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pzedstawia sie nastepujqco:
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pr::T_.ligl*"rtej

d;;ril;i"yil;

-

w temperatu rze ponizej
gorqcych napoj6w _ wykonano

2. W czasie kontroli stwierdzono,
co nastepuje:

ni?.+".liJlli,i:f ;ff'$=,:tfi,;l?i":1;;il1:lJ;:it"y,

wvdanych w wyniku
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Zalacznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna z kontroli
Zalqcznik nr 2. Wykaz decyzji ustnych

8. Kontrolg przeprowadzono w obecno5ci:
zarzAdu'-Stanislawa. Jankowskiego Ryszarda W6jcika - dyreKtora d/s technicznych - czlonka
zbigniewa Fryszkowskiego - _kierownika
dvrektora d/s inwestycji i
="r:zqau,
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Pouczenie:
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o

2.

realizacji.decyzji ustnych i polecei nalezy z up.lywem okreslonych
w decyzjach i poleceniacn termin6w
powiadomi6 inspektora pracy (art. 35 ustawy o paristwowej
tnspetqi eracyj. '
Podmiotowi kontrorowanemu pzysruguje prawo zrozenia wniosku
o objgcie tajemnice pzedsigbiorstwa
informacji zawartych w protokole kontroii.
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Do protokolu zi€!€ne#lio€€k I nie zlozonowniosku.
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Wniosek stanowi zalqcznik nr ..... do protokolu kontroli.Y_/
Podmiotowi kontrorowanemu pzysruguje prawo zgroszenia, p1..2ed podpjsaniem
protokolu kontrori,
umotywowanych zasltzezeh do ustalen zawartych wlrrotokote.
Zastrzeienia ."r"lv t[iJriJii pismie w
dii od dnia peedstawienia protokolir. od#rowa poopisania piotoioiu nid .t""nJw'il"r.*o),
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Panstwowa lisPekcja PracY
Okregowy lnspektorat Pracy w Szczec nie
71-663 Szczec n Pszazelna 7
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C Oznaczenie przedsiQbiorcy objQtego kontrolql
lF rma/Oddz!ai/adres
ZAKLAD

GoLISzA 1o' 71.682 szczEc|N
oDPoWIEDzlALNosc|A, MAKSYMILIANA
WoDoclAGoW 1 KANALIZACJI SPoLKA z oGRANlczoNA

E. Przewidywany okres
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Miejsce wYkonywania kontrolr:
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