
Wydruk zmian w funduszach

Nazwa i adres jednostkt sprawozdawczej

W ojew6dzki Osrod ek Doskonalen ia Nauczycieli w

https:i/sigma.vulcan. net. pl/lodzk ielmodu ldlaszkol/wzwf wydru...

Ad resat:
Uzqd Marszalkowski W ojewddztwa t ddzkbgo w t-odzi

Sieradzu
ul. 3 Maja
7

98-200 Sbradz

Numer identyfkacyjny REGON
00 1 392 20300000

Zestawienie zmian w funduszu :

jednostki
sporzqdzone na dziei 31.12.2020
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