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Czy znasz 
osiem zasad ratujących 
życie? 



Wstęp

Możesz wykorzystać niniejszą prezentację do 

poniższych celów:

▪ przedstawienie zespołowi zasad ratujących 

życie

▪ zaprezentowanie zespołowi, czym jest 

właściwe podejście

▪ omówienie studiów przypadku związanych 

z naruszeniem zasad ratujących życie

▪ szybkie przypomnienie, czym są zasady 

ratujące życie i właściwe podejście
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Treść

Osiem zasad ratujących 

życie
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Właściwe podejście Studia przypadku



Materiały pomocnicze

Strona internetowa firmy

InTenneT (wyłącznie TenneT)

W razie pytań napisz e-mail na adres safety@tennet.eu
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http://www.tennet.eu/safety-campaigns
https://in.tennet.eu/umbraco/en/a-z/life-saving-rules-for-your-safety/
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Osiem zasad 
ratujących życie
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Skąd wzięły się zasady ratujące życie?

■ Pragniemy, by każdy wracał z pracy cały i bezpieczny.

■ Zasady ratujące życie opracowano na podstawie głównych zagrożeń, na które mogą być 
narażeni pracownicy Twojego zespołu w TenneT.

■ Przestrzeganie zasad ratujących życie może ocalić życie Twoje i Twoich 
współpracowników.

■ Nieprzestrzeganie zasad ratujących życie często kończy się ciężkimi wypadkami.

■ Przestrzeganie zasad ratujących życie może ocalić Ciebie i Twoich współpracowników 
przed obrażeniami zagrażającymi życiu.
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Zasady ratujące życie
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Jeśli to konieczne, zadbaj 

o ważne pozwolenie na pracę

Podczas pracy na wysokości 

zabezpiecz się przed upadkiem

Pracuj bezpiecznie w przestrzeniach zamkniętych

Przestrzegaj pięciu zasad 

bezpieczeństwa elektrycznego

Zachowuj czujność podczas zadań 

związanych z podnoszeniem 

oraz w strefach niebezpiecznych

Używaj środków ochrony indywidualnej

Przestrzegaj zasad bezpiecznej jazdy

Trzymaj siebie i innych 

z dala od linii ognia



Pozwolenie na pracę

Jeśli to konieczne, zadbaj o ważne pozwolenie na pracę

▪ Mam uprawnienia do wykonywania pracy i w razie 
konieczności mogę przedstawić ważne pozwolenie. 

▪ Poinstruowano mnie o zagrożeniach związanych 
z wykonywaną pracą i przedstawiono mi środki 
bezpieczeństwa.

▪ Rozumiem zasady bezpieczeństwa opisane w zezwoleniu na 
pracę i ich przestrzegam.

▪ Przed rozpoczęciem pracy upewniam się, że nie występuje 
żadne niebezpieczeństwo.

▪ W przypadku zmiany warunków zatrzymuję się i ponownie 
oceniam ryzyko zagrożeń.
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Praca na wysokości

Podczas pracy na wysokości zabezpiecz się przed 
upadkiem

▪ Przed użyciem sprzętu do ochrony przed upadkiem dokładnie 
go sprawdzam.

▪ Przywiązuję się do odpowiednich punktów zaczepienia.

▪ Zabezpieczam narzędzia i sprzęt lub podejmuję kroki, by nie 
spadły.

▪ Upewniam się, że plan ratunkowy i sprzęt ratowniczy są na 
miejscu.
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Przestrzenie zamknięte

Pracuj bezpiecznie w przestrzeniach zamkniętych

▪ Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych uzyskuję 
pisemne pozwolenie.

▪ Gdy zachodzi taka potrzeba, sprawdzam, czy źródła energii 
zostały odizolowane.

▪ Gdy zachodzi taka potrzeba, sprawdzam, czy powietrze 
zostało przebadane i jest pod stałą kontrolą.

▪ Upewniam się, że przed wejściem stoi inny pracownik.

▪ Upewniam się, że dostępny jest plan ratunkowy.
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Izolowanie energii

Przestrzegaj pięciu zasad bezpieczeństwa elektrycznego

▪ Odłącz zasilanie.

▪ Zabezpiecz przed ponownym włączeniem.

▪ Sprawdź brak napięcia roboczego.

▪ Sprawdź uziemienie i zwarcie.

