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REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD BHP I PPOŻ. DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH 

WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o (TMHPL) 

PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH. 

 

ZASADY BHP 

Podstawa Prawna: 

• Art.208  k.p.  oraz  § 2 ust. 2  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia 27     

lipca  2004 r.  w  sprawie szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  /  

Dz.U. Nr 180, poz. 1860  ze  zm.  

• Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz 

System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 45001:2018. 

1. Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o przekazuje pracownikom  firm  zewnętrznych  

niezbędne   informacje  o: 

1.1 rodzaju  i  charakterze   zagrożeń  występujących  w  miejscu  wykonywania  pracy  i  

obszarze,  w  którym  podczas  realizacji swoich  obowiązków  przemieszczają  się  

pracownicy. 

1.2 o procedurach i stosowanych środkach  zapobiegawczych  mających  na  celu  

zapobieganie  zagrożeniom.       

2. Wykonawca ma obowiązek udostępniać do wglądu na każde życzenie Kierownika 

Działu/Specjalisty ds. BHP oryginałów lub poświadczonych przez Podwykonawcę 

kserokopii następujących dokumentów: 

2.1. wykazu imiennego  pracowników  wykonujących  prace  na  terenie TMHPL oraz jego  

bieżącej  aktualizacji  

2.2. aktualnych zaświadczeń szkolenia BHP i Ppoż. – wstępne, stanowiskowe, okresowe 

pracowników działających na rzecz wykonawcy i podwykonawcy; 

2.3. aktualnych uprawnień zawodowych, uprawnień specjalistycznych do wykonywanych 

zleceń  uprawnienia personelu technicznego – elektrycy, mechanicy, spawacze, 

hakowi, operatorzy maszyn i urządzeń; + decyzje UDT; 

2.4. specjalistycznych szkoleń (np. do pracy na wysokości, montażu rusztowań), 

2.5. aktualnych badań lekarskich pracowników działających na rzecz wykonawcy i 

podwykonawcy; 

2.6. dokumentacji oceny ryzyka dla wykonywanych prac/ na stanowiskach pracy wraz z 

oświadczeniami pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym; 

2.7. dokumentacji oceny ryzyka stwarzanego w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę, dla 

pracowników TMHPL 

2.8.  zestawienia wszystkich maszyn i sprzętu wykonawcy i podwykonawcy (świadectwa 

zgodności z PN lub CE); wwożonych na teren TMHPL, które są niezbędne do 

wykonania pracy z oświadczeniem o pełnej sprawności technicznej. 
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2.9. wykazu sprzętu ochrony osobistej wraz z imiennym rozdzielnikiem i oświadczeniem 

pracowników o pouczeniu  ich, co do zasad jego stosowania 

2.10. instrukcji stanowiskowych BHP; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do  

3.1. Przejęcia  w  formie  zobowiązania wszelkiej odpowiedzialności  za  ewentualne  

nieszczęśliwe  wypadki w/w  oraz  szkody  w  mieniu  i  środowisku w Toyota Material 

Handling Polska Sp. z o.o których  mogą  być  ewentualnym sprawcą. 

3.2. Bezwzględnego  przestrzegania przy wykonywaniu prac na  terenie Toyota Material 

Handling Polska Sp. z o.o wszelkich  środków ostrożności  oraz  przepisów  i  zasad  

bhp   dotyczących  tych  prac, z uwzględnieniem  zagrożeń,  które są  

charakterystyczne  dla  miejsca  ich  wykonywania na  terenie Toyota Material Handling 

Polska Sp. z o.o.   

3.3.  Zaopatrzenia  swoich pracowników w środki  ochrony  osobistej  (odzież  i  obuwie  

robocze) oraz środki ochrony indywidualnej wymaganych przy powierzonych pracach. 

3.4. Zapewnienia,  aby  powierzone  pracownikom  maszyny  i  urządzenia  techniczne  

zapewniały  im oraz innym osobom   (pracownicy i klienci) pełne bezpieczeństwo 

podczas wykonywania  przy ich  użyciu  zleconych  prac oraz  spełniały  wymagania  

dotyczące  oceny  zgodności  wynikające z  przepisów  odrębnych. 

3.5. Przestrzegania  zakazu  wykorzystywania  maszyn  i  urządzeń  należących  do Toyota 

Material Handling Polska Sp. z o.o bez uprzedniego  uzyskania  na  takie  

wykorzystanie  pisemnego  pozwolenia. 

