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WSTĘP 
 
 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej zarówno 
produkcja jak i obrót materiałami zawierającymi azbest jest zakazana. Poszczególne 
państwa należące do Unii Europejskiej jak i wiele innych, w tym USA, Kanada 
i Japonia, już wcześniej, bo w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzednie-
go stulecia, zakazały stosowania azbestu lub co najmniej ograniczyły lub zabroniły 
obrotu materiałami zawierającymi azbest oraz wwożenia takich materiałów na swój 
obszar celny. 

Azbest uznano powszechnie za groźny czynnik kancerogenny. Fakt ten, choć bez-
dyskusyjny wymaga jednak komentarza. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respi-
rabilne1, które z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego 
i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczają-
cych. Zatem, włókna azbestowe stanowią zagrożenie zdrowia gdy posiadając odpo-
wiednie wymiary i przedostają się do płuc poprzez drogi oddechowe. Brak natomiast 
dowodów szkodliwego oddziaływania azbestu na drodze gastrycznej. Jednocześnie 
należy podkreślić, że istnieją sprawdzone metody bezpiecznego postępowania z azbes-
tem i materiałami zawierającymi azbest, począwszy od ich eksploatacji, poprzez ich 
usuwanie, aż po transport i składowanie. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne to 
bezpieczne postępowanie wymuszają, choć niestety przestrzeganie tych przepisów nie 
zawsze jest zadawalające. 

O skali problemu zagrożenia azbestem dobrze świadczy następujący szacunek: 
w Polsce, w nadchodzących trzydziestu latach, do demontażu z dachów i elewacji 
i następnie do przewiezienia na odpowiednie składowiska może pojawić się około 15 
milionów Mg odpadów zawierających azbest, odpadów pochodzących tylko z płyt 
azbestowo-cementowych, nie licząc innych, również przeznaczonych do usunięcia 
materiałów zawierających azbest.  

Usunięcie wszystkich wspomnianych płyt wydaje się nie celowe, tak więc liczba 
ta będzie mniejsza, choć szacunek jest tu niepewny. Istnieją realne szanse, że część 

                                                 
1 Włókna respirabilne to  włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku 
długości do średnicy powyżej 3 do 1 
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płyt zachowa dobry stan techniczny mimo długiego czasu eksploatacji. Również 
względy ekonomiczne i możliwości transportowe wskazują, że usuwanie tych płyt 
potrwa znacznie dłużej; gdyby usuwać wszystkie te wyroby w ciągu 30 lat, to średnio-
rocznie usuwano by około 500 000 ton. Daje to około 62 500 kursów samochodów 
ciężarowych z ładunkiem 8 Mg po drogach Polski, często na znaczne odległości 
(z powodu ograniczonej ilości składowisk). Tak, więc zajęcie się problemem materia-
łów zawierających azbest wydaje się celowe z wielu względów.  

Sympozjum, z którego materiały są tu prezentowane adresowane było przede 
wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, oraz wybra-
nych Starostw, zajmujących się problematyką związaną z azbestem oraz uczestniczą-
cych lub nadzorujących wydawanie zezwoleń na wytworzenie odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest, ich transport i składowanie, jak również wydających decy-
zje w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami azbestowymi. 

Celem sympozjum, obok wymiany doświadczeń w tym zakresie jest ujednolicenie 
stosowanych kryteriów i wymagań w stosunku do uczestników procesu usuwania ma-
teriałów zawierających azbest oraz ocena przestrzegania dobrych zasad bezpiecznego 
postępowania z azbestem. Na tym tle istotnym będzie poszerzenie wiedzy dotyczącej 
problematyki azbestu i zagrożeń z tym związanych, oraz procedur bezpiecznego postę-
powania. Celem tego sympozjum jest również, nie tylko oszacowanie ilościowe azbe-
stu i materiałów zawierających azbest występujących w różnych branżach naszej go-
spodarki oraz zwrócenie uwagi na polskie przepisy dotyczące azbestu i materiałów 
zawierających azbest, lecz także zajęcie się aspektami finansowymi. 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w sposób szczegółowy precyzują sposo-
by postępowania począwszy od oceny stanu technicznego tych materiałów, poprzez ich 
usuwanie i stosowane wówczas zabezpieczenia, pakowanie i transport, po ich uniesz-
kodliwianie – składowanie. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów oraz przy 
zachowaniu dobrej praktyki stosującej odpowiednie procedury, można zapewnić bez-
pieczną eksploatacje płyt azbestowo-cementowych a gdy jest to konieczne, można 
zagwarantować bezpieczne usuwanie materiałów zawierających azbest, transport po-
wstałych w konsekwencji usuwania niebezpiecznych odpadów i wreszcie ich uniesz-
kodliwienie poprzez odpowiednie składowanie. 

Azbest i materiały zawierające azbest oraz odpady powstające w wyniku usuwania 
tych materiałów to także poważny problem finansowy. Dlatego w dużej mierze celem 
tego sympozjum jest wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze 
źródeł krajowych i zagranicznych, zwłaszcza z odpowiednich funduszy Unii Europej-
skiej. 
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AZBEST I MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST.  
OCENA RYZYKA EMISJI WŁÓKIEN AZBESTU 

 
 

1. Informacje ogólne 
 
Wykorzystanie azbestu w gospodarce i skala produkcji wyrobów azbestowo-

cementowych, przede wszystkim płyt dachowych, do drugiej wojny światowej była 
stosunkowo niewielka. Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w roku 1908 rozpo-
częła się produkcja wyrobów azbestowo-cementowych na ziemiach polskich.  

W Polsce produkcja płyt azbestowo-cementowych szybko wzrastała po roku 1950. 
Obok dachowych płyt płaskich, falistych i tzw. szablonów rozpoczęto produkcję rur 
i różnego rodzaju kształtek, np. na kanały wentylacyjne, osłony instalacji elektrycz-
nych, etc.  

Azbest importowano z wielu miejsc. Do połowy lat pięćdziesiątych znaczne ilości 
azbestu sprowadzane były z Chin, w następnych latach dominował azbest chryzotylo-
wy z kopalń rosyjskich z rejonu Uralu i w mniejszych ilościach z rejonu Dżetegary 
w Kazachstanie. Azbesty amfibolowe tj. amozyt i krokidolit sprowadzane były z Afry-
ki południowej.  

Analiza dostępnych danych prowadzi do wniosków zbieżnych z opiniami specjali-
stów przemysłu izolacji budowlanej, że największe zainteresowanie dostawami płyt 
azbestowo-cementowych, stosowanych jako pokrycia dachowe, miało miejsce na tere-
nach wiejskich, we wschodniej i środkowej Polsce. W województwach, na terenie któ-
rych znajdują się aglomeracje miejskie występowało duże zapotrzebowanie na płyty 
płaskie, wykorzystywane jako materiały elewacyjne. Z dostępnych danych, pochodzą-
cych od producentów oraz z roczników statystycznych wynika, że zużycie płyt azbe-
stowo-cementowych w budownictwie zwartym, przede wszystkim w miastach, w rela-
cji do zużycia w budownictwie rozproszonym (przede wszystkim na wsi i w małych 
miastach) ma się jak 1:3. W oparciu o obliczoną proporcję oraz ilość wyrobów zabu-
dowanych na terenie kraju można szacować, że: 
− w miastach zabudowanych jest około 350 000 tys. m2 płyt azbestowo-

cementowych, 
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− na wsiach zabudowanych jest około 1 000 000 tys. m2 płyt azbestowo-
cementowych. 

Oprócz płyt azbestowo-cementowych w budownictwie, stosowano, zwłaszcza 
w mniejszych miastach i na wsiach, rury azbestowo-cementowe do wykonywania in-
stalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe, zsypy 
w budynkach wielokondygnacyjnych, a także kształtki kanałów wentylacyjnych. Tu 
jednak często, zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych, stosowano kształtki 
o przekroju prostokątnym. 

W Polsce, podobnie jak w całej Europie na pokrycia dachowe stosowano głównie 
płyty faliste. W mniejszej ilości, szczególnie w południowej Polsce stosowano tzw. 
szablony, czyli płaskie płyty azbestowo-cementowe prasowane, o znacznie mniejszych 
wymiarach, zazwyczaj 400×400 mm i grubości najczęściej 6 mm. Na elewacjach sto-
sowano przede wszystkim płyty płaskie. Były to głównie autoklawizowane płyty azbe-
stowo-cementowe o handlowych nazwach ACEKOL i KOLORYS. Tego typu płyty 
były produkowane w nieistniejącym już zakładzie ZWAC „IZOLACJA” w Małkini. 
W mniejszej ilości na elewacjach stosowano płaskie płyty prasowane produkowane 
w Zakładach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy, Szczucinie, Trze-
mesznie i w Ogrodzieńcu. Płyty faliste na elewacjach stosowano w znikomych ilo-
ściach. 

W chłodniach kominowych celem zwiększenia powierzchni wymiany ciepła, na 
specjalnej, wsporczej konstrukcji betonowej ułożone są pionowo płyty azbestowo-
cementowe, które zraszane są wodą, transportowaną rurami azbestowo-cementowymi. 
Te pionowo ułożone płyty azbestowo-cementowe są zasadniczą częścią zraszalnika, 
rury azbestowo-cementowe zaś zasadniczą częścią wodorozdziału. Wyżej, nad wodo-
rozdziałem, w wielu chłodniach znajduje się eliminator unosu drobnych kropli wody, 
również wykonywany dawniej z płyt azbestowo-cementowych. 

Wszystkie te wyroby zawierające azbest prędzej czy później przy okazji remon-
tów, modernizacji czy wreszcie zużycia są usuwane i stają się odpadem niebezpiecz-
nym zawierającym azbest. Odpady zawierające azbest powstają więc podczas wymia-
ny płyt na dachach i elewacjach, przy usuwaniu azbestowo-cementowych kształtek 
z kanałów wentylacyjnych i dymowych we wszelkiego rodzaj budynkach, oraz pod-
czas remontu lub modernizacji wymienników ciepła, rur wodorozdziału lub (starszych) 
eliminatorów unosu kropel w chłodniach kominowych i chłodniach wentylatorowych. 

W dalszym opisie pominięte będą odpady powstające w wyniku usuwania rur 
azbestowo-cementowych. Odpady te pod względem fizycznym i chemicznym są iden-
tyczne z odpadami powstającymi w wyniku usuwania płyt azbestowo-cementowych.  

Podana w tym rozdziale charakterystyka wyrobów azbestowo-cementowych doty-
czy wyłącznie wymienionych we wstępie asortymentów (o ciężarze objętościowym 
większym niż 1000 kg/m3; zazwyczaj około 1900 kg/m3), a więc dotyczy tzw. wyro-
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bów twardych. Charakterystyka nie odnosi się do różnych materiałów izolacyjnych 
i uszczelniających zawierających azbest, tzw. wyrobów miękkich, o ciężarze objęto-
ściowym mniejszym od 1000 kg/m3. 

 
2. Własności fizyczne i chemiczne azbestu 

 
Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicz-

nej są minerałami naturalnie występujący w przyrodzie. Ich występowanie jest dość 
powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był (i niekiedy jesz-
cze jest) eksploatowany na skalę przemysłową. 

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę ser-
pentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy 
tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w naj-
większych ilościach. W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają 
dwie odmiany: azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilościach stosowany 
był antofilit - do produkcji filtrów - z uwagi na wyjątkowo dużą odporność chemiczną. 

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowały w czasie mierzonym okre-
sami geologicznymi w szczelinach w ultrazasadowych skałach, w wyniku oddziaływań 
hydrotermalnych. Co więcej krystalizowały w postaci bardzo cienkich, wydłużonych 
monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów. 
Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi różne 
pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe, co ilustruje po-
niższy wykaz wzorów chemicznych. 

 
Chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10] 
Krokidolit (riebeckit) Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 
Amozyt (gruneryt) (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 
Antofyllit (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2 
Tremolit Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 
Aktynolit (amiant) Ca2(Mg)[(OH)Si4O11]2 

 
Warto dodać, że azbest chryzotylowy krystalizuje w postaci rurek. Azbesty amfi-

bolowe to nieco grubsze pręcikowate kryształy. 
Kolejny wykaz dobrze ilustruje, jak sytuuje się grubość pojedynczych kryształów 

azbestu względem innych włókien. 
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Grubość niektórych włókien organicznych i nieorganicznych 
Włókno średnica włókna [nm] 
włókno łykowe (len) 12000 - 80000 
bawełna 10000 - 25000 
wełna 2000 - 50000 
włos ludzki około 38000 
nylon 1000 - 9000 
włókno szklane (cienkie) 1000 - 7000 
włókno mineralne 3000 - 9000 
azbest chryzotylowy 15 - 42 
azbest amfibolowy 100 - 300 
 1 mm = 1000 μm, 1 μm = 1000 nm 

 

    
 

 
 
Rys. 1. Długowłóknisty azbest chryzotylowy praktycznie nie zawierający zanieczyszczeń (a), chryzotylo-
wy azbest krótkowłóknisty zanieczyszczony talkiem (b) i azbest amozytowy (c) 

 
Obserwowane makroskopowo włókna azbestu są w istocie wiązkami zbudowa-

nymi z dużej liczby (zazwyczaj kilku tysięcy a często dziesiątek tysięcy) włókien ele-
mentarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są, obrazowo mówiąc 
w różnym stopniu „sklejone”. Najczęściej substancją spajającą kryształy azbestu jest 

a b 

c 
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węglan wapniowy. Jego obecność sprawia, że rozwłóknianie (pocienianie wiązek) jest 
utrudnione i włókna stają się sztywne. Taki azbest w handlowej nomenklaturze nazy-
wany jest twardym. Poniżej pokazano azbesty chryzotylowe, różniące się obecnością 
zanieczyszczeń oraz azbest amozytowy. 

Azbest amozytowy w niewielkich ilościach był mieszany z azbestem chryzotylo-
wym i stosowany okresowo do produkcji płyt azbestowo-cementowych. Częściej do-
dawano do azbestu chryzotylowego kilka procent azbestu krokidolitowego. Podkreślić 
należy, że obie te odmiany – azbest krokidolitowy i amozytowy są groźniejsze dla 
zdrowia ludzi niż azbest chryzotylowy. 

 
3. Charakterystyka płyt azbestowo-cementowych 

 
Płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste produkowano w Polsce1 w kilku za-

kładach w oparciu o niemal identyczne receptury tj. 88-91% cementu i 9-12% azbestu, 
w przeliczeniu na suchą masę. Stosowano tu typowy czysty cement portlandzki bez 
dodatków i azbest chryzotylowy.  Okresowo do azbestu chryzotylowego dodawano 
różne, na ogół niewielkie ilości azbestu krokidolitowego (najczęściej 1,5-3% w sto-
sunku do sumy suchych składników). Jeszcze rzadziej stosowano w produkcji azbe-
stowo-cementowych płyt falistych azbest amozytowy. Azbest amozytowy wykorzy-
stywano w produkcji płyt płaskich typu ACEKOL i KOLORYS w podobnych ilo-
ściach co azbest krokidolitowy. Stosowanie azbestu krokidolitowego i amozytowego 
zaniechano w końcu lat osiemdziesiątych.  

Tak więc płyty (a także rury azbestowo-cementowe2) to matryca będąca mieszani-
ną produktów reakcji cementu z wodą i resztek nieprzereagowanych ziaren cementu 
(analogiczne jak w klasycznym betonie) oraz włókna azbestu pełniącego funkcję mi-
krozbrojenia.  

Gęstość pozorna wyrobów azbestowo-cementowych w stanie suchym wynosi oko-
ło 1800-2000 kg/m3. 

Powierzchnia płyt może być skorodowana tzn. matryca będąca stwardniałym za-
czynem cementowym może być częściowo wymyta wodą. Dotyczy to zwłaszcza jed-
nego ze składników tej matrycy - wodorotlenku wapniowego. Taka korozja odsłania 
włókna azbestowe i może zwiększyć emisję azbestu, w postaci pyłu, po wyschnięciu 
płyt i w wyniku mechanicznego oddziaływania na ich powierzchnię. W chłodniach 
kominowych zazwyczaj powierzchnia płyt pokryta jest narostem składającym się 

                                                 
1 Produkcję płyt azbestowo-cementowych rozpoczęto w Polsce w 1907 roku w Krakowie, około 1910 
roku ruszył zakład w Lublinie a około 1920 w Ogrodzieńcu koło Zawiercia. W latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych następuje znaczny wzrost produkcji w kolejnych czterech dużych zakładach. 
2 Rury azbestowo-cementowe zawierają zazwyczaj 14 do 18% azbestu i prawie zawsze obok azbestu 
chryzotylowego od 2 do 5 % azbestu krokidolitowego, zwanego azbestem niebieskim. 
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głównie z  węglanu wapniowego i zmiennych, na ogół niewielkich ilości wodorotlenku 
wapniowego. Narost może być związany z podłożem (powierzchnią płyt) bardzo róż-
nie - trwale lub luźno, co będzie mieć wpływ na ryzyko emisji pyłu zawierającego 
azbest.  

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że zwilżenie wodą płyt podczas ich usuwania 
i pakowania skutecznie minimalizuje ryzyko emisji włókien azbestowych. Stwierdzana 
obecność włókien w powietrzu (podczas prac w wypadku prawidłowego ich prowa-
dzenia – płyty wilgotne) była, w zdecydowanej większości przypadków, poniżej grani-
cy oznaczalności włókien respirabilnych metodą mikroskopową (zgodnie z PN-88/Z-
04202-02). 

 
4. Skład chemiczny odpadów powstających podczas usuwania płyt  

azbestowo-cementowych 
 
Skład chemiczny takich odpadów w przeliczeniu na suchą masę jest zbliżony do 

składu chemicznego cementu. Zakresy zawartości głównych tlenków w odpadach po-
wstałych z wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na suchą masę podano 
w Tabeli 1. 

 
Tabela 1. Skład chemiczny odpadów powstających podczas usuwania płyt azbestowo-cementowych 

Składnik Płyty płaskie i faliste Rury 

SiO2 19,5 ÷ 21,3 19,2 ÷ 21,5 

Al2O3 2,0 ÷ 5,2 2,0 ÷ 5,2 

Fe2O3 5,2 ÷ 7,2 5,1 ÷ 7,0 

TiO2 0,15 ÷ 2,4 0,15 ÷ 2,4 

MgO 1,5 ÷ 3,0 1,6 ÷ 3,4 

CaO 60,0 ÷ 62,2 60,0 ÷ 62,1 

Na2O 0,1 ÷ 0,25 0,1 ÷ 0,25 

K2O 0,2 ÷ 0,7 0,1 ÷ 0,7 

SO3 1,8 ÷ 2,2 1,8 ÷ 2,2 

 
5. Zastosowanie azbestu w Polsce 

 
Jak już wspomniano szerokie zastosowanie azbestu w stosunkowo dużych ilo-

ściach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji wielu 
wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej około 80% zużycia 
azbestu) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyj-
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nych, a także, w mniejszych ilościach, do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kana-
łów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych. Jeszcze mniej azbestu zużywano do pro-
dukcji tekstyliów, mas ogniotrwałych, mas uszczelniających i innych. Szacuje się, że 
po 1945 roku do Polski importowano 2 miliony ton azbestu. 

Tak więc w Polsce azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów: 
− wyroby azbestowo-cementowe - pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, rury i prosto-

kątne profile kanałów wentylacyjnych, płyty i kształtki w wymiennikach ciepła, 
płyty elewacyjne i w niewielkich ilościach, lecz dawniej powszechnie stosowane, 
kształtki elektrotechniczne (silniki elektryczne, wyłączniki, instalacje przemysło-
we), 

− masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne, 
− wyroby tekstylne z azbestu - sznury i maty, 
− specjalne uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne, 
− materiały i wykładziny cierne - sprzęgła i hamulce (obecnie wstępujące w starszych 

dźwigach i windach, niekiedy w sprzęgłach napędów przemysłowych), 
− masy ogniotrwałe, masy formierskie, 
− filtry przemysłowe, 
− izolacja cieplna. 

Poniższy wykaz podaje dominujące ilościowo rodzaje wyrobów azbestowo-
cementowych produkowanych w Polsce: 
− płyty płaskie prasowane tzw. szablony lub płyty „Karo” (PN-66/B-14040), 
− płyty faliste i gąsiory nieprasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste, 
− płyty płaskie prasowane okładzinowe (PN-70/B-14044), 
− rury bezciśnieniowe, kanalizacyjne (PN-67/B-14753), 
− rury ciśnieniowe (PN-68/B-14750), 
− kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-14752), 
− kształtki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10), 
− płytki „PACE” oraz kształtki prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki  

(BN-67/6758-01, BN-70/6754-01), 
− zbiorniki na wodę, 
− osłony do kanałów spalinowych, 
− kształtki do wentylacji zewnętrznych, 
− kształtki do osłon rurociągów ciepłowniczych. 

Pośród płyt płaskich najczęściej na dachach stosowano, zwłaszcza w południowej 
Polsce, płyty typu „Karo”. Płyty te, dzięki dodatkowemu zagęszczeniu w procesie pra-
sowania, cechują się mniejszą porowatością niż płyty faliste. Różnica ta jest dość duża, 
co uwidacznia ich nasiąkliwość wynosząca 16%, podczas gdy nasiąkliwość pyt fali-
stych wynosi 27%. Mała porowatość płyt prasowanych pozwala przypuszczać, że ich 
odporność na korozję będzie lepsza niż płyt nieprasowanych. Tak jest w istocie 
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i świadczą o tym liczne obserwacje dachów, po wielu latach eksploatacji. Jak podano 
wcześniej produkcja płyt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się 
w 19083 roku i trwała do roku 1998. 

Szacuje się że, na dachach i elewacjach znajduje się przeszło 1 200 000 000 m2  
płyt azbestowo-cementowych, co odpowiada 1 500 000 ton. 

Produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakazana Ustawą z dnia 19 
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, 
poz.628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.). Zgodnie z tą ustawą w Polsce do 28 września 
1998 roku została zakończona produkcja płyt azbestowo-cementowych. Natomiast po 
28 marca 1999 roku obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi 
azbest. 

