INSPEKTOR PRACY
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Nr rej. 04175-5317-K025-Rx-WRQ1-ZD15

PROTOKÓŁ KONTROLI
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Infomaqa o wyrobie spełniającym wymagania xsssdnicze iub inne:
Nazwa wyrobu' RQkHwicl schron»: SUMMI GREEN — $ummluch Professional GT-F-WC
Nr modelu/typ: G'r-F-o7c

Marka. SUMMITECH
Dara produkcji

zim

Data ważności: nie dolyczy

Dyrektywy określające wymagania

ŚZLĘCMEM

cmwswe

inionnacje o s1ronre postępowanie w Polsce
(upowaznieny pneusiawiciai/
importer/Odbiorcslsnrzedawcs/eksporter")

inionnaq'e o producende

mmm!

HOLDING
Nazwa:
SPOLKA KOMANDYTOWA
NIP: 5652251921

Nazwa
NIP:

'

Regon.
Sledzibs i adres'

."

Telefon:

'

.

;:::: 25:25:71”qu 52,

Telefon-

«samscam

Fax-

Emaii:

Forma prawna
Farma meinem:

_

sp. z o. o

Regon: 331017926
KRS: 0900317109
Siedziba | adres.

KRS'

Fax:

!Nr seryjny' nd

Emaii: www.pomar.corn.pi

_

Forma prawna:
Forma Masnoscr

Ekd:

Ekd:

Zatrudnienie-

Zatmdmenie:

Na podsiawio srl 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwieinia 2007 r. o Pańslwnwaj Inspekqi Pracy
(Dz u z 2012 r. poz. MM, z późn. zm) unaz an. aa usi. 2 pktZ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 !.
osysiernie Oceny zgodności (Dz. u zzo14r. poz 1545
poźn. zm.) inspeklur pracy
mgr inż. Jacek Eijok — siarszy inspektor pracy oziaiający w ramach terytorialnej Maśoiwoścl
Okręgowego inspaidorsiu Pracy w Katowicach przeprowadzii kontrole wymienionego wyzej
wyrobu w zakresie spełnianla wymagan zasadnirzyon i/lub innyon.

:

5sz

Nazwa precndSWCy (uzvawnika): Zespoi
Ekonomnznycn Im, Oskara Langego
Kad pocztowy: 444500. Miejscoiwuść Wodzisisw Śląski
Ulica: Szkolna, Posesja. a
Regon. 275671357, NIP: 5471772032
Telefon: +48(32)4554056„ Email szkuia@ekonornik.woazis|aw.pil
Pkd PKD' sssoz- dzialalność wspomagająca edukacja Zatrudnienie: 105 osób
Koniroie przeprowadmno w dniu(ai:h) & 04.201er.

E

i. iniormaoia ogolna:

opis wyrobu.

›

Rękawice ochronne SUMMI GREEN — Summiiech Professional GFP-076

,

opis opakowania wyrobuWyrób pakowany w workach foliowych po 1 sziuoe, opakowanie
których doiąuana ieai rnsirukoja użytkowania.
inionnacje umieszmone na wyrobie
Oznakowanie wyrobu zrrakrem CE last prawidlowe.
znak ce ies! umieszczony wsposób irwairy
iadpvwiada wzorowi określonemu w dyrektywie.
są zgodne z
iriforrnacio zawane na wyrobie
r
prAórmno je w instrukcji
wymaganiami
użytkowania. Na rękawlcach naniesiono znak CE z
noiyikowanei (MZD).
nr iednastkl
podaniem
pi'Led zagrozeniem
ochrone
piktogram symbolizujący
mechanicznymi wraz ze aiopmami wytrzymałości (4 ścierania 1 przecięcie. 0- rozdsmle, 1 — przekiuoiei
max odporność na uynnikr chemiczne z podaniem
Meianoi. J _ n-hepian, K
kodow iiierowych (A
Wodorotlenek sodu 40% L Kwas siarkuwy 95%). a
iakze odporność na uynniki biologiczne (na
przenikanie mikroorganizmow).
Nr norm EN aas, EN sam, ENTM—Z.
Naniesiono iakże plkwgmm oznaczający. ze rękawica
nadaje are do kom:-Mu żywnością.
Na rękawicy znajduie się nazwa Summiiech Proliesronal

mumie zawiera

120 sztuk do

-
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G'r-ch

i

rozmir rękawicy io

pneznausnie wymbu'

Rekawice przeznarzone są do ochrony rąk plzed zagmżeniami ohemianymr oraz meon-„roznymi,
III kategorii użylkowania, zgodne z normami EN37+3 (poziom odpornaści. AJKL). masa (pnziom
Odpomoścl: 4101), i EN420.
2

Czy podmioi zwrocil sie o nieuiawnianie inlonnaoir (ari. ĄDd usi. i

zgodnosci)?

Elo/niem

i

2 uaiawy o systemie ooeny

4. Wypadki

Czy shuierdzono wypadki związane z używaniem wyrobu:

„

iak/me”

M

„

Opis stwierdzonych zagrożeń:

Rodzaj i opis uziaian nawawczycq
nie podeimowsna,

5

&

Uwagi:

Kunlmlomriego poinformawann, że jezeli nie współdziała w mku kontroli lo ustaleń dokanuje si.
na podstawie dowodów danych iub inronnacji dostępnych organawi wyspeqaiimwenemu.

który przeprowadza kontrole,

a takze jezeli knntmlowany lub podmioty o których mowa w sn. 40h
usi 2 ustawy o systemie oceny zgodności plzedstawią proviadxsjące w Nad run nieprawdziwe
dowody. dans iub inionnacje organ wyspecjalimwany przzprmdlający kontrolę pomija
js przy
ustalaniu stanu kktyunego sprawy › an. 40: ust. 1 ustawy o Systeme
mudności
aseny

inionnacje uzyskane w toku konimir, z zasuzezeniem an. Abd ust 3 ustawy osyslemie oceny
zgadnaści nie pcaiegają uiawnisniu pod warunkiem, ze przekazujący ye wskaze przyuyne,

dla której wnioskuje o ich nieujawnienie
7 Do

prmokołu nie zaiącza się załączników

Na tym piotokói zakończnno.

wadzisiaw śiaski, dnia 8.04.2016 r
.. .. .

WWE)

STARSZY

|

ns FEKTOR

mgr in: Ja
H

.

„ww-nem «mnie

tym ,.

m

PRACY

k Book
..)

......

