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Przyszość Pokoleń

Zadbaj o swoje
bezpieczeństwo
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ZAGROŻENIA
Tylko w roku 2016 funkcjonariusze stwierdzili prawie 41,8 tys. przestępstw popełnionych
wobec seniorów w wieku 65 lat i więcej.
Najwięcej spośród nich to kradzieże rzeczy
(12,9 tys.) i włamania (ok. 9,7 tys.). Różnego
rodzaju oszustwa, o których w kontekście seniorów mówi się najczęściej, znalazły się na
trzecim miejscu (5,9 tys.). Pomimo częstych
apeli Policji i innych instytucji, sytuacja w
kolejnych latach nie uległa znaczącej poprawie. Świadczą o tym chociażby najświeższe
policyjne statystyki z pierwszego półrocza
2018 r. – w tym okresie oszukano blisko 1,7
tys. seniorów, a łącznie stracili oni prawie 27
mln zł. Natomiast z danych udostępnionych
przez BIK wynika, że spośród 6,4 mln osób
powyżej 65 roku życia aż 10% przyznało, że
padło ofiarą próby wyłudzenia. Seniorzy są
bowiem dość łatwym łupem przestępców
nie tylko dlatego, że ze względu na wiek często są samotni i schorowani, ale również ze
względu na swoją dobroć, otwartość i chęć
niesienia pomocy. Potwierdzają to badania,
zgodnie z którymi 4 na 10 polskich emerytów udziela finansowego wsparcia swoim
najbliższym, najczęściej zresztą inicjując taką
pomoc.
Wstyd, alienacja i brak wiedzy o własnych uprawnieniach często zamykają
usta osobom zaawansowanym wiekiem
– te same okoliczności powodują, że
seniorzy stają się łatwym celem dla
ludzi złej woli.
Mimo licznych kampanii społecznych
osoby starsze nadal zbyt często padają ofiarami oszustw oraz nieetycznych
i wprowadzających w błąd praktyk
przedsiębiorstw.

Dane Komendy Głównej Policji nie oddają w
pełni obrazu skali tego zagrożenia. Dlaczego? Z kilku powodów, m. in.:
1. Większość tego typu przestępstw pozostaje nieujawniona.
2. Nie wszystkie zachowania „oszustów”
można zakwalifikować jako przestępstwo.
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KRADZIEŻE I OSZUSTWA
PAMIĘTAJMY:
PRZESTĘPCÓW OGRANICZA JEDYNIE
ICH WYOBRAŹNIA. MOGĄ PODAWAĆ
SIĘ BĘDĄ ZA OSOBY, KTÓRYMI NIE SĄ,
MOGĄ TEŻ NATARCZYWIE SZUKAĆ
KONTAKTU I UPARCIE DĄŻYĆ DO
UZYSKANIA PIENIĘDZY POD BYLE
PRETEKSTEM.
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ
PRZESTĘPCZYCH
TO M. IN. OSZUSTWA:
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Sposób „na wnuczka”
przeważnie sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, lub dalszy członek rodziny (głos w telefonie jest zniekształcony, dlatego może się wydawać, że faktycznie
dzwonią te osoby). Sprawcy często ułatwiają sobie zadanie, rozpoczynając rozmowę od pytania: „poznajesz kto mówi?”. Zaskoczona ofiara często podaje imię któregoś z członków rodziny, a sprawca
zaczyna się nim posługiwać, dodatkowo się uwiarygadniając. Przestępcy tłumaczą „dziadkowi” lub
„babci”, iż znaleźli się w sytuacji, w której chwilowo potrzebują większej gotówki (np. mogą okazyjnie nabyć samochód lub muszą zapłacić za stłuczkę) W związku z tym proszą o pożyczkę pieniężną.
Oszuści twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze podając jakiś błahy powód i informują, że
wyślą po nie swojego dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się
w mieszkaniu ofiary po pieniądze.