 
Tabela 2. Zawartość azbestu w różnych wyrobach zawierających azbest 

Asortyment produkcji Udział azbestu, % 

Płyty płaskie prasowane (szablony) 9,5-11 

Płyty faliste o długości 1200 mm 11-12,5 

Płyty faliste o długości 2400 mm 12-13 

Rury a-c ciśnieniowe 17-18 

Rury a-c bezciśnieniowe 14-16 

Uszczelki 8-20 

Sznury azbestowe 80-96 

 
Azbest stosowano również w produkcji płyt izolacyjnych ognioodpornych. Pro-

dukcja takich płyt nie wyszła w Polsce poza skalę doświadczalną. Znaczne ilości ta-
kich płyt były importowane na potrzeby przemysłu stoczniowego. Nieznaczne ilości 
trafiły do budownictwa. 

W latach 1957-87 produkowane były znaczne ilości ciśnieniowych rur azbestowo-
cementowych. Średnice wewnętrzne tych rur wynosiły: 50, 80, 100, 125, 150, 200, 
250, 300, 350, i 400 mm, odpowiednio średnice zewnętrzne na tzw. końcach obrobio-
nych wynosiły: 68.96, 122, 149, 178, 232, 286, 346, 404 i 460 mm. Rury cechowały 
się stosunkowo małą nasiąkliwością - do 16% po 48 h nasycania wodą i odpornością 
na ciśnienie wewnętrzne co najmniej 22,5 MPa oraz wytrzymałością na zgniatanie 45 
MPa. Rury ciśnieniowe produkowano zgodnie z normą PN 68/B-14750. 
 

                                                 
3 w tym czasie rozpoczyna produkcję płyt azbestowo-cementowych zakład przy ulicy Zabłocie w Krako-
wie. W końcu lat siedemdziesiątych zakład ten został zlikwidowany. Dwa lata później ruszyła produkcja 
płyt azbestowo-cementowych w Lublinie 
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Tabela 3. Wymiary płyt falistych azbestowo-cementowych producentów krajowych i niektórych zagra-
nicznych 

 
Polska Niemcy CSRS ZSRR 

typy typy typy typy Wyszczególnienie 

NF-8 
NF-9 
mała 

NF-9 
duża

WF-6 
WF 

1600 
WF 

2500 
NF 

2500 
WF 

1250 
WF 

2500 
WO WF 

Długość płyty, mm 
Szerokość płyty przed 
zafalowaniem, mm 
Szer. płyty po  
zafalowaniu, mm 
Wysokość fali, mm 
Długość fali, mm 
Wielkość zakładu 
− poprzecznego, mm 
− podłużnego, mm 

Całkowita  
powierzchnia płyty 
- przed zafalowaniem, 

m2 

- po zafalowaniu, m2 
Użytkowa szerokość 
płyty, mm 
Użytkowa długość 
płyty, mm 
Użytkowa  powierzch-
nia płyty, m2 

1200 
 

1200 
 

1080 
30 
130 

 
170 
200 

 
 

1,44 
 

1,296 
 

910 
 

1000 
 

0,910 

1200 
 

1250 
 

1120 
30 

130 
 

80 
200 

 
 

1,50 
 

1,344 
 

1040 
 

1000 
 

1,04 

2400
 

1250
 

1120
30 

130 
 

80 
200 

 
 

3,00 
 

2,688
 

1040
 

2200
 

2,288

2400 
 

1300 
 

1097 
51 
177 

 
47 
200 

 
 

3,12 
 

2,633
 

1050 
 

2200 
 

2,310

1600 
 

1090 
 

920 
51 
177 

 
47 
200 

 
 

1,74 
 

1,47 
 

873 
 

1400 
 

1,22 

2500 
 

1090 
 

920 
51 
177 

 
47 
200 

 
 

2,72 
 

2,30 
 

873 
 

2300 
 

2,00 

2500 
 

1140 
 

920 
30 
130 

 
110 
200 

 
 

2,85 
 

2,55 
 

910 
 

2300 
 

2,09 

1250 
 

1100 
 

930 
51 
177 

 
115 
200 

 
 

1,37 
 

1,16 
 

885 
 

1050 
 

0,93 

2500 
 

1100 
 

930 
51 
177 

 
115 
200 

 
 

2,75 
 

2,33 
 

885 
 

2300 
 

2,04 

1200
 

780 
 

678 
28 

115 
 

104 
200 

 
 

0,936 
 

0,814 
 

574 
 

1000
 

0,574 

2500 
 

1100 
 

994 
500 
167 

 
159 
200 

 
 

2,75 
 

2,49 
 

827 
 

2300 
 

1,90 

 
Azbest stosowano również w produkcji płyt izolacyjnych ognioodpornych. Pro-

dukcja takich płyt nie wyszła w Polsce poza skalę doświadczalną. Znaczne ilości ta-
kich płyt były importowane na potrzeby przemysłu stoczniowego. Nieznaczne ilości 
trafiły do budownictwa. 

W latach 1957-87 produkowane były znaczne ilości ciśnieniowych rur azbestowo-
cementowych. Średnice wewnętrzne tych rur wynosiły: 50, 80, 100, 125, 150, 200, 
250, 300, 350, i 400 mm, odpowiednio średnice zewnętrzne na tzw. końcach obrobio-
nych wynosiły: 68.96, 122, 149, 178, 232, 286, 346, 404 i 460 mm. Rury cechowały 
się stosunkowo małą nasiąkliwością - do 16% po 48 h nasycania wodą i odpornością 
na ciśnienie wewnętrzne co najmniej 22,5 MPa oraz wytrzymałością na zgniatanie 45 
MPa. Rury ciśnieniowe produkowano zgodnie z normą PN 68/B-14750. 
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6. Oszacowanie ilości materiałów zawierających azbest w budownictwie 
 
Skala produkcji płyt azbestowo-cementowych w Polsce, do drugiej wojny świato-

wej była stosunkowo niewielka. Szybko wzrosła, począwszy od około roku 1950. 
Obok płyt płaskich, falistych i szablonów ruszyła wtedy produkcja rur i różnego typu 
kształtek (np. na kanały wentylacyjne, osłony instalacji elektrycznych). Analiza do-
stępnych danych prowadzi do wniosków zbieżnych z opiniami specjalistów przemysłu 
izolacji budowlanej, że największe zainteresowanie dostawami płyt azbestowo-
cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe, miało miejsce na terenach wiej-
skich we wschodniej i środkowej Polsce. W województwach, na terenie których znaj-
dują się aglomeracje miejskie występowało duże zapotrzebowanie na płyty płaskie 
wykorzystywane jako materiały elewacyjne. Oprócz płyt azbestowo-cementowych 
w stosunkowo niewielkiej ilości w budownictwie wykorzystywano rury azbestowo-
cementowe do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako 
przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych i także kształtki na 
kanały wentylacyjne. W Polsce, podobnie jak w całej Europie na pokrycia dachowe 
stosowano głównie płyty faliste. W mniejszej ilości, szczególnie w południowej Polsce 
stosowano tzw. szablony. Na pokrycie elewacji stosowano przede wszystkim płyty 
płaskie. W znacznej części są to płyty azbestowo-cementowe ACEKOL i KOLORYS. 
Płyty faliste na elewacjach stosowano w znikomych ilościach. 

Tak więc szacuje się, że na dachach i elewacjach znajduje się wciąż około miliard 
czterysta milionów m2 płyt azbestowo-cementowych. Oszacowanie ilości płyt, kształ-
tek kominowych i wentylacyjnych oraz rur azbestowo-cementowych w ujęciu wago-
wym zebrano w poniższej tabeli. 

 
Wyroby zawierające azbest według stanu na rok 2004 

Nazwa wyrobu Ilość [tony] 

1. Płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie – 1 351 500 tys. m2 14 500 000 

2. Rury azbestowo – cementowe (wszystkie rodzaje) 600 000 

3. Płyty azbestowo-cementowe w chłodniach kominowych 51 600* 

4. Płyty azbestowo-cementowe w chłodniach wentylatorowych 144 000 

Razem (minus poz. 3 i 4) 15 100 000 

* Płyty są ujęte w pozycji 1. 
 



 Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest 17 

 

W miastach zabudowanych jest około 400 000 tys. m2 płyt azbestowo-
cementowych, natomiast na wsiach zabudowanych jest  około 1 000 000 tys. m2 płyt 
azbestowo-cementowych. 

 
7. Oszacowanie ilościowe i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest  

w instalacjach przemysłowych i energetyce 
 
Kominy i kanały dymowe (wszystkie branże) 

W wyłożeniu kominów średnio co 10 m znajdują się dylatacje wypełnione 
(uszczelnione) sznurami azbestowymi. Biorąc pod uwagę powszechną w tym zakresie 
praktykę w każdym kominie znajduje się w szczelinach dylatacyjnych średnio 250 kg 
azbestu w postaci sznurów azbestowych. Łączna szacowana ilość zabudowanego azbestu 
wynosi 620 ton. Część dylatacji jest wymieniana podczas remontów kominów (co naj-
mniej 10 do 20%). Około 30% azbestu zostało „wydmuchane” w wyniku uszkodzeń wyło-
żenia wewnętrznego kominów. Tak więc aktualna ilość azbestu w kominach wynosi około 
300 ton. W co najmniej 20% kominów kanały dymowe doprowadzające do tych kominów 
spaliny w różnych częściach ich konstrukcji zabezpieczane są zaprawami azbestowo-
cementowymi w ilości 0,5-5 ton na komin. Łączna ilość materiałów zawierających azbest 
wynosi zatem 3000 ton. Zawartość azbestu najczęściej 9-12%. 

 
Chłodnie kominowe w energetyce zawodowej 

W chłodniach kominowych celem zwiększenia powierzchni wymiany ciepła, na 
specjalnej, wsporczej konstrukcji betonowej ułożone są pionowo płyty azbestowo-
cementowe zraszane wodą transportowaną rurami azbestowo-cementowymi. Te pio-
nowo ułożone płyty azbestowo-cementowe są zasadniczą częścią zraszalnika, rury 
azbestowo-cementowe zaś zasadniczą częścią wodorozdziału. Wyżej nad wodoroz-
działem w wielu chłodniach znajduje się eliminator unosu drobnych kropli wody, rów-
nież wykonywany dawniej z płyt azbestowo-cementowych. Liczba chłodni (tylko duże 
chłodnie żelbetowe) wynosi 40. Z uwagi na różnice konstrukcyjne należy wyróżnić 2 
grupy. Do pierwszej należą chłodnie z elektrowni: Opole, Rybnik, Jaworzno III i Beł-
chatów - 12 chłodni o średniej średnicy 100 m (jedna kondygnacja płyt azbestowo-
cementowych w wymienniku). Do drugiej należą chłodnie z elektrowni: Łaziska, Łagi-
sza, Siersza, Adamów oraz z Huty Katowice i EC Łęg - 28 chłodni o średniej średnicy 
70 m (dwie kondygnacje płyt azbestowo-cementowych). Szacuje się, że w chłodniach 
kominowych łącznie zabudowano 51 600 ton wyrobów. W wyniku modernizacji 
chłodni kominowych wymieniono, do roku 2003, około 35% płyt azbestowo-
cementowych. Tak więc aktualna ilość płyt i rur w chłodniach kominowych wynosi 
około 35 500 ton. 
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Chłodnie wentylatorowe (wszystkie branże) 
Łączna ilość cel w chłodniach wentylatorowych wypełnionych płytami azbesto-

wo-cementowymi szacuje się na około 2000. Liczba chłodni po modernizacji (usunię-
ciu płyt azbestowo-cementowych) to około 1000. Średni wymiar celi chłodni: 12×12 
m, wysokość 2 m. Zatem średnio przyjmuje się 600 kg płyt azbestowo-cementowych 
na 1 m2 powierzchni celi. Ilość płyt azbestowo-cementowych w chłodniach wentylato-
rowych szacowana jest na około 80 000 ton (w chłodniach wentylatorowych wymie-
niono już około 40% płyt azbestowo-cementowych na płyty z PCW lub PP). 

 
Hutnictwo, metalurgia i przemysł ceramiczny 

W instalacjach piecowych znajdowała się znaczna ilość uszczelnień wykonanych 
ze sznurów azbestowych, tektury i tkanin z azbestu. W większych zakładach zostały 
one już wymienione. Wciąż jeszcze, w różnego rodzaju nagrzewnicach, zwłaszcza 
w hutnictwie pozostają trudne do oszacowania ilości mas żaro- i ognioodpornych wy-
konanych z zapraw z cementów glinowych i cementu portlandzkiego z dodatkiem 9-
15% azbestu. Szacunek ten jest trudny i niepewny. Łączną ilość materiałów zawierają-
cych azbest szacuje się na około 60 000 t. 

 
Inne materiały 

Niewielkie ilości materiałów zawierających azbest występują w starszych przemy-
słowych instalacjach energetycznych, wymienić tu należy zwłaszcza kształtki elektro-
techniczne azbestowo-cementowe zainstalowane w dużych napędach przemysłowych 
i w ich instalacjach zasilających. Ponadto azbest wciąż znajduje się w uszczelkach 
stosowanych w najrozmaitszych instalacjach, zarówno przemyśle chemicznym, ener-
getyce zawodowej jaki i różnej wielkości kotłowniach i instalacjach centralnego 
ogrzewania, wreszcie, w starszych -lecz wciąż będących w dobrym stanie – urządze-
niach sprzętu domowego. Są to niewielkie ilości azbestu, w skali kraju, trudne do 
oszacowania i nie przekraczające kilka ton. Wśród tych zastosowań azbesty należy 
wymienić masę azbestową znajdującą się w butlach ciśnieniowych zawierających ace-
tylen. Znaczniejsze ilości azbestu stosuje się w instalacjach do produkcji gazowego 
chloru. W metodzie elektrolitycznej, powszechnej w Europie i jedynej stosowanej 
w Polsce używane są tzw. diafragmy wykonywane z azbestu. Obecnie brak zadawala-
jących zamienników azbestu i do produkcji tych diafragm corocznie Minister GPiPS 
wydaje stosowne zezwolenia na import azbestu. Podobne zezwolenia dotyczą importu 
uszczelek zawierających azbest. Warto zaznaczyć, że w znacznej mierze, z pełnym 
sukcesem technicznym w uszczelkach tego typu azbest może być zastępowany innymi 
włóknami. 
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8. Degradacja powierzchni płyt azbestowo-cementowych eksploatowanych 
w długich okresach czasu w różnych warunkach 
 
Trwałość, rozumiana jako długowieczność płyt azbestowo-cementowych jest 

przedmiotem otwartej dyskusji a nawet kontrowersji. Nic dziwnego, zależy to przecież 
od intensywności działania różnych czynników. Można jednakże powiedzieć, że okres 
bezpiecznej eksploatacji płyt azbestowo-cementowych wynosi około 60 lat, dodając, 
że nawet po 60-u latach, w przeciętnych warunkach płyty nie ulegają degradacji, choć 
ich powierzchnia jest już uszkodzona oddziaływaniem korozyjnym. Proces korozji 
powierzchni płyt można opisać identycznie jak korozję betonu; z jednym wyjątkiem – 
obecność włókien azbestu, będącym mikrozbrojeniem zapobiega złuszczaniu skoro-
dowanych warstw, odspajanych powstałymi tuż pod powierzchnią produktami korozji 
o większej objętości niż ich substraty. Obserwowano w mikroskopie skaningowym 
powierzchnie płyt azbestowo-cementowych, eksploatowanych w różnych warunkach. 
Celem obserwacji była ocena ryzyka uwalniania się włókien azbestowych, odsłonię-
tych w wyniku korozji. Korozja dotyczy tu zaczynu cementowego spajającego włókna, 
stanowiącego przeciętnie około 90 objętościowych i wagowych płyt. Ów zaczyn ce-
mentowy bywa nazywany matrycą cementową. W istocie matryca ta jest zbudowana 
z produktów reakcji cementu z wodą a na powierzchni występują również produkty 
powstałe w trakcie korozji, zwłaszcza tzw. wtórny gips obserwowany w postaci igieł 
oraz węglan wapniowy. Na wszystkich obserwowanych w mikroskopie skaningowym 
próbkach płyt stwierdzono występowanie na powierzchni włókien azbestu. Jednakże 
ich powierzchnia często pokryta była co najmniej resztkami produktów reakcji cemen-
tu z wodą. Porównanie zdjęć pozwala twierdzić, że największe ryzyko emisji azbestu 
stwarza łamanie płyt. Wówczas już mogą do otoczenia uwalniać się włókna. Mecha-
niczne oddziaływanie na odsłonięte na przełomie włókna może je odłamywać i w kon-
sekwencji uwalniać. Na zakończenie warto już w tym punkcie dodać, że łamanie płyt 
w stanie zawilgoconym ryzyko emisji zmniejsza. 

 
Płyty faliste. Dach w mieście średniej wielkości 

Płyty pochodzą z dachu budynku usytuowanego w pobliżu centrum Nowego Są-
cza. Czas przebywania płyty na dachu: 27 lat. Typowy stan powierzchni tych płyt 
przedstawiono na zdjęciach, na następnej stronie. 

Obserwowane zmiany powierzchni to skutek korozji związanej z wymywaniem 
wodorotlenku wapnia wodą deszczową. Obserwuje się nieliczne częściowo odsłonięte 
włókna azbestu jednak wyraźnie spojone z podłożem co świadczy o małym ryzyku 
emisji włókien azbestu. 
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 powiększenie 500×  powiększenie 1000× 

 
Płyty płaskie typu KARO 

Płyta pochodzi z dachu w dużym mieście – z Katowic. Czas przebywania płyty na 
dachu około 20 lat. Jest to płaska płyta prasowana o mniejszej porowatości niż prze-
ciętne płyty faliste. Na powierzchni widoczne są odsłonięte włókna azbestu występują-
ce w drobnych skupieniach pokrytych produktami reakcji cementu z wodą. Obserwuje 
się też iglaste kryształy wtórnego gipsu, jego obecność należy wiązać z występującymi 
w tym rejonie kwaśnymi deszczami. 
 

  
 powiększenie 1000× powiększenie 1000× 

 
Wyniki obserwacji odpowiadają obszarom powierzchni stosunkowo mało uszko-

dzonej działaniem korozji kwaśnej. Na zdjęciu poniżej ukazany jest inny obraz; wi-
doczna tu długa wiązka włókien azbestu jest całkowicie odsłonięta. Produkty reakcji 
cementu zostały rozpuszczone w wyniku działania kwaśnych deszczów. 
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 powiększenie 400×  powiększenie 2500× 

 
Zdjęcie po prawej stronie pokazuje powierzchnie przełomu powstałego podczas 

odłamania naroża płyty w trakcie jej demontażu. Widoczne tu, liczne sterczące wiązki 
włókien Azbestowych stwarzają znaczne ryzyko emisji azbestu i to w postaci włókien 
respirabilnych. 

 
Kształtka z przewodu kominowo-wentylacyjnego 

Nieco inny widok przedstawia wewnętrzna powierzchnia kształtki kominowo-
wentylacyjnej pochodzącej z wysokiego budynku mieszkalnego w Krakowie. Czas 
eksploatacji około 23 lata. W tym wypadku na powierzchnie działały spaliny o tempe-
raturze nie przekraczającej 200oC i okresowo występowała tam woda pochodząca 
z kondensacji, gdy temperatura spalin malała do odpowiednio niskiego poziomu. Do-
chodziło wówczas, choć sporadycznie do spływania skondensowanej na powierzchni 
wody. 

 

  
 powiększenie 1000× powiększenie 1500× 

 
Powierzchnia płyt jest skarbonatyzowana i w znacznym stopniu uszkodzona koro-

zją. Widoczne są liczne wiązki włókien azbestu zarówno całkowicie odsłonięte jak 
i pokryte częściowo produktami reakcji cementu z wodą. 
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9. Bezpieczne postępowanie z azbestem 
 
Jak już wspomniano niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, które z ra-

cji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są  stamtąd 
usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Włókna 
respirabilne to włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy 3 μm i o 
stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1. Brak dowodów szkodliwego oddziały-
wania azbestu na drodze gastrycznej. Szkodliwe działanie azbestu stało się przyczyną 
lęku, często przesadnego, bez przesady można niekiedy to określić mianem społecz-
nych fobii. Fobii i lęków prowadzących do nieracjonalnych zachowań, które mogą 
generować dodatkowe zagrożenia. 

Jednocześnie należy podkreślić, że istnieją sprawdzone metody bezpiecznego po-
stępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest począwszy od ich eksplo-
atacji poprzez ich usuwanie aż po transport i składowanie. Co więcej w Polsce obowią-
zują przepisy prawne to bezpieczne postępowanie wymuszające. Niestety i tu, jak i w 
wielu innych dziedzinach, nasza znajomość prawa nie zawsze jest doskonała i choć 
istnieje często przesadna obawa przed azbestem jednocześnie zdarza się, że płyty azbe-
stowo-cementowe usuwane są w sposób niewłaściwy co stwarza realne ryzyko emisji 
włókien azbestu, również tych respirabilnych. Problem ten wiąże się z tym co nazy-
wamy świadomością ekologiczną. Mówiąc o tym należy dodać, że działa w Polsce 
szereg firm, które zdobyły doświadczenie w zakresie usuwania materiałów zawierają-
cych azbest i prace w tym zakresie prowadzone są z zachowaniem wszelkich wzglę-
dów bezpieczeństwa zaś stosowane zabezpieczenia w praktyce całkowicie eliminują 
ryzyko emisji azbestu. 

Usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest trwa w Polsce już od kilku 
lat. Dotyczy to zarówno szeroko pojętych budynków jak i instalacji i budowli przemy-
słowych. Zdecydowana większość usuwanych materiałów zawierających azbest to 
płyty azbestowo-cementowe, dawniej powszechnie stosowane na pokrycia dachowe, 
elewacje, w prefabrykowanych elementach ściennych i w wielu urządzeniach tech-
nicznych, zwłaszcza w wymiennikach cieplnych – w chłodniach kominowych i wenty-
latorowych4. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi 
azbest jest eliminacja lub co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do 
otoczenia. Zatem dopuszczalna jest eksploatacja materiałów zawierających azbest 
w dobrym stanie technicznym, o nie uszkodzonej powierzchni, ewentualnie odpowied-
nio zabezpieczonej np. przez pomalowanie. 

                                                 
4 Do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych zużyto około 80 do 85% azbestu  importowanego do 
Polski. Szacuje się, że obecnie znajduje się w Polsce na dachach i elewacjach około 1 370 milionów m2 
płyt. 
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W wypadku usuwania takich materiałów konieczne jest ich zwilżenie wodą oraz 
usuwanie, gdy jest to możliwe wyrobów w całości, unikając ich łamania i przy zacho-
waniu pracy ręcznej, oraz przy zabezpieczeniu – odizolowaniu pola prac od otoczenia. 
Odpowiednie oddzielenie pola prac od otoczenia ma zapobiegać ewentualnemu skaże-
niu azbestem. 

