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Wprowadzenie 

• Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie 
występujących w przyrodzie, pod względem chemicznym są to 
uwodnione krzemiany metali: magnezu, sodu, wapnia, żelaza,  

• azbest znany jest od kilku tysięcy lat, z uwagi na swoje niewątpliwe 
zalety jak; odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie 
chemikaliów, wody morskiej, dobre właściwości mechaniczne, 
termoizolacyjne, dźwiękochłonność, elastyczność ( możliwość 
przędzenia tkanin ), wykorzystywany był chętnie jako cenny 
surowiec również w Polsce, 

• szerokie jego zastosowanie w Polsce nastąpiło  w okresie ostatnich 
100 lat, stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów, 

• produkcja rozpoczęła się w 1907 r. szybko wzrastała po 50 r.  
i trwała do końca września 1998r. zgodnie z ustawą o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest, 

• ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów 
zawierających azbest, ale pozostały problemy związane z 
pozostającymi w użytkowaniu  ogromnymi ilościami wyrobów a-c. 
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Wprowadzenie 

 

• na teren Polski wprowadzono po 1945 do 1998 r. ok. 2 mln ton 

azbestu, głównie azbest chryzotylowy pochodzący z byłego Związku 

Radzieckiego, 

• głównym surowcem stosowanym do produkcji wyrobów azbestowo -

cementowych (a-c), szczególnie stosowanych w budownictwie był 

azbest chryzotylowy, a do połowy lat osiemdziesiątych do produkcji 

głównie  rur ciśnieniowych używany  był także krokidolit  

( azbest najbardziej agresywny). 

• azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu 

rakotwórczym dla człowieka, uznany za jeden z najbardziej 

rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. 
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest stosowanych na terytorium Polski 

• Rada Ministrów w dniu14 maja 2002 r. przyjęła Program, 

 

• Program został opracowany w latach 2000 - 2001  
w oparciu o obowiązujące wtedy przepisy prawne, 

 

• realizację zaplanowano na lata 2003 – 2032 ( znaczna trwałość 
wyrobów, wysokie koszty, duża ilość),  

 

• w 2002 r. na terenie Polski znajdowało się ok.15,5 mln ton wyrobów 
zawierających azbest ( 85% w budownictwie), 

 

• wielkość ta została oszacowana na podstawie danych 
statystycznych produkcji, importu i dystrybucji wyrobów 
azbestowych oraz przyjętych wskaźników  ich zużycia  
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   Szacunkowa ilość 

azbestu na terenie 

Polski  

w 2002 roku 

 

  

ok. 15 500 tys. ton 

(85% w budownictwie) powyżej 2 mln ton 
od 1 - 2 mln ton 
od 0,5 - 1 mln ton 
poniżej 0,5 mln ton 

pon. 330 tys. ton 

2 mln ton 

3 mln ton 
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Ważne daty 

• 19.VI.1997 r.-  ustawa o zakazie stosowania wyrobów    

                        zawierających azbest  

• 14.V.2002 r.-   Program usuwania azbestu i wyrobów  

                        zawierających azbest, stosowanych na  

                        terytorium Polski 

• 4.III.2008 r. –  Raport z realizacji w latach 2003- 2007 Programu  

                        usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

                        stosowanych na terytorium Polski  

• 14.VII.2009 r.- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu  

                        na lata 2009 -2032 ( uchwała RM nr  122/2009) 

• 15.III.2010 r. – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu    

                        na lata 2009- 2032 ( uchwała RM nr 39/2010) 
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Program Oczyszczania Kraju z Azbestu  na lata  

2009 -2032 (POKzA) 

• Program jest kontynuacją i aktualizacją celów i działań ustalonych  

w Programie z 2002 r, 

 

• określa nowe  zadania w okresie 24 lat, wynikające ze zmian 

gospodarczych i społecznych, 

 

• realizuje wnioski zawarte w Raporcie poprzez wprowadzenie 

priorytetowych zadań legislacyjnych, uruchomienie wsparcia 

finansowego dla działań jednostek samorządu terytorialnego ( JST ) 

oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji zadań, 
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Cele Programu 

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  

 

• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych 
kontaktem z włóknami azbestu, 

 

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisk. 

     

     Cele te, osiągane będą przez realizację zadań na trzech poziomach 
(centralnym wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym) ze 
środków prywatnych i publicznych. 
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Zadania Programu 

 Program  grupuje zadania w pięciu blokach tematycznych: 

1) Zadania legislacyjne; 

2) Działania edukacyjno – informacyjne; 

3) Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest; 

4) Monitoring realizacji Programu poprzez tworzony Elektroniczny 

System Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania 

wyrobów azbestowych; 

5) Działania w zakres ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka 

Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych  

z Azbestem.  
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Usuwanie wyrobów  zawierających azbest 

 

• W latach 2003-2011 usunięto 1,35 mln ton wyrobów  

     azbestowych, pozostało ok.14,15 mln ton, a koszt usuwania  
wyrobów oszacowano w Programie POKzA na 40 mld zł i jest 
ponoszony przez właścicieli nieruchomości, 

 

• w ramach bloku wyodrębniono 5 działań, a w nich zadania, 
określono odpowiedzialnych za ich wykonanie, wysokość wsparcia 
finansowego Ministra Gospodarki oraz terminy realizacji.     