Do Pani Genowefy (82 l.) z Brzegu zadzwonił telefon. Osoba dzwoniąca zaczęła rozmowę od
słów „Cześć babciu!”. Pani Genowefa, mimo dziwnie brzmiącego głosu, pomyślała zatem, że
rozmawia ze swoim wnuczkiem. „Mateusz?” - niepewnie zapytała. „Tak, to ja, Mateusz!” - odpowiedział głos w słuchawce. Podając się za wnuczka, oszust powiedział Pani Genowefie że
spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy, gdyż w przeciwnym razie zostanie zatrzymany
przez policję. Dodał, że ponieważ nie może opuścić komisariatu, przyśle kolegę który odbierze
pieniądze. Pani Genowefa, chcąc pomóc wnuczkowi, przekazała nieznanemu mężczyźnie który stawił się u niej w domu 6.000 zł, których już nigdy nie odzyskała.

Sposób „na policjanta”
oszuści udający policjantów lub funkcjonariuszy innych służb, telefonują z prośbą
o pomoc w złapaniu przestępcy, a nawet wręcz o rzekomą pomoc w schwytaniu oszusta posługującego się metodą „na wnuczka”. W tym celu proszą o przekazanie im pieniędzy potrzebnych do
przeprowadzenia akcji.

Pana Stanisława (71 l.) ze Świdnicy odwiedziło dwóch mężczyzn podających się za policjantów. Byli ubrani na czarno, w uniformy z napisem „Policja”, dodatkowo szybko okazali legitymację. Powiedzieli, że trwa obława na oszustów, wyłudzających osoby od osób starszych,
którzy grasują w okolicy. Poprosili o możliwie jak największą gotówkę, w celu przeprowadzenia zasadzki. Pieniądze miały zostać zwrócone zaraz po akcji służb mundurowych. Niestety
zarówno mundury, legitymacje, jak i cali policjanci byli udawani, a Pan Stanisław nigdy nie
odzyskał pieniędzy.
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Sposób na pracownika pogotowia
sprawcy wchodzą do domów pod pretekstem, że są z pogotowia ratunkowego i przyjechali po
pieniądze na zakup krwi potrzebnej do przeprowadzenia operacji syna, córki, wnuka lub wnuczki,
który uległ wypadkowi w pracy. Zaskoczone i zdenerwowane ofiary ani przez moment nie zastanawiając się nad potwierdzeniem tych faktów, przekazują przestępcy pieniądze.
Do osiemdziesięcioletniego Pana Kazimierza z Wrocławia zadzwonił mężczyzna podający się
za dyspozytora pogotowia ratunkowego. Oznajmił mu, że osoba z jego rodziny uległa wypadkowi a ponieważ zapasy krwi w szpitalach są bardzo małe, koniecznym będzie zakupienie krwi
za 3.000 zł. Dopytywany przez Pana Kazimierza, o jaki wypadek i jakiego członka rodziny chodzi, oszust odmówił odpowiedzi, powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych.
Ponieważ Pan Janusz nie miał takiej gotówki w domu, umówił się z rzekomym przedstawicielem pogotowia w banku. Tam wypłacił i przekazał pieniądze nieznanej kobiecie, która nawet
wystawiła Panu Kazimierzowi pokwitowanie.

