgłoszenia udziału w Konkursie  

1. Konkurs odbywa się w okresie od 22.09.2021 r. do 30.11.2021 r. i jest podzielony na etapy: 

a) Etap I – zgłoszenia do Konkursu – od 22.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (do godz. 23:59:59) lub do 

wyczerpania posiadanych książek.   

b) Etap II – wysyłka książek „Świat Pieniądza” – od 11.10.2021 r. do 20.10.2021 r. 

c) Etap III – przeprowadzenie lekcji na podstawie książki i przygotowanie ostatniego rozdziału na temat 

oszczędzania oraz przesłanie udokumentowania tych faktów do Fundacji poprzez stronę internetową 

Konkursu - od 21.10.2021 r.  do 14.11.2021 r. (do godz. 23:59:59).  

d) Etap IV – wyłonienie laureatów i przekazanie nagród – do 30.11.2021 r.  

2. Zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

udostępnionego na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza.  

3. Do Konkursu Placówka może zgłosić się tylko jeden raz. 

 

§ 6. 

Organizacja i przebieg Konkursu 

1. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem strony 

www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza , Placówki otrzymają bezpłatnie od Organizatora publikacje książkowe 

„Świat Pieniądza”. Książki zostaną przesłane na adres korespondencyjny Placówki podany w formularzu 

zgłoszeniowym.  

2. Opiekun Uczestnika będzie zobligowany do przeprowadzenia z Zespołem Uczestnika lekcji/zajęć 

edukacyjnych w wymiarze co najmniej 45 minut o tematyce opartej na książce „Świat Pieniądza”, według 

pomysłu i scenariusza wypracowanego wraz Zespołem Uczestnika. Przebieg lekcji powinien zostać 

udokumentowany w dowolnej formie np. za pomocą dokumentacji fotograficznej, nagrania, prezentacji, 

pracy plastycznej, itp.  

3. Zadaniem konkursowym Uczestników będzie przygotowanie pracy na temat: „Oszczędzanie na przyszłość” 

w dowolnie wybranej przez siebie formie, np. w postaci nagrania, pracy plastycznej, wywiadu, prezentacji, 

itp. („Praca”). 

4. Prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych 

konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

http://www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza
http://www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza
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5. Prace wraz z dokumentacją z przebiegu lekcji na podstawie publikacji książkowej „Świat Pieniądza”, o której 

mowa w ust. 2 powyżej („Materiały”) należy przesłać do dnia 14.11.2021 r. za pośrednictwem strony 

www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza. Wielkość pojedynczego dołączanego pliku nie może przekroczyć 5MB.  

6. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z 

udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na czas 

nieokreślony. 

7. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że Materiały nadesłane na Konkurs mogą być nieodpłatnie 

publikowane na stronie internetowej Organizatora, profilach Organizatora na portalach społecznościowych 

m.in. Facebook, LinkedIn, w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji Konkursu oraz 

działalności statutowej Organizatora, na co zezwalają zgodę.  

8. Oceny Prac dokona komisja powołana przez Organizatora.  

9. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

1) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

2) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

3) walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania. 

10. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych Prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2021 r. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie i/lub mailowo za pośrednictwem danych wskazanych w Zgłoszeniu. Wyniki 

Konkursu mogą być również podane na stronie internetowej Fundacji i/lub CDT. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania na każdym etapie z Konkursu Uczestnika, co do którego 

stwierdzono naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, naruszenie lub próbę obejścia 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Placówka oświadcza, iż 

przysługują jej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac stanowiących utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym. 

2. Z chwilą udostępnienia Pracy na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik Konkursu udziela 

Organizatorowi Konkursu nieograniczoną terytorialnie, nieodpłatną, niewyłączną licencję na czas 

nieokreślony, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z Pracy w całości, jak i w dowolnie 

wybranych częściach na następujących polach eksploatacji:  

a. publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie, w tym nadawanie w całości lub we 

fragmentach dowolnie wybranych przez Fundację - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity; 

b. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów; 

c. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Fundacji oraz 

wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących 

sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

http://www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza
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d. publiczne i niepubliczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, 

telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi; 

e. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji utworu - 

dokonywanie przez Fundację wszelkich modyfikacji utworu i wykorzystywanie w dowolny sposób tak 

utworzonych modyfikacji oraz zezwalanie na dokonywanie wszelkich modyfikacji utworu przez osoby 

trzecie i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych modyfikacji; 

f. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie i udzielanie dalszych licencji na polach 

eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do 

Prac, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac w stosunku do Organizatora. 

4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do 

Konkursu Prac oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora w 

sposób określony w Regulaminie.. 

5. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 

a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych 

za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających 

materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

6. Przesłanie Pracy oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw 

osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że Uczestnik 

ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w 

Konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik 

7. Prace nadesłane na Konkurs mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności 

statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy 

w mediach społecznościowych Organizatora. Nadsyłając Pracę na Konkurs Placówka zgadza się na jej 

późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora Pracy 

oraz nazwy Placówki. 