Na stanowisku pracy należy monitorować stężenie włókien azbestu w powietrzu a 
po zakończeniu prac sprawdzić na okoliczność ewentualnego wystąpienia azbestu 
(czystość) miejsce prac i najbliższe otoczenie. 

 
10. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

stosowanych na terytorium Polski 
 
Na koniec warto dodać, że 14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 
Program powstał w oparciu o:  
− przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. 

– w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), 
− realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, z 1997 roku 

z późniejszymi zmianami oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej 
ustawy. 

Celem programu jest: 
− spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowa-

nych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 
− wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spo-

wodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 
− spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i do-

prowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochro-
ny środowiska, 

− stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanymi w Unii Europejskiej. 

Ten obszerny i wartościowy dokument (dostępny na stronie internetowej Minister-
stwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy) wiele spraw porządkuje i two-
rzy ramy dla racjonalnego działania w tym zakresie. Program podaje liczne informacje 
dotyczące nagromadzenia materiałów zawierających azbest i rozkładu na terytorium 
Polski, bezpiecznej eksploatacji, usuwania i składowania takich odpadów, zawiera 
analizy finansowe i zaopatrzony jest w 14 szczegółowych załączników. 

 
 
 



24 Jerzy Dyczek – Azbes i mMateriały zawierające azbest. Ocena ryzyka emisji włókien azbestu 

 

11. Wybrane aspekty techniczne bezpiecznego postępowania z materiałami 
zawierającymi azbest 
 
Jak już wcześniej podano, zgodnie z obowiązującymi przepisami azbest zaliczony 

jest do substancji rakotwórczych, zaś odpady zawierające azbest należą do odpadów 
niebezpiecznych.  

By jednak unikać, nie zawsze niezbędnego ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
usuwania wyrobów zawierających azbest, wyroby te podlegają kontroli, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998.  

W tym miejscu warto stwierdzić, że niewłaściwie zabezpieczone usuwanie płyt 
azbestowo-cementowych np. z dachów, lub elewacji stanowi często większe zagroże-
nie uwalniania włókien azbestowych do otoczenia, niż pozostawienie tych wyrobów 
gdy są w dobrym stanie technicznym, bądź ich zabezpieczenie przez odpowiednie ma-
lowanie. Gdy jednak stan techniczny wyrobów azbestowo-cementowych wskazuje na 
konieczność ich pilnego usunięcia, wówczas usuwający (specjalistyczna firma wyko-
nująca tę pracę) musi spełniać szereg wymogów: 
− posiadać zezwolenie na wytworzenie odpadów niebezpiecznych, 
− dysponować pracownikami odpowiednio przeszkolonymi, wyposażonych w odpo-

wiednie zabezpieczenia i objętymi odpowiednią ewidencją medyczną, 
− mieć zagwarantowany odpowiednimi dokumentami (np. umową) odbiór wytworzo-

nych odpadów zawierających azbest, 
− odpady podlegają ewidencji ilościowej i jakościowej – rodzaj występującego tam 

azbestu, bądź azbestów musi być określony co do jego odmiany mineralnej i co do 
ilości tych odpadów (najczęściej, przed przystąpieniem do prac jest to szacunek ilo-
ściowy), 

− podczas usuwania materiałów po uprzednim oddzieleniu pola prac od otoczenia 
należy prowadzić odpowiedni monitoring stężenia włókien azbestowych (respira-
bilnych) w powietrzu5 w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac. Pomiary 
takie mają być prowadzone co najmniej raz dziennie po rozpoczęciu prac, 

− po zakończeniu prac czystość obiektu – brak azbestu jest stwierdzany w wyniku 
specjalistycznych badań laboratorium do tego upoważnionego (to znaczy np. posia-
dającego odpowiednią akredytację). 

Warto dodać, że w wypadku demontażu wyrobów zawierających azbest po ich 
całkowitym nawilgoceniu (nasiąknięciu wodą), zgodnie z dotychczasowymi obserwa-
cjami autora w wypadku demontażu wyrobów azbestowo-cementowych (płyt i rur) 
emisja włókien azbestu była mała. Wilgotne odpady wyrobów azbestowo-
cementowych natychmiast pakowane i odpowiednio oznaczane mogą być transporto-

                                                 
5 Pobranie próby powietrza i pomiary wykonuje się zgodnie z PN-Z-04202/02 z 1998 r. 
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wane na odpowiednie składowisko. Dotyczy to, co należy podkreślić, wyrobów azbe-
stowo-cementowych, w których zawartość azbestu wynosi od około 9-12% w stosunku 
do cementu (w rurach od około 14 i sporadycznie do około 16%) i gdzie azbest jest 
związany w matrycy centowej. Takie, odpowiednio opakowane odpady w transporcie 
nie traktuje się jako niebezpieczne. Tak stanowią przepisy ADR i takie jest stanowisko 
w tej kwestii Ministerstwa Gospodarki. Jednakże w wypadku azbestu niezwiązanego 
trwale w matrycy cementowej, w wyrobach o ciężarze objętościowym mniejszym niż 
1000 kg/m3, konieczne jest przed przekazaniem odpadów zawierających azbest ich 
odbiorcy (do transportu i dalej na odpowiednie składowisko) trwałe związanie azbestu. 
Trwałe, to znaczy związanie cementem w odpowiednie bloki betonowe lub uformowa-
nie bloków (płyt) po związaniu azbestu polimerami, np. lepiszczem akrylowym. 

Warto dodać, że tak jak, zgodnie z przepisami w Polsce, również w Europie i USA 
jest powszechną praktyką składowanie odpadów zawierających azbest opakowanych 
w foliowe worki na wydzielonych polach odpowiednich składowisk.  

W zależności od rodzaju (ciężaru objętościowego) i oceny stanu technicznego ta-
kich materiałów możliwe jest ich pozostawienie bez żadnych interwencji i wyznacze-
nie terminu kolejnej inspekcji, zabezpieczenie ich powierzchni poprzez malowanie, lub 
konieczność ich usunięcia. 

Oceny stanu technicznego dokonuje się zgodnie z „Arkuszem oceny”, stanowią-
cym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z 4 kwietnia 2004. W tej ocenie szczególnie ostro traktuje się  
− powierzchnie pokryte masą natryskową z azbestem (torkret),  
− tynki zawierające azbest, 
− i lekkie płyty izolacyjne z azbestem o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 

kg/m3. 

Takie materiały obok sznurów, tkanin i mat azbestowych stanowią wysokie 
ryzyko emisji włókien azbestu. To rozporządzenie określa również wymagania 
w stosunku do wykonawcy prac, czytamy tam: 
1.  Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierają-

cych azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: 
a. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 
b. odgrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m. przy stosowaniu 
osłon, 

c. umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: >>Uwaga! Zagrożenie azbes-
tem<<, >>Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony<<, 

d. zastosowanie odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji 
włókien azbestu. 
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2. Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą 
być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co naj-
mniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu re-
gulowanych przepisami szczegółowymi. Zapewnienie tego wymaga: 
a. nawilżenia wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demonta-

żem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 
b. demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszka-

dzania, tam gzie jest to technicznie możliwe, 
c. odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wy-

łącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejsco-
we instalacje odciągające powietrze. 

Jak już wspomniano wcześniej wytworzone odpady muszą być pakowane w stanie 
wilgotnym, lub scalane cementem bądź polimerami. Takie scalanie, poprzedzające 
pakowanie w odpowiednie worki, dotyczy odpadów powstałych z materiałów o cięża-
rze objętościowym mniejszym niż 1000 kg/m3. Przed przystąpieniem do prac demon-
tażowych lub napraw należy dokonać: 
− identyfikacji jakościowej występującego azbestu (mineralogiczne określenie od-

miany azbestu), 
− ilościowej inwentaryzacji z określeniem miejsc występowania azbestu, 
− określenia ilości wytworzonych w wyniku planowanych prac odpadów zawierają-

cych azbest i ich określenia jakościowego. 
Po zakończeniu prac, należy uzyskać odpowiednie świadectwo o czystości (braku 

azbestu) obiektu gdzie prowadzono prace.  
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SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE AZBESTU  
NA ZDROWIE LUDZI 

 
 

1. Wstęp 
 
Wprowadzenie w Polsce w 1997 r. zakazu1 stosowania azbestu i wyrobów zawie-

rających azbest wyeliminowało problemy związane z ekspozycją zawodową w zakła-
dach przetwórstwa surowca oraz zapobiegło dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wy-
robów zawierających azbest. Mocą tej ustawy pracownicy 28 byłych zakładów prze-
twórstwa azbestu uzyskali uprawnienia do bezpłatnych profilaktycznych badań lekar-
skich, bezpłatnego korzystania z leków w leczeniu chorób wywołanych azbestem oraz 
leczenia sanatoryjnego.  

Podstawą ustawowego zapisu o obowiązku finansowania ze środków budżetu pań-
stwa profilaktycznych badań lekarskich pracowników kiedykolwiek narażonych zawo-
dowo na pył azbestu są powszechnie uznane zdrowotne konsekwencje tej ekspozycji. 
Cechą szczególną narażenia zawodowego na pył azbestu jest występowanie patologii 
po długim, wynoszącym od 10 do 40 lat, okresie latencji, tj. okresie od momentu roz-
poczęcia ekspozycji do wystąpienia objawów chorobowych, a także możliwość wystą-
pienia choroby po zaprzestaniu pracy w narażeniu.  

Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych w wielu krajach 
świata i większości krajów europejskich istnieje potrzeba dalszego podejmowania 
działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności. Zwiększające się 
ryzyko występowania chorób azbestozależnych w ciągu najbliższych dziesięcioleci 
związane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilości materiałów azbestowych 
i zawierających azbest, w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się 
w dalszym ciągu w środowisku komunalnym. Wyroby te podlegają z czasem znacznej 
degradacji stanowiąc źródło ciągłej emisji włókien do środowiska. Należy zwrócić 
uwagę na praktyczną niezniszczalność raz wprowadzonych włókien do środowiska, 
które przenosząc się nie tracą swych właściwości chorobotwórczych. 
                                                 
1 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 101, poz. 
628 ze zmianami, Dz.U. z 1998 r., Nr 156, poz. 1018) 



28 Neonila Szeszenia-Dąbrowska – Szkodliwe oddziaływanie azbestu na zdrowie ludzi 

 

Prowadzone przez zespoły naukowców z różnych krajów szacunki zapadalności 
oparte na ocenie zużycia azbestu i ryzyku zachorowania na nowotwory azbestozależne 
wskazują, że najwyższa zapadalność przypadać będzie na pierwszą połowę XXI wieku. 
W wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej aktualnie szacuje się liczbę przy-
padków nowotworów azbestozależnych na ok. 30 tys. rocznie, jednocześnie wskazując 
na prawdopodobieństwo znacznie wyższych liczb w Europie Wschodniej. Wynika stąd 
konieczność demontażu, eliminowania i usuwania wyrobów budowlanych zawierają-
cych azbest. W Polsce eliminowanie azbestu ze środowiska przewidziane jest w rzą-
dowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium 
Polski” przewidzianym w 30-letnim okresie realizacji na lata 2003-2032. Z usuwaniem 
ze środowiska azbestu i wyrobów zawierających azbest wiąże się konieczność nadzoru 
nad warunkami pracy i ochroną zdrowia osób zatrudnionych przy tych pracach, jak 
również prewencja skutków działania azbestu wśród ludności zamieszkałej w pobliżu 
oczyszczanych z azbestu obiektów. 

 
2. Następstwa zdrowotne ekspozycji na pył azbestu 

 
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszo-

nych w powietrzu. Ryzyko wynikające dla zdrowia z wchłaniania pyłu drogą pokar-
mową jest znikome.  

Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilo-
ścią włókien w dolnej części układu oddechowego. Proces ten zależy od fizycznych 
i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma średnica poszczególnych 
włókien, długość odgrywa mniejszą rolę. Największe zagrożenie dla organizmu ludz-
kiego stwarzają włókna, które przenikają do pęcherzyków płucnych, tzw. włókna re-
spirabilne. Są to włókna o średnicy mniejszej niż 3 µm i długości powyżej 5 µm. 
Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 µm przenoszone są łatwiej i odkładają się w koń-
cowych odcinkach dróg oddechowych, podczas, gdy włókna grube, o średnicy powy-
żej 5 µm, zatrzymują się w górnej części układu oddechowego. Skręcone włókna chry-
zotylu o dużej średnicy mają tendencje do zatrzymywania się wyżej niż igłowate 
włókna azbestów amfibolowych, z łatwością przenikające do obrzeży płuca. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zatrzymywanie chryzotylu w gór-
nych drogach układu oddechowego jest bardziej prawdopodobne, niż zatrzymywanie 
amfiboli. Usuwanie zaś chryzotylu z płuc jest również bardziej skuteczne, a więc re-
tencja amfiboli w płucach jest większa. Na występowanie i typ patologii wpływa ro-
dzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien oraz stężenie włókien i czas trwania 
narażenia, a więc kumulowana dawka pyłu azbestu w ciągu życia osobniczego, okre-
ślana iloczynem średniego stężenia pyłu i czasu trwania ekspozycji oraz efektywność 
biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego.  
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Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance 
płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu, czasem kilkudziesięciu, latach 
zmiany chorobowe. 

Pojawianie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest za-
leżne od rodzaju ekspozycji. W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję za-
wodową, parazawodową, domową i środowiskową. Różnią się one w sposób istotny 
wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym 
idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów 
złośliwych. 

Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną pylicy azbestowej 
(azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuca i międzybłoniaków. 

W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej na pył azbestu praktycznie głów-
nym skutkiem, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak opłucnej. W zależno-
ści od poziomu ekspozycji obserwowany jest wzrost ryzyka raka płuca. 

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być rów-
nież związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jaj-
nika oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów nie jest 
wystarczająco pewna, ze względu na rozbieżność wyników w różnych badaniach moż-
na je określać jedynie jako prawdopodobne. 

Długie okresy między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii – 
zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do 
ekspozycji na pył azbestu mającej miejsce 20-40 lat temu. 

Azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej z obecnością ciałek 
lub włókien azbestowych jest główną patologią zawodową pracowników zakładów 
przetwórstwa surowca. Pierwsze doniesienia o szkodliwym wpływie pyłu azbestu na 
układ oddechowy przypadają na lata 20-30-te ubiegłego wieku i pochodzą z Anglii. 
Ciężkość azbestozy zależy zarówno od kumulowanej dawki włókien azbestu, jak 
i okresu, jaki upłynął od pierwszego narażenia. Procesy zwłóknieniowe przebiegają 
stosunkowo wolno – rzadko objawy kliniczne pojawiają się w okresie krótszym od 10 
lat. Włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres i proces 
zwłóknieniowy może się ujawnić po wielu latach od ustania narażenia. Azbestozy nie 
stwierdza się w warunkach narażeń komunalnych. Stężenia włókien azbestu występu-
jące na stanowiskach pracy są 500-1000x wyższe od stężeń odnotowywanych w śro-
dowisku. W przeszłości różnice były znacznie większe, a stężenia w zakładach prze-
twórstwa azbestu wynosiły ponad 100 tys. włókien/l. Powszechnie uznawana jest teza, 
że pylica azbestowa istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuca. 

Rozpoznawanie azbestozy, szczególnie jej wczesnych stadiów, stwarza znaczne 
trudności ze względu na brak swoistości objawów klinicznych choroby, zarówno su-
biektywnych jak i objawów przedmiotowych oraz zmian radiologicznych. 
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Największą wartość rozpoznawczą mają zmiany radiologiczne płuc, które charak-
teryzują się zróżnicowanym stopniem zaawansowania i różną dynamiką.   

Zmiany opłucnowe spowodowane pyłem azbestu mogą występować pod postacią 
blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych. Łagodne zmiany opłucnowe nie mają 
większego znaczenia klinicznego. Zgrubienia opłucnej zwykle towarzyszą procesom 
włóknienia sąsiadującej tkanki płucnej. 

Skutkiem zdrowotnym narażenia na azbest jest rak płuca i międzybłoniak opłucnej 
lub otrzewnej. Nowotwory te rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką 
przeżywalnością.  

Rak płuca jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym 
przez azbest. Powiązanie między zawodową ekspozycją na pył azbestu a występowa-
niem raka płuca po raz pierwszy zostało zasygnalizowane równocześnie przez Lyncha 
i Smitha w Stanach Zjednoczonych oraz Gloyne’a w Wielkiej Brytanii w 1935 roku, tj. 
ok. 50 lat po zastosowaniu azbestu na skalę przemysłową. Nowotwory płuca powodo-
wane przez azbest pod względem klinicznym i patomorfologicznym nie różnią się od 
nowotworów występujących spontanicznie w populacji generalnej.   

Istnieją dostateczne dowody epidemiologiczne pozwalające stwierdzić, że wszyst-
kie typy azbestu powodują raka płuca. Zagrożenie wystąpieniem raka płuca w bada-
nych populacjach zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie 
w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, zawartości włókien respirabil-
nych w pyle, średnicy, długości, kształtu włókna, stężenia pyłu, liczby lat pracy w wa-
runkach narażenia i ogólnej dawki pyłu. 

Obecnie niemożliwe jest oddzielenie przypadków raka płuca spowodowanych pa-
leniem od przypadków spowodowanych narażeniem na azbest. Nowotwory te, jeśli 
chodzi o postać histopatologiczną, są takie same. 

Badania wystąpienia raka płuca w zależności od palenia papierosów i narażenia na 
azbest wykazały synergizm działania obu tych czynników jednocześnie. Ryzyko wy-
stąpienia raka płuca u osób narażonych na azbest nigdy niepalących jest 5-krotnie wyż-
sze, a u palących 50-krotnie wyższe w porównaniu z osobami nienarażonymi i niepalą-
cymi. 

Międzybłoniak opłucnej, rzadko występujący nowotwór złośliwy – jest przed-
miotem znacznego zainteresowania ze względu na udowodniony związek przyczyno-
wy z ekspozycją na pył azbestu zarówno zawodową jak i środowiskową. Pierwsze 
doniesienie Wagnera (1960), wykazujące endemiczne występowanie międzybłoniaka 
opłucnej wśród mieszkańców w rejonie kopalń krokidolitu w obecnej Republice Połu-
dniowej Afryki, spowodowało znaczny wzrost zainteresowania tym nowotworem 
i podejmowanie badań dotyczących tego problemu.  

Międzybłoniaki opłucnej charakteryzuje się wysoką śmiertelnością oraz krótką 
przeżywalnością wynoszącą około półtora roku od momentu wystąpienia najczęstszych 



 Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest 31 

 

objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bólów w klatce piersiowej, 
kaszlu, wysięku w jamie opłucnej. Wykrycie związku przyczynowego między wystę-
powaniem międzybłoniaka opłucnej i ekspozycją na pył azbestu, ze względu na roz-
powszechnienie i różnorodne zastosowanie tego surowca i jego wyrobów, spowodowa-
ło znaczne społeczne zaniepokojenie skutkami ekspozycji środowiskowej. 

Należy podkreślić, że przy ekspozycji środowiskowej międzybłoniak opłucnej jest 
brany pod uwagę jako główny jej skutek. W krajach wysoko uprzemysłowionych, 
w których już w latach 30-tych XX wieku zużywane były znaczne ilości azbestu za-
równo w przemyśle jak i w budownictwie, średnie wartości współczynników zapadal-
ności na międzybłoniaka opłucnej kształtują się na poziomie 12-20 przypadków na 
1 mln ludności rocznie. W krajach tych obserwuje się znaczne zróżnicowanie teryto-
rialne współczynników. Najwyższe wartości występują w rejonach stoczni oraz zakła-
dów przetwórstwa azbestu. 

Międzybłoniaki opłucnej jako nowotwory w ogromnej większości będące skut-
kiem zanieczyszczenia środowiska azbestem posiadają bogatą, wszechstronną literatu-
rę. Dostępne dane literaturowe dotyczące skutków ekspozycji środowiskowej na pył 
azbestu wskazują na potencjalne zwiększenie ryzyka zgrubień opłucnej i międzybło-
niaka opłucnej u osób mieszkających w pobliżu kopalń i zakładów azbestowych 

Analizy trendów zapadalności na międzybłoniaka opłucnej przeprowadzane 
w różnych krajach wykazują od lat 70-tych ubiegłego wieku wzrost liczby przypadków 
zachorowań, a obserwowane współczynniki zgonów w zależności od regionu wynoszą 
od kilku do kilkudziesięciu przypadków na 1 mln mieszkańców. 

W latach 1995-2000 w jedenastu uprzemysłowionych krajach świata średnio rocz-
nie współczynnik zapadalności na międzybłoniaka wynosił od 14 w Norwegii do 35 
w Australii przypadków na 1 milion ludności (tabela 1). Średni roczny współczynnik 
zapadalności w 470-milionowej populacji w tym okresie wynosił 18 przypadków na 
milion ludności powyżej 15 lat. Roczne zużycie azbestu 25 lat wcześniej w tych kra-
jach wahało się w granicach 2,0 do 5,5 kg na osobę ludności rocznie. Wyniki analizy 
(tabela 1) wskazują, że zużycie 2,8 kg azbestu rocznie na 1 mieszkańca powoduje za-
padalność w granicach 18 przypadków międzybłoniaka na milion mieszkańców.  

Szacuje się, że w Wlk.Brytanii, Francji, Holandii, Finlandii, Szwecji, Nowej Ze-
landii i Australii szczyt zapadalności na międzybłoniaki, jako skutek wielkości zużycia 
azbestu przypadać będzie na lata 2010-2020. Prawie połowa zgonów z powodu mię-
dzybłoniaka w tym okresie będzie miała związek z narażeniem zawodowym w budow-
nictwie i przemyśle stoczniowym. Przyjmuje się, że tłem dla współczynnika zapadal-
ności jest wartość poniżej 1-2 przypadków rocznie na milion mieszkańców, zaś mniej 
niż 5% prawidłowo diagnozowanych międzybłoniaków jest związane z ekspozycją 
pozazawodową, środowiskową lub z przyczyną nieustaloną. W rozważanym okresie 
szczytu zapadalności na choroby azbestozależne istotnym problemem będzie również 
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rak płuca. Szacuje się, że w wymienionych ośmiu krajach 5-7% ogólnej liczby raków 
płuca będzie związane z ekspozycją na azbest. 
 