Przykłady można mnożyć, jak chociażby sposób „na urzędnika” lub „na osobę z administracji budynku”. Warto jednak pamiętać uniwersalne zasady, które mogą pomóc Państwu ochronić się
przed każdym odgrywanym przez przestępców przedstawieniem - początkiem ogromnej ilości
przestępstw jest często niepotrzebne wpuszczenie obcej osoby do domu!
Do drzwi Pani Janiny (65 l.) z Legnicy zapukała osoba podająca się za pracownika ZUS. Powiedziała, że po przeliczeniu składek emerytalnych wystąpiła znaczna niedopłata i jeśli zadłużenie
nie zostanie natychmiast spłacone to do mieszkania zapuka komornik. Rzekome zadłużenie
wynosiło 5.000 zł. Pani Janina przekazała powyższą kwotę oszustce i nigdy już nie odzyskała
swoich oszczędności.
Oprócz czynów będących po prostu przestępstwami, w ostatnich latach nagminnie występują
praktyki na granicy prawa lub dobrych obyczajów. Naciągacze działający pod szyldami różnego
rodzaju firm (często istniejących bardzo krótko) wykorzystują niewiedzę oraz stare przyzwyczajenia osób, aby wprowadzić ich w błąd i doprowadzić do zawarcia wyjątkowo niekorzystnej umowy.
Problem ten jest szczególnie obecny przy umowach zawieranych przez telefon. Szczególnie dotyczy to operatorów telefonicznych oraz dostawców energii - z którymi umowy są długie, napisane
trudnym językiem oraz drobnym drukiem.
Pan Leszek (66 l.) z Wrocławia odebrał telefon od konsultanta, który rozpoczął rozmowę słowami „Telekomunikacja Dzień Dobry!”. Pan Leszek będący przez kilkanaście lat klientem Telekomunikacji Polskiej myślał zatem że rozmawia z jej przedstawicielem. Okazało się jednak, że
nie było to przywitanie, a nazwa firmy! Ponieważ Pan Leszek był zadowolony ze świadczonych
dotąd usług, zgodził się na nową, zawartą na dwa lata, umowę z „Telekomunikacją Dzień Dobry”. Wprowadzony tym sposobem w błąd Pan Leszek musiał od następnego miesiąca płacić
dwa rachunki za usługi telekomunikacyjne, zaś zerwanie niechcianej umowy wiązało się z koniecznością zapłacenia wysokiej kary.
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CO ROBIĆ i JAK SIĘ BRONIĆ?

Poza domem
1. Nie noś przy sobie dużej ilości gotówki.
2. Nigdy nie przechowuj zapisanego kodu PIN razem z kartą do bankomatu.
3. Tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobusie, w markecie i na targu trzymaj torbę
przed sobą, zawsze zapiętą.
4. U fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędzmi i
dokumentami bez nadzoru - nawet na chwilę.

W domu
1. Nie otwieraj drzwi nieznajomym!
2. Dokładnie sprawdzaj dane osób podających się za pracowników służb i instytucji.
3. Przez telefon sprawdzaj swoich rozmówców – jeśli podają się za najbliższych – niech podadzą daty urodzenia lub inne szczegóły znane tylko Tobie.
4. Nie przekazuj przez telefon informacji dotyczących Twojego mieszkania, oszczędności,
kiedy przebywasz w domu i z kim mieszkasz.
5. Wartościowe rzeczy miej schowane w innym pomieszczeniu, niż tym w których przyjmu-

Zawsze
1. Nigdy nie podawaj swoich danych osobom, których nie znasz! Nie udostępniaj obcym
osobom swojego dowodu osobistego. Nie pozwalaj też na podpisanie się za Ciebie!
2. Nie pożyczaj pieniędzy osobom, których znasz tylko z widzenia, lub deklarują, że chcą
przekazać gotówkę Twoim bliskim.
3. W razie natarczywości nieznanych osób czy jakichkolwiek podejrzeń, nie wahaj się
dzwonić po pomoc – np. po osobę bliską, sąsiadów czy Policję (numer 997 lub 112).
4. Zachowaj czujność i nie wstydź się odmawiać.
BEZPIECZNY SENIOR
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Pamiętaj:
1. Służby mundurowe nigdy nie wykorzystają Twoich oszczędności do swoich działań.
2. Każdy Policjant, a nawet pracownik MOPSu, ma obowiązek wylegitymowania się.
UWAGA: Oszuści mogą posługiwać się sfałszowanymi legitymacjami służbowymi.
Tożsamość funkcjonariuszy/urzędników warto sprawdzić dzwoniąc na Policję lub do urzędu.
3. Co do zasady, Policja może wtargnąć do Twojego mieszkania wyłącznie na podstawie
postanowienia Sądu lub prokuratora.