▪ Zabezpiecz się przed napięciem sąsiednich części.
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Bezpieczne podnoszenie mechaniczne

Zachowuj czujność podczas zadań związanych 
z podnoszeniem oraz w strefach niebezpiecznych

▪ Upewniam się, że sprzęt i ładunek zostały sprawdzone 
i można nimi operować.

▪ Steruję wyłącznie sprzętem, do obsługi którego mam 
odpowiednie kwalifikacje.

▪ Oddzielam strefy niebezpieczne i ich przestrzegam.

▪ Nie pracuję, nie chodzę ani nie stoję bez pozwolenia pod 
zawieszonym ładunkiem.
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Środki ochrony indywidualnej

Używaj środków ochrony indywidualnej

▪ Gdy zachodzi taka potrzeba, zawsze używam środków 
ochrony indywidualnej.

▪ Używam środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
przeznaczeniem (np. właściwy rozmiar lub zapięcie zgodnie z 
instrukcją).

▪ Przed użyciem sprawdzam, czy zatwierdzone środki ochrony 
indywidualnej działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
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Bezpieczna jazda

Przestrzegaj zasad bezpiecznej jazdy

▪ Nie wprowadzam celu podróży do sytemu nawigacji w trakcie 
jazdy.

▪ Jeżdżę wyłącznie z zapiętymi pasami. 

▪ Przestrzegam ograniczeń prędkości i zwalniam, gdy 
wymagają tego warunki na drodze.

▪ Używam zestawu słuchawkowego i staram się prowadzić jak 
najkrótsze rozmowy.

▪ Gdy kieruję, nigdy nie dołączam do spotkań online.
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Linia ognia

Trzymaj siebie i innych z dala od linii ognia

▪ Ustawiam się tak, by nie uderzyły mnie:

o przedmioty ruchome,

o pojazdy ruchome,

o uwalniające się ciśnienie,

o spadające przedmioty.

▪ Podejmuję środki, by ochronić innych przed znalezieniem się 
w linii ognia.

▪ Odgradzam lub oznaczam strefy niebezpieczne, gdzie 
występuje ryzyko upuszczenia przedmiotów.
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Co mogę zrobić?

Rozmawiaj, dziel się i ucz
Pomóż swoim współpracownikom uczyć się razem. 

Wykorzystaj każdą okazję, by patrzeć na wszystko 

z ciekawością 

i zastanów się, jak możesz zastosować zasady 

ratujące życie w codziennej pracy.

Przestrzegaj zasad ratujących życie
Pamiętaj: Zasady ratujące życie mogą uratować 

życie Twoje i Twoich współpracowników.

Jeśli masz jakieś wątpliwości bądź stoisz w obliczu 

dylematu – zabierz głos!

Interweniuj z troski
Wszyscy popełniamy błędy. Przyjrzyj się, jak Twoi 

współpracownicy stosują się do zasad ratujących 

życie. Jeśli zauważysz, że łamią te zasady, nie 

wahaj się interweniować. 
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Właściwe podejście



Gdy ktoś złamie 
zasadę ratującą życie

Gdy zauważysz, że ktoś łamie jedną 

z zasad ratujących życie, przyjmij 

właściwe podejście.

Właściwe podejście to 

zestaw trzech kroków:

1. Dotrzyj do osoby, która 

złamała zasadę.

2. Dowiedz się, dlaczego złamała zasadę.

3. Sporządź raport SHE.
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Główne założenia 
właściwego podejścia
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Otwarty umysł
„Chcemy stale się doskonalić i uczyć na 
własnych błędach”. 

Wydajność
„Optymalizacja wydajności zależy od 
współpracy ludzi, a także od sprzętu, 
systemów i procesów roboczych”.

Bezpieczeństwo psychologiczne
„Wszyscy czujemy się bezpiecznie 
i możemy zabierać głos”. 



Jak działa właściwe podejście?

Naruszenie 
zasad 

ratujących życie

• Widzisz, że ktoś naruszył zasadę ratującą życie.

Rozmowa 
równego 
z równym

• Zwracasz się do osoby zaangażowanej i podejmujesz bezpośrednie działania 
w celu opanowania sytuacji.

• Rozmawiacie, dlaczego ta osoba złamała zasadę ratującą życie, i wspólnie 
określacie środki, które ułatwią przestrzeganie tej zasady w przyszłości.

Zgłaszanie 
incydentu

• Sporządzasz raport*, w którym opisujesz, co się wydarzyło.