3.6. Stosowania  wymaganych  zabezpieczeń  i  przestrzeganie  procedur  dotyczących  

wykonywania  prac   niebezpiecznych,  takich  jak:   prac  pożarowo  niebezpiecznych, 

prac  na  wysokości, prac  w  przestrzeniach  zamkniętych, prac  przy  urządzeniach  

elektroenergetycznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

3.7. Zapoznania  pracowników z podstawowymi  zasadami  postępowania na wypadek  

zagrożenia  pożarem oraz  zasadami  prowadzenia  i  kierunkami  ewakuacji.   

3.8. Wykazania  dbałości  o  zachowanie  ładu  i  porządku  w  miejscu wykonywania  

pracy.     

4. Wymagania w zakresie poruszania się firm zewnętrznych po terenie TMHPL  

4.1. W dniu rozpoczęcia prac podwykonawca – kooperant-zleceniobiorca i pracownik działu 

Administracji podpisują I001-Z-03„Zezwolenie na wykonywanie prac”. 

4.2. Ponadto pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie TMHPL zostają 

zapoznani przez Koordynatora Robót z zasadami poruszania się po obiektach TMHPL 

oraz sposobem koordynacji prac pracowników Wykonawcy i pracowników firmy 

TMHPL, co jest potwierdzone podpisem na Liście osób po instruktażu stanowiącej 

załącznik I001-Z-05. 
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Wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę obowiązują te same zasady 

co Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy Podwykonawcy powinien uzyskać 

zgodę TMHPL w celu ewentualnego uzyskania kart dostępu oraz ustalenia czasu trwania 

wykonywanych prac. 

 

5. Obowiązki ciążące na firmach zewnętrznych i pracownikach TMHPL w zakresie 

prawidłowej organizacji robót i świadczonych usług. 

5.1. Pracownikom Wykonawców i Podwykonawców zabrania się wnoszenia, spożywania na 

terenie TMHPL alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

odurzających, a także palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Palenie tytoniu 

dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. 

5.2. Pracownicy Wykonawców i Podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich 

powszechnie obowiązujących zasad, przepisów, norm i standardów BHP/Ppoż., a także 

regulaminów i zasad obowiązujących na terenie TMHPL. Zapoznanie z regulaminami 

i zasadami odbywa się podczas szkolenia BHP 

5.3. Wykonawcy (w razie konieczności np. w przypadku zmian mających wpływ na warunki 

i bezpieczeństwo pracy) muszą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących organizacji 

bezpieczeństwa pracy, które będą odbywać się okresowo.  

5.4. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie 

realizacji prac na terenie TMHPL. jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie chronionej 

jako niematerialny składnik majątku TMHPL pod rygorem poniesienia 

odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia poufności w/w informacji 

zarówno przez siebie, jak również przez swoich pracowników oraz Podwykonawców. 

5.5. Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy nie mogą samowolnie przemieszczać się po 

terenie TMHPL poza wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi prowadzącymi do i z 

miejsca robót. Konieczność wejścia w miejsca nieobjęte zakresem robót należy 

każdorazowo zgłosić do Koordynatora robót, celem uzyskania zgody TMHPL. 

5.6. przystępowania do pracy w odzieży roboczej oraz w środkach ochrony indywidualnej 

wymaganych podczas wykonywania określonej pracy. 

5.7. natychmiastowego zgłaszania każdego zdarzenia wypadkowego, w którym uczestniczył 

pracownik, bezpośredniemu przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić dział BHP 

TMHPL lub Koordynatora robót. 

5.8. oznakowania i wygrodzenia miejsca robót a także utrzymywania go w porządku przez 

cały czas trwania prac.  

5.9. natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji postępując zgodnie z 

Instrukcją BHP przy pracach z substancjami chemicznymi i/lub kartą charakterystyki. 



 

REGULAMIN DLA WYKONAWCÓW 

Wydanie 01  
z dn. 04.09.2019  

I001-Z-01 

 

Strona 4 z 8 

 

Procedura produkcji szyb 

Information classification: Internal 

5.10. sprzątania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich 

zakończeniu. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio 

składowanych elementów, materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy. 

5.11. poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac 

o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą, 

5.12. zachowania szczególnej ostrożności ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) dotyczących prac szczególnie 

niebezpiecznych podczas prowadzenia robót stwarzających szczególne zagrożenie dla 

zdrowia oraz uzyskania jednorazowej pisemnej zgody Koordynatora Robót, na ich 

prowadzenie I001-Z-06 Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 

oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym. 

5.13. wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, 

porządkowych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na 

niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, 

o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, 

chemicznym lub promieniotwórczym. Miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio 

oznakowane. 