Pamiętaj o zasadzie
„ograniczonego zaufania”
do nieznajomych. Oszuści
wykorzystują ufność oraz
dobre serce osób, które nie
potrafią odmówić pomocy
w trudnej sytuacji.
Nie musisz rozmawiać z
nieznajomymi! Odmowa lub
przerwanie rozmowy nie
oznaczają braku kultury!

8

BEZPIECZNY SENIOR

„POKAZY”, „PREZENTACJE”

SENIOR JAKO KONSUMENT
W ostatnich latach w Polsce, niezwykle popularne stały się prezentacje organizowane przez różne
obwoźne firmy oferujące swoje produkty. Grupy takich sprzedawców jeżdżą po kraju i często
w atrakcyjnych miejscach (np. restauracjach, hotelach, salach widowiskowych) organizują pokazy
swoich produktów, uprzednio zapraszając na nie telefonicznie. Dodatkową zachętą do uczestnictwa
w pokazie ma być darmowy upominek, który mamy odebrać pod warunkiem wzięcia udziału w prezentacji. Nie inaczej jest we Wrocławiu i okolicach.
Niestety, taki sposób sprzedaży stał się niezwykle popularnym sposobem naciągaczy, którzy w sposób
wyjątkowo natarczywy, posługując się wyćwiczonymi technikami manipulacji, niemalże zmuszają nas
do zawarcia umowy. Towary te (często nieprawdziwie reklamowane wręcz jako produkty lecznicze
lub wyjątkowo sprzyjające zdrowiu) choć przedstawiane jako „okazja” sprzedawane są jednak po
znacznie zawyżonych cenach. Zwykle, nieprawdą jest także, zapewnienie osoby zapraszającej przez
telefon lub sprzedawcy, że zostaliśmy w jakiś sposób „wylosowani” lub „wytypowani” do nagrody.

Jako Fundacja stanowczo przestrzegamy Państwa przed tego rodzaju „pokazami” i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z handlowcami tego typu. Jeśli jednak, po powrocie
do domu emocje opadły i poczuli się Państwo oszukani dokonanymi zakupami, możliwe, że jeszcze
nie wszystko jest stracone!
•

Polskie prawo wprowadza szereg rozwiązań, które dotyczą wyłącznie konsumentów tj. osób,
które dokonują czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową z przedsiębiorcą czyli podmiotem profesjonalnym. Najczęściej w charakterze konsumenta występujemy kiedy dokonujemy zakupu towarów lub usług czy też stajemy się stroną umowy dotyczącej usług
finansowych (np. zaciągając kredyt w banku). Umowę zawieramy także wtedy, gdy niczego
nie podpisujemy – na przykład przy zakupie towaru, stajemy się związani umową sprzedaży.

•

Główne uprawnienie przyznane konsumentom – stronom umów sprzedaży towarów czy usług to
tzw. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez
podania przyczyny, w ciągu 14 dni. Złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wywołuje skutki, jakie miałyby miejsce gdyby umowa w ogóle nie została zawarta. Oznacza to, że obie
strony umowy zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Najczęściej polega to na tym,
że kupujący musi zwrócić nabyty towar, a sprzedający powinien oddać uiszczoną za niego kwotę
tj. cenę sprzedaży.

Tego typu uprawnienie można wykorzystać w sytuacji, gdy towar nie spełnia naszych oczekiwań, nie
odpowiada nam jego rozmiar czy kolor, albo po prostu w przypadku, gdy zwyczajnie rozmyślimy się.

BEZPIECZNY SENIOR
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Aby odstąpienie było jednak skuteczne, musi spełniać dwa
zasadnicze warunki:
- musi zostać złożone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru,
- musi dotyczyć towarów zakupionych na odległość (np. przez
internet lub tzw. „telesprzedaż”) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (w ramach kiermaszy, pokazów, prezentacji).