• Ekspert ds. bezpieczeństwa analizuje dokument i wyznacza środki naprawcze.

Rozmowa 
z menadżerem

• Jeśli ktoś złamał zasadę ratującą życie lekkomyślnie, świadomie i z premedytacją, 
menadżer tej osoby przeprowadzi z nią rozmowę.

• Może to doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego.
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* Na platformie Zenya (pracownicy firmy TenneT) bądź przez osobę 

kontaktową firmy TenneT (wykonawcy)



Podsumowanie właściwego podejścia

■ Celem właściwego podejścia jest nauka.

■ Każdy, kto zauważy łamanie zasad, musi 
podjąć interwencję.

■ Celem rozmowy równego z równym jest 
ustalenie przyczyn naruszenia zasad 
i określenie środków naprawczych.

■ Środki naprawcze pomagają stosować się do 
zasad ratujących życie.

■ Środki naprawcze są wymierzone w system, 
a nie w jednostkę.

■ W skrajnych przypadkach, zgodnie 
z istniejącym postępowaniem dyscyplinarnym, 
mogą zostać nałożone sankcje formalne.
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Kiedy mogą zostać nałożone sankcje?

Celem właściwego podejścia są nauka i doskonalenie. W skrajnych przypadkach, gdy ktoś łamie zasady ratujące 
życie świadomie, umyślnie i z premedytacją, takie zachowanie może zostać ukarane.

Pracownicy firmy TenneT

■ W holenderskim oddziale TenneT Netherlands sankcje są częścią układu zbiorowego pracy.

■ W Niemczech miewają formę oficjalnego upomnienia.

Pracownicy wykonawców

■ Osoby odpowiedzialne za dany oddział TenneT mogą odmówić pracownikowi dostępu do pomieszczeń firmy. 

■ Wykonawca sam decyduje, czy należy zastosować środki dyscyplinarne, zgodnie z własną polityką.
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Przykłady sankcji

Sytuacja
Kierujący pojazdem dołącza do spotkania online. Współpracownicy domyślają się, że kolega jest za kierownicą. 
Pytają go o to, a on potwierdza. Przypominają mu, że dołączanie do spotkań online podczas kierowania 
pojazdem jest zabronione.

Rozwiązanie 1
Pracownik dziękuje kolegom za przypomnienie i opuszcza spotkanie. Dołącza do nich później, gdy już 
zaparkuje. 
Okazuje się, że pracownik nie znał tej zasady ratującej życie. Zespół, do którego należy, zostanie pouczony 
o zasadzie, a incydent opisany w systemie do zarządzania (Zenya).

Rozwiązanie 2
Pracownik zna tę zasadę ratującą życie i zostaje na spotkaniu, mimo że koledzy wielokrotnie powtarzają, że to 
niedozwolone. Pracownik utrzymuje, że zasada ratująca życie jest absurdalna. Po zajściu zostanie skierowany 
na rozmowę z menadżerem. Menadżer zdecyduje, czy udzielić mu oficjalnego upomnienia.
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Studia przypadku
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Studia przypadku

W tej sekcji przedstawiono prawdziwe zdarzenia, do których doszło w firmie TenneT. Podano co najmniej jeden 
przypadek naruszenia każdej z zasad ratujących życie. Przedstawione numery ewidencyjne odnoszą się do 
systemu zarządzania incydentami firmy TenneT, do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy.

Posłuż się numerami, aby wyjaśnić zasady ratujące życie, albo wykorzystaj je na początku spotkania 
o bezpieczeństwie.

Porada: możesz przeprowadzić interaktywną prezentację, prosząc swój zespół o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:

▪ Czy złamano zasadę ratującą życie? 

▪ A jeśli tak, to którą?

▪ Jakie było to naruszenie (nieumyślne, wynikające z przyzwyczajenia, sytuacyjne, wynikające z indywidualnych 
optymalizacji, wynikające z optymalizacji organizacji, z premedytacją)?

▪ Jaki byłby efekt właściwego podejścia?
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Studium przypadku 1: Pozwolenie na pracę

W trakcie budowy platformy zespół elektryków 
(wykonawców) obierał przewody elektryczne 400 V AC, 
230 V AC i 110 V DC. Nie udzielono pozwolenia na 
wykonanie tej czynności. Dodatkowo wykonawcy nie 
stosowali się do pięciu zasad bezpieczeństwa 
elektrycznego. Ich działanie mogło doprowadzić do 
wypadku, w którym zginęłaby co najmniej jedna osoba. 