Tabela 1. Współczynnik zapadalności na międzybłoniaka i zużycie azbestu 

Współczynnik zapadalności Zużycie azbestu 
Kraj 

przyp./rok przyp./mln/rok 
Tony/rok 

kg/osoba/rok tony/ 
międzybłoniak 

Australia 490 (2000) 35 70000 (1970) 5,5 140 

Finlandia 74 (1999) 18 11000 (1970) 2,4 150 

Francja 750 (1996) 16 143000 (1970) 2,7 190 

Niemcy 1007 (1997) 15 230000 (1975) 2,9 230 

Wlk.Brytani
a 1595 (1999) 33 170000 (1970) 3,1 110 

Iwłochy 930 (1995) 19 140000 (1975) 2,5 150 

Holandia 377 (1997) 30 49000 (1976) 3,6 130 

Nowa Ze-
landia 50 (1996) 18 8000 (1970) 2,8 160 

Norwegia 48 (1995) 14 8000 (1970) 2,0 170 

Szwecja 105 (1996) 15 20000 (1970) 2,5 190 

USA 2800 (2000) 14 552000 (1975) 2,6 200 

Razem 8236  18 1401000  2,8 170 

Źródło: Tossavainen A.: Global Use of Asbestos and the Incidence of Mesothelioma. Int. J. Occup. Envi-
ron. Health. 2004, 10, 22-25. 

 
W Polsce odnotowuje się (wg danych rejestru chorób nowotworowych) ok. 120 

przypadków zgonów z powodu międzybłoniaka opłucnej rocznie, tj. ok. 3-4 przypad-
ków na 1 mln ludności. Jeżeli dane te uznane zostałyby za wiarygodne, należałoby 
traktować je jako wskaźnik bardzo niskiego narażenia na pył azbestu populacji gene-
ralnej w naszym kraju. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dane te, ze względu na długi 
okres latencji, nie odzwierciedlają jeszcze w pełni skutków narażenia ludności z lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W kontekście społecznego po-
czucia zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia zawodowego i środowiskowego, 
wymaga wyjaśnienia niska zapadalność na te nowotwory. Niepokojący jest fakt braku 
zainteresowania międzybłoniakiem opłucnej wśród klinicystów i patologów w Polsce, 
brak stosowania standardów międzynarodowych w jego rozpoznawaniu, co jaskrawo 
znajduje swój wyraz w uznaniu za chorobę zawodową tylko około 3% ogólnej ich 
liczby. 
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3. Choroby zawodowe spowodowane narażeniem na pył azbestu w Polsce 
 
Jak już wspomniano, cechą szczególną narażenia zawodowego na pył azbestu jest 

to, iż patologie wywołane przez włókna azbestu ujawniają się zwykle po dość długim 
okresie od momentu rozpoczęcia ekspozycji, tzw. okresie latencji wynoszącym od 10 
nawet do 40 lat. Możliwe jest także wystąpienie choroby wiele lat po zaprzestaniu 
pracy w narażeniu na pył azbestu. Tak więc aktualnie obserwowane zachorowania na 
choroby azbestozależne są wynikiem odległej ekspozycji zawodowej, często w warun-
kach narażenia na wysokie stężenia pyłu azbestu. 

Według obowiązującej w Polsce definicji za choroby zawodowe uważa się choro-
by spowodowane czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi występującymi w środo-
wisku pracy, jednocześnie znajdującymi się w wykazie chorób zawodowych zawartym 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób 
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania, podejrzenia, 
rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych 
w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, 2002, poz. 115). 

 
Tabela 2. Choroby zawodowe wywołane pyłem azbestu w Polsce w latach 1990-2006 

Lata Azbestoza Rak płuca Międzybłoniak 
opłucnej 

Inne 
nowotwory 

1990 42 12 3 6 
1991 76 11 4 7 
1992 82 5 7 5 
1993 87 13 7 8 
1994 61 12 5 12 
1995 65 32 4 13 
1996 46 26 7 8 
1997 76 23 6 8 
1998 86 18 6 6 
1999 57 24 9 10 
2000 66 12 13 3 
2001 173 36 18 1 
2002 111 28 10 5 
2003 151 27 12 2 
2004 163 30 17 - 
2005 119 32 19 74 

Ogółem 1461 341 147 74 

Źródło: Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, IMP, Łódź 
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W obowiązującym aktualnie wykazie chorób zawodowych znajdują się następują-
ce schorzenia związane z ekspozycją zawodową na pył azbestu: pylica azbestowa,(pkt 
3.3 wykazu), choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu (pkt. 4 wykazu): 
a) rozległe zgrubienie opłucnej, b) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, c) wysięk 
opłucnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upo-
śledzenie sprawności wentylacyjnej płuc (pkt. 5 wykazu), nowotwory złośliwe powsta-
łe w następstwie działania pyłu azbestu: a) rak płuca, rak oskrzela, b) międzybłoniak 
opłucnej lub otrzewnej,  

W wykazie chorób zawodowych podany jest okres wystąpienia udokumentowa-
nych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, 
pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego. W przypadku pylicy 
i chorób opłucnej lub osierdzia wywołanych pyłem azbestu okresu tego się nie określa. 
Dla nowotworów złośliwych powodowanych azbestem okres ten określa się indywidu-
alnie w zależności od okresu latencji nowotworu. 

 
Azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej jest główną patologią 

zawodową robotników narażonych na pył azbestu. Odnotowane znaczne zwiększenie 
liczby przypadków azbestozy w latach 1981-1983 związane było z przeprowadzanymi 
w tym okresie przez instytuty medycyny pracy badaniami klinicznymi robotników 
zatrudnionych w wybranych zakładach przetwórstwa azbestu. Wzrost liczby pylic 
azbestowych odnotowywany od 2001 roku należy wiązać również z wdrożeniem przez 
Ministerstwo Zdrowia programu badań profilaktycznych byłych pracowników zakła-
dów przetwórstwa azbestu (Program Amiantus). Dotyczy to również zwiększonej licz-
by wykrywanych w tym okresie raków płuca uznanych z chorobę zawodową (Rys. 1). 

Na podstawie obserwacji epidemiologicznej obejmującej 1397 osób, w tym 907 
mężczyzn i 490 kobiet, u których w latach 1970-1997 rozpoznano azbestozą jako cho-
robę zawodową stwierdzono: 
− wśród mężczyzn, w porównaniu z populacją referencyjną, istotną ok. 30% nadwyż-

kę umieralności ogólnej, na którą wpłynęło zwiększone w tej grupie ponad 7,5-
krotnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu oddechowego oraz ponad 1,5-
krotnie ryzyko raka płuca, ok. 27-krotnie zwiększone było ryzyko zgonu z powodu 
międzybłoniaka. Istotne nadwyżki zgonów odnotowano także z powodu nowotwo-
rów pęcherzyka żółciowego i gruczołu krokowego, 

− wśród kobiet ze stwierdzoną azbestozą umieralność ogólna była istotnie zwiększona 
w porównaniu z populację referencyjną o 50%. Nadwyżki umieralności spowodo-
wane były istotnym, zwiększonym ok. 8-krotnie ryzykiem zgonu z powodu chorób 
układu oddechowego, ponad 6-krotnie ryzykiem raka płuca i ponad 72-krotnie 
zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu międzybłoniaka opłucnej. Stwierdzono 
także istotne nadwyżki raka trzustki.  
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Rys. 1. Pylice azbestowe w Polsce w latach 1979-2005 

 
Obserwacja potwierdziła, że osoby zapadające na pylicę azbestową mają istotnie 

zwiększone ryzyko zgonu ogółem oraz w szczególności z powodu nowotworów zło-
śliwych. 

 
Międzybłoniak opłucnej, według oficjalnej statystyki, jest w Polsce rzadko wy-

stępującym nowotworem. Liczba przypadków w 1996 roku wynosiła 162; współczyn-
nik zapadalności kształtował się na poziomie 4 przypadków na milion ludności. Od 
1980 roku odnotowywany jest, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, niewielki trend 
wzrostowy zgonów z powodu tego nowotworu,. Nie obserwuje się w Polsce występu-
jącej w innych krajach różnicy między zapadalnością na międzybłoniaka wśród męż-
czyzn i kobiet wynoszącej  jak 1:5, a nawet do 1:11, podczas, gdy w Polsce wynosi ona 
1:1,3.  

W okresie 1990-2003 odnotowano w naszym kraju 51 przypadków międzybłonia-
ków opłucnej uznanych za chorobę zawodową, w tym 72% wśród mężczyzn (tabela 3). 
Przypadki te w latach 1980-1996 stanowiły znikomy odsetek, zaledwie 3,1% wśród 
mężczyzn i 1,5% wśród kobiet, ogólnej liczby międzybłoniaków opłucnej rozpozna-
nych w populacji generalnej (tabela 3). Stan ten świadczy o niedostatecznej wiedzy na 
temat azbestu jako czynnika etiologicznego międzybłoniaka wśród lekarzy, a także 
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o nieprzeprowadzaniu dostatecznie wnikliwego wywiadu dotyczącego narażenia na 
azbest w przypadku podejrzenia lub rozpoznania tego nowotworu. 

 
Tabela 3. Zgony z powodu międzybłoniaka opłucnej w populacji generalnej oraz zarejestrowane jako cho-
roba zawodowa w Polsce w latach 1980-1996 

Mężczyźni Kobiety 
Lata 

liczba zgonów choroby 
zawodowe liczba zgonów choroby 

zawodowe 

1980-1989 574 9 476 4 

1990 76 2 66 1 

1991 70 2 61 2 

1992 78 7 60 - 

1993 84 5 62 2 

1994 98 4 68 2 

1995 91 4 70 - 

1996 103 4 59 3 

Ogółem 1174 37 922 14 

Średni wiek zgonu* 61,7±3,2 56,3±10,7 64,7±12,5 56,0±8,0 

*do roku 1980 oraz po roku 1997 niemożliwe jest wyodrębnienie międzybłoniaków opłucnej spośród 
międzybłoniaków ogółem w populacji generalnej 
Źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1994 r. (biuletyny roczne 1980-1996),Centrum Onkologii – Instytut 
im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rejestr Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. 
dra med. Jerzego Nofera w Łodzi 

 
Zwraca uwagę znaczna różnica wieku osób z rozpoznanym międzybłoniakiem 

uznanym za chorobę zawodową oraz w populacji generalnej (tabela 3). Międzybłoniaki 
uznawane za chorobę zawodową występują u osób młodszych, pozostających w za-
trudnieniu, zaś w populacji generalnej u osób w wieku późniejszym - emerytalnym, 
w którym nie są kojarzone z przebytą ekspozycją zawodową. Rak płuca jest najpow-
szechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Niektóre spośród 
podanych przyczyn (hipotez) stosunkowo małej liczby międzybłoniaków opłucnej 
występujących w Polsce, a także małej liczby uznawanych ich za chorobę zawodową 
odnoszą się również do stwierdzania azbestozależnych raków płuca. Mimo niewielkiej 
liczby raków płuca rozpoznawanych jako choroba zawodowa powodowana azbestem 
stanowią one 31% ogólnej liczby raków płuca uznanych za chorobę zawodową w Pol-
sce w latach 1990-2003 z tendencją wzrastającą do 55% w ostatnich trzech latach tego 
okresu (rys. 2). Podkreślić należy, że w przypadku zawodowego narażenia na pył azbe-
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stu, każdy rak płuca uznawany jest w Polsce za patologię zawodową bez uwzględnia-
nia palenia papierosów, czy też warunku jednoczesnego występowania azbestozy. 
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Rys. 2. Raki płuca spowodowane azbestem na tle zawodowych raków płuca ogółem w Polsce w latach 
1990-2005 

 
4. Ochrona zdrowia osób zawodowo narażonych na azbest – obowiązki 
pracodawcy i pracownika 

 
Azbest jest zaliczany do  substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla 

człowieka. W celu zminimalizowania narażenia na pył azbestu powszechnie wprowa-
dza się poważne ograniczenia bądź zakazy produkcji wyrobów azbestowych a także 
obrotu i stosowania  azbestu i wyrobów zawierających azbest. Regulacje prawne 
szczegółowo określają  wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania 
oraz sukcesywnych eliminacji azbestu i wyrobów azbestowych ze środowiska a także 
zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace polegają-
ce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Szczególny system 
ochrony przed azbestem obowiązuje nie tylko w ustawodawstwie w naszym kraju ale 
został określony również na poziomie międzynarodowym przez Międzynarodową Or-
ganizację Pracy (MOP) oraz w europejskim przez Unię Europejską (UE). 
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Obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych, higienicznych i nieszkodli-
wych dla zdrowia warunków pracy spoczywa na pracodawcach. Ochrona zdrowia za-
trudnionych przed wpływem czynników środowiska pracy i sprawowanie opieki profi-
laktycznej jest zadaniem służby medycyny pracy. 

W przypadku wykonywania pracy w kontakcie z azbestem podstawowe znaczenie 
dla podejmowania przez pracodawcę działań profilaktycznych ma ocena narażenia 
zawodowego pracowników, realizowana poprzez wykonywanie badań i pomiarów 
stężenia włókien w powietrzu na stanowiskach pracy (Rozporządzenie Min. Zdrowia 
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy). 

Pierwsze badanie i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia rozpoczęcia działalności. 

Na pracodawcę nałożono obowiązek przeprowadzania pomiarów stężenia włókien 
azbestu w środowisku pracy nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w przypadku stwier-
dzenia w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężeń włókien azbestu powyżej 0,5 
wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Zaś w razie stwierdzenia 
w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężenia włókien azbestu powyżej 0,1 do 0,5 
wartości NDS pracodawca może ograniczyć częstotliwość pomiarów do sześciu mie-
sięcy. 

Rozporządzenie zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru wyników badań 
i pomiarów, w tym przypadku włókien azbestu na stanowiskach pracy oraz kart pomia-
rów, które powinien przechowywać przez 40 lat od daty ostatniego wpisu. 

Ważnym obowiązkiem pracodawcy z punktu widzenia ochrony zdrowia pracow-
ników jest informowanie pracowników o wynikach przeprowadzonych pomiarów 
w środowisku prac, a także udostępnianie na życzenie rejestru oraz kart pomiarów. 

Pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związa-
nego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających to ryzyko. Pracodawca zobowiązany jest również do informowania 
pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.  

Pracodawca ma obowiązek zapewnić aby przy pracach narażających na działanie 
pyłu azbestu pracownicy w miarę potrzeby stosowali odzież ochronną i sprzęt ochrony 
układu oddechowego. Dostarczone przez pracodawcę odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej muszą być właściwe do poziomu narażenia oraz muszą 
zapobiegać stykaniu się ciała z pyłem azbestu i wdychaniu pyłu. 

Dla pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na azbest 
konkretne obowiązki wynikają z Kodeksu Pracy, który zobowiązuje pracodawcę do 
rejestrowania wszystkich rodzajów prac w kontakcie z czynnikami i procesami pracy 
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o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz do prowadzenia rejestru pracowników 
zatrudnionych przy takich pracach. Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania 
rejestru pracowników przez okres 40 lat od ustania narażenia a w przypadku likwidacji 
zakładu do przekazania rejestru właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspekto-
rowi sanitarnemu. 

Bardzo ważnym obowiązkiem wobec pracowników pracujących w kontakcie 
z azbestem jest zapewnienie im szczególnej opieki zdrowotnej nie tylko w trakcie za-
trudnienia w szkodliwych dla zdrowia warunkach pracy, ale również po ustaniu ekspo-
zycji zawodowej na pył azbestu. Poszerzenie tych obowiązków na byłych pracowni-
ków uzasadnia ustalenie, że cechą szczególną narażenia zawodowego na pył azbestu 
jest występowanie patologii po długim okresie ekspozycji zawodowej, a także po za-
przestaniu pracy w narażeniu na azbest.  

Następstwa zdrowotne przewlekłej ekspozycji na pył azbestu są trudne do zdia-
gnozowania, co nakłada obowiązek śledzenia dynamiki odchyleń zdrowotnych w okre-
sie trwania zatrudnienia, a ze względu na późne następstwa – w okresie całego życia 
osoby narażonej, nawet po ustaniu zatrudnienia. Celom tym służą badania profilak-
tyczne, jeśli przeprowadzane są systematycznie, z ustaloną częstotliwością i według 
jednolitego zakresu z wykorzystaniem zunifikowanej dokumentacji lekarskiej.  

Obowiązek wykonania badań profilaktycznych oraz innej opieki profilaktycznej 
niezbędnej ze względu na warunki pracy Kodeks pracy nałożył na pracodawcę i pra-
cownika. 

Badanie profilaktyczne pracownika zakłada:   
1) dokonanie oceny, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika (kandydata na pra-

cownika) umożliwiają  mu wykonywanie  pracy – w takich warunkach środowiska 
pracy, jakie zostały na tym stanowisku (stanowiskach) stwierdzone – bez ryzyka 
wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia; 

2) wykluczenie istnienia choroby, która mogłaby stanowić zagrożenie dla współpra-
cowników w toku wykonywania pracy bądź takiej, która w wyniku kontynuowania 
pracy (w określonych warunkach środowiska pracy) mogłaby ulec zaawansowaniu, 

3) w przypadku badań okresowych – dokonanie oceny dynamiki zmian w stanie 
zdrowia w porównaniu z wynikami stwierdzonymi w poprzednich badaniach. 
Ustalając częstotliwość badań okresowych lekarz bierze pod uwagę nie tylko ro-

dzaj narażenia i wielkość ekspozycji, ale także ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz 
wiek, płeć i osobowość pracownika, jako czynniki modyfikujące ryzyko zdrowotne. 

Pracodawca ma umożliwić swoim pracownikom wykonanie badań profilaktycz-
nych i pokryć koszty badania, pracownik jest zobowiązany poddać się badaniom i za-
stosować do wskazań lekarskich. Każde badanie profilaktyczne musi zakończyć się 
orzeczeniem lekarskim stwierdzającym istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowot-
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nych do pracy na określonym stanowisku pracy. Bez orzeczenia o braku wspomnia-
nych przeciwwskazań pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy. 

Wykonanie lekarskich badań profilaktycznych nie wyczerpuje zakresu opieki 
zdrowotnej, jaka przysługuje pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy. Pracodawcę 
obowiązuje dodatkowo zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze 
względu na warunki pracy. Zakres tej opieki obejmuje przedsięwzięcia: 
− skierowanie pracownika na badania lekarskie poza terminem ustalonym dla badań 

okresowych (np. gdy pracownik podejrzewa chorobę zawodową) 
− profilaktykę po stwierdzeniu wystąpienia choroby zawodowej – badanie ukierun-

kowane na wczesne wykrywanie objawów chorobowych, 
− profilaktykę w przypadku przekroczenia norm higienicznych na stanowisku pracy – 

monitorowanie stanu zdrowia osób podlegającym takiemu narażeniu (specjalistycz-
ne konsultacje lekarskie i badanie lekarskie), 

− szkolenia pracowników z zakresu ograniczenia ryzyka zdrowotnego przeprowadzo-
ne przez pracowników służby medycyny pracy. 

Lekarz wykonujący badanie profilaktyczne powinien w każdym przypadku wy-
czerpująco informować pracownika o pełnych wynikach przeprowadzonego badania i 
zagrożeniach zdrowia, jakie mogą wystąpić w związku z warunkami pracy i sposobem 
jej wykonywania oraz o możliwościach minimalizowania tego ryzyka. Należy dążyć 
do tego, aby pracownik dobrze zrozumiał cel badania profilaktycznego i chciał świa-
domie współpracować w działaniach chroniących jego zdrowie. Powinien być przede 
wszystkim pouczony o objawach, dolegliwościach czy innych odchyleniach w stanie 
zdrowia, jakie mogą wystąpić w następstwie narażenia zawodowego, i które powinny 
go skłonić do zgłoszenia się do lekarza nawet przed upływem wyznaczonego terminu 
następnego badania profilaktycznego. 

Szczególne obowiązki spoczywają na lekarzu sprawującym profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad pracownikami narażonymi na czynniki rakotwórcze, do których należy 
azbest. 

Zgodnie z przepisami regulującymi to zagadnienie, jest on obowiązany zapoznać 
się z warunkami pracy podopiecznych pracowników i zgromadzić udokumentowane 
informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia. Lekarz jest uprawniony do tego, 
aby na podstawie tych informacji zlecić pracodawcy prowadzenie biologicznego moni-
torowania narażenia na czynniki rakotwórcze oraz innych metod umożliwiających 
wykrycie wczesnych skutków zdrowotnych. Ponieważ Kodeks pracy wprowadził pra-
wo pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze do korzystania z profilaktycznej 
opieki zdrowotnej także po ustaniu pracy w warunkach narażenia na te czynniki, 
szczególnie ważne jest udzielenie przez lekarza informacji o możliwości skorzystania z 
tego uprawnienia oraz pożądanym zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, jakiej 
pracownik powinien się poddać.  
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Opieka zdrowotna pracowników narażonych na pył azbestu obejmuje następujące 
grupy osób: 
− pracowników, którzy aktualnie pracują w warunkach narażenia zawodowego, np. 

przy produkcji wyrobów dopuszczonych do obrotu czy przy usuwaniu i zabezpie-
czaniu wyrobów zawierających azbest,  

− byłych pracowników, których ekspozycja zawodowa występowała w przeszłości, 
w tym pracowników zakładów wymienionych w Ustawie o zakazie stosowania wy-
robów zawierających azbest. 

Pracownicy zatrudnieni przy zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest lub 
usuwaniu azbestu i wyrobów azbestowych, transporcie i składowaniu odpadów azbe-
stowych w związku z zatrudnieniem objęci są profilaktycznymi badaniami lekarskim 
na zasadach ogólnych, określonych w art. 229 Kodeksu pracy Pracodawca jest zobo-
wiązany do zapewnienia określonych badań lekarskich po zaprzestaniu pracy w nara-
żeniu na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, 
a także po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym w takich warun-
kach. Koszty związane z powyższymi badaniami okresowymi ponosi pracodawca. 
W przypadku natomiast likwidacji podmiotu zatrudniającego takich pracowników, 
zadania z zakresu okresowych badań lekarskich przejmuje właściwy wojewódzki ośro-
dek medycyny pracy. 