 



11 

Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków 

jednorodzinnych  i gospodarczych 

• Przeprowadzone badania podczas prac rozbiórkowych 

prowadzonych na wolnym powietrzu wykazały, że stężenie włókien 

azbestu w strefie oddychania pracowników były poniżej 

najwyższego dopuszczalnego stężenia od 0,001 – 0,08 wł/cm3   

( NDS wynosi 0,1 wł/cm3 ), 

• na podstawie wyników badań rozważana jest  możliwość 

uproszczenia i liberalizacji przepisów wykonywania tych prac, 

założenia do projektu ustawy „azbestowej”, przewidują taką 

możliwość,  

• wyniki badań wskazują, iż przeprowadzenie sporadycznie prac 

rozbiórkowych na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia 

zdrowia. Biorąc to po uwagę planowane jest rozszerzenie kręgu 

podmiotów uprawnionych do usuwania wyrobów azbestowych,  
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Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków  

jednorodzinnych i gospodarczych 

• MG zaplanowało wsparcie finansowe na szkolenia lokalne dla tych 
podmiotów w wysokości 16,3 mln zł do 2032 r., które uruchomiono 
w 2010r. 

 

• gmina powinna zapewnić wywóz odpadów na składowisko odpadów 
azbestowych, 

 

• koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów powinien zostać 
pokryty  ze środków własnych gminy, - przy niewielkim udziale 
środków właścicieli nieruchomości - dotacji i pożyczek  funduszy 
ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych dla gmin, 

 

• udział  środków właścicieli powinien być niewielki, ze względu na 
fakt, iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie 
może  być finansowany  ze środków  funduszy ochrony środowiska. 
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Usuwanie wyrobów azbestowych z dużych obiektów 

budowlanych i oczyszczanie terenu nieruchomości 

 

• Wsparcie finansowe ze środków funduszy ochrony środowiska na te 
działania powinno być koordynowane przez poszczególne JST  
i obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów.  

 

• beneficjentami wsparcia są JST, które zasady udzielania dotacji 
ustalają w lokalnych regulaminach i mogą np  wybrać  
w przetargach przedsiębiorców prowadzących działalność związaną 
z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych, 

 

• wsparcie zostanie udzielone po potwierdzeniu przez firmę złożenia 
odpadów na składowisko, oczyszczenia terenu i rozliczenia usługi, 
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 Usuwanie wyrobów azbestowych z dużych obiektów 

budowlanych  

• warunkiem pozyskiwania przez JST środków finansowych z 
funduszy ochrony środowiska na działania prowadzone na terenie 
gmin lub powiatu jest posiadanie planu  usuwania wyrobów 
azbestowych oraz rzetelnie wykonanej inwentaryzacji, 

 

• MG planuje utrzymać dotacje dla JST wszystkich szczebli na 
opracowanie  programów usuwania wyrobów azbestowych do 2015 
r. kiedy to powinien zostać zakończony okres planowania działań 
usuwania wyrobów zawierających azbest, 

• na lata 2009-2015 zaplanowano kwotę 10 mln zł, z tego w latach 
2009 -2012 udzielono dotacji 557 JST na łączną kwotę  8,777 mln 
zł,  

 

• aktualizacja programów jest zadaniem JST, 

 

• w latach 2016-2032 będzie intensyfikowany proces usuwania 
wyrobów azbestowych.  
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Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych 

– połączenie z innymi działaniami  
( m. in. termomodernizacja, przebudowa gospodarstwa rolnego) 

 

• Istnieją możliwości pozyskania środków finansowych  
z funduszy ochrony środowiska na te działania w ramach projektów  
i programów nie kierowanych bezpośrednio do użytkowników 
wyrobów azbestowych. Są to projekty związane z gospodarką 
odpadami, termomodernizacją obiektów budowlanych, remontami  
i przebudową  obiektów związanych z produkcją rolną, przebudową 
budynków na cele mieszkaniowe. Niedopuszczalne jest łączenie 
wsparcia finansowego na usuwanie azbestu ze wsparciem na 
termomodernizację, jeżeli jej koszt obejmuje usunięcie wyrobów 
azbestowych.  
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Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów i terenów 

użyteczności publicznej oraz terenów byłych zakładów 

 
 

 

• Wiele obiektów i terenów użyteczności publicznej oraz terenów 
byłych zakładów azbestowych wymaga pilnego oczyszczenia 
z azbestu dla przywrócenia im dawnej funkcji lub zmiany sposobu 
użytkowania, a także w celu podniesienia standardu życia 
mieszkańców ( pozytywny przykład  gminy Szczucin),  

 

• MG zaplanowało środki finansowe na opracowanie dokumentacji 
technicznej i projektowej kwotę 2,9 mln zł na lata 2009 - 2015,  
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Budowa składowisk odpadów zawierających azbest 

• Funkcjonuje 30 składowisk ogólnodostępnych, planowana jest 
rozbudowa 11 istniejących i budowa  kolejnych 8, 

• składowanie odpadów azbestowych jest jedyną stosowaną obecnie 
metodą unieszkodliwiania  tych odpadów, 

• rozmieszczenie składowisk na terenie kraju nierównomierne,  

• Program zaplanował budowę 56 składowisk lub kwater, szacowany 
koszt - 260 mln zł,  

• liczba ta może ulec zmniejszeniu w przypadku rozwoju i wdrożeń  
nowych technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach 
azbestowych, 

• projekt składowiska podziemnego w kopalni Bogdanka zakłada 
składowanie odpadów z woj. lubelskiego i  woj. ościennych, 

• pojemność składowisk, ich lokalizacja i ilość zależą od decyzji jst,  

• planowanie gospodarki odpadami w danym województwie jest 
zadaniem marszałka województwa, który jest zobowiązany do 
uwzględnienia budowy kolejnych składowisk w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami.  
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Koszty realizacji Programu i źródła finansowania usuwania 

azbestu 

 

• Koszt  realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na 
kwotę ok. 40,4 mld zł, są to środki własne właścicieli nieruchomości, 
inwestorów, z budżetu  państwa, JST,  

 

• koszt oszacowano na podstawie następujących założeń: 

  - usunięcie 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, demontaż, transport, 
unieszkodliwianie wytworzonych odpadów                   -   40 mld zł, 

  - budowa 56 składowisk lub kwater                                  - 260 mln zł, 

   

  - środki z budżetu państwa pozostające w dyspozycji MG- 53,2 mln zł, 

   

  - środki finansowe JST na opracowanie i aktualizację planów 
usuwania wyrobów azbestowych oraz działania edukacyjno – 
informacyjne     

                                                                                               - 40 mln zł, 
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Koszty realizacji Programu 

• Środki budżetowe (53,2 mln zł ) przeznacza się na wspieranie: 

   - działań edukacyjno – informacyjnych   - 12,8 mln zł, 

   - prac przygotowawczych dla oczyszczania z azbestu publicznych       
terenów i obiektów budowlanych 

     (do 2015 r. dokumentacje)                  -     2,9 mln zł, 

   - opracowania i aktualizacji ( do 2015 r.) programów 

     usuwania wyrobów azbestowych         -  10,0 mln zł, 

 -  szkoleń lokalnych                                 -  16,3 mln zł 

- monitoringu realizacji Programu           -    7,2 mln zł 

- działań w zakresie ochrony zdrowia     -    4,0 mln zł 

     

 W latach 2009 – 2012 wsparcie finansowe ze środków MG wynosiło 
ok.15,500 mln zł. 
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Środki na realizację Programu 

 Źródłami finansowania usuwania azbestu są środki budżetu 
państwa, środki własne właścicieli obiektów budowlanych, środki 
własne inwestorów, środki funduszy ochrony środowiska, środki 
pomocowe UE, środki własne JST, kredyty.  

 

 Instrumenty finansowe demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
usuniętych wyrobów to: 

 1)   Pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska; 

 

 2)   Środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych; 

 

 3)   Kredyty preferencyjne i komercyjne ( z dopłatami WFOŚ do   
  oprocentowania kredytu). 
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Azbest chryzotylowy – skała macierzysta 
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Wiązki włókien krokidolitu  
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Włókna azbestu chryzotylowego i krokidolitu 
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Klasyfikacja wyrobów 

• Klasa I – wyroby miękkie tj. o gęstości objętościowej poniżej 1000 
kg/ m3 zawierające powyżej 20% azbestu, mało spoiwa, łamliwe  
i kruche, łatwo ulegają uszkodzeniu, towarzyszy im duża emisja 
włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane   były wyroby 
tekstylne, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, masy 
natryskowe jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych  
i przegród budowlanych, 

• Klasa II- wyroby twarde tj. o gęstości objętościowej powyżej 1000 
kg/m3 zawierające poniżej 20% azbestu, włókna azbestowe są 
mocno związane z matrycą, w grupie tej najbardziej 
rozpowszechnione są  płyty a-c faliste  stosowane jako pokrycia 
dachowe, płyty płaskie jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, 
ściany działowe, osłony ścian przewodów windowych, szybów  
wentylacyjnych i instalacyjnych, a także rury stosowane w 
instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych oraz jako przewody 
kominowe i zsypy.  
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Zastosowanie azbestu 

 

• Biorąc pod uwagę wykorzystywanie wyrobów azbestowych  
w gospodarce kraju, wymienić należy dziedziny: budownictwo  
( ok.85%), przemysł chemiczny (ok.12%), motoryzacja (ok.5%), 
energetyka, transport, hutnictwo, metalurgia, ceramiczny, szklarski, 
stoczniowy papierniczy itd., 

• Uwzględniając rodzaje wytwarzanych wyrobów, można podzielić je 
na następujące grupy:  

     - wyroby azbestowo- cementowe, 

     - masy torkretowe ( miękkie izolacje natryskowe) 

     - wyroby izolacyjne, 

     - wyroby cierne, 

     - wyroby uszczelniające, 

     - wyroby hydroizolacyjne  
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Zastosowanie azbestu 

• Budownictwo 

 

• Najwięcej, bo aż ponad 80% azbestu wykorzystywane było  
w budownictwie. Materiały i wyroby zawierające azbest znaleźć 
można, zarówno w budynkach przemysłowych, administracyjnych, 
użyteczności publicznej, jak też w budynkach zamieszkania 
zbiorowego, indywidualnych budynkach mieszkalnych  
i inwentarskich, 

 

• najszersze zastosowanie znalazły płyty azbestowo-cementowe  
o różnych wymiarach i profilach (faliste i płaskie), które stosowane 
były głównie jako pokrycia dachowe, jako elementy okładzinowe, 
osłonowe lub ocieplające przegrody budynków, jako wypełnienia  
płyt wielowarstwowych lub ich warstwy osłonowe (ściany osłonowe  
i działowe) oraz osłony ścian szybów wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych, do ocieplania budynków, jako materiał 
elewacyjny,  
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Zastosowanie azbestu 

• Azbest był stosowany w budownictwie wszędzie tam, gdzie 
potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia 
ogniochronne elementów narażonych na wysoką temperaturę (klapy 
przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze 
elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, 
przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych  
i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów 
stropowych, strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji 
stalowych), 

 

• do zabezpieczania konstrukcji stalowych budynków, w tym również 
przemysłowych, stosowane były izolacje ogniochronne, 
wykonywane metodą natryskiwania masy cementowej zawierającej 
azbest. Masy natryskowe stosowane były również jako warstwa 
izolacyjna rurociągów oraz izolacja akustyczna w obiektach 
użyteczności publicznej. 
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Azbest  w domu 
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Wyroby azbestowo- cementowe 

• Jest to największa grupa wyrobów, które znajdowały zastosowanie 
prawie wyłącznie w budownictwie,  

• płyty faliste (pokrycia dachowe ), płyty płaskie prasowane typu 
„karo” ( pokrycia dachowe i elewacje), płyty płaskie prasowane 
okładzinowe,  

• rury wodociągowe  (ciśnieniowe)  i kanalizacyjne ( bezciśnieniowe), 

• kształtki: kanalizacyjne, do przewodów wentylacyjnych, do osłon 
rurociągów ciepłowniczych, 

• płytki oraz kształtki prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki 
(przegrody izolacyjne w urządzeniach elektrycznych), 

• osłony do kanałów spalinowych, 

• zbiorniki na wodę, kabiny sanitarne, podokienniki, 

• zawartość azbestu w płytach a-c wynosiła 10-13%, rurach a- c  
18 – 20%, 

• wyroby te są ogniotrwałe, odporne na korozje i gnicie, wytrzymałe 
na działania mechaniczne, lekkie, trwałe,  
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Masy torkretowe ( miękkie izolacje natryskowe) 

 

• Mieszanina azbestu (powyżej 50%) i cementu stosowane do  

zabezpieczania konstrukcji stalowych budynków, w tym również 

przemysłowych jako izolacje ognioochronne  wykonywane metodą 

natryskiwania tej masy. Natryskiwane izolacje z azbestu stosowane 

były również jako warstwa izolacyjna rurociągów  oraz izolacja 

ognioochronna i akustyczna w obiektach  użyteczności publicznej  
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Wyroby izolacyjne 

 

• stosowane do izolacji cieplnej kotłów wodnych i parowych, 

wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, maszyn  

i urządzeń  oraz w postaci ubrań i tkanin ognioodpornych  

• należą do nich: wata, włókniny, przędza azbestowa,  sznury, taśmy, 

tkaniny i  tektura termoizolacyjne, koce gaśnicze, worki z tkaniny 

azbestowej, płyty konstrukcyjne ognioodporne, 

• w zależności od przeznaczenia zawierają od 75 -100% azbestu  

z wyjątkiem płyt konstrukcyjno – ognioodpornych, które zawierają od 

25 -40% azbestu, 

• wyroby nie należą  do najbardziej rozpowszechnionych, są jednak 

źródłem dużej emisji włókien azbestu do powietrza  podczas prac 

zabezpieczających i rozbiórki, 
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Wyroby cierne 

 

• Okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane były do różnego 

typu hamulców i sprzęgieł przeznaczonych do układów 

hamulcowych i sprzęgłowych pojazdów mechanicznych, napędów, 

urządzeń przemysłowych oraz w dźwigach i windach, 

 

• azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji chronił elementy 

robocze przed zbytnim przegrzewaniem, 

 

• wyroby zawierają ok. 70 % azbestu.  
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Wyroby uszczelniające  

 

• Płyty azbestowo-kauczukowe, azbestowo-gumowe, tektura 

uszczelkowa, azbestowe tkaniny uszczelkowe, szczeliwa plecione, 

 

• wyroby stosowano  do uszczelniania maszyn i urządzeń  

( w pompach, sprężarkach, zaworach, prasach hydraulicznych ) 

pracujących w wysokich temperaturach oraz środowisku pary 

wodnej, chemikaliów, gazów, smarów, rozpuszczalników, olejów, 

 

• wyroby zawierają od 40-95% azbestu. 
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Wyroby hydroizolacyjne 

 

• Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe 

uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa asfaltowe, płytki 

podłogowe, filtry, 

 

• wyroby te zawierają od 5 do 50 % azbestu w zależności od rodzaju 

wyrobu 
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Azbest stosowano do  wytwarzania  

• Farb, pokostów, klejów, smarów, 

 

• kurtyn teatralnych, ekranów kinowych, 

 

• filtrów w browarnictwie, masek p/gazowych,  

 

• sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak: żelazka, 

     opiekacze, kuchenki i piecyki elektryczne i gazowe, piece 

akumulacyjne, suszarki do włosów „siatki azbestowe” stosowane  

w laboratoriach i gospodarstwach domowych. 
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Regulacje prawne w zakresie bezpiecznego użytkowania   

i usuwania wyrobów zawierających azbest  

• Tematyka azbestowa ujęta jest bezpośrednio bądź  pośrednio  
w wielu aktach prawnych krajowych i unijnych, są to ustawy, 
rozporządzenia  ( głównie Ministrów: Gospodarki, Środowiska, 
Zdrowia) oraz dyrektywy unijne 

Najważniejsze Ustawy: 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. – o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. 
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)   

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r - o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 
21 ) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623)  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 163, poz. 981) 
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Regulacje prawne 
 

• Ustawa z dnia19 sierpnia 2011r.- o przewozie towarów 
niebezpiecznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367,Nr 244, 
poz.1454) 

 

Najważniejsze Rozporządzenia  

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)  

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.  
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31) 
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Regulacje prawne 

 

• Rozporządzenie Ministra i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
( Dz. U. Nr 217, poz.1833, z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 
2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r.w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy ( Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 890)  
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Regulacje prawne 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 
budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 
oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320)  

 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r.  
w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa 
informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz.1033) 

 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania 
marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla 
środowiska ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 24) 
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Regulacje prawne 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.  

     w sprawie  sposobu prowadzenia przez marszałka województwa 
rejestru wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz.25) 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r.  

     w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. 
poz.1126) 

• Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie 
wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września  
1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162, z późn. zm.) 
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 Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów  

zwierających azbest  

 
• Regulacje prawne określają wymagania dotyczące postępowania   

z wyrobami zawierającymi azbest, jakie obowiązują właścicieli  
obiektów, zarządców nieruchomości oraz wykonawców prac 
związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów 
azbestowych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia  2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
wyroby zawierające azbest ( poprzednie rozporządzenie MG   
z 2 kwietnia 2004 r.),  

• wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób 
niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie 
do dnia 31 grudnia 2032 r. 
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Ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych 

 

• przy wykorzystywaniu wyrobów azbestowych muszą być 
uwzględniane wyniki przeprowadzonych kontroli  stanu tych 
wyrobów,  

• w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania 
lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, 
właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, a także obiektu, 
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego 
miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych 
wyrobów w terminach wynikających z przeprowadzonej kontroli, 

 

• z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym 
egzemplarzu „ ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest”. Wzór oceny stanowi załącznik nr  
1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010r.,  
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Ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych 

• w/w podmioty przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca 

zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub 

instalacji przemysłowej, 

 

• dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, 

dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na 

podstawie ustawy – Prawo budowlane, ocena ta powinna być 

dołączona do książki obiektu budowlanego, 

 

• ocena obejmuje 5 grup tematycznych, a w każdej z nich znajduje się 

kilka pozycji. W każdej grupie należy wskazać co najmniej jedną 

pozycję,        
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Ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych 

 

• jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując 
punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję  
o najwyższej punktacji  w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów 
pozwala określić stopień pilności: 

 

  Stopień pilności I  -   od 120 punktów, wymagane pilne  
                               usunięcie ( wymiana na wyrób  
                               bezazbestowy) lub zabezpieczenie   

  Stopień pilności II  -  od 95 do 115 punktów, wymagana  
                               ponowna ocena w terminie do 1 roku 

  Stopień pilności III -  do 90 punktów, wymagana ponowna  
                               ocena w terminie do 5 lat 
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Ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych 

• Wynikiem przeprowadzonej oceny jest decyzja odnośnie dalszego 

postępowania z wyrobami azbestowymi: 

     -  pozostawienie wyrobu w miejscu zastosowania, dotyczy tylko  

        wyrobów „twardych”  odpowiednio zabezpieczonych, 

     

     -  zabezpieczenie wyrobu w miejscu eksploatacji   w celu         

   wyeliminowania emisji włókien azbestu, dotyczy wyłącznie    

   wyrobów „twardych”, 

       

      -  usuniecie wyrobów i zastąpienie ich materiałami  

    bezazbestowymi, dotyczy to wyrobów „miękkich” oraz  

        „twardych” zakwalifikowanych do demontażu.   
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Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest 

• Bezpiecznie użytkowane mogą być tylko użytkowane wyroby 
azbestowe klasyfikowane jako „twarde” po stwierdzeniu braku 
widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki do emisji 
azbestu do środowiska oraz w dobrym stanie technicznym, 

• wyroby niezakwalifikowane do  usunięcia i przeznaczone do 
dalszego użytkowania należy zabezpieczyć poprzez: 

     - zabudowę (zamkniecie) przestrzeni, w której znajdują  się wyroby    

       azbestowe szczelną przegrodą (bez naruszenia samych wyrobów),   
  wykonaną np. ze sklejki, płyt gipsowych, blachy, cegieł, 

     - pokrywanie powierzchni wyrobów szczelną powłoką ochronną  
  z głęboko penetrujących środków wiążących azbest,   
  posiadających odpowiednią aprobatę techniczną, 

• po dokonaniu zabezpieczenia, należy ponownie sporządzić ocenę  
w terminie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia 
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Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest  

 

• Usuwanie wyrobów „miękkich” lub zawierających krokidolit powinno 
odbywać się pod stałym nadzorem technicznym prawidłowości 
wykonywania prac ze strony wykonawcy robót oraz przy 
zachowaniu określonych w planie prac, warunków ochrony 
pracowników i środowiska. Prawidłowość prowadzenia prac 
potwierdza się wynikiem badania powietrza. Dotyczy to także 
wyrobów w znacznym stopniu uszkodzonych, zniszczonych lub prac 
prowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych, 

 

• usuwane wyroby powinny być zastąpione wyrobami  
bezazbestowymi.   
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Najwyższe  dopuszczalne stężenie dla pyłów 

zawierających azbest 

• Najwyższe dopuszczalne stężenie włókien (NDS) dla środowiska 
pracy mierzone w strefie oddychania pracowników wynosi 0,1 
wł/cm3  dla włókien respirabilnych, a dla pyłu całkowitego 0,5 mg/m3 

( rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  

     i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – 
znowelizowane w 2005 r),  

• dla powietrza komunalnego normatyw nie został określony, na 
podstawie literatury i badań przyjmuje się, że  1000 wł/m3  tj. 
0,001wł/cm3 jest górną granicą bezpieczeństwa, 

 

• bezpośrednią miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest 
stężenie włókien w powietrzu mierzone liczbą włókien w środowisku 
pracy na cm3 (l.wł/cm3), w powietrzu komunalnym na m3 (l.wł /m3) 
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Bezpieczne postępowanie przy użytkowaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest  

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz  wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest. (poprzednie rozporządzenie MG z dnia 

23 października 2003 r.), 

 

• zgodnie z rozporządzeniem MG dokonuje się inwentaryzacji 

poprzez sporządzenie spisu z natury,  
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Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest  

 

• inwentaryzuje się wyroby zawierające azbest, instalacje lub 
urządzenia  zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami 
azbestowymi, rury azbestowo – cementowe oraz usunięte wyroby 
zawierające azbest, 

 

• wykorzystujący wyroby a-c ujmuje wynik inwentaryzacji  
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej  
załącznik 3 do  rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie  

     do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.  

• osoba fizyczna przedkłada informację odpowiednio wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w tym samym terminie jak 
osoby prawne, 

• informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden 
przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi 
przechowuje się przez okres roku, do czasu sporządzenia następnej 
informacji, 
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 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest    załącznik nr 3 
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Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

 

• instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez 
usunięcie wyrobów azbestowych  lub ich wymianę na 
bezazbestowe, 

• dla pomieszczeń, w których znajdują się  instalacje lub urządzenia  
zawierające azbest rozporządzenie nakłada  obowiązek 
sporządzania corocznego planu  kontroli jakości powietrza 
obejmującego pomiary stężenia pyłów  azbestu, 

• w przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia 
pyłów zawierających azbest  w środowisku pracy, podejmuje się 
działania w celu ograniczenia stężenia pyłów do wartości poniżej 
wartości dopuszczalnej, 

• niedopuszczalne jest dalsze wykorzystywanie instalacji, urządzeń 
oraz pomieszczeń jeżeli stężenie pyłów zawierających azbest  
w środowisku pracy jest powyżej wartości dopuszczalnej. 
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Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

• Rozporządzenie określa wymagania postępowania z drogami 
utwardzonymi odpadami zawierającymi azbest oraz z rurami 
azbestowo-cementowymi, 

• drogę utwardzoną odpadami zawierającymi azbest, po trwałym 
zabezpieczeniu przed emisja włókien azbestu,  wykorzystuje się bez 
ograniczeń czasowych,  

• zarządca  sporządza  plan kontroli nawierzchni i pobocza, 
uwzględniający natężenie ruchu, stopień narażenia na ruchy 
masowe ziemi oraz inne zjawiska,  

• w przypadku naruszenia nawierzchni drogi zabezpieczonej i jej 
pobocza, stwierdzonego w wyniku kontroli doraźnej lub realizacji 
planu kontroli, dalsze wykorzystywanie drogi   jest możliwe po 
zabezpieczeniu przed emisją włókien. 
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Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

 

• Rury a – c i elementy wyłączonych z użytkowania instalacji 
ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych  
i elektroenergetycznych podziemnych zawierających rury a-c , 
pozostawia się w ziemi bez ograniczeń czasowych w przypadku, 
gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy 
czynnościach obsługowych  użytkowanych instalacji 
infrastrukturalnych, w szczególności gdy rury a-c położone są 
poniżej użytkowanych instalacji, 

 

• pozostawienie w ziemi rur a-c wymaga oczyszczenia  
z wyrobów azbestowych miejsc usytuowania studzienek rewizyjnych 
i innych elementów infrastrukturalnych, gdzie jest możliwy kontakt 
człowieka z wyrobami azbestowymi. 
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Oznakowania wyrobów  

• Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez 
zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wyłączone   
z użytkowania rury a-c należy oznakować, 

• w przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania 
na instalacji lub urządzeniu, oznakowanie umieszcza się  
w widocznym miejscy w każdym pomieszczeniu, dodając  
”Pomieszczenie zawiera azbest”, 

• oznakowanie rur a-c umieszcza się na stałych elementach 
nadpoziomowych  instalacji , 

• drogi utwardzone odpadami azbestowymi, ale niezabezpieczona 
trwale przed emisją włókien azbestu, podlegają oznakowaniu  na 
elementach pionowych na całym odcinku drogi, 

• drogi zabezpieczone nie podlegają oznakowaniu, po potwierdzeniu 
braku emisji włókien azbestu, 

• wzory oznakowań określają zał. 1 i  2 do rozporządzenia MG z 13 
grudnia 2010. 
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Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

• miejsca występowania instalacji, urządzeń, rur a-c, dróg 
zabezpieczonych oraz dróg niezabezpieczonych trwale przed 
emisją włókien azbestu, zaznacza się w planach sytuacyjnych oraz 
w dokumentacji technicznej,  

 

• podjęcie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu musi 
być poprzedzone zgłoszeniem przez właściciela, użytkownika 
wieczystego lub zarządzającego obiektem do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy 
określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich 
realizacji. Prace można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia, 
o ile organ nie wniesie sprzeciwu. 
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Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawierających azbest, obowiązki wykonawcy prac  

• Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięcia 
wyrobów a-c  z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub 
instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia tych prac właściwemu organowi 
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy oraz właściwemu państwowemu  inspektorowi  sanitarnemu, 
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,   

• zgłoszenie powinno zawierać m. in.: 

     - rodzaj i nazwę wyrobów zawierających azbest,  

     - termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,  

     - adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji   
  przemysłowej, 

     - kopię oceny stanu wyrobów zawierających azbest,   

     - określenie liczby pracowników będących wykonywać prace,  
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Obowiązki wykonawcy prac       c.d. 

 

• przeszkolenie   pracowników, osób kierujących  przez uprawnioną 
instytucję w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, 

 

• posiadanie niezbędnego, odpowiedniego wyposażenia 
technicznego i socjalnego, 
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Obowiązki wykonawcy prac    c.d. 

• opracowanie szczegółowego planu prac usuwania wyrobów, 

obejmującego w szczególności:  

     - miejsce wykonywania prac i okres trwania, 

     - identyfikację azbestu na podstawie udokumentowanej informacji   

  od właściciela albo na podstawie badań przeprowadzonych przez  

  specjalistyczne laboratorium,  

     - informacje o metodach wykonywania prac, 

     - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników i środowiska,   

- ustalenie niezbędnego monitoringu powietrza, 

     - szacunkowe ilości odpadów, 

     - przy trudnych pracach opracowanie planu BIOZ ( bezpieczeństwo  

  i ochrona zdrowia  na podstawie rozporządzenia Ministra  

  Infrastruktury).  
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Obowiązki wykonawcy prac   c.d. 

 

• W celu bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych oraz 
ograniczenia emisji pyłu azbestowego do środowiska, wykonawca 
prac obowiązany jest do:  

    -   ogrodzenia terenu prowadzenia robót z zachowaniem bezpiecznej  
   odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie   
   mniej niż 1 m. przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed   

        przenikaniem azbestu  do środowiska, 

     -  umieszczenia w strefie prac, w widocznym miejscu tablice   
   informacyjne o treści: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem”, „Osobom  
   nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, 

     -  zastosowania odpowiednich środków technicznych   
   ograniczających emisję azbestu do środowiska,  

     -  zastosowania w obiekcie odpowiednich zabezpieczeń przed   
   pyleniem i narażeniem, w tym  uszczelnienie okien, drzwi,  
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Obowiązki wykonawcy prac     c.d. 

  -  codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego  przy 
zastosowaniu  podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą 
na mokro, 

  -  stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których odbywa się 
oczyszczanie  pracowników (komory dekontaminacyjne)) przy 
usuwaniu pyłu azbestowego, 

   - zapoznania pracowników z planem prac, a szczególnie z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

   - zapewnienia zaplecza higieniczno – sanitarnego: szatnia- osobno 
na odzież czystą i brudną, pomieszczenie do spożywania posiłków 
oraz odpoczynku, 

   - zapewnienie środków ochrony indywidualne, odzieży, obuwia.  
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Komora dekontaminacyjna  - trzykomorowy blok 

oczyszczania 

 Komory dekontaminacyjne są najczęściej stosowane przy 
trudnych pracach wewnątrz budynków lub przy usuwaniu 
azbestowych otulin rur, z reguły przebieralnie i natryski 
umieszczane są na zewnątrz miejsca prac i zabezpieczone 
podwójnymi śluzami przejściowymi z folii 
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Komora dekontaminacyjna  - pięciokomorowy blok 

oczyszczania  
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Obowiązki wykonawcy prac     c.d. 

• Techniczne możliwości ograniczania emisji włókien do otoczenia  
w czasie prac: 

  -  stosowanie metod mokrych oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym 
przez cały czas pracy, do momentu ich zapakowania, 

  -  wykorzystanie wysoko efektywnych urządzeń  filtracyjno – 
wentylacyjnych ( odkurzacz typu H ), 

  -  demontaż całych elementów bez jakiegokolwiek uszkadzania, 

  -  stosowanie wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych 
wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające, 

  -  prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku 
przekroczenia NDS, 

  -  pakowanie (hermetyzacja) na bieżąco, na stanowisku pracy 
powstających odpadów zawierających azbest i magazynowanie  
w osobnych i zabezpieczonych miejscach, 

  -  pakowanie, transport oraz składowanie usuniętych wyrobów  
w sposób uniemożliwiający uwalnianie  włókien, 
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Obowiązki wykonawcy prac c.d. 

