
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 zagrożeni-
ach 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

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

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

Trzymaj siebie i innych 
z dala od linii ognia

• Ustawiam się tak, by nie uderzyły 
mnie:
- przedmioty ruchome,
- pojazdy ruchome,
- uwalniające się ciśnienie,
- spadające przedmioty.

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

• Odgradzam lub oznaczam strefy 
niebezpieczne, gdzie występuje 
ryzyko upuszczenia przedmiotów

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

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

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

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

Zasady ratujące życie 
i właściwe podejście:
dbaj o bezpieczeńst-
wo swoje i innych

Dlatego tak ważne jest, by każdy, 
kto pracuje w firmie TenneT – nie 
tylko nasi pracownicy, lecz także 
pracownicy wykonawców – znał 
osiem zasad ratujących życie oraz 
ich przestrzegał i wiedział, jak 
stosować je na co dzień w pracy. 
Przestrzegaj zasad ratujących życie 
i dbaj o bezpieczeństwo swoje i 
innych.

Gdy zauważysz, że ktoś łamie jedną 
z zasad ratujących życie, przyjmij 
właściwe podejście. Dotrzyj do 
osoby, która złamała zasadę, 
popraw sytuację, dowiedz się, 
dlaczego złamano zasadę, i określ 
środki pomagające przestrzegać 
zasad.  

W firmie TenneT bezpieczeństwo 
jest sprawą priorytetową. Chcemy, 
by wszyscy nasi pracownicy 
codziennie wracali do domu cali i 
zdrowi. Dlatego w firmie TenneT 
funkcjonuje osiem zasad ratujących 
życie i właściwe podejście.

Zasady ratujące życie stanowią 
ramy bezpiecznej pracy. 



Gdy widzisz, że ktoś naruszył 
zasadę ratującą życie:

1. Dotrzyj do tej osoby
2. Popraw sytuację
3. Dowiedz się, dlaczego złamano 
    zasadę
4. Określ środki zapobiegawcze
5. Zgłoś incydent 

Zwróć się do osoby zaintereso-
wanej

Gdy zobaczysz, że ktoś naruszył 
zasadę ratującą życie, natychmiast 
zwróć się do tej osoby i zaznacz, że 
złamano zasadę ratującą życie.

Popraw sytuację

Wspólnie naprawcie sytuację. 
Gdy potrzebujesz pomocy z 
wyegzekwowaniem zasady ratującej 
życie, zwróć się do przełożonego.

Zarządzanie skutkami

Oczekujemy, że nikt nie będzie 
umyślnie łamał zasad ratujących 
życie, ale w niektórych przypadkach 
pracownicy łamią je świadomie, 
lekkomyślnie i z premedytacją. W 
takiej sytuacji pracownik odbędzie 
rozmowę z menadżerem. Konsek-
wencje zachowania pracownika 
zostaną określone zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w TenneT 
lub zasadami wykonawcy.

Spytaj, dlaczego złamano zasadę

Omówcie powody, dla których dana 
osoba złamała zasadę ratującą 
życie. 

Określ środki zapobiegawcze

Określ środki, dzięki którym Twoim 
zdaniem łatwiej będzie przestrzegać 
zasad ratujących życie. Środki 
powinny skupiać się na systemie 
bądź sposobie organizacji. 

Zgłoś incydent 

W zgłoszeniu nie chodzi o szukanie 
winnych. Chodzi o zdobycie 
informacji, które pomogą nam 
zrozumieć, dlaczego dochodzi do 
łamania zasad i co możemy zrobić, 
by to się nie powtórzyło.

Jak zgłosić naruszenie zasad 
ratujących życie?

Pracownicy firmy TenneT mogą 
zgłosić incydent poprzez platformę 
Zenya. Pracownicy wykonawców 
mogą zgłosić sprawę za pośred-
nictwem osób kontaktowych firmy 
TenneT.

Właściwe podejście

Należy przyjąć właściwe podejście, 
gdy tylko zobaczy się, że ktoś 
naruszył zasadę ratującą życie. 
Celem właściwego podejścia jest 
uczenie się, a także określenie 
środków na poziomie systemu, które 
ułatwią przestrzeganie zasad.
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