Profilaktyka medyczna dotycząca populacji osób narażonych na pył azbestu obej-
muje: 
− właściwy dobór zdrowotny kandydatów do pracy, 
− systematyczne przeprowadzanie badań okresowych, ukierunkowanych na wczesne 

wykrywanie zmian w układzie oddechowym 
− prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób wymagających szczegól-

nego nadzoru medycznego. 
− prowadzenie promocji zdrowia, zwłaszcza zwalczanie nikotynizmu. 

Badania wstępne stanowią podstawę prawidłowego doboru zdrowotnego do za-
trudnienia, zatem ich celem jest wykrycie odchyleń w układzie oddechowym stano-
wiących przeciwwskazania do pracy w narażeniu na azbest. Przeciwwskazania lekar-
skie powinny uwzględniać m.in. zmiany pylicze, przewlekłe choroby układu oddecho-
wego, zgrubienia i zwapnienia opłucnej, choroby nowotworowe układu oddechowego, 
nałóg palenia tytoniu. Zakres badań wstępnych to: badanie ogólnolekarskie ze zwróce-
niem uwagi na układ oddechowy, zdjęcie rtg klatki piersiowej, spirometria. 

Badania okresowe powinny obejmować: uzupełnienie wywiadu dotyczącego aktu-
alnie wykonywanej pracy i przebytych chorób układu oddechowego, badanie ogólno-
lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem stanu układu oddechowego, zdjęcie rtg 
klatki piersiowej, spirometrię i w miarę możliwości badanie gazów krwi w spoczynku 
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i po wysiłku. Pierwsze badanie okresowe powinno być przeprowadzone po 3 latach 
pracy, następne – co 2 lata, a po 10 latach narażenia – co 1 rok. 

Działania profilaktyczne ukierunkowane na wykrywanie wczesnych skutków 
zdrowotnych narażenia na pył azbestu realizowane są poprzez:  
− badania wstępne zapewniające właściwy dobór zdrowotny do zatrudnienia, 
− badania okresowe 

o pierwsze badanie – po 3 latach pracy 
o następne – co 2 lata 
o po 10 latach – co 1 rok 

− czynne poradnictwo,  
− promocja zdrowia  

Szczególne uregulowania prawne w zakresie opieki medycznej zawiera Ustawa 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która 
obejmuje szczególną opieką zdrowotną pracowników lub byłych pracowników zatrud-
nionych w określonych zakładach, które stosowały azbest w produkcji. Ustawa przy-
znaje uprawnienia do  bezpłatnych okresowych badań lekarskich, bezpłatnego zaopa-
trzenia w leki związane z chorobami azbestozależnymi oraz bezpłatnego leczenia 
uzdrowiskowego, ale tylko tym pracownikom, którzy najpóźniej w dniu wejścia 
w życie ustawy, tj. dnia 28 września 1997 r. uzyskali zatrudnienie w zakładach prze-
twórstwa azbestowego, których wykaz został zamieszczony w załączniku do ustawy. 
Szczególną opieką zdrowotną objęci zostali również pracownicy obecnie zatrudnienie 
w zakładach produkują (określone wyjątkiem) wyroby zawierające azbest. Opieka ta 
obejmuje bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy 
azbeście oraz bezpłatne leczenie uzdrowiskowe, niestety bez prawa do okresowych 
badań lekarskich na szczególnych zasadach określonych w  analizowanej ustawie. 
Wszystkie uprawnienia z zakresu szczególnej opieki zdrowotnej przyznane Ustawą 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest finansowane są ze środków bu-
dżetu państwa. Badania profilaktyczne osób zatrudnionych w zakładach objętych 
Ustawą realizowane są ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Zdrowia 
w programie „Amiantus”. Dla pracowników i byłych pracowników zatrudnionych przy 
produkcji wyrobów zawierających azbest przewidziano specjalne książeczki badań 
profilaktycznych. Obowiązek wydania tych książeczek uprawnionym osobom spoczy-
wa na pracodawcy, a w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy zadania te 
przejmuje właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy. 

Wykonywanie pracy w narażeniu na pył azbestu może być przyczyną  powstawa-
nia różnych chorób związanych z warunkami pracy, pracodawca oraz lekarz zobowią-
zany jest do zgłoszenia każdego przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby za-
wodowej do właściwych organów nadzoru  państwowego nad warunkami pracy. 
W związku z rozpoznaniem choroby zawodowej pracodawca ma obowiązek ustalić 
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przyczyny jej powstania oraz zastosować niezbędne środki zapobiegawcze. Pracodaw-
ca  został również zobowiązany do prowadzenia rejestru podejrzeń oraz zachorowań na 
choroby zawodowe, a także do systematycznej analizy przyczyn chorób zawodowych 
i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy oraz do podejmowania 
w związku z tym właściwych środków zapobiegawczych.  

Podsumowując, szczególne obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia 
pracowników przy pracach z azbestem to: 
− utrzymanie stężeń pyłu w środowisku pracy na poziomie obowiązujących norma-

tywów higienicznych, 
− stałe kontrolowanie  wielkości zapylenia, 
− zapewnienie stosowania metod i sposobów pracy minimalizujących emisję pyłu 

(praca ze zwilżonymi materiałami, bez urządzeń szybkoobrotowych), 
− ograniczenie do minimum liczby pracowników w strefie prac i czasu ich narażenia 
− zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (odpowiednia odzież 

ochronna, zabezpieczenie nakryć głowy, maski przeciwpyłowe), 
− zapewnienie właściwego oczyszczenia z pyłu przy pracy z miękkimi materiałami 

w pomieszczeniach, 
− oddzielenie odzieży roboczej od domowej, 
− zapewnienie pomieszczenia do spożywania posiłków 
− przeszkolenie pracowników, osób kierujących lub nadzorujących pracę w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz procedur bezpiecznego postępowania przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  

− prowadzenie akcji informacyjnej o szkodliwym działaniu azbestu, w szczególności 
interakcji jego działania z paleniem tytoniu, 

− przestrzeganie wymogu profilaktycznych badań lekarskich pracowników narażo-
nych na pył azbestu 

Do obowiązków pracowników wykonujących pracę w kontakcie z azbestem 
w celu ochrony zdrowia i zminimalizowania ryzyka wystąpienia chorób azbestozależ-
nych należy: 
− prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej zalecanych przez służby 

bhp, 
− częsta zmiana odzieży roboczej i przechowywanie jej oddzielenie od odzieży wła-

snej, 
− przestrzeganie higieny osobistej w miejscu pracy (utrzymywanie w czystości odzie-

ży, obuwia i nakryć głowy, kąpiel po zakończeniu pracy),  
− niepalenie papierosów, 
− poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, 
− w przypadku wystąpienia kaszlu, duszności, łatwej męczliwości zgłoszenie się do 

lekarza, 
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− przestrzeganie nieprzenoszenia pyłu azbestu do domu poprzez: 
 nieprzynoszenie odzieży roboczej, 
 zabezpieczenie głowy (włosów) podczas pracy z pyłem azbestu, 
 kąpiel po zakończeniu pracy, 
 stosowanie metod i sposobów pracy minimalizujących emisję pyłu azbestu 
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Agnieszka Tarach 
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
 
 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W ŚWIETLE 

WYMAGAŃ USTAWY O ODPADACH I PRAWA 
OCHRONY ŚRODOWISKA, Z UWZGLĘDNIENIEM 
WYDAWANIA DECYZJI I PRZEPROWADZANIA 

KONTROLI PRZEZ IOŚ 
 
1. Wstęp 

 
Usunięcie wszystkich wykorzystywanych obecnie produktów zawierających 

azbest, z uwagi na potwierdzoną badaniami szkodliwość tego minerału dla organi-
zmów żywych, ma zostać w Polsce przeprowadzone do końca 2032 roku. Wypełnienie 
powyższego zadania ustawowego nie zostało przypisane jednemu resortowi, ale jest 
zadaniem interdyscyplinarny, powierzonym wielu organom. Do służb sprawujących 
nadzór nad procesami dotyczącymi wykorzystywania, usuwania i gospodarowania 
odpadami azbestowymi zaliczamy (na jednakowym poziomie ważności): 

• Inspekcję Ochrony Środowiska  
• Państwową Inspekcję Pracy  
• Inspekcję Nadzoru Budowlanego  
• Państwową Inspekcję Sanitarną  
• Inspekcję Transportu Drogowego 
• Administrację Samorządową na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

W niniejszym materiale zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami zawie-
rającymi azbest zostaną omówione z perspektywy zakresu kompetencji Inspekcji 
Ochrony Środowiska.  

 
2. Inspekcja Ochrony Środowiska 

 
Inspekcja Ochrony Środowiska została powołana na mocy ustawy z dnia 20 lipca 

1991r. o IOŚ [1]. Do zadań IOŚ należy między innymi: 
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− kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowa-
niu zasobów przyrody, 

− kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska 
oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji, 

− kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanie-
czyszczeniem, 

− podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzysta-
nia ze środowiska. 

Zadania IOŚ wykonują: 
− Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), który jest centralnym organem 

administracji rządowej, nadzorowanym przez ministra środowiska, 
− wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) 

jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład 
zespolonej administracji wojewódzkiej. 

Kontrole, zgodnie z ustawą wykonują GIOŚ, WIOŚ oraz uprawnieni przez nich 
pracownicy IOŚ – inspektorzy. Uprawnienia inspektora w czasie przeprowadzania 
kontroli zostały zawarte w art. 9 ww. ustawy, należy do nich m.in.  
− wstęp wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i z niezbędnym sprzę-

tem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza oraz do środków transportu przez całą dobę, a na pozostały 
teren w godzinach od 6 do 22, 

− żądanie pisemnych lub ustnych informacji, 
− żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek 

z problematyką kontroli. 
Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz 

doręcza kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej oso-
bie fizycznej. Protokół podpisują inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna. W przypadku odmowy podpisania proto-
kołu, inspektor czyni odpowiednią wzmiankę w protokole, a kontrolowany ma 7 dni na 
przedstawienie organowi swojego stanowiska na piśmie. 

Na podstawie ustaleń kontroli WIOŚ może: 
− pouczyć kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych, 
− wydać zarządzenie pokontrolne 
− wydać decyzję administracyjną (na podstawie odrębnych przepisów) 
− nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego [2], 
− wystąpić do innego organu ochrony środowiska. 
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3. Wytworzenie odpadów zawierających azbest 
 
Po usunięciu, wyroby zawierające azbest stają się odpadami niebezpiecznymi 

i podlegają zasadom określonym w ustawie o odpadach [3] oraz klasyfikacji zgodnie 
z katalogiem odpadów [4]. Podobnie jak nigdy nie używane materiały zawierające 
azbest, stają się odpadami z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska [5]. 

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca 
usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie 
ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: 
− karty ewidencji odpadów, 
− karty przekazania odpadu [6]. 

Z uwagi na zmianę przepisów wykluczającą z grona posiadaczy odpadów podmio-
ty prowadzące działalność tylko w zakresie transportu odpadów, obowiązkiem wy-
twórcy jest wskazanie transportującemu miejsca docelowego zagospodarowania odpa-
du czyli składowiska przyjmującego odpady azbestowe lub podmiotu zbierającego 
odpady. Utrzymano w przepisach możliwość sporządzania kart przekazania obejmują-
cych okres jednego miesiąca w przypadku obrotu tego samego rodzaju odpadu pomię-
dzy tymi samymi podmiotami. 

Na dwa miesiące przed przystąpieniem do prac wytwórca musi uzyskać decyzję 
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (jeśli wytwarza ponad 
0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie) albo na 30 dni przed, złożyć organowi in-
formacje o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (jeśli wytwarza do 
0,1 Mg rocznie). Należy podkreślić, iż decyzje lub informacje uzyskuje się lub składa 
się do organu (starosta bądź wojewoda) właściwego ze względu na miejsce wytwarza-
nia odpadu. Jeśli podmiot prowadzący działalność polegającą na wytworzeniu odpadu 
zawierającego azbest działa na terenie kilku powiatów obowiązany jest do uzyskania 
decyzji od wszystkich starostów.  

Wytwórca odpadów jest również zobowiązany do corocznego składania marszał-
kowi zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospoda-
rowania nimi oraz o instalacjach służących do ich unieszkodliwiania. Zestawienie da-
nych przekazuje się do końca pierwszego kwartału za rok poprzedni. Podobnie jak 
wskazano to powyżej jeśli podmiot działał na terenie więcej niż jednego województwa 
składa sprawozdanie marszałkom właściwym ze względu na miejsce wytworzenia 
odpadu, a poszczególne zestawienia danych obejmują tylko odpady wytworzone na 
terenie danego województwa.  

Inspektorzy IOŚ w trakcie kontroli sprawdzają uprawnienia podmiotu do wytwo-
rzenia odpadu, zgodność prowadzonej działalności z decyzją lub złożoną informacją – 
w szczególności miejsce magazynowania odpadu, poprawność prowadzonej ewidencji 
odpadów oraz poprawność i terminowość przekazywania marszałkowi zbiorczych 
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zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 
oraz o instalacjach służących do ich unieszkodliwiania. 

 
4. Transport odpadów zawierających azbest 

 
Do transportu odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy  

o przewozie towarów niebezpiecznych [7]. Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach 
podmiot świadczący usługi w tym zakresie powinien posiadać zezwolenie na transport 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce siedziby firmy. Należy jednak podkreślić, iż w związku ze zmianą 
ustawy o odpadach, która miała miejsce w 2005 roku, wytwórca odpadów transportu-
jący własne odpady jest zwolniony z uzyskiwania przedmiotowej decyzji, co jednak 
nie oznacza że nie obowiązują go przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecz-
nych. Jak już wskazano powyżej, przekazując odpady do transportu podmiot jest obo-
wiązany wskazać miejsce do którego mają one być dostarczone. Kartę przekazania 
odpadów sporządza przekazujący odpady a potwierdza kolejny posiadacz odpadów 
(podmiot zbierający odpady lub je unieszkodliwiający), natomiast transportujący po-
świadcza na karcie tylko wykonanie usługi.  

Odpady zawierające azbest muszą być odpowiednio oznakowane, a transport od-
padów wykonany w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szcze-
gólności należy: 
1) odpady o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3 szczelnie 

opakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, 
2) odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 zestalić przy użyciu 

cementu, a następnie szczelnie opakować w folię polietylenową o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm, 

3) odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 szczelnie opakowane 
w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm umieścić w opakowaniu 
zbiorczym z folii polietylenowej i szczelnie zamknąć, 

4) odpady w trakcie przygotowywania ich do transportu utrzymywać w stanie wilgot-
nym, 

5) oznakować opakowania, 
6) odpady przygotowane do transportu magazynować w osobnych miejscach zabez-

pieczonych przed dostępem osób niepowołanych, 
7) środek transportu, przed załadowaniem odpadów, powinien być oczyszczony 

z elementów umożliwiających uszkodzenie opakować w trakcie transportu, 
8) ładunek odpadów powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był 

narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. 
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Inspektorzy IOŚ w trakcie kontroli sprawdzają uprawnienia podmiotu do transpor-
towania odpadów wynikające z ustawy o odpadach (w przypadku gdy nie obowiązuje 
zwolnienie), zgodność prowadzonej działalności z decyzją, poprawność prowadzonej 
ewidencji odpadów oraz poprawność i terminowość przekazywania marszałkowi 
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowa-
nia nimi oraz o instalacjach służących do ich unieszkodliwiania. Ponadto inspektorzy 
sprawdzają również przepisy wynikające z ADR oraz kontrolują pojazdy transportują-
ce odpady w trakcie załadunku i rozładunku lub pozostające na terenie bazy podmiotu. 
W przypadku konieczności dokonania kontroli pojazdu transportującego odpady pozo-
stającego w ruchu, uprawnienia do zatrzymania pojazdu i kontroli ma Inspekcja Trans-
portu Drogowego. 

 
5. Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

 
Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 
17 06 01* i 17 06 05* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecz-
nych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów. Zarządzający 
składowiskiem przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie przekazania odpadu. 
Decyzją uprawniającą go do powyższego poświadczenia jest decyzja zezwalająca na 
prowadzenie działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, wydana na podstawie 
ustawy o odpadach. 

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić 
w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawo-
wym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań. Opakowania z od-
padami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie 
układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie 
odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpie-
czona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu 
o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, 
ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów. 
Składowanie odpadów zawierających azbest powinno być zakończone na poziomie 
2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko powinno być wypeł-
nione ziemią do poziomu terenu. 

Decyzją legalizującą składowisko z punktu widzenia ekologicznego jest decyzja 
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska. Brak powyższej decyzji skutkuje 
wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej. Ponadto kierownik składowiska musi 
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posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami wy-
dane w trybie art. 49 ustawy o odpadach. 

Inspektorzy IOŚ w trakcie kontroli sprawdzają poprawność stanu formalno-
prawnego, zgodność prowadzonej działalności z decyzjami, poprawność prowadzonej 
ewidencji odpadów oraz poprawność i terminowość przekazywania marszałkowi 
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowa-
nia nimi oraz o instalacjach służących do ich unieszkodliwiania, poprawność i termi-
nowość uiszczania opłaty za składowanie odpadów, uprawnienia kierownika składowi-
ska do zarządzania instalacją.  
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AZBEST W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH 
UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH Z ZAKRESU  

OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

(plan wykładu) 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
2. Produkcja i obrót wyrobami zawierającymi azbest – podstawowe zakazy 

 
1) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

zabest (Dz.U. z 2004 r. Nr  3 poz. 20, z późn. zm.) – art. 1 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 

129 poz. 902, z późn. zm.) – art. 160 – azbest substancją stwarzającą szczególne 
zagrożenie dla środowiska. 

3) Konsekwencje zakazów – przykłady. 
4) Wyjątek – art. 1 ust. 3 ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest.  
 

3. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest 
 

1) Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w spra-
wie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawie-
rających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) - § 3, 4, 5 i 7 (obowiązki właściciela, 
użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia 
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, 
oznakowanie wyrobów zawierających azbest) 

2) Ustawa – Prawo ochrony środowiska – art. 162 (obowiązek dokumentowania ro-
dzaju, ilości i miejsc występowania azbestu oraz przekazywania dokumentacji wła-
ściwemu organowi) 
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a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i prze-
mieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzą-
dzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) 
§2, 3, 6, 7. 

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 
sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju. Ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(Dz.U. Nr 175, poz. 1439) §2, 3, 4. 

 
4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 
1) Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

a. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytko-
wania i usuwania wyrobów zawierających azbest – sposoby i warunki 
bezpiecznego  usuwania wyrobów zawierających azbest, obowiązki wyko-
nawcy prac polegających na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów za-
wierających azbest (§6, 7 i 8). 

b. 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 szkolenia i za-
kresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 
1824) – regulacje związane z BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest. 

2) Ustawa – Prawo ochrony środowiska – rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest – wymagania techniczne przy oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest (§ 4 i 5). 

3) Ustawa o odpadach – art. 17 – czynności formalno-prawne związane z wytwa-
rzaniem odpadów niebezpiecznych. 

 
5. Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest 

 
1) Podstawowe obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami, decyzje admini-

stracyjne z zakresu gospodarki odpadami - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.): 
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a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) – klasyfikacja odpadów, 

b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie 
wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 
Nr 30, poz. 213) – karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu, 

c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie za-
kresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania 
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 101, poz. 686) – 
roczne „sprawozdanie” do marszałka województwa, 

2) Składowanie – odrębne wymagania w stosunku do odpadów zawierających 
azbest: 
a) 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)  

b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składo-
wisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858), 

c) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie-
selektywny (Dz.U.Nr 191, poz. 1595), 

d) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553, z późn. 
zm.), 

e) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 260, poz. 2176, z późn. zm.). 

3) Transport odpadów zawierających azbest: 
a) Ustawa o odpadach – art. 11 (Przepisy ADR), 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w spra-

wie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym to-
warów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. 
Nr 236, poz. 1986) 

4) Planowanie gospodarki odpadami zawierającymi azbest. 
a) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terytorium Polski. 
b) Ustawa o odpadach – art. 14, 15, 16 - plany gospodarki odpadam i art. 52, 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
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sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620), zmia-
ny w przepisach w dotyczących planów gospodarki odpadami. 

 
6. Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest w kontekście definicji 
odpadów 
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PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA  
PRZY UŻYTKOWANIU, KONSERWACJI I USUWANIU 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – WYNIKAJĄCE 
Z POLSKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ 

DYREKTYW I DOBRYCH PRAKTYK, ZALECANYCH 
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 

 
(w/g stanu prawnego na 30 czerwca 2007 r) 

 
 

1. Wstęp 
 
Każda osoba fizyczna lub prawna zamierzająca uczestniczyć w procesie użytko-

wania, zabezpieczania, konserwacji lub usuwania wyrobów zawierających azbest po-
winna dobrze poznać obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne i procedury po-
stępowania. Dotyczy to również pracowników administracji państwowej i samorządo-
wej zajmujących sie w ramach swoich obowiązków służbowych czynnościami wynika-
jącymi z realizacji tych przepisów. 

Ponieważ azbest jest czynnikiem rakotwórczym, a występujące w kraju materiały 
zawierające azbest obejmują szeroki wachlarz około 3 000 różnych wyrobów o łącznej 
masie ok. 15,5 mln ton – to również zagrożenie dla zdrowia ludności jest bardzo duże. 
Powoduje to konieczność takiego postępowania – zarówno jeszcze w okresie użytko-
wania wyrobów, jak i szczególnie w czasie ich demontażu i usuwania – które powinno 
prowadzić do minimalizacji tego zagrożenia. W praktyce administracyjnej oznacza to 
konieczność szczególnej staranności wykonywania obowiązków. 