PAMIĘTAJ
Większość zadań w firmie TenneT wymaga pozwoleń 

na pracę i pisemnych uprawnień do wykonywania 

pracy. Jeśli nie masz uprawnień do wykonywania 

określonego zadania, nie wykonuj go. Upewnij się, że 

wiesz, jakie czynności masz wykonać, a także że 

pracujesz w odpowiednim miejscu, przy odpowiedniej 

instalacji i z odpowiednimi komponentami. 

Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa 

opisanych w pozwoleniu. Jeśli sytuacja się zmieni lub 

dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń, ZATRZYMAJ 

SIĘ i zgłoś to osobie, która udzieliła Ci pozwolenia lub 

uprawnień.

Nr ewid. 207156
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Studium przypadku 2a: Praca na wysokości

Pracownik liniowy wykonywał zadanie na pylonie 
o wysokości dwudziestu jeden metrów, gdy nagle stracił 
równowagę i spadł osiem metrów. Uderzył o stalową 
konstrukcję pylonu i doznał ciężkich obrażeń, ale przeżył. 
Upadek był długo, ponieważ nieprawidłowo używał sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości. Podczas 
korzystania ze sprzętu pozbawionego samozwijającej linki 
bezpieczeństwa z amortyzatorem należy nieustannie 
zapobiegać tworzeniu się luzów. W tym wypadku ten 
wymóg nie został spełniony.

PAMIĘTAJ
Gdy pracujesz na wysokości, musisz właściwie 

używać środków ochrony indywidualnej. Od tego może 

zależeć Twoje życie. Upewnij się, że wszystkie paski 

są napięte, a karabinki – zablokowane. Jeśli nie 

używasz samozwijającej linki bezpieczeństwa 

z amortyzatorem, zawsze zapobiegaj luzom na lince 

ratunkowej. 

Przed wejściem na górę sprawdź swoje linki, 

a następnie wzajemnie sprawdźcie linki swoich 

współpracowników. 

Zapinaj pasek kasku do prac na wysokości.

Zawsze miej na uwadze bezpieczeństwo swoje 

i swoich współpracowników. 

Nr ewid. 02666
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Studium przypadku 2b: Praca na wysokości

Pracownik przeprowadzał kontrolę wzrokową platformy 
spoczynkowej wysięgnika żurawia, na której planował 
pracować następnego dnia. 
W pewnym momencie przeszedł między poręczami 
i kontynuował oględziny bez szelek bezpieczeństwa czy 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

PAMIĘTAJ
Nawet jeśli zamierzasz pracować na wysokości tylko 

przez chwilę, zawsze istnieje ryzyko upadku. Nie 

narażaj się na niebezpieczeństwo i zawsze korzystaj 

ze sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

Od tego może zależeć Twoje życie.

Nr ewid. 209101
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Studium przypadku 3: Przestrzenie zamknięte

PAMIĘTAJ
Przestrzeń zamknięta to niebezpieczny obszar pracy. 

Aby do niej wejść, musisz uzyskać pozwolenie. Nie 

wchodź do przestrzeni zamkniętej, gdy na zewnątrz 

przed wejściem nie stoi inny pracownik. Nie lekceważ 

zagrożeń wynikających z pracy w przestrzeni 

zamkniętej. 

W razie potrzeby przed wejściem przeprowadź pomiar 

tlenu. Pamiętaj, że osoba czekająca na zewnątrz, nie 

może wchodzić do środka – w przeciwnym razie 

istnieje ryzyko, że ten sam wypadek przydarzy się 

także jej.  

W tym przypadku załoga podstacji organizowała 
ćwiczenia ewakuacyjne, w ramach których jedna z osób 
zasłabła w kablowni. Potrzeba było trzech osób, by ją 
stamtąd wydostać. To tylko ćwiczenia, ale scenariusz był 
jak najbardziej prawdopodobny. 

Nr ewid. j.w.
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Studium przypadku 4a: Izolowanie energii

Przeszkolony technik usuwał przewody w instalacji 
o napięciu 30 kV. Podczas pracy zetknął się z elementami 
pod napięciem w przylegającej skrzyni. Nie przeżył. Miał 
ważne pozwolenie na pracę, przed przystąpieniem do 
pracy otrzymał wszystkie instrukcje i powiedziano mu, że 
sąsiednie skrzynki są pod napięciem. Nie wiadomo, 
dlaczego usunął ściankę działową.