5.14. uzyskania zgody na wniesienie substancji chemicznych (zwłaszcza niebezpiecznych) 

na teren TMHPL. Do wszystkich substancji niebezpiecznych należy posiadać na 

miejscu aktualne karty charakterystyk.  

5.15. zapewnienia pracownikom dostępu do gaśnic, węży, zaworów, hydrantów i środków 

pierwszej pomocy. 

5.16. prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez 

osoby nieuprawnione narzędzi oraz sprzętu.  

5.17. przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną ppoż., a w szczególności 

zabronione jest używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych czynników 

mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo lub w strefach zagrożenia wybuchem; 

5.18. sprawdzenia stanu technicznego przed użyciem żurawi, dźwigów, wciągników, zawiesi 

i innych urządzeń podnoszących a także sprawdzenia czy posiadają dopuszczenie 

UDT, jeśli jest wymagane.  

5.19. posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych 

z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń. 
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5.20. na żądanie Koordynatora Robót przedstawienia badań technicznych oraz wyrażenia 

oświadczenia, iż wszystkie pojazdy drogowe używane przy pracach są w dobrym stanie 

i są ubezpieczone, a także potwierdzenia, iż wszyscy kierowcy posiadają odpowiednie i 

ważne prawo jazdy oraz żaden pojazd nie przewozi osób, chyba, że jest do tego 

przeznaczony. 

5.21. postępowania zgodnie z instrukcjami TMHPL. w przypadkach nie wymienionych w 

powyższej procedurze (np. prace szczególnie niebezpieczne, postępowania 

w przypadku pożaru, awarie itp.) 

5.22. właściwej organizacji prac, zabezpieczenia środków ochrony zbiorowej i środków 

ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonania zleconych robót, a zwłaszcza 

pracach na dachu budynku i pracach przy wykopach i zagłębieniach itp. 

5.23. Niezwłocznego  informowania  Koordynatora robót o zaistniałym  wypadku  przy pracy  

z  jednoczesnym  zabezpieczeniem  strefy  wypadku  i  dowodów  rzeczowych. 

5.24. Wykonywania wszelkich podłączeń i odłączeń do sieci elektrycznych, czy  

technologicznych  wyłącznie  za  zgodą i pod nadzorem  upoważnionego  pracownika  

Działu  Administracji Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o z  potwierdzeniem   w 

I001-Z.03 „Zezwolenie na wykonanie prac”  prowadzonej  przez  w/w dział. 

5.25. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP, Ppoż., 

środowiskowymi oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej. 

5.26. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego 

wymagania instrukcji BHP, Ppoż. i środowiskowych Toyota Material Handling Polska 

Sp. z o.o. 

5.27. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania 

szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac 

oraz od służby BHP Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. 

5.28. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania Przepisów i Zasad BHP, TMHPL 

wstrzyma czynności wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników 

Podwykonawcy lub też wstrzyma część lub całość prac na terenie TMHPL. 

Wstrzymanie czynności wymaga formy pisemnej wskazującej przyczynę i uzasadnienie 

jej wstrzymania – Zezwolenie na wykonywanie prac I001-Z-03. 

6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

6.1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób niezagrażający 

pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy oraz pracownikom TMHPL, a także nie 

mające negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

6.2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu 

umowy i w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
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730), zwana dalej: „Ustawą o odpadach”, na nim spoczywa obowiązek 

zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia). 

6.3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia 

uprawniające go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania 

odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się 

posiadania tych decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W 

przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców, Wykonawca 

oświadcza, że posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w pkt. 1.19 na 

czas realizacji przedmiotu umowy.  

6.4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odpadów tylko firmom posiadającym 

stosowne zezwolenia/decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 

6.5. Dopuszcza się na zasadach określonych Ustawą o odpadach możliwość przekazania 

odpadów osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą, co 

Wykonawca potwierdzi oświadczeniem. Lista rodzajów ww. odpadów, określona jest w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod odzysku. 