W okresie ostatnich 20 lat w Unii Europejskiej, a 10 lat w Polsce – wydano dużą 
ilość różnych przepisów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące azbestu. Ich 
znajomość wymaga już wiedzy specjalistycznej. Dla uporządkowania tego problemu 
w Polsce zostały opracowane procedury w 4 grupach tematycznych, obejmujące 6 
procedur. Procedury te są emanacją przepisów prawa i określają zasady prawidłowego 
postępowania. Ponieważ legislacja jest procesem ciągłym, to również procedury muszą 
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być okresowo aktualizowane i tak np. procedury z 2005 r różnią się od procedur z 2004 
r, a procedury w 2007 roku są aktualizowane w stosunku do procedur z 2006 roku. 
Dlatego stosując procedury trzeba zawsze sprawdzać czy w międzyczasie nie ukazały 
się nowe przepisy dotyczące obszaru tych spraw. Do procedur wprowadza się stosow-
ne zmiany i zapisy na podstawie prawa krajowego. Jednak – w obszarze spraw doty-
czących azbestu – Unia Europejska i jej odpowiednie organy prowadzą bardzo aktyw-
ną działalność, która wyprzedza procesy legislacyjne w krajach członkowskich. Dlate-
go do niniejszego opracowania i wykładu wprowadzone zostały dodatkowe informacje 
o tzw. dobrych praktykach, których przeniesienie do odpowiednich regulacji w Polsce 
jest tylko kwestią czasu. 

Podręcznik „Azbest – najlepsze praktyki” wydany przez Komitet Starszych In-
spektorów Pracy Komisji Europejskiej (SLIC)1 obejmuje około 150 stron druku, dlate-
go możliwym jest wymienienie tylko kilku istotnych jego zaleceń – odsyłając zaintere-
sowanych do uważnej lektury pełnego tekstu. Ponieważ jednak w poradniku zawarte 
jest nowe spostrzeganie problematyki azbestu i należy się liczyć z dalszymi krokami 
w tym kierunku – to istotnym jest przedstawienie tej kwestii. 
− Szczególnego znaczenia nabiera sporządzenie przez pracodawcę pisemnej oceny 

ryzyka i zagrożeń związanych z pracami w kontakcie z azbestem. Ocena powinna 
odnosić się do każdej lokalizacji, każdej pracy i uwzględniać ryzyko potencjalne-
go narażenia działania azbestu na pracowników oraz inne osoby w sąsiedztwie stre-
fy prac (np. okolicznych mieszkańców). Pisemna forma oceny ma znaczenie dla 
ewentualnej odpowiedzialności określonych podmiotów. 

− Dla każdego (realizowanego) zadania tzn miejsca wykonywania prac w kontakcie 
z azbestem (konserwacja, zabezpieczanie, usuwanie wyrobów zawierających 
azbest) – należy na podstawie oceny ryzyka, przygotować odpowiedni plan pracy 
oraz instrukcję postępowania, dostępną w miejscu wykonywania prac. 

− Każda praca wykonywana w kontakcie z azbestem powinna być zgłoszona do wła-
ściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. Odpowiedni za to 
są zainteresowani właściciele (zarządzający) obiektów, jak i wykonawca prac.  

− Z obowiązku zgłoszenia mogą być zwolnione prace określone Dyrektywą 
2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r, przy wykonywaniu których narażenie pra-
cownika jest sporadyczne i o niskiej intensywności, oraz jeżeli z wyników oceny 
ryzyka wynika, że dopuszczalna granica narażenia na azbest (0,1 włókna/cm3) nie 
będzie przekroczona w powietrzu w obszarze pracy, a także jeżeli prace obejmują: 
a) krótkie, niewykonywane ciągle prace konserwacyjne, w których wykorzystuje 

się tylko materiały bez cech kruchości, 

                                                 
1 wydanie polskie - Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2006 
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b) usuwanie bez niszczenia nienaruszonych materiałów, w których włókna azbe-
stowe są mocno związane z podłożem, 

c) obudowywanie lub zabezpieczanie materiałów zawierających azbest, jeżeli są 
one w dobrym stanie, 

d) monitorowanie i kontrola atmosfery oraz pobieranie próbek w celu sprawdzenia 
czy dany materiał zawiera azbest. 

− Osoby wykonujące prace w kontakcie z azbestem, również prace wymienione jako 
sporadyczne i o niskiej intensywności, powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Szkolenie powinno być czasowe i powtarzalne w okresach zależnych od stopnia na-
rażenia pracownika (osoby) na azbest oraz prowadzone przez uprawnioną instytu-
cję. 

− Dyrektywa 84/477/EWG zmieniona Dyrektywą 2003/18/WE stanowi, że „przed 
pracami rozbiórkowymi lub usuwaniem azbestu firmy muszą wykazać sie umiejęt-
nościami w tej dziedzinie. Dowody posiadania takich umiejętności są określane 
zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi i praktyką.”. 

− Dyrektywa 2003/18/WE z dnia 27.03.2003 r w Artykule 16.a. stanowi: „Państwa 
członkowskie wprowadzą adekwatne sankcje, mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia krajowego prawodawstwa, przyjętego stosownie do niniejszej Dyrekty-
wy. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

 
Co wynika z przytoczonych powyżej wybranych zaleceń Komisji Europejskiej ? 
 
Przepisy te częściowo mają już swoje odpowiedniki w obowiązującym prawie kra-

jowym – a brakujące jeszcze w niedługim czasie powinny być uzupełnione. Mógłby 
ktoś powiedzieć, że w tematyce azbestu przybywa administracyjnych obowiązków. 
Ale tam, gdzie stawką jest zdrowie i życie kilku pokoleń Polaków nie można zaniechać 
działalności, która została przyjęta jako obowiązująca w całej, zjednoczonej Europie. 
Trzeba więc będzie podjąć dalszą pracę legislacyjną w tematyce azbestu. Jeszcze waż-
niejszą sprawą jest zapoznanie społeczeństwa, a także szeregu pracowników admini-
stracji państwowej i samorządowej z wymaganiami w zakresie przepisów dotyczących 
bezpiecznego postępowania z azbestem. 

Niełatwą sprawą będzie określenie: 
− jakie prace w naszym kraju można zakwalifikować, jako sporadyczne i o niskiej 

intensywności, 
− jakie powinny być formy powiadamiania i kogo o zamiarze wykonywania takich 

prac, 
− jaka powinna być ewidencja, 
− jaka forma i czas kontroli oraz przez kogo wykonywana, 
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− jak powinien być zbudowany system udzielania licencji wykonawcom prac w kon-
takcie z azbestem – chodź są tutaj gotowe wzory w Unii Europejskiej. 

Sprawa szczególnie ważna i pilna ze względu na to, że w niedługim czasie praw-
dopodobnie wejdą do Polski zagraniczni wykonawcy prac w kontakcie z azbestem.  

Powstaje więc szereg pytań, na które trzeba będzie znaleźć dobrą odpowiedź 
w krótkim czasie. 

Utrzymując nadal decyzyjną i koordynacyjną rolę urzędów marszałkowskich 
i urzędów wojewódzkich na terenie obszaru województwa, to jednak trzeba pamiętać 
że podstawowym podmiotem realizującym zadania i obowiązki dotyczące oczyszcza-
nia kraju z azbestu jest gmina. Występuje wyraźnie brak ogniwa pośredniego. Ogniwa 
mogącego świadczyć konkretną pomoc gminom i mieszkańcom, zbierającego i weryfi-
kującego informacje. Ogniwa kompetentnego technicznie i organizacyjnie, a także 
w zakresie stosowania prawa oraz pomocy w pozyskiwaniu środków z krajowych 
i zagranicznych funduszy ochrony środowiska. Rolę taką powinny pełnić powiaty 
i starostwa, już dzisiaj wyposażone w duże możliwości. Nasuwa się koncepcja tworze-
nia powiatowych ośrodków pomocy dla mieszkańców i gmin w zakresie całej proble-
matyki oczyszczania kraju z azbestu. Działalność takich profesjonalnie przygotowa-
nych ośrodków (komórek 3 – 5 osobowych) mogłaby spowodować większą inicjatyw-
ność społeczeństwa, a w konsekwencji znaczący wzrost zaangażowania środków po-
mocowych z Unii Europejskiej. Powodzenie w tej działalności zależeć będzie od kwa-
lifikacji pracowników. Dlatego należałoby w niedługim czasie przygotować odpo-
wiednie programy i zorganizować profesjonalne wyszkolenie takich osób. Jest to jedna 
z możliwych koncepcji na uzupełnienie brakującego ogniwa.  
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Załącznik nr 1. 
Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami  

zawierającymi azbestx) 

 
W Polsce problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawiera-
jącymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 
procedur. 
Są to: 
 
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i 
urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest. 
 

Procedura 1 –  dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instala-
cji i urządzeń. 

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest, 

 
Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wy-
robów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych. 
 

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usu-
nięcia wyrobów zawierających azbest. 

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczysz-
czaniem obiektu (terenu) instalacji. 

 
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 
 

Procedura 5 –  dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. 

 
Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest. 
 

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczo-
nym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest 
lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne. 

–––––––––––––––– 
opracowano na podstawie przepisów prawnych według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. („Informator 
o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” - 
wyd. MGPiPS Warszawa 2003 – z aktualnymi  uzupełnieniami) 
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P R O C E D U R A 1.  Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli oraz 
zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi 
azbest. 

 
 
      Sporządzenie „Oceny stanu możliwości  Prowadzenie inwentaryzacji 
      bezpiecznego użytkowania wyrobów  wyrobów zawierających azbest. 
      zawierających azbest” 
 
 
 
      Opracowanie corocznego planu kontroli  Sporządzenie informacji dla  
      jakości powietrza dla pomieszczeń  burmistrza/prezydenta  (corocznie) 
      Zawierających azbest. 
 
 
 
      Opracowanie instrukcji bezpiecznego  Oznakowanie pomieszczeń, gdzie 
      postępowania i użytkowania   znajdują się urządzenia lub instalacje 
      pomieszczenia z wyrobami zawierający   z wyrobami zawierającymi azbest. 
      azbest. 
 
 
 
       Zaznaczenie na planach sytuacyjnych  
       terenu miejsc z wyrobami 
       zawierającymi azbest. 
 
 

Sporządzenie „Oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających 
azbest. 

 
Przeprowadzenie inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest 

Opracowanie corocznego planu 
kontroli jakości powietrza dla 

pomieszczeń zawierających azbest. 

Sporządzenie informacji dla 
wójta/burmistrza/prezydenta 

(corocznie) 

Opracowanie instrukcji bezpiecznego 
postępowania i użytkowania 
pomieszczenia z wyrobami 

zawierającymi azbest. 

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie 
znajdują się urządzenia lub 

instalacje z wyrobami 
zawierającymi azbest. 

Zaznaczenie na planach 
sytuacyjnych terenu miejsc z 

wyrobami zawierającymi azbest. 

Bieżąca kontrola stanu oraz  
konserwacja wyrobów zawierających 

azbest zabudowanych w obiekcie 

 
 
Opis procedury 

 
Cel procedury 

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania 
właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie 
znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy więc bezpiecz-
nego ich użytkowania. 
 
Zakres procedury 

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub 
urządzenia przemysłowego oraz terenu – niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli 
znajdują się tam wyroby zawierające azbest. 
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Opis szczegółowy 
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego 

oraz terenu – gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest – ma obowiązek sporzą-
dzenia – w 2 egzemplarzach – „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest” (załącznik 3 opracowania)2. Właściciele lub zarządcy, 
którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w termi-
nach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” – tzn.: 

Po 5-ciu latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicz-
nym i nieuszkodzone, 

Po 1-szym roku, – jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne 
(do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny 
zostać bezzwłocznie usunięte. 

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć 
właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu 
inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. 
Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub 
urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”. 

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji 
(spisu z natury) wyrobów zawierających azbest3. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natu-
ry) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporzą-
dzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego 
dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu 
z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji4 są odpowiednio w załącznikach: 
Załącznik 4 opracowania  – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu 

ich wykorzystywania. 
Załącznik 5 opracowania  – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których 

wykorzystywanie zostało zakończone. 
Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilo-

ści posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla 
ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, insta-
lacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma po-
nadto obowiązki: 
1) Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyro-

bami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu  

                                                 
2 Rozp. M.G.P.i P.S  z 02.04.2004 r (Dz.U. Nr 71 poz.649) 
3 Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz.U. Nr 62 poz.627 z póżn.zm.) 
4 Poz. 4 Spisu literatury 
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2) Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postę-
powania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest. 

3) Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi 
azbest. 
Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie 

znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 
kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit a także jeżeli te 
wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa 
dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan 
kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eks-
ploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Przez cały czas użytkowania wyrobów zawierających azbest w obiekcie lub nieru-
chomości, właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzania bieżącej kontroli 
stanu oraz konserwacji tych wyrobów. Pracownicy dokonujący takich prac i czynności 
powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z wy-
robami zawierającymi azbest, a także odpowiednio wyposażeni we właściwą odzież 
i środki ochronne. 
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P R O C E D U R A 2. Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarząd-
ców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest  z obiektów lub terenów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po 
wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat 

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu 
niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia. 

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie 
obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed 

emisją azbestu. 

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu 
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni 

przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów 
zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę 

wraz z określonymi warunkami. 

Przygotowanie identyfikacji azbestu w wyrobach przeznaczonych 
do usunięcia na podstawie posiadanych dokumentów. 

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

 
Opis procedury 

 
Cel procedury 

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właści-
cieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami 
zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpiecza-
nia takich wyrobów. 

 
Zakres procedury 

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usu-
waniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosow-
nego oświadczenia wykonawcy prac. 
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Opis szczegółowy 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, 
gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest – posiadający odpowiednie 
informacje lub dokumenty, mogące służyć do identyfikacji rodzaju i ilości azbestu 
w wyrobach – powinien przedstawić je wykonawcy prac przed ich rozpoczęciem.  

Wyniki identyfikacji azbestu posiadane przez właściciela powinny być uwzględ-
niane przy: 
− Sporządzaniu „Oceny...”, 
− Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
− Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów za-

wierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpiecz-
ne. 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz  terenu 
z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia – na 30 dni przed rozpo-
częciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warun-
kami. Wniosek powinien sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających art. 
31 ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo budowlane5. Zatajenie in-
formacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remon-
towo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska6 – 
odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właści-
ciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac – wytwórcy odpadów niebez-
piecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów 
zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia 
oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, 
również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. 

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien 
poinformować  mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub 
urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających sub-
stancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia 
przed ta szkodliwością. 

Na końcu właściciel lub zarządca powinien7 uzyskać od wykonawcy prac, pisem-
ne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następ-
nie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budyn-
ku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu. 
 
                                                 
5 Ustawa – Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz.414 z późn.zm) 
6 Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz.U Nr 62 poz.627 z późn.zm) 
7 Rozp. M.G.P. i P.S.  z dn. 02.04.2004 r (Dz. U. Nr 71 poz. 649) 
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P R O C E D U R A 3. Dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych 
do usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                                       
         
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi 
azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego 

wojewodę lub starostę 

Opracowanie i przedłożenie właściwemu wojewodzie lub staroście na 30 dni 
przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 
Mg/rok) – informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. 

Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy 
na wykonanie prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, 
wraz z oczyszczaniem miejsca prac z 

azbestem 

Określenie stanu środowiska przed 
przystąpieniem do prac, w tym strefy 

przyszłych prac. 

Opracowanie planu prac Opracowanie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia („bioz”) - 

poinformowanie pracowników 

Przygotowanie rejestru 
pracowników narażonych na 

działanie azbestu. 

Organizacja zaplecza, w tym 
socjalnego i bhp 

Zawarcie umowy z laboratorium o 
prowadzenie monitoringu powietrza 

Przygotowanie miejsca i wskazanie 
tymczasowego sposobu 

magazynowania odpadów 

Zawarcie porozumienia z 
zarządzającym składowiskiem 

odpowiednim dla odpadów 
zawierających azbest 

Przygotowanie dokumentów 
ewidencji odpadów 

Przeszkolenie pracowników w 
zakresie ryzyka dla zdrowia oraz 

bezpiecznych metod pracy 

Skompletowanie środków ochrony 
pracowników 

Skompletowanie wyposażenia 
technicznego 

Zgłoszenie rozpoczęcia prac 
usuwania wyrobów zawierających 

azbest do: właściwego organu 
nadzoru budowlanego, okręgowego 

inspektora pracy oraz 
wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego 

Identyfikacja rodzaju i ilości azbestu 
w wyrobach do usunięcia – w/g 

danych od właściciela lub wyników 
badań próbek przez uprawnione 

laboratorium 
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Opis procedury 
 

Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygoto-

wawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest lub ich zabezpieczenia.  
 

Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przy-

gotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 

Opis szczegółowy 
Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawie-

rających azbest, jest –  w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. Art. 
3 ust. 1- „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umo-
wa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”. 

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub 
zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania 
wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przy-
padku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i pro-
cedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę 
odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach, z póź-
niejszymi zmianami. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza pod-
jąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki  odpa-
dami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 
właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, wojewodę 
lub starostę8. 

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozosta-
łych przedsięwzięć. 

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanej 
decyzji zatwierdzającej, powinien zawierać: 
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwa-

rzania, a w przypadku gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia 
zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może 
wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów. 

                                                 
8 Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póżn.zm) 
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2) określenia ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzia-
nych do wytworzenia w ciągu roku. 

3) informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebez-
piecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

4) szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbiera-
nia, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów. 
6) określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. 

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) 
na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opra-
cowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście – informację, w 3-ch egzempla-
rzach, o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powin-
na zawierać9: 
− wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przy-

padku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te 
odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do poda-
nia podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 

− określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarza-
nia w ciągu roku, 

− informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograni-
czania  ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

− szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbiera-
nia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

− wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów 
 
Celem prawidłowego przygotowania prac oraz zabezpieczenia pracowników ko-

nieczną jest identyfikacja rodzaju i ilości azbestu w wyrobach przeznaczonych do usu-
nięcia. Identyfikacji można dokonać albo na podstawie stosownych informacji i doku-
mentów od właściciela obiektu lub tez na podstawie pobrania próbek wyrobów i wyni-
kach badań dokonanych przez uprawnione laboratorium. 

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystą-
pić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia 
informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić 
wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. 
Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały za-

                                                 
9 Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póżn.zm) 
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twierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności  w zakresie gospodarki 
odpadami, chyba, ze działalność taka wymaga zezwolenia. 

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wyko-
nawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie 
prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszcza-
niem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, jak wyżej, ko-
niecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy 
przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy 
oraz prawidłowe przygotowanie planu prac10. 

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawie-
rać: 
− określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych 

prac, 
− określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia, 
− aktualną „Ocenę stanu...” 
− przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia, 
− ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
− określenie rodzajów i metod pracy, 
− określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do 

powietrza.  
 
Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia11, 

obejmujący m.in.  
− informacje dotyczącą przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystą-
pienia, w tym ocenę ryzyka dla zdrowia, 

− informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia, 

− informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 

a/ określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b/ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 
c/ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

przez wyznaczone w tym celu osoby, 
− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
                                                 
10 Rozp. M.G.Pi P.S. z dn. 02.04.2004 r (Dz.U. Nr 71 poz.649) 
11 Poz.3 spisu literatury 
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− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników lub ich przedstawicieli 
z planem prac, szczególnie dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca prac ma obowiązek12 przeszkolenia wszystkich osób pozostających 
w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nad-
zorujących prace – w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz  bezpiecznych metod pracy 
z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami a także bezpieczeństwa i higieny 
takich prac. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami odpowied-
niego rozporządzenia Ministra Pracy, przez upoważnioną do takiej działalności insty-
tucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem. 

Skompletowanie środków ochrony pracowników tj. odpowiednich ubrań robo-
czych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót 
i oczyszczania terenu po tych robotach. 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest do właściwego organu nadzoru budowlanego, okręgowego in-
spektora pracy oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Szczegółowe wymagania 
dotyczące informacji dla Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r (Dz.U. Nr 280, poz. 2771). 

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest 
zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracow-
ników narażonych na działanie azbestu13. 

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazyno-
wania odpadów niebezpiecznych na placu budowy – po ich demontażu a jeszcze przed 
transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi 
o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbro-
niony”14 

Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów przygo-
towuje właściwe dokumenty15, którymi są: 
− Karta ewidencji odpadu  
− Karta przekazania odpadu  

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usu-
waniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowa-

                                                 
12 Rozp.M.P.iP.S. z dn. 2.04.1998 r (Dz. U. Nr 45 poz. 280) 
13 Przepisy Kodeksu Pracy 
14 Rozp. M.G.P i P.S. z dn. 02.04.2004 r (Dz.U. Nr 71 poz.649) 
15 Rozp. M.Ś. z dn. 11.12.2001 r (Dz.U. Nr 152 poz.1736) 
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dzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpowiednim 
dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub odpo-
wiednio przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawi-
dłowego przygotowania robót na skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym 
narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyj-
nych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabez-
pieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowi-
sku – w zależności od określenia stanu środowiska, dokonanego przed przystąpieniem 
do wykonywania prac. 

Jeżeli usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub in-
ne mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się 
w pomieszczeniach zamkniętych – niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium 
upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również 
przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej: 
− Urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy 

w kontakcie z azbestem, 
− Pomieszczenia na szatnie czyste i brudne, 
− Pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji. 

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, insta-
lacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia 
lub usuwania wyrobów zawierających azbest – a także występującego stopnia naraże-
nia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania. 
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P R O C E D U R A 4. Dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawie-
rających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, raz z oczyszczaniem 
obiektu/terenu/instalacji azbestu 
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Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów 

Karta ewidencji odpadu Karta przekazania 
odpadów 

Przygotowanie odpadów do odbioru 

Oczyszczenie pola prac i 
otoczenia terenu robót z 

pozostałości azbestu 

Wykonywanie niezbędnych pomiarów 
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Prowadzenie rejestru prac w 
kontakcie z substancjami 

rakotwórczymi 

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność 
wykonania prac i oczyszczenia z azbestu 
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sanitarnego dotyczącej pracy w kontakcie z czynnikami 

rakotwórczymi
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Opis procedury 
 

Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania 

wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest – będących, w zrozumieniu ustawy o odpadach – wytwórcami odpadów 
niebezpiecznych, 

 
Zakres procedury 

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia prac polegają-
cych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu 
odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub 
urządzenia i terenu z pozostałości azbestu. 

 
Opis szczegółowy 

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego 
przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu 
azbestu, która może nastąpić w wyniku prowadzenia prac16. 

Ogrodzenie terenu powinno nastąpić z zachowaniem bezpiecznej odległości od 
traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. 
Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze 
biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagroże-
nie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie 
azbestem krokidolitem”. 

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasła-
niające fasadę obiektu, aż do gruntu, a terem wokół objęty kurtyną, powinien być wy-
łożony gruba folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej. 