• Transport odpadów azbestowych – niebezpiecznych – odbywa się 

zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania 

przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do 

transportu odpadów niebezpiecznych, 

• zgodnie z ustawą przy przewozach tych materiałów obowiązują w 

kraju przepisy zawarte w załącznikach A i B do umowy europejskiej 

dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych  (ADR), 

• odpady zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do 

klasy 9 „różne przedmioty i materiały niebezpieczne”, z czego 

wynikają określone wymagania w zakresie ich transportu.  
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Obowiązki wykonawcy prac  c.d. Pakowanie 

•  Techniczne możliwości ograniczania  emisji włókien azbestu:  

    - sposób pakowania odpadów uzależniony jest od ich rodzaju  
 i  postaci   fizycznej oraz musi eliminować emisję włókien,  

    - oznakowanie opakowań i ich szczelne zamykanie bezpośrednio   
 po ich napełnieniu, 

    - wypełnianie worków na odpady tylko częściowo, aby zapewnić ich  
 łatwe i bezpieczne zamknięcie, 

    - gruz a-c oraz odpady „miękkie”, pył z urządzeń odpylających   
 pakuje  się w  worki z folii   polietylenowe o grubości powyżej 0,2   
 mm, zamyka i umieszcza się w opakowaniach kontenerowych typu 
„big –bag” bądź odpady te mogą być zestalane cementem, asfaltem,   
 lub żywicami  syntetycznymi, pakowane w folię i do transportera,    

    - przy większych elementach, niemieszczących się w workach,  
 należy je trzymać nienaruszone i w całości owinąć w folię  
 polietylenową oraz opatrzyć znakiem ostrzegawczym, 

    - rury a-c pakuje się w rękaw z folii polietylenowej, 

    - pracę należy wykonać ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu  
 worków w drodze do składowiska  odpadów niebezpiecznych, 
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Obowiązki wykonawcy prac  c.d. 

• Techniczne możliwości ograniczania  emisji  . 

 -  założyć kartę ewidencji i dokument obrotu odpadami  

 niebezpiecznymi (kartę przekazania odpadu). Zasady gospodarki  
 odpadami niebezpiecznymi  określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  
 r. o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, 

 -    składowiska, 

 -    usunięcie zużytych filtrów odkurzaczy, masek,  jednorazowych       
 ubrań ochronnych, zdemontowanych folii tak jak odpadów   
 skażonych azbestem, 

 -    staranne, codzienne oczyszczanie strefy prac, terenu wokół   
 maszyn   i urządzeń, 

 -    możliwość umycia się po kontakcie z azbestem, 

 -    montaż komór dekontaminacyjnych w przypadku prac w obiektach   
 zamkniętych, 



68 

Obowiązki wykonawcy   c.d. Oznakowanie 

   - wszystkie usunięte wyroby i odpady powinny być trwale i wyraźnie  

 oznakowane międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, zgodnie   

 z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra  

 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

      ( nowelizacja rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2010 r.), 

    - oznakowanie opakowań powinno mieć postać etykiety, trwale  

 przytwierdzonej do opakowania lub bezpośredniego nadruku na  

 opakowaniu. Etykiety i napisy na nich zamieszczone oraz nadruki  

 powinny być trwałe, nie ulegające zniszczeniu, zwłaszcza pod  

 wpływem warunków atmosferycznych oraz czynników  

 mechanicznych. 
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Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i  opakowań  zawierających azbest  lub 

wyroby azbestowe, a także miejsca ich występowania . Jeśli  wyrób zawiera 

krokidolit zwrot „zawiera azbest” zastąpić „zawiera krokidolit”   
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Obowiązki wykonawcy  c.d. 

 
• czynności związane ze sprzątaniem po zakończeniu prac należy 

wykonywać bardzo starannie z wykorzystaniem odkurzaczy 

przemysłowych lub na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne 

zamiatanie na sucho albo wykorzystywanie do oczyszczania  

sprężonego powietrza, 

• po zakończeniu prac, oczyszczenie terenu oraz czyszczenie np. 

odzieży i obuwia roboczego powinno być prowadzone przy użyciu 

urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych ( np. specjalnych odkurzaczy  

typ H) lub  metod na mokro ( wilgotne szmaty, lepkie tkaniny, mokre 

mopy). Odkurzacz typu H powinien być stosowany w pierwszej 

kolejności przed użyciem mokrych tkanin, ponieważ wilgoć 

uszkadza wysokowydajne filtry. 
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Obowiązki wykonawcy     c.d. 

 

• wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi, 
użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, 
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego 
miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia  
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  
i sanitarnych,  

 

• w przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby  „miękkie” lub 
wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały 
wyroby zawierające krokidolit, jak również w przypadku, gdy 
prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, na wykonawcy 
prac spoczywa obowiązek przedstawienia wyników badań 
powietrza, przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium.  
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                   Dziękuję za uwagę 


