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Data założenia spisu inwentarza: 

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia  Nr 11/2012                                                                                                                                
Dyrektora MZOiW z dnia 23.04.2012r.

                Pieczęć  placówki 
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Lp Nazwa przedmiotu Nr 
ewidencyjny Ilość Stan w dniu :
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