Warto, by oświadczenie woli o odstąpieniu złożone zostało na piśmie. W ciągu kolejnych 14 dniach
od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jesteśmy zobowiązani do zwrócenia towaru, np. wysyłając
go na adres przedsiębiorcy (sprzedającego). Należy z ostrożnością podchodzić do sytuacji, w której
przedstawiciele firmy zapewniają, że w ciągu kilku dni sami zjawią się po zwracany towar – często
są to puste obietnice, które powodują upływ terminu i utratę prawa do odstąpienia.
Jeżeli konsument (kupujący) nie zostanie poinformowany o prawie do odstąpienia, termin
przedłuży się o dalsze 12 miesięcy. Jeżeli w tym czasie sprzedający przekaże tę informację, wtedy
termin ten ulega skróceniu i upływa po 14 dniach od udzielenia tej informacji.

Uwaga
Jeśli towar nabywamy w sklepie stacjonarnym, uprawnienie do odstąpienia nie
przysługuje nam z mocy ustawy. Najczęściej jednak sklepy same przyznają konsumentom takie uprawnienie.
O zasady i termin do odstąpienia należy każdorazowo zapytać sprzedawcę.

Podobne uprawnienie przyznano konsumentom – stronom umów finansowych, a dokładniej
umów kredytowych. Chodzi o uprawnienia związane z tzw. kredytami konsumenckimi
i kredytami hipotecznymi. Przez kredyty konsumenckie rozumieć należy przy tym:
- kredyty gotówkowe i pożyczki gotówkowe,
- kredyty ratalne na zakup towarów,
- karty kredytowe,
- kredyty w koncie (inaczej „indywidualne linie kredytowe”)
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Należy pamiętać, że nie jest istotne czy umowę zawarliśmy z bankiem, SKOKiem, firmą pożyczkową
czy sprzedawcą tzw. „chwilówek”. Uprawnienia konsumenta we wszystkich tych przypadkach będą
takie same. Bardzo często umowy na zakup towaru na raty zawierane są na terenie sklepów różnych
branż np. RTV AGD czy branży meblarskiej. W rzeczywistości również są to umowy zawierane z bankiem, który świadczy swoje usługi za pośrednictwem sieci partnerskich.
Oprócz bardzo rozbudowanych obowiązków informacyjnych, jakie prawo nakłada na konsumentów
wnioskujących o taki kredyt a następnie przystępujących do umów tego typu, ustawa również w tym
przypadku nadaje konsumentom prawo do odstąpienia od umów kredytowych bez podania przyczyny. Również w tym wypadku konsument ma na to 14 dni. Odstąpienie to może zostać złożone na
wzorcu, który kredytodawca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi, lub „własnymi słowami” w
formie pisemnej.
Uprawnienie to jest bardzo istotne w sytuacji, gdy zaciągnęliśmy kredyt pod wpływem błędu czy też
przymusu osoby trzeciej lub po prostu w sytuacji, gdy zmieniliśmy zdanie co do chęci zaciągnięcia
zobowiązania tego typu.

SENIORZE!
JAK MOŻESZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ
PRZED NIECHCIANYMI UMOWAMI?
• Zawsze czytaj cały dokument przez jego podpisaniem!
• Jeśli dokument jest długi i wymaga analizy – nie podpisuj go, tylko poproś o wydanie jego wzoru, zabierz go ze sobą i przeczytaj w domu! Nigdy nie działaj pod presją
czasu!
• Jeśli czegoś nie rozumiesz – nie podpisuj umowy!
• W miarę możliwości - skontaktuj się z kimś bliskim lub prawnikiem i przekaż mu
wszystkie swoje wątpliwości!
• Nie dawaj nieznajomym swoich dokumentów – dane osobowe zawarte np. na
dowodzie osobistym, mogą posłużyć do zawarcia przez oszusta umowy w Twoim
imieniu - np. wzięciu pożyczki
• To, że sprzedawca informuje Cię że oferta jest wyjątkowa i dostępna tylko dziś lub
tylko dla Ciebie, zwykle jest nieprawdą. Nie czuj się zobowiązany tylko dlatego, że
sprzedawca poświęcił Ci dużo czasu lub przygotował upominek – to jego praca i
dostaje za to pieniądze.