6.6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zleceniodawcy i osobom trzecim wszelkich 

szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszej instrukcji albo/oraz przepisów 

ustawy o odpadach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych 

do tych ustaw 

6.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla 

środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych 

surowców, 

6.8. Wykonawca, na prośbę Zleceniodawcy zobowiązuje się do przedstawienia 

Zleceniodawcy kopii Kart Przekazania Odpadów powstałych w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadu, dopuszcza się 

możliwość przedłożenia przez Wykonawcę Oświadczenia o zagospodarowaniu odpadu 

we własnym zakresie, zgodnie z Ustawą o Odpadach, potwierdzającego gromadzenie 

odpadu do czasu przekazania do unieszkodliwienia 

6.9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach  

6.10. Wykonawca w trakcie realizacji prac jest zobowiązany do: 

a) selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich 

powstawania, oznakowania miejsc gromadzenia odpadów, 

b) zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności 

zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, 
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c) zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi, 

d) zabezpieczenia przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych, 

e) stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie bez wycieków oleju, 

nie przekraczającego norm emisji hałasu oraz spalin oraz spełniającego wymagania 

BHP i prawa o ruchu drogowym. 

f) utrzymania porządku w obszarze swojej działalności, przestrzegania zakazu mycia 

urządzeń i pojemników pod bieżącą wodą i wylewania odpadów do kanalizacji. 

uporządkowania terenu po zakończeniu zadania. 

6.11. Zakazuje się Wykonawcy gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów w sposób nie 

zgodny z zapisami Ustawy o odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, 

gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych). 

6.12. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie 

z wymaganiami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 

730.) 

6.13. Wykonawca, który w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wytworzy ścieki bytowo- 

gospodarcze powinien zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt 

przedstawiając na tę okoliczność właściwe oświadczenie o sposobie 

zagospodarowania, w tym np. kopię dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego 

odbiorcę i/lub kopię umowy na odbiór ścieków chyba, że Wykonawca posiada 

uzgodnienie korzystania z zaplecza sanitarnego Zamawiającego.  

6.14. w przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić przedstawiciela Toyota 

Material Handling Polska Sp. z o.o w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych. 

Jeżeli nastąpi, np. niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, 

zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji. 

6.15. Wykonawca odpowiada finansowo i karnie za negatywne wpływy na środowisko 

naturalne wynikające z postępowania niezgodnego z ww. zasadami. 

6.16.  Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP, Ppoż. i środowiskową, 

dotyczącą swoich pracowników. 

6.17. Osoby, które przebywają na terenie należącym do Toyota Material Handling Polska 

Sp. z o.o przez określony krótki czas wymagany dla wykonania prac, jak np.: kierowcy 

taboru samochodowego, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich znaków i opisów 

zakazu, nakazu i noszenia odpowiednich kamizelek ostrzegawczych. Osoby te nie 

mogą przebywać w rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku lub rozładunku.  

6.18. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia z terenu 

przedsiębiorstwa osób, wskazanych przez kierownictwo Toyota Material Handling 

Polska Sp. z o.o, które nie stosują się do zasad  ogólnych, szczegółowych, BHP, Ppoż. 

i środowiskowych Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. 
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6. Uprawnienia Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o w  stosunku  do  pracowników   

firm  zewnętrznych wykonujących  prace  na  obszarze zakładu.  Toyota Material 

Handling Polska Sp. z o.o ma prawo: 

6.1.  do oceny prac prowadzonych przez Wykonawcę w każdym momencie i bez 

uprzedzenia. 

6.2.  przeprowadzania  bieżących  kontroli  stanu  przestrzegania  przez  pracowników firm  

zewnętrznych przepisów i zasad   bhp  podczas  wykonywania powierzonych  im  prac  

i  w  czasie  poruszania  się  po terenie Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o 

przez  uprawnione  do  tego  służby.  

6.3.  wstrzymania wykonywanych robót lub odsunięcie pracowników firm zewnętrznych od  

wykonywania pracy w uzasadnionych przypadkach  przez  służby  BHP Toyota Material 

Handling Polska Sp. z o.o. Firma  zewnętrzna  ma  obowiązek  niezwłocznie  usunąć  

stwierdzone   nieprawidłowości. Działania  służb Toyota Material Handling Polska Sp. 

z o.o w  zakresie  j/w  nie dają  firmie  zewnętrznej podstaw  do  roszczeń  o  

odszkodowanie. 

7. Odpowiedzialność karna – kary umowne 

7.1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem swoich pracowników 

wykonujących prace na terenie TMHPL, w tym również za jego własnych 

Podwykonawców.  

7.2. W przypadku ujawnienia szkody TMHPL zastrzega sobie prawo do podejmowania 

wszelkich czynności prawnie przewidzianych zarówno na drodze cywilnej, jak też 

karnej, a w szczególności: 

7.3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zleceniodawcy i osobom trzecim wszelkich 

szkód poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej procedury wraz z załącznikami albo/oraz przepisów ustawy o 

odpadach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych 

ustaw. 

 

……………………………... 

Zarząd 

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym regulaminie. 

 

……………..…………………………………..  

         Data,    Wykonawca  

 


