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Małopolska – azbest* 

 

 Województwo Małopolskie należy do obszarów o średnim  stężeniu 
włókien azbestowych choć na niektórych obszarach można zanotować aż 7 

krotne przekroczenie tego wskaźnika 

 

Przykładowe miejscowości zanieczyszczone azbestem:  

 Olkusz, Kaczowice, Babice, Oświęcim, Wadowice, Tomice, Radocza, Kalwaria, 
Wieliczka, Biskupice,  Gdów, Myślenice, Modlniczka, Giebułtów, Wielka Wieś,  
Bronowice Wielkie,  Krościenko-nad Dunajcem, Szaflary itp.   

  

Fabryki  wykorzystujące azbest w Małopolsce : Kraków, Trzebinia, Szczucin. 
 

* Powyższe dane pochodzą z opracowania Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.” Opracowanie 
autorstwa: Neonila Szeszenia – Dąbrowska, Wojciech Sobala, Instytut Medycyny Pracy  im prof. J. Nofera w 
Łodzi, 2010 r.  
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Geneza projektu I 

• W 1959 r., został uruchomiony w Szczucinie zakład wyrobów azbestowo-
cementowych (ZWAC). Zakład ten był jedynym w kraju producentem rur 
ciśnieniowych o dużej średnicy, do produkcji których stosowano krokidolit – 
najbardziej szkodliwy azbest. 

• Ogółem w latach 1959-1993 w zakładzie w Szczucinie zużyto 350 tys. ton 
azbestu, w tym 65 tys. ton krokidolitu szczególnie niebezpieczny dla zdrowia. 
Ilość ta, ze względu na praktyczną niezniszczalność wprowadzanego do 
środowiska azbestu, stanowi nadal zagrożenie dla zdrowia. 

• Wkrótce po uruchomieniu zakładu odpady produkcyjne zostały udostępnione 
ludności. Odpady te wykorzystywane były przez mieszkańców gminy do 
utwardzania lokalnych dróg, podwórek, boisk szkolnych, sportowych, jak 
również jako dodatek do materiałów budowlanych w gospodarstwach 
indywidualnych. 

• Oszacowano, że na drogach w gminie znajdowało się około 330 tys. 
m3 odpadów azbestowych i pozostałych tworzyw zanieczyszczonych tymi 
odpadami.  
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Geneza projektu II 

• Mieszkańcy podlegali i podlegają zawodowej, parazawodowej i 
środowiskowej ekspozycji na pył azbestu chryzotylowego i krokidolitu. Liczba 
osób eksponowanych zawodowo od momentu uruchomienia zakładu do 
połowy lat dziewięćdziesiątych wynosiła w przybliżeniu 2600 osób, w tym 
około 300 osób zmarło.  

• Przez ekspozycję parazawodową (domową) rozumie się kontakt z azbestem 
wynikający ze wspólnego zamieszkiwania z osobą zatrudnioną przy produkcji 
wyrobów azbestowych. Pył azbestu przenoszony był do domu na włosach, 
ciele i odzieży roboczej.  

• Rozproszenie odpadów azbestowo-cementowych na terenie całej gminy 
spowodowało, że środowiskowej ekspozycji poddani są w mniejszym lub 
większym stopniu wszyscy jej mieszkańcy. Efekt zdrowotny ujawnia i ujawniać 
się będzie wśród mieszkańców gminy jeszcze przez kilkadziesiąt lat. 

• W latach 1987-2006 wśród mieszkańców Szczucina odnotowano 73 przypadki 
międzybłoniaka opłucnej. 
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Geneza projektu III 

• Temat unieszkodliwienia odpadu azbestowego w Gminie SZCZUCIN pojawił 
się na bazie programu pn.”Opracowanie programu realizacji w zakresie 
profilaktyki zdrowia mieszkańców miasta i gminy SZCZUCIN z 
uwzględnieniem wielkości ryzyka zdrowotnego wynikającego z 
zanieczyszczenia środowiska azbestem”.  

• Gmina Szczucin uzyskała pozycję pioniera wdrażania rozwiązań 
unieszkodliwiających azbest w Regionie (I miejsce w kraju w 2006 r. w 
konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki). Tak bogata 
wiedza i doświadczenie dały podstawę do budowania partnerstwa 
prezentowanego we wniosku.  

• Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. będzie wspierać Gminę 
SZCZUCIN w zakresie wdrażania projektu. MAES posiada ponad 10-o letnie 
doświadczenie w realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska i 
energetyki.  
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Długotrwały proces konsultacji projektu 

 

Prace na projektem trwały 3 lata. 

W tym okresie zmieniała się liczba partnerów, którzy ostatecznie 

przystąpili do projektu podpisując umowę partnerstwa (2011) 

 

Ostateczna aplikacja projektowa została złożona do końca 2011 roku.  

 

Potem nastąpił okres ostatecznych negocjacji z darczyńcą ….. 
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Podpisanie umowy 2012  

 konferencja inaugurująca 
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Finansowanie 

• Realizacja 2012-2016 

• Całkowity koszt projektu wynosi 12 459 985 CHF 

• Całkowity koszt projektu w PLN wynosi 42 289 194 zł 

• Kwota dofinansowania 10 590 988 CHF – 85 % 

całkowitych kosztów 

• Gminy partycypują w kosztach projektu proporcjonalnie do 

ilości azbestu do usunięcia z terenu danej gminy, 
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Partnerzy projektu 
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Partnerzy projektu … 

 

Zgłaszają się także inne gminy …. 

 

 

Decyzje o przyjęcie do projektu podejmuje Komitet Sterujący 
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Główne działania w projekcie 

 

• Zarządzanie 

• Promocja 

• Usuwanie odpadów azbestowych 
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Zarządzanie 
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Komitet Sterujacy  

Instytucja Realizująca 

Koordynator projektu 

Biuro główne projektu 

Osoba/ zespoł 
realzaicji projektu w 
gminie partnerskiej 

Osoba/ zespoł 
realzaicji projektu w 
gminie partnerskiej 

........... 
Osoba/ zespoł 

realzaicji projektu w 
gminie partnerskiej 

Partner Administrator 

Biuro terenowe 
projektu  



Gminy 

 

Ciężar pozyskania uczestników projektu – to 

jest mieszkańców zainteresowanych 

demontażem azbestu spoczywa na 

koordynatorach gminnych to jest 

pracownikach gmin zaangażowanych w 

realizację projektu.  
 

13 
www.wolniodazbestu.pl 



Promocja 
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Cel działań promocyjnych 

 

• Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych zamieszkujących na terenie 
województwa małopolskiego  ze szczególnym uwzględnieniem gmin 
uczestniczących w projekcie, na temat korzyści wynikających z wdrażania 
programu współfinansowanego przez SPPW przede wszystkim w płaszczyźnie 
rozwiązywania problemów gospodarczych i środowiskowych oraz 
promowanie nowych rozwiązań sprzyjających spójności wewnętrznej i 
międzynarodowej. 

• Informowanie, zachęcanie i motywowanie oraz edukacja skierowana do 
wstępnie zadeklarowanych beneficjentów końcowych wpływająca na 
podniesienie efektywności realizacji projektu oraz zainteresowanie udziałem 
w nim.  
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Elementy promocji 
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Elementy promocji 
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Elementy promocji 

18 
www.wolniodazbestu.pl 



Szkolimy naszych koordynatorów gminnych 
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Usuwanie odpadów azbestowych – działania 

podstawowe 

• Wywóz zdeponowanych odpadów zawierających  
azbest 

• Usuwanie (demontaż)  i wywóz pokryć dachowych 
zawierających azbest 

• Usuwanie (demontaż)  i wywóz pokryć dachowych 
zawierających azbest wraz ze wsparciem na nowe 
dachy - materiał 
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Usuwanie odpadów azbestowych 

• Rozebranie pokrycia dachowego z płyt 
cementowo-azbestowych (m2) 

• Zabezpieczenie odpadu (m2) 

• Załadowanie odpadu na samochód (t) 

• Wywiezienie odpadu na składowisko (km) 

• Unieszkodliwienie odpadu (t) 
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Podpisanie pierwszej umowy z wykonawcą 2013  
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Usuwanie odpadów azbestowych 
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Czego nie wolno  

Czego nie wolno robić z azbestem: 

• Łamać kruszyć rozbijać 

• Samemu ściągać go, demontować, 

• Zamiatać na sucho miejsc mających kontakt z 
azbestem 

• Jeść, pić, palić podczas wykonywania robót 

• Wyrzucać wyroby, które zawierają azbest w 
miejsca do tego nieprzeznaczone.  

•   
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Usuwanie odpadów azbestowych 
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Usuwanie odpadów azbestowych 
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Co potem dzieje się z usuniętym azbestem ? 
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Stan realizacji projektu 

 Zebrano i unieszkodliwiono już łącznie 3 721,05 t 
niebezpiecznego odpadu  – 18% założonego wskaźnika.  

 

 Do tej pory najwięcej azbestu unieszkodliwiono z obszaru 
gminy: Wolbrom – 545,63 t, Jodłownik – 328,56 t, 
Jerzmanowice – Przeginia – 322,32 t oraz Pcim – 292,11 t. 

 

Kolejny nabór już w jesieni tego roku.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
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Korzyści z udziału w projekcie 

 

• Możliwość pozbycia się niebezpiecznych dla zdrowia materiałów 

budowlanych, 

• Demontaż pokrycia dachowego wykonywany w uzgodnieniu z 

Wnioskodawcą 

• Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z 

demontażem, transportem i składowaniem odpadów azbestowych 

• Uczestnicy projektu oszczędzają ok. 3 000 zł – średni koszt 

demontażu, transportu i utylizacji 2,5 tony odpadów azbestowych – 

dach o powierzchni 150 m2 
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www.wolniodazbestu.pl 

Katarzyna Kucharska 

 

Dziękuję za uwagę. 

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Główne Projektu 

Gmina Szczucin 

ul. Witosa 7 

33-230 Szczucin 

tel.+48 ( 14) 644 – 17 – 35 

fax: +48 (14) 643 – 62 – 78 

e-mail: ugszczucin.projekt@gmail.com 

 

Biuro Lokalne Projektu 

Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o. o. 

ul. Łukasiewicza 1 

31-429 Kraków 

Tel. 12 294 20 70 

www.maes.pl 

maes@maes.pl 
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