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest okre-
ślają następujące wymagania techniczne: 
1) Nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymy-

wanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 
2) Demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszko-

dzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe, 
3) Odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie 

narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych 
w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

                                                 
16 Rozp. M.G.P i P.S. z dn. 02.04.2004 r (Dz.U. Nr 71 poz.649) 
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4) Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania 
stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy, 

5) Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających 
azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania 
odpadów, 

6) Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych 
oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzają-
cego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro. 
Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie po-
mieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza. 
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowni, których gę-

stość objętościowa wynosi mniej niż 1000 kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wy-
robami, których powierzchnia jest, w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub 
jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, 
lub też w pomieszczeniach zamkniętych to powinny być zastosowane szczególne za-
bezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogól-
nych zasad postępowania. Należą do nich: 
− Komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik 

izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym strefę prac, a innymi pomieszcze-
niami lub na zewnątrz obiektu. 

− Zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, 
− Inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych. 

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabez-
pieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, wła-
ściwe dla stopnia narażenia, środki zabezpieczające. 

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opa-
kowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i 
zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub 
taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady po-
wstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3 a więc płyty i rury 
azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Od-
pady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny 
być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa 
szczelnie zapakowane w folię. Odpady wyrobów  pozostających w kontakcie z azbes-
tem (np. płyty lub maty z wełny mineralnej) o gęstości objętościowej mniejszej niż 
1000kg/m3, powinny zostać szczelnie zapakowane w worki z foli polietylenowej 
o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczone w opakowaniu zbior-
czym z foli polietylenowej i szczelnie zamknięte (literatura poz.5.). Pakowanie usunię-
tych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań 
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przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób okre-
ślony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie 
ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mecha-
nicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich 
transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się: 
− Kartę ewidencji odpadu, 
− Kartę przekazania odpadów. 

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – 
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania 
prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszcze-
nie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wyso-
ko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przed-
stawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – oświad-
czenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przy-
padku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 
1000kg/m3  lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby 
zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych 
− Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza – 

przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję. 
− Wykonawca będący pracodawcą ma obowiązek składania corocznie do wojewódz-

kiego inspektora sanitarnego informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dn. 01.12.2004 r – w sprawie substancji, preparatów, czynni-
ków lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280 poz. 2771). 

Przepisy prawa europejskiego (Dyrektywa 2003/18/WE oraz 2006/0222/COT) 
wyraźnie określają prace konserwacyjne i zabezpieczające przy wyrobach zawierają-
cych azbest, jako prace mogące powodować narażenie na azbest. Wykonywanie więc 
takich prac powinno być również objęte przepisami niniejszej procedury. 

Zaleca się umieszczanie odpowiednich wymagań szczegółowych w instrukcji bez-
piecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi 
azbest – wymienionej w Procedurze 1. 



 Możliwości finansowania bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest 75 

 

P R O C E D U R A 5 dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest. 

Odbiór odpadów zawierających 
azbest od poprzedniego posiadacza 

Karta przekazania odpadu 

Sprawdzenie prawidłowości i 
szczelności opakowania 

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych 

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią 

Przygotowanie dokumentów 

Dowód rejestracyjny pojazdu  Dokument przewozowy z 
opisem przewożonych towarów 

niebezpiecznych 

Świadectwo dopuszczenia pojazdu 
do przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 
Karta przekazania odpadu 

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia 
kierowców pojazdów przewożących 

towary niebezpieczne 

Załadunek odpadów w pakietach 
foliowych 

Zabezpieczenie ładunku przed 
przesuwaniem 

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR 

Transport odpadów na składowisko 
przeznaczone do składowania 
odpadów zawierających azbest 

Przekazanie odpadów na 
składowisko odpadów – Karta 

przekazania odpadu 
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P R O C E D U R A 6 dotycząca składowania odpadów na składowiskach lub 
w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów 
zawierających azbest 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na 
składowisko

 
Potwierdzenie odbioru na „Karcie 

przekazania odpadu” 

Pobranie opłaty za korzystanie ze 
środowiska – odprowadzenie 

opłaty na rachunek właściwego 
urzędu marszałkowskiego 

Składowanie odpadów zgodnie z 
przepisami dotyczącymi odpadów 

niebezpiecznych zawierających 
azbest oraz zatwierdzoną 

instrukcją eksploatacji składowiska 

Przeszkolenie pracowników w 
zakresie ryzyka dla zdrowia oraz  

bezpiecznych metod postępowania 
z odpadami zawierającymi azbest 

Sporządzanie coroczne zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości 
odpadów 

Prowadzenie rejestru prac w 
kontakcie z czynnikami 

rakotwórczymi (azbestem) 

Prowadzenie rejestru pracowników 
zatrudnionych w kontakcie z 

azbestem 

Przekazywanie corocznie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego i  
okręgowego inspektora pracy właściwych danych dotyczących pracy w 

kontakcie z azbestem  
 

Tematyka objęta Procedurami: 5 – transport oraz 6 – składowanie odpadów, jest 
przedmiotem następnego wykładu, gdzie stosownie do obowiązujących przepisów 
i aktualnych procedur zostaną odpowiednio omówione wymagane sposoby postępo-
wania. 
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Załącznik nr 2. 
 

Zakres zastosowań wyrobów zawierających azbest 
 

Klasa 
wyrobu 

Rodzaj wyrobu zawierającego 
azbest Zastosowanie 

I masy azbestowe natryskowe 
izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród 

budowlanych 
izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej 

I sznury piece przemysłowe wraz z kanałami spalin, nagrzewni-
ce, rekuperatory, kominy przemysłowe 

I tektura azbestowa 
izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach  

przemysłowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej  
i laboratoryjnej 

I płyty azbestowo-kauczukowe uszczelnianie urządzeń przemysłowych pracujących  
w środowisku agresywnym 

I wyroby tekstylne z azbestu 
(rękawice i tkaniny azbestowe) ochrona pracowników 

I masa lub tektura azbestowa drobne urządzenia w gospodarstwach domowych, np. 
żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne 

I materiały i wykładziny cierne 
zawierające azbest hamulce i sprzęgła 

I masy ognioodporne zawierające 
azbest piece przemysłowe wraz z kanałami spalin 

II płyty azbestowo-cementowe 
faliste i gąsiory pokrycia dachowe, balkony 

II płyty azbestowo-cementowe 
płaskie prasowane 

ściany osłonowe 
ściany działowe 

elewacje zewnętrzne 
osłona ścian przewodów windowych, szybów  

wentylacyjnych i instalacyjnych, 
chłodnie kominowe, 

chłodnie wentylatorowe 

II płyty azbestowo-cementowe 
płaskie „karo” 

pokrycia dachowe 
elewacje zewnętrzne 

II 
płyty azbestowo-cementowe 
suchoformowane „kolorys”, 

„acekol” i inne 

elewacje zewnętrzne 
osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

ściany działowe 

II rury azbestowo-cementowe 
(bezciśnieniowe i ciśnieniowe) 

przewody kanalizacyjne i wodociągowe 
rynny spustowe na śmieci 

przewody kominowe 

II otuliny azbestowo-cementowe izolacja urządzeń ciepłowniczych i innych  
przemysłowych 

II kształtki azbestowo-cementowe 
budowlane 

przewody wentylacyjne 
podokienniki 

osłony rurociągów ciepłowniczych 
osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych 
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Klasa 
wyrobu 

Rodzaj wyrobu zawierającego 
azbest Zastosowanie 

II kształtki azbestowo-cementowe 
elektroizolacyjne 

przegrody izolacyjne w aparatach i urządzeniach  
elektrycznych 

II płytki PCV podłogi w blokach mieszkalnych 

I lub II płyty azbestowo-cementowe 
konstrukcyjne ognioodporne 

osłony ognioodporne i przeciwpożarowe w budynkach 
przemysłowych (kotłownie) 

izolacja urządzeń grzewczych 
grodzie przeciwogniowe w okrętownictwie 

 
 

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest 
 
Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako 

kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu. 
 
Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 defi-

niowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te 
łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włó-
kien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne 
z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa 
plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz 
materiały i wykładziny cierne. Ocena wielkości produkcji wymienionych wyrobów 
oraz ilości aktualnie użytkowanych jest niemożliwa do przeprowadzenia. 

 
Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definio-

wane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbe-
stowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) 
ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyro-
bami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza 
mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie 
w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej 
klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-
cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia 
dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako 
elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie 
mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo- cemen-
towe, z  których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody ko-
minowe i zsypy. 
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Załącznik nr 3. 
 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 
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Załącznik nr 4. 
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 

 
Załącznik  nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23.10.2003 r. 

 
Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich wykorzystywania 

 
1. Miejsce, adres. ............................................................................................................................  
2. Właściciel/zarządca/użytkownik X) 

a) osoba prawna – nazwa, adres. ......................................................................................  
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres.......................................................................  

3. Tytuł własności ...........................................................................................................................  
 4.Nazwa, rodzaj wyrobu2) ..............................................................................................................  
5. Ilość (m2, tony) 3) ........................................................................................................................  
6. Przydatność do dalszej eksploatacji 4), .......................................................................................  
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu 

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5) ...........................................................  
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ................................  

8. Inne, istotne informacje o wyrobach6) ........................................................................................  
 

........................................ 
           /podpis/ 

Data................................ 
__________________________________________ 
Wyjaśnienia: 
x) niepotrzebne skreślić 
1) za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy  wyrób o stężeniu  równym lub wyższym od 0,1% 
azbestu, 
2) przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,  
rury i złącza azbestowo-cementowe, 
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
szczeliwa azbestowe, 
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
wyroby azbestowo-kauczukowe z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
papier, tektura,  
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura.  

3) podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury itp.), 
4) według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - 
załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego użytkowania  oraz warunków  usuwania wyrobów zawierających azbest. 
5) na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki  w sprawie dopusz-
czenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 
6) np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 
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Załącznik nr 5. 
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie  

zostało zakończone 
Załącznik nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23.10.2003 r  

 
Informacja o wyrobach zawierających azbest1), których wykorzystywanie  

zostało zakończone  
 
1. Miejsce, adres....................................................................................................  
2. Właściciel/zarządca X) 

a) osoba prawna - nazwa, adres.................................................................  
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres................................................  

3. Tytuł własności. ................................................................................................  
4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ..................................................................................  
5. Ilość (m2, tony) 3) .............................................................................................  
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów. .................................................  
7. Planowane usunięcia wyrobów.........................................................................  

a)sposób ....................................................................................................  
b) przez kogo ............................................................................................  
c) termin ...................................................................................................  

8. Inne, istotne informacje 4). ................................................................................  
 

......................................... 
 /podpis/ 

Data........................ 
_______________________________________________ 
Wyjaśnienia: 
x) niepotrzebne skreślić 
1) za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu, 
2) przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

• płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
• płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,  
• rury i złącza azbestowo-cementowe, 
• izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
• wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
• przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
• szczeliwa azbestowe, 
• taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
• wyroby azbestowo-kauczukowe z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
• papier, tektura,  
• inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.  

3) podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z  natury). 
4) np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 
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Biegły z listy Ministra Środowiska 
EKOFOL II S.A., Bytom 

 
 

TRANSPORT I SKŁADOWANIE ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 
 

1. Wstęp 
 
Transport i składowanie odpadów zawierających azbest regulowane jest przepisa-

mi ogólnymi dotyczącymi odpadów niebezpiecznych oraz przepisami szczególnymi 
formułowanymi w oparciu o charakterystykę fizykochemiczną tych odpadów oraz ich 
oddziaływanie na zdrowie ludzi. Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi okre-
śla ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [1] wraz z aktami wykonawczymi. 
Rodzaje odpadów zawierających azbest zostały wyszczególnione w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [2] 
z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 
06 07 01* –  odpady azbestowe z elektrolizy 
06 13 04* –  odpady z przetwarzania azbestu 
10 11 81* –  odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła) 
10 13 09* –  odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-

azbestowych 
15 01 11* –  opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemni-
kami ciśnieniowymi 

16 01 11* –  okładziny hamulcowe zawierające azbest 
16 02 12* –  zużyte urządzenia zawierające azbest 
17 06 01* –  materiały izolacyjne zawierające azbest 
17 06 05* –  materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

Odpadami zawierającymi azbest są również: 
17 09 03* –  inne odpady z remontów i demontażu zawierające substancje niebez-

pieczne (papy, kity, masy hydroizolacyjne, płytki PCV zawierające 
azbest) 

                                                 
* odpady niebezpieczne 
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15 02 02* –  sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (ubrania robocze, maski, 
filtry zanieczyszczone azbestem) 

20 01 35* –  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebez-
pieczne składniki (sprzęt gospodarstwa domowego zawierający 
izolacje azbestowe) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [3] w rozdziale do-
tyczącym substancji, definiuje substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla śro-
dowiska. Do takich substancji zaliczono jedynie azbest oraz PCB (polichlorowane 
bifenyle), a następnie uzupełniono o wybrane środki ochrony roślin. 

Substancje stwarzające szczególne zagrożenia dla środowiska, w tym wykorzy-
stywany azbest i zawierające go wyroby muszą podlegać sukcesywnej eliminacji, nie 
mogą zatem być ponownie stosowane, co uniemożliwia odzysk odpadów azbestowych. 
Nie mogą być również przedmiotem obrotu, poza jednym wyjątkiem określonym 
w przepisach szczególnych. 

Azbest jest również czynnikiem szkodliwym dla zdrowia, a jego chorobotwórcze 
działanie jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. [4], zmie-
nionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. [5], 
azbest wymieniony jest w wykazie substancji rakotwórczych kategorii 1 (Wykaz 1A), 
dla których ustanowiono zakaz wprowadzania do obrotu detalicznego i nieodpłatnego 
przekazywania konsumentom. 

Z uwagi na fakt, że obecnie nie uzyskała akceptacji żadna technologia unieszko-
dliwiania odpadów zawierających azbest, jedyną stosowaną metodą jest unieszkodli-
wianie przez składowanie. Potwierdza to dokument referencyjny dotyczący najlep-
szych dostępnych technik dla postępowania z odpadami – „BAT for the Waste Treat-
ment Industries” z sierpnia 2006 roku formalnie przyjęty przez Komisję Europejską 
[6]. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. [7] określającym sposoby i warunki usuwania wyrobów za-
wierających azbest, wytwarzane odpady powinny być odpowiednio szczelnie opako-
wane lub zestalone z zastosowaniem cementu, w sposób uniemożliwiający emisję włó-
kien i pyłów azbestu do środowiska. 

Zatem transport i składowanie odpadów prowadzone zgodnie z ustalonymi proce-
durami nie powinno stanowić narażenia na działanie azbestu dla pracowników wyko-
nujących te czynności i zagrożenia dla środowiska. 

Nie mniej pracodawcy zatrudniający pracowników przy czynnościach związanych 
z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i deponowaniem na składowisku odpadów 
zawierających azbest obowiązani są do spełnienia szeregu wymogów określonych 
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ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. z późn. 
zmianami) [8] wraz z aktami wykonawczymi.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. [9] w wykazie substan-
cji i preparatów o działaniu rakotwórczym i mutagennym wymienia azbest. Kontakt 
pracowników z takimi substancjami obowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru 
prac, w których ten kontakt jest konieczny. Rejestr powinien zawierać: 
− wykaz procesów technologicznych i prac w kontakcie z azbestem, wyrobami lub 

odpadami zawierającymi azbest, 
− uzasadnienie konieczności wykonywania prac, 
− wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na azbest, 
− liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet, 
− rodzaj kontaktu z azbestem, wielkość narażenia i czas jego trwania. 

Powyższe dane pracodawca jest obowiązany przekazać właściwemu państwowe-
mu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspek-
torowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do 
15 stycznia na druku stanowiącym załącznik do wymienionego rozporządzenia.  

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na dzia-
łanie azbestu i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypad-
ku likwidacji zakładu pracy przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu. 

Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub proce-
sy technologiczne prowadzi Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dr  J. Nofera w Łodzi 
na podstawie danych przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów 
sanitarnych. 

Pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie ryzyka dla 
zdrowia, wymagań higienicznych, konieczności używania środków ochrony indywidu-
alnej, działań zapobiegających wypadkom. 

Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami jest obo-
wiązany zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje 
dotyczące wielkości narażenia na azbest.   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
[10] określa najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowi-
sku pracy, a rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. reguluje wy-
konywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy [11]. 

 
2. Transport odpadów zawierających azbest 

 
Obowiązek odpowiedniego przygotowania do transportu odpadów zawierających 

azbest spoczywa na wytwórcy odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospo-
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darki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. [7] należy uniemożliwić emisję 
azbestu do środowiska, w szczególności przez: 
− szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm 

wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3; 
− zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w 

folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających 
azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3; 

− utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowania do trans-
portu; 

− magazynowanie przygotowanych do transportu odpadów w osobnych miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 

Opakowania powinny być oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do wymienio-
nego rozporządzenia. 

Zgodnie z ustawą o odpadach transport odpadów wytworzonych przez ich wy-
twórcę nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów. 

Natomiast posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania 
lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej dzia-
łalności. Zezwolenie w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze 
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpa-
dów powinien zawierać: 
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu, w przypadku 

gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady 
mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę 
do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 

2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności, 
3) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów, 
4) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należy-

cie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów, 
5) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpa-
dów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie 
dłuższy niż 10 lat. 

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu ta-
ką działalność miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy 
dostarczyć te odpady. 

Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany dostar-
czyć te odpady do posiadacza, który został mu wskazany przez zlecającego usługę. 
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Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów inne-
mu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odby-
wa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  11 grudnia 2001 r. [12] 
z zastosowaniem „Karty przekazania odpadu” oraz podstawowej charakterystyki odpa-
du – sporządzonej przez wytwórcę lub posiadacza odpadów [19]. Prowadzący działal-
ność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany poświadczyć na karcie przekaza-
nia odpadów wystawionej przez posiadacza odpadów wykonanie usługi transportu 
pozostawiając sobie jeden egzemplarz karty. 

Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów prowadzi także ilościową 
i jakościową ewidencję odpadów z wykorzystaniem karty przekazania odpadów. Do-
puszcza się możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej 
odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie 1 miesiąca kalendarzowego, za 
pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów 
temu samemu posiadaczowi odpadów. 

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność 
wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:  
1) posiadanie „Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejęcia odpadu,  
2) usunięcie ze skrzyni ładunkowej pojazdu elementów mogących uszkodzić opako-

wanie odpadów, 
3) sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowania literą „a” [7], 
4) sprawdzenie stabilności umocowania ładunku z odpadami w pojeździe. 

Przy przewozach towarów (w tym odpadów) niebezpiecznych w kraju obowiązują 
przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR). 

W Oświadczeniu Rządowym z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie 
zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) [13] w załączniku A Dział 3.3 
zawiera przepisy szczególne dotyczące niektórych materiałów lub przedmiotów, w tym 
azbestu.  

W pozycji 168 zapisano: 
„Azbest, który jest zanurzony lub unieruchomiony w lepiszczu naturalnym lub sztucz-
nym (takim jak cement, tworzywo sztuczne, asfalt, żywice lub ruda mineralna) w taki 
sposób, że nie jest możliwe uwolnienie podczas przewozu niebezpiecznych ilości włó-
kien azbestu łatwych do wchłaniania drogą oddechową, nie podlega przepisom ADR. 
Wyroby zawierające azbest, które nie spełniają powyższego warunku, nie podlegają 
przepisom ADR, jeżeli są zapakowane w taki sposób, że nie jest możliwe uwolnienie 
podczas przewozu niebezpiecznych ilości włókien azbestu łatwych do wchłaniania 
drogą oddechową.” 
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Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody 
ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. 

Załadunek opakowanych odpadów (palet lub pakietów zawiniętych w folię, kon-
tenerów jednokrotnego użytku typu big-bag) do dokładnie oczyszczonej skrzyni ła-
dunkowej pojazdu, a następnie ich rozładunek powinien odbywać się przy wykorzy-
staniu dźwigu lub podnośnika. Brak odpowiedniego oznakowania odpadów zawierają-
cych azbest lub uszkodzone opakowanie przy załadunku stanowią powód odmowy 
przyjęcia przesyłki odpadów. Pakiety z opadami powinny być ułożone i umocowane na 
samochodzie w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie przewozu lub 
wypadnięcie z pojazdu, a cały ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub 
plandeką przed uszkodzeniem. 

W razie stwierdzenia po wyładunku pozostałości po przewożonych odpadach na-
leży niezwłocznie je usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z za-
chowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu. 

 
3. Składowanie odpadów zawierających azbest 

 
Jak już wspomniano jedyną ogólnie stosowaną metodą unieszkodliwiania odpa-

dów zawierających azbest jest składowanie. 
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [1] określono wymogi postępo-

wania z odpadami oraz wymogi formalne dla wszystkich posiadaczy odpadów na eta-
pie ich wytwarzania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym skła-
dowania, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpa-
dów. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [14] składowiska odpadów 
definiowane są jako budowle. Dla składowiska odpadów wymagane jest uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które muszą być uwzględ-
nione w projekcie budowlanym, podlegającym zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia 
dla poszczególnych typów składowisk określone są w rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 24 marca 2003 r. [15]. Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz skła-
dowiska odpadów innych niż niebezpieczne nie mogą być lokalizowane : 
1) w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP, UZWP), 
2) na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów, 
3) na obszarach lasów ochronnych, 
4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródlisko-

wych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawę-
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dziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią 
w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne [16], 

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk kra-
sowych oraz zagrożonych lawinami, 

6) na terenach o nachyleniu powyżej 10o, 
7) na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych 

uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych, 
8) na  terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowa-

nych, 
9) na glebach klas bonitacji I-II, 
10) na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek 

szkód górniczych, 
11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej, 
12) na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych, 
13) na obszarach określonych w przepisach odrębnych. 

Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych od budynków 
mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicz-
nej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, mierzona od krawędzi kwatery skła-
dowiska ustalana jest zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko [17]. 

Przepisy odnośnie badań hydrologicznych i geologicznych na obszarze planowa-
nego składowiska odpadów oraz wyposażenia składowiska w system drenażu wód 
odciekowych nie dotyczą składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest, pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej oznaczonych w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 
05*. 