PAMIĘTAJ
Wykonując zadanie w wyznaczonym obszarze 

roboczym, należy przestrzegać wszystkich pięciu 

zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Zawsze 

zakładaj, że wszelkie części i elementy znajdujące się 

poza wyznaczonym bezpiecznym obszarem roboczym 

są pod napięciem. Pamiętaj, że prąd jest niewidoczny 

i bezwonny, a do zapłonu może dojść nawet, gdy nie 

dotkniesz elementów pod napięciem.

Nr ewid. 207115
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Studium przypadku 4b: Izolowanie energii

W ramach przygotowań do prac związanych z 
piaskowaniem i malowaniem pokładu kablowego platformy 
odłączono od zasilania transformator główny, aby stworzyć 
bezpieczne miejsce pracy dla ludzi i zabezpieczyć sprzęt, 
a także umożliwić wykonanie innych czynności w pobliżu 
(np. prace na rusztowaniach). Jednakże nie zabezpieczono 
transformatora przed ponownym włączeniem – nie 
oznaczono i nie zablokowano go. Na szczęście błąd 
zauważono przed rozpoczęciem prac.

PAMIĘTAJ
Pięć zasad bezpieczeństwa elektrycznego to klucz do 

stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Celowe lub 

omyłkowe pominięcie choćby jednej z nich może mieć 

poważne skutki.

Jeśli instalacja nie zostanie zabezpieczona przed 

ponownym włączeniem, istnieje ryzyko, że w sposób 

zamierzony lub niezamierzony zostanie ponownie 

podłączona do prądu. To może doprowadzić do 

poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

Nr ewid. 207156
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Studium przypadku 5a: Bezpieczne podnoszenie 
mechaniczne

Przy użyciu koparki z widłami do palet ładowano 12-
metrowe plastikowe rury (każda o masie 400 kg) na 
naczepę niskopodwoziową. Rury zaczęły się staczać 
i uderzyły stojącego na naczepie kierowcę ciężarówki, 
który spadł na ziemię. Mężczyzna nie przeżył.

PAMIĘTAJ
Upewnij się, że sprzęt jest odpowiedni do wykonania 

danego zadania. Widły do palet nie były przeznaczone 

do podnoszenia rur o długości 12 metrów. Zamiast 

nich należało użyć chwytaka do rur lub podnośnika 

próżniowego. I upewnić się, że ładunek leży stabilnie 

i nie będzie się przemieszczał. Naczepa 

niskopodwoziowa nie miała słupków. Dzięki nim rury 

mogłyby pozostać na miejscu. 

Zawsze stój z dala od linii ognia. Kierowca ciężarówki, 

stając na naczepie niskopodwoziowej, znalazł się 

w linii ognia. 

Nr ewid. 206332
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Studium przypadku 5b: Bezpieczne podnoszenie 
mechaniczne

Ponieważ droga budowlana była wąska, a z tyłu czekały 
inne ciężarówki, kierowca nie rozłożył lewych wysięgników 
i podniósł dwa stalowe pakunki jednocześnie. Podczas 
podnoszenia ładunku żuraw zakołysał się w lewo, doszło 
do przeciążenia i stal spadła z ciężarówki. Kierowca 
w ostatniej chwili uciekł na bok i wpadł do rowu.

PAMIĘTAJ
Zawsze przestrzegaj procedur związanych 

z podnoszeniem, nawet gdy jesteś pod presją czasu. 

Nie chodź na skróty.

Upewniaj się, że urządzenie podnoszące znajduje się 

w stabilnej pozycji, tak aby ładunek się nie zsunął, a 

urządzenie nie przewróciło.

Pomimo że oszczędność czasu byłaby dobra dla firmy, 

w żadnym razie nie jest warta narażania ludzkiego 

życia.

Nr ewid. 208549
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Studium przypadku 6: Środki ochrony indywidualnej

W statek badawczy z dwoma osobami na pokładzie 
uderzyła nagła fala, wskutek której w ciągu kilku sekund 
zatonął. Załoga nie miała na sobie kamizelek 
ratunkowych i zdążyła złapać tylko jedną kamizelkę i boję 
ratunkową. Zanim została uratowana, dryfowała na morzu 
przez szesnaście godzin. Mimo że woda przy brzegu 
miała temperaturę 19°C, obie osoby doznały hipotermii.