8. Uczestnik oświadcza, że w przypadkach gdy do udzielenia licencji wymagana jest zgoda przedstawicieli 

ustawowych członków Zespołu Uczestnika, stosowne oświadczenia od opiekunów prawnych członków 

zespołu wchodzących w skład Zespołu Uczestnika danej Placówki w zakresie udzielenia Organizatorowi 

licencji zostały odebrane, a w przypadku utrwalenia wizerunku członków Zespołu Uczestnika, posiada zgodę 

tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

 

§ 8. 

Nagrody 

1. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 10 (dziesięć) zwycięskich prac konkursowych.  

2. W ramach Konkursu przewidziano nagrody  rzeczowe w postaci sprzętu ICT o wartości do 3 000,00 zł brutto 

z przeznaczeniem na wyposażenie nagrodzonej Placówki służące do edukacji dzieci i młodzieży.  
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a) możliwość skorzystania przez zwycięską grupę uczestników wraz z Opiekunem z wyjazdu do Centralnego 

Domu Technologii, mieszczącego się  przy ul. Kruczej 50 w Warszawie (00 – 025 Warszawa), 

finansowanego przez Organizatora do kwoty 1 500,00 zł brutto - do zrealizowania do dnia 31.12.2021, 

w terminie uzgodnionym między Placówką a Fundacją. 

3. Organizator może wyróżnić wybrane prace, przyznając dodatkowe nagrody rzeczowe. 

4. Nagrody mogą być wykorzystane wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Zespoły Uczestników funkcjonujące w ramach nagrodzonych Placówek wraz z opiekunami mogą zostać 

zaproszone na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w siedzibie Organizatora w Warszawie.  

6. W sytuacji, gdy uroczystość wręczenia nagród zostanie odwołana przez Organizatora, w szczególności z 

przyczyn wywołanych okolicznościami siły wyższej (np. epidemia) lub, gdy nagrodzona Placówka nie będzie 

mogła wziąć udziału w uroczystości wręczenia nagród, termin i sposób wręczenia nagród zostanie 

indywidualnie uzgodniony pomiędzy Organizatorem a przedstawicielami nagrodzonych Placówek. 

7. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody, prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na 

osoby lub podmioty trzecie, ani prawo do zgłoszenia zmiany warunków odbioru nagrody. 

8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po 

stronie laureatów Konkursu, a w szczególności w przypadku zmiany ich danych, o których Organizator nie 

został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada. 

9. Wartość nagród może podlegać pomniejszeniu o należności publicznoprawne, których płatnikiem jest 

Organizator. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również nieprzyznania nagród 

w ogóle w przypadku braku zgłoszeń lub prac konkursowych spełniających wymogi Regulaminu. 

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk opiekunów Zespołów 

Uczestnika będących laureatami w konkursie, nazw Placówek, a także tytułów nadesłanych przez nich prac 

oraz umieszczenia tych informacji na stronie internetowej Fundacji i CDT lub w innym miejscu wskazanym 

przez Fundację. 

 

§ 9. 

Obowiązek informacyjny 

1.  Fundacja informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i opiekunów/nauczycieli jest Fundacja Polskiego 

Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00 – 025 Warszawa, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000718920, NIP: 7010802035, REGON: 369483596; 

b) dane osobowe osób zgłaszających do konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane 
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osobowe uczestników i opiekunów/nauczycieli będą również przetwarzane w celu udziału w konkursie, 

informowania w mediach i publikacjach o działalności Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO; 

c)  w przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe uczestników Konkursu i opiekunów/nauczycieli mogą 

być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Fundacji - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw 

Fundacji;  

d) odbiorcą danych osobowych uczestników Konkursu i opiekunów/nauczycieli będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;  

e) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia przez Fundację wszelkich czynności związanych z 

Konkursem; 

f) dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane 

przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego;  

g) uczestnik Konkursu oraz opiekun/nauczyciel  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

h) uczestnik Konkursu oraz opiekun/nauczyciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych go 

dotyczących narusza przepisy RODO;  

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

j) wobec uczestnika Konkursu oraz opiekuna/nauczyciela nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje 

(decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu; 

k) usunięcie lub żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uczestnik 

Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych 

będzie uniemożliwiać mu udział w Konkursie; 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjapfr.pl.  

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulamin 

w zmienionym brzmieniu obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie internetowej Fundacji. 

4. Organizator uprawniony jest do przerwania lub odwołania Konkursu w każdym momencie, bez podania 

przyczyny. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora w związku z 

przerwaniem lub odwołaniem Konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. 

http://www.fundacjapfr.pl/
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6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.  

7. Informacji o Programie udziela Fundacja Polskiego Fundusz Rozwoju jako Organizator – adres email: 

swiatpieniadza@fundacja.pfr.pl, tel. 532-456-693. 
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