Składowiska odpadów lub wydzielone kwatery na terenie innych składowisk prze-
znaczone do wyłącznego składowania  wymienionych odpadów w postaci nieprze-
kształconej, buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami 
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Powierzchnia kwater przeznaczo-
nych do składowania odpadów niebezpiecznych nie powinna przekraczać 2 500 m2. 

Na składowisku posiadającym wydzielone kwatery, odpady zawierające azbest 
powinny być składowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający kontakt tych odpa-
dów z innymi odpadami, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczo-
ne na planie sytuacyjnym składowiska. 

Odpady o kodach 17 06 01* i 17 06 05* mogą być składowane razem w jednej 
kwaterze. 

Składowisko odpadów wykonuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie-
uprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów. Składowisko otacza się pasem 
zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności 



92 Ewa Mieczkowska – Transport i składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest... 

 

i zagrożeń powstających w wyniku emisji pyłów, hałasu i ruchu drogowego, a także 
działalności zwierząt. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m, a jego usytu-
owanie uzależnia się od uciążliwości i lokalizacji składowiska. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. [18] nie 
prowadzi się monitoringu składowisk do wyłącznego składowania odpadów zawierają-
cych azbest o kodach 17 06 01*  i 17 06 05*. 

Zgodnie z ustawą o odpadach budowa i uruchomienie składowiska wymaga: 
1) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
2) uzyskania pozwolenia na budowę,  
3) wyznaczenia kierownika składowiska posiadającego świadectwo stwierdzające 

kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami,  
4) zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska, 
5) uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.  

Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów (zaliczonego do kategorii XXII 
obiektów budowlanych [14]) można uzyskać po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji i 
po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych 
zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda, w której określa (dla odpadów zawierających 
azbest): 
1) typ składowiska odpadów, 
2) w razie potrzeby wydzielone części składowiska odpadów innych niż niebezpiecz-

ne, na których mogą być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych, 
3) rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania, 
4) urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska, 
5) sposób składowania odpadów, 
6) rodzaj i grubość stosowanej warstwy izolacyjnej, 
7) godziny otwarcia składowiska odpadów, 
8) sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 
9) procedury przyjęcia odpadów na składowisko, 
10) sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej eksploatacji składowiska. 

Dla składowisk o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub 
o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg wymagane jest uzyskanie pozwolenia zin-
tegrowanego na ich prowadzenie [17]. 

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane na składowisko lub 
kwaterę przeznaczoną do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest 
przekazywane są następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowi-
skiem, który potwierdza ten fakt na  „Karcie przekazania odpadu”.  

Kierownik składowiska, zgodnie z ustawą o odpadach [1], powinien posiadać 
świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. 
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obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzaju odpadów przyjmowanych 
na składowisko. 

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwie-
rających azbest należy: 
1) przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpa-

dami zawierającymi azbest, 
2) potwierdzenie w „Karcie przekazania odpadów” przyjęcia partii odpadów na skła-

dowisko, 
3) odbiór podstawowej charakterystyki odpadów i przechowywanie do czasu za-

mknięcia składowiska [19], 
4) sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych 

na składowisko oraz przekazanie marszałkowi województwa właściwemu ze 
względu na miejsce unieszkodliwiania na odpowiednim formularzu zamieszczo-
nym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. [23], 

5) składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest, 

6) zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opa-
kowań odpadów, 

7) racjonalnie wykorzystanie pojemności eksploatacyjnej składowiska 
8) utrzymywanie i eksploatowanie składowiska odpadów w sposób zapewniający 

właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz stosowanie się do wymagań 
sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad 
ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska 
odpadów. 
Czynności związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy wy-

konywać w sposób zabezpieczający przed emisją włókien i pyłu azbestowego do po-
wietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań 
odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń 
dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska zgodnie z technologią za-
twierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzy-
stanie pojemności obiektu. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów, kom-
paktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicz-
nych po powierzchni składowanych odpadów. 

Warstwa zdeponowanych pakietów odpadów powinna być zabezpieczona przed 
uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm. 

Za zdeponowanie odpadów zawierających azbest, zarządzający składowiskiem 
obecnie nie pobiera opłaty za korzystanie ze środowiska.  
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Po zakończeniu składowania odpadów na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia 
i wypełnieniu gruntem lub odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 26 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza insta-
lacjami i urządzeniami [20] do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien 
złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składo-
wiska lub jego wydzielonej części.  

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze 
decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. 

Na koronie składowisk, w tym odpadów niebezpiecznych nie mogą być wykonywane 
przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne 
i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.  

Przepisów wymienionego rozporządzenia nie stosuje się do warunków technicz-
nych budowy i eksploatacji składowisk odpadów w górotworze, w tym w podziem-
nych wyrobiskach górniczych; regulują to przepisy prawa geologicznego i górniczego.  

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze [21], 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. [22] określa szczegółowe 
wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk w zakresie ich lokaliza-
cji, eksploatacji, zamknięcia oraz monitoringu. W rozporządzeniu określone są odrębnie 
wymagania dotyczące składowiska podziemnego odpadów niebezpiecznych, na którym 
są składowane wyłącznie odpady oznaczone kodami : 17 06 01 i 17 06 05. Składowanie 
tych odpadów prowadzić należy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników, związanej z emisją włókien azbestowych. 

Eksploatację składowiska podziemnego odpadów niebezpiecznych prowadzi się 
z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik. 

 
Akty prawne związane z tematyka azbestu 

 
[1]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 

39, poz. 251) 
[2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie kata-

logu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 
[3]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie 

ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów 
(Dz. U. Nr 168, poz. 1762) 
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[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu 
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów (Dz. U. Nr 39,poz. 372) 

[6] IPPC, Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treat-
ment Industries, strona internetowa http//eippcb.jrc.es  

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) 

[8] Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r.  Nr 
21, poz. 94  z późn. zm.) 

[9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771) 

[10] 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 (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

[11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 
73, poz. 645) 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 
213) 

[13] Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian 
do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego prze-
wozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 
30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481) 

[14] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 
r., Nr 156, poz 1118, z póź. zm.) 

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, ja-
kim powinny odpowiadać  poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, 
poz. 549) 

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz.2019, z póź. zm.) 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) 
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[18]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie za-
kresu, czasu i sposobu  oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk od-
padów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) 

[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.) 

[20] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzy-
sku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 
49, poz. 356) 

[21] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. 
U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) 

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie pod-
ziemnych składowisk odpadów  (Dz. U. Nr 110, poz. 935) 

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 



 Możliwości finansowania bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest 97 

 

 
 
Barbara Michałowska 
 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

 
 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DZIAŁAŃ 
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ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH UNII EURPEJSKIEJ 

 
 

1. Wstęp 
 
Dalszy wzrost gospodarczy krajów członkowskich Unii Europejskiej a także ja-

kość życia, w tym dbałość o zdrowie ich mieszkańców wymagają stałej troski o stan 
środowiska naturalnego. W artykule 152 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską czytamy, iż Działanie Wspólnoty nakierowane jest na poprawę zdrowia pu-
blicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł 
zagrożeń dla zdrowia.  

Skuteczne połączenie ochrony środowiska oraz dbałości o bezpieczeństwo i zdro-
wie ludności ze stałym wzrostem gospodarczym nie jest zadaniem łatwym. Stąd Unia 
Europejska od początku lat 70-tych ubiegłego wieku przygotowuje programy działań 
na rzecz ochrony środowiska i zdrowia ludności i przeznacza znaczne kwoty z budżetu 
wspólnotowego na realizację celów określonych w tych dokumentach. 

Wśród wielu działań prowadzonych przez Komisję Europejską znajdują się przed-
sięwzięcia związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest oraz informowa-
niem o niebezpieczeństwie, jakie dla zdrowia niesie kontakt z azbestem. Azbest był 
powszechnie stosowany na terytorium całej Europy głównie w latach 1945-1990. Po-
szczególne kraje UE zakaz używania materiałów zawierających ten minerał wprowa-
dzały stopniowo. Unijna dyrektywa 83/477/EWG z 1983 roku, zmieniona dyrektywą 
2003/18/WE wprowadza całkowity zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwa-
rzania materiałów zawierających azbest. Z kolei dyrektywa 1999/77/WE wprowadziła 
całkowity zakaz stosowania azbestu od 1 stycznia 2005r. Nadal jednak pozostaje pro-
blem narażenia na szkodliwy kontakt z azbestem wchodzącym w skład niszczejących 
konstrukcji budowlanych, narażenia na kontakt w trakcie prac związanych z jego usu-
waniem, a także kwestia odpowiedniego składowania.  
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W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Polska ma możliwość otrzymania 
ponad 81 mld EUR, tj około 308 mld zł z budżetu wspólnotowego Z tej puli środków 
67,3 mld EUR zostanie przeznaczonych na realizację celów w ramach polityki spójno-
ści (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności). Pozostałe 13,2 mld EUR wesprze 
restrukturyzację rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, natomiast 0,7 mld EUR 
zostanie przeznaczonych na restrukturyzację rybołówstwa. Część z tych środków sfi-
nansuje działania związane z ochroną środowiska oraz wsparciem służby zdrowia. 

W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 realizowanych będzie 
pięć ogólnokrajowych programów: 
− Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, 
− Program Operacyjny Kapitał ludzki, 
− Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka, 
− Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 
− Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na finansowany ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Przedsięwzięcia lokalne i regionalne realizowane będą głównie w ramach 16 re-
gionalnych programów operacyjnych (RPO). Podstawowym celem RPO jest podno-
szenie konkurencyjności poszczególnych regionów oraz promowanie zrównoważonego 
rozwoju. Działania zaproponowane w poszczególnych RPO uwarunkowane są sytuacją 
społeczno-gospodarczą i potrzebami danego regionu. Jednocześnie wynikają one 
z wojewódzkiej strategii rozwoju regionalnego, Strategicznych Wytycznych Wspólno-
ty1 oraz Narodowej Strategii Spójności. 

RPO to programy opracowywane, zarządzane i wdrażane na szczeblu wojewódz-
twa. Także zarządzanie finansami pozostaje w gestii władz wojewódzkich. Każde wo-
jewództwo będzie miało możliwość otrzymania w latach 2007-2013 określonej puli 
środków. Poniższy wykres pokazuje podział środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na województwa zaproponowany w Naro-
dowej Strategii Spójności. 

W niniejszym materiale zwrócono uwagę na możliwości dofinansowania ze środ-
ków UE następujących kategorii projektów: 
1) związanych z gospodarką odpadami, 

 

                                                 
1 „Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013” to opracowany przez Komisję Europejską doku-

ment określający wytyczne a w ich ramach układ priorytetów polityki spójności na poziomie wspólno-
towym, stanowiących również podstawę do przygotowania przez państwa członkowskie dokumentów 
strategicznych i programowych. 
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2) dotyczących inwestycji mieszkaniowych (remonty) oraz rewitalizacji miast i tere-

nów poprzemysłowych, 
3) skierowanych do rolników i terenów wiejskich z zakresu remontu i modernizacji 

budynków, 
4) dotyczących modernizacji i wyposażenia obiektów służby zdrowia. 

Warto podkreślić, iż przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 roku „Program usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 
zakłada, iż część kosztów jego realizacji zostanie pokryta z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności2.  

 
2. Działania związane z gospodarką odpadami 

 
Materiały zawierające azbest powinno się usuwać z budynków i urządzeń w wa-

runkach kontrolowanych a następnie gromadzić je i przechowywać jako odpady nie-
bezpieczne. Składowanie jest jedyną metodą unieszkodliwiania odpadu z azbestu. Stąd 
też niezbędna jest budowa nowych składowisk, na których będą przyjmowane odpady 
azbestowe lub też adaptowanie składowisk odpadów komunalnych poprzez wydziele-
nie odpowiednich kwater na odpady zawierające azbest. 

                                                 
2 „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyję-

ty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 roku, str. 21-24 
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Projekty związane z gospodarką odpadami będą mogły być dofinansowane w ra-
mach zarówno centralnie wdrażanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, jak i regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Należy tu jednak pamiętać o tzw. „linii demarkacyjnej” rozróżniającej bene-
ficjentów i projekty z poszczególnych programów. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Głównym celem powyższego programu jest podniesienie atrakcyjności inwesty-
cyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równocze-
snej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturo-
wej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program ten, zarządzany centralnie, koncen-
truje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym.  

W ramach programu wdrażane będzie Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpa-
dów niebezpiecznych. Wsparciem zostaną objęte prace związane z przygotowaniem 
dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (m.in. studium 
wykonalności3, dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa) oraz projekty 
z zakresu budowy składowisk a także dostosowania istniejących składowisk odpadów 
do obowiązujących przepisów. Do wparcia w ramach programu będą kwalifikowały 
się projekty dla systemów gospodarki odpadami obsługujących powyżej 150 000 
mieszkańców bez względu na wartość inwestycji. 

Wnioski o wsparcie w ramach działania będą mogły składać jednostki samorządu 
terytorialnego oraz ich związki (co jest z ważne, biorąc pod uwagę, iż muszą to być 
duże inwestycje) a także podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego.  

Projekty realizowane w ramach powyższego działania będą finansowane w ra-
mach Funduszu Spójności a maksymalne dofinansowanie wyniesie 85% kwalifikują-
cych się wydatków4. Niemniej jednak wysokość krajowego współfinansowania pu-
blicznego może kształtować się na wyższym poziomie niż 15% całkowitych środków, 
co będzie miało miejsce zwłaszcza w przypadku projektów generujących dochody. 
Wstępnie zaplanowano na realizację projektów w ramach Działania 2.1 kwotę 941,5 
mln EUR na lata 2007-2013. 

Jednostką pośredniczącą II stopnia (wdrażającą powyższe działanie) jest Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które odpowiedzialne są miedzy innymi za 

                                                 
3 Studium wykonalności to analiza przeprowadzana na etapie przygotowania projektu, weryfikująca, czy 

dany projekt ma podstawy do realizacji i czy odpowiada na potrzeby beneficjentów. 
4 Wydatki kwalifikowalne to ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków funduszy 

strukturalnych lub Funduszu Spójności 
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przyjmowanie i ocenę wniosków o dofinansowanie a także za udzielanie wszelkich 
wyjaśnień i promocję Działania. 

Procedura wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Kom-
pleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegól-
nym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych będzie uzależniona od charakteru pro-
jektu. Realizowane będą projekty indywidualne, zgodnie z listą zamieszczoną w do-
kumencie „Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko. Szczegółowy opis priory-
tetów” oraz projekty wybrane w procedurze konkursowej. Opis systemu wyboru po-
wyższych projektów opisany jest w dalszej części materiału. 
 
Regionalne programy operacyjne 

W ramach regionalnych programów operacyjnych kwestie związane z budową 
składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest traktowane są róż-
nie, co wynika z jednej strony z nasilenia problemu, z drugiej zaś z określonych przez 
władze priorytetów. Niektóre województwa w swoich programach bezpośrednio wska-
zują na możliwość wsparcia z funduszy Unii Europejskiej projektów związanych 
z gospodarką odpadami azbestowymi (np. RPO Województwa Łódzkiego). W ramach 
innych możliwa jest realizacja działań związanych ogólnie z gospodarką odpadami. 
Należy jednak podkreślić, iż w ramach RPO będą wspierane przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami, o ile będzie to zgodne z wojewódzkimi planami gospodarki 
odpadami. W ramach tych projektów będą dofinansowane systemy obsługujące nie 
więcej niż 150 000 użytkowników. 

 
3. Działania związane z modernizacją budynków w miastach 

 
Wzrost popularności azbestu w Polsce nastąpił w latach 1960-1970. W połowie lat 

80-tych ok. 82 % azbestu wykorzystywano w budownictwie. Wiele budynków miesz-
kalnych (w tym całych osiedli mieszkaniowych), obiektów użyteczności publicznej 
(szkoły, przedszkola) czy obiektów przemysłowych z tego okresu posiada przykrycia 
dachowe, elewacje zewnętrzne i inne elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów 
zawierających azbest. Dziś problemem jest nie tylko nieestetyczny ich wygląd, ale 
także szkodliwy dla zdrowia azbest, który w postaci pyłu z niszczejących elementów 
przedostaje się do powietrza. 

Działania związane z odnową budynków w miastach będą możliwe do dofinanso-
wania w ramach regionalnych programów operacyjnych. Niemal wszystkie wojewódz-
twa uznają odnowę i ożywienie tkanki miejskiej czy obszarów poprzemysłowych za 
istotny czynnik stymulujący regionalne procesy rozwojowe oraz poprawiający jakość 
życia mieszkańców. Jednak umiejscowienie polityki wobec miast w poszczególnych 
RPO jest zróżnicowane. Niestety nieliczne programy bezpośrednio wymieniają potrze-
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bę a jednocześnie możliwość dofinansowania działań związanych z usunięciem mate-
riałów zawierających azbest z budynków w miastach. Jednak zadania takie możliwe są 
w ramach kompleksowych przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji obszarów miej-
skich czy też projektów z zakresu mieszkalnictwa. 

Rewitalizacja to skoordynowany, wieloletni proces przemian ekonomicznych, spo-
łecznych i przestrzennych na określonym obszarze zdegradowanym, przyczyniający 
się przede wszystkim do ożywienia gospodarczego i społecznego, przywrócenia ładu 
architektonicznego i przestrzennego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. W ra-
mach programów rewitalizacji będzie możliwe dofinansowania zadań związanych 
m.in. z remontami, renowacją powierzchni obiektów użyteczności publicznej, budyn-
ków mieszkalnych, szkół, przedszkoli itp.  

Z wydatkami na rewitalizację wiąże się także możliwość finansowania projektów 
z zakresu mieszkalnictwa. W latach 2007-2013 nowe państwa członkowskie mogą 
finansować w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miedzy 
innymi: 
− renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania 

te obejmują: renowację wspólnych elementów konstrukcyjnych budynku, jak dach, 
elewacja zewnętrzna, korytarze, wejścia, windy, wymianę lub remont wszelkich in-
stalacji technicznych budynku oraz termomodernizację, 

− renowację lub adaptację budynków istniejących, stanowiących własność władz 
publicznych, do użytkowania, jako nowoczesne, socjalne budynki mieszkalne. 

Aby otrzymać wsparcie w ramach powyższych działań, projekt musi wpisywać się 
w lokalny program rewitalizacji. Oznacza to, iż Instytucje Zarządzające powinny 
wskazać na obszarze swojego województwa miasta i/lub gminy, dla których przewi-
dziana byłaby pomoc finansowa, a z kolei one zostałyby zobowiązane do określenia 
obszarów wsparcia w ramach programu. 

 
4. Działania dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia 

 
Narażenie zawodowe czy komunalne na pył azbestowy może być przyczyną ta-

kich chorób, jak pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnych, raka płuc, między-
błoniaka opłucnej czy otrzewnej. Z drugiej strony wśród najważniejszych problemów 
zdrowotnych w Polsce, powodujących niezdolność do pracy znajdują się nowotwory5. 
W przypadku powyższych chorób najważniejsze jest jak najwcześniejsze ich rozpo-
znanie oraz leczenie. To z kolei wymaga łatwego dostępu do usług medycznych oraz 
specjalistycznego sprzętu. 

                                                 
5 Źródło: Orzecznictwo lekarskie o niezgodności do pracy w 2004r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

2005r. 
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Wsparcie działań z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia w okresie 2007-2013 r. 
przewiduje się w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, 
w którym znajduje się Działanie 13.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 
o znaczeniu ponadregionalnym oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
Pierwszy program wspiera krajowe instytucje zdrowia, tzn. takie, dla których organem 
założycielskim są właściwi ministrowie natomiast RPO instytucje samorządu teryto-
rialnego. 

Celem Działania 13.2 jest poprawa jakości wykonywanych usług medycznych 
oraz zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie diagnostyki i leczenia, szczególnie w obszarze chorób zawodowych. Doty-
czy ono obiektów o znaczeniu ponadregionalnym. Wsparcie będzie można uzyskać 
zarówno na przebudowę i modernizację ośrodków związanych z infrastrukturą ochrony 
zdrowia, jak i na ich wyposażenie (brak tu pomocy finansowej dla projektów dotyczą-
cych budowy nowych obiektów) a także dostosowanie stanu technicznego istniejącej 
infrastruktury do zakupionego i użytkowanego sprzętu medycznego. 

O wsparcie z powyższego działania będą mogły ubiegać się zakłady opieki zdro-
wotnej, dla których organami założycielskimi są: minister, centralny organ administra-
cji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działal-
ność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Poza tym beneficjenta-
mi mogą być publiczne uczelnie medyczne lub publiczne uczelnie prowadzące działal-
ność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 

Działanie 13.2 finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Przeznaczono na nie 149,99mln euro na lata 2007-2013 dla projektów z całego 
kraju. Jedno zadanie będzie mogło uzyskać wsparcie do 85% kosztów kwalifikowa-
nych. Minimalne wartości projektów powinny mieścić się w przedziale od 400 tys. 
(w przypadku zakupu sprzętu medycznego do 1 mln zł (dla projektów związanych z 
przebudową i modernizacją obiektów).  

Podobnego typu projekty, lecz o znaczeniu regionalnym i lokalnym, będą mogły 
uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Władze wszyst-
kich województw widzą potrzebę wsparcia służby zdrowia, niemniej jednak zakres 
pomocy i rodzaj beneficjentów mogą się nieznacznie różnić, co wynika ze specyfiki 
danego obszaru. 

Dla przykładu Małopolski Regionalny Program Operacyjny6 przewiduje osobne 
działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. 
W jego ramach, w pierwszej kolejności wpierane będą wysokospecjalistyczne ośrodki 
zlokalizowane poza granicami Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, mające 
szczególne znaczenie dla poprawy i wyrównania dostępu do wysokospecjalistycznych 
                                                 
6 Dane przedstawione są na podstawie projektu „Kart opisu działania” Małopolskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego z lipca 2007 r. 
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usług diagnostycznych i terapeutycznych. Ważnym elementem programu będzie także 
pomoc dla lecznictwa uzdrowiskowego, co związane jest z szerszą polityką wspierania 
uzdrowiskowych obszarów regionu. Dofinansowanie będą mogły otrzymać także pro-
jekty związane z dostosowaniem obiektów do przepisów obowiązującego prawa. Na 
liście potencjalnych grup beneficjentów znajdują się: 
− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki 

organizacyjne posiadające osobowość prawną;  
− zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie zdrowia; 
− