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Składkę  w  kwocie ………………………………………………………………...zł.  przekazano na konto  ZO PZŁ  we  Wrocławiu
BZ WBK V O/WROCŁAW 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093  w  dniu ……………………………………………………………
Składkę  w  kwocie …………………………zł.  przekazano  na  konto  ZO PZŁ w ……………………………………………………
……………………………………………… w dniu ……………………………./dotyczy  osób  zamieszkałych  w  innych  okręgach/.
Składkę  w  kwocie …………………………zł.  przekazano  na  konto  ZO PZŁ w ……………………………………………………
……………………………………………… w dniu ……………………………./dotyczy  osób  zamieszkałych  w  innych  okręgach/.
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