BEZPIECZNY SENIOR
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SPADKI
Problematyka spadkowa jest zwykle dość skomplikowana, dlatego też zawsze warto
skontaktować się z profesjonalistą, czyli notariuszem, adwokatem lub radcą prawnym.
Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy sam planujesz sporządzić testament jak i wtedy
gdy staniesz się spadkobiercą.
Niemniej, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:
• Testament możesz sporządzić własnoręcznie lub notarialnie. Aby uniknąć błędów lepiej skorzystać
• z pomocy notariusza NOTARIUSZ MOŻE PRZYJECHAC DO TWOJEGO DOMU – zapytaj
go o taką możliwość
• Chcąc zapisać określoną rzecz konkretnej osobie - zapytaj prawnika o zapis windykacyjny,
• Chcąc przekazać zaoszczędzone na rachunku bankowym środki pieniężne konkretnej
osobie zapytaj w banku o tzw. zapis bankowy i poinformuj o nim zaufaną osobę.,
• Na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku lub o jego odrzuceniu masz 6 miesięcy od
chwili śmierci spadkodawcy,
• Wydziedziczając konkretną osobę pozbawiasz ją prawa do zachowku. Pamiętaj, że dzieci i wnuki wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku mimo jego wydziedziczenia.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Wiele spraw z zakresu życia codziennego oraz sytuacji, w których możemy się znaleźć,
wymaga wiedzy z zakresu prawa. Nie zawsze usługa prawna wiąże się z wysokimi kosztami. We Wrocławiu, funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mogą z niej
skorzystać osoby, których nie stać na pomoc odpłatną, w szczególności: seniorzy, kombatanci, a także osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, kobiety w ciąży czy młodzież
do 26 roku życia.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?
•

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
ul. Plac Dominikański 6
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00

•

Lokal Miasta Wrocław, ul. Szczytnicka 47
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -20:00

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, ul. Rydygiera 43
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -20:00

•

Rada Osiedla Krzyki – Partynice, ul. Wiosenna 14
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00

•

Rada Osiedla Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka 96a
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00

•

Budynek Urzędu Miejskiego, al. Kromera 44
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

•

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.,
ul. Rękodzielnicza 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

•

Lokal Miasta Wrocław, ul. Ignuta 125
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

Ponieważ godziny
przyjęć mogą ulec
zmianie, a także żeby nie
czekać w kolejce, zalecamy
wcześniejsze umówienie
się na spotkanie dzwoniąc
pod numer telefonu
Urzędu Miasta:

71 777 77

Do dyspozycji mieszkańców Wrocławia pozostaje także Miejski Rzecznik Konsumentów, który może
pomóc Państwu w przypadku zakupu wadliwych lub niechcianych produktów lub zawarcia innych,
niechcianych umów.
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 77 77 559 oraz 71 77 77 902
BEZPIECZNY SENIOR
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NIE BÓJ SIĘ SZUKAĆ POMOCY
Tylko wspierając się nawzajem i wzajemnie sobie pomagając
możemy stawić czoła zagrożeniom każdego dnia. Nie pozostawajmy obojętni na problemy rodziny, sąsiadów, znajomych. To alienacja bywa często przyczyną kolejnych problemów i niebezpieczeństw.
Dlatego jeśli ta broszura była dla Państwa pomocna
– prosimy o nie wyrzucanie jej, lecz przekazanie dalej.
Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej:
www.bezpiecznysenior.org oraz www.przyszloscpokolen.pl
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FUNDACJA

PRZYSZŁOŚĆ
POKOLEŃ
ul. Hubska 52 – 54, lok. U7,
250-50 Wrocław
E-mail:
kontakt@przyszloscpokolen.pl
Internet:
www.przyszloscpokolen.pl
http://facebook.com/FPPokolen
http://twitter.com/FPPokolen

www.przyszloscpokolen.pl