PAMIĘTAJ
Środki ochrony indywidualnej mogą uratować Cię w 

razie wypadku. To ostatnia bariera między Tobą a 

źródłem zagrożenia.  

Możesz myśleć, że są nieporęczne, a Tobie przecież 

nic się nie stanie, ale tak jak w opisanym obok 

wypadku z udziałem dwóch członków załogi, 

do nieszczęść dochodzi zazwyczaj nagle 

i niespodziewanie. 

Nr ewid. 17949
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Studium przypadku 7: Bezpieczna jazda

Ciężarówka wioząca żwir zjechała z drogi i przewróciła 
się na pobocze. Kierowca nie skupiał się na jeździe, 
ponieważ korzystał z telefonu w trakcie prowadzenia 
pojazdu. Nie został ranny, ale w podobnych wypadkach 
kierowcy często doznają ciężkich obrażeń.

PAMIĘTAJ
Główną przyczyną wypadków drogowych jest 

nieuwaga. Dlatego pisanie SMS-ów, korzystanie 

z komunikatorów i dołączanie do spotkań online w 

trakcie kierowania samochodem jest zabronione. Gdy 

korzystasz z telefonu, staraj się prowadzić jak 

najkrótsze rozmowy i zawsze używaj zestawu 

słuchawkowego. 

Ten pojazd jechał z niewielką prędkością, ale gdyby 

jechał drogą publiczną, wypadek mógłby skończyć się 

znacznie gorzej.

Pamiętaj, że nie jesteś jedynym uczestnikiem ruchu. 

Bezpieczeństwo innych zależy także od Ciebie.

Nr ewid. 206662

35



Studium przypadku 8a: Linia ognia

Klatkę zbrojeniową wyjęto z otworu wiertniczego, który 
wypełniono świeżym betonem. Punkt mocowania klatki 
zerwał się, a ona sama spadła na ziemię, śmiertelnie 
raniąc osobę stojącą w strefie zagrożenia.

PAMIĘTAJ
Uderzenie ruchomego przedmiotu może spowodować 

liczne obrażenia. Linia ognia jest strefą, w której nie 

wolno przebywać ze względu na ryzyko uderzenia. 

Pamiętaj, że przedmioty, pojazdy, ładunki itp. mogą 

wykonywać nieoczekiwane ruchy lub niespodziewanie 

się przewrócić, szczególnie w przypadku usterki lub 

awarii.

Dlatego należy oznaczać lub odgradzać strefy 

niebezpieczne. Nigdy nie wchodź do strefy 

niebezpiecznej bez pozwolenia. 

Nr ewid. 205222
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Studium przypadku 8b: Linia ognia

Podczas przebudowania rusztowania pracownik upuścił 
stalową płytę. Pod nim, na parterze, pracował murarz. 
Przed wypadkiem murarz zawołał do osoby budującej 
rusztowanie, że tam pracuje, ale ona go nie słyszała.

PAMIĘTAJ
Spadające przedmioty mogą spowodować ciężkie 

obrażenia. Dlatego musisz podejmować środki, by 

ochronić innych przed znalezieniem się w linii ognia. 

Upewnij się, że nikt nie pracuje pod Tobą, jeśli 

zachodzi ryzyko upuszczenia przedmiotów. Najlepiej 

zaznaczyć strefę niebezpieczną. 

Jeśli zauważysz, że ktoś pracuje nad Tobą, 

i stwierdzisz, że to zagraża Tobie lub innym, 

natychmiast przerwij pracę i podejmij środki 

ostrożności. 

Nr ewid. 203205
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TenneT is a leading European grid operator. We are committed to providing a 

secure and reliable supply of electricity 24 hours a day, 365 days a year, while 

helping to drive the energy transition in our pursuit of a brighter energy future –

more sustainable, reliable and affordable than ever before. In our role as the first 

cross-border Transmission System Operator (TSO) we design, build, maintain 

and operate 23,900 km of high-voltage electricity grid in the Netherlands and 

large parts of Germany, and facilitate the European energy market through our 

16 interconnectors to neighbouring countries. We are one of the largest investors 

in national and international onshore and offshore electricity grids, with a turnover 

of EUR 4.5 billion and a total asset value of EUR 27 billion. Every day our 

5,700 employees take ownership, show courage and make and maintain 

connections to ensure that the supply and demand of electricity is balanced for 

over 42 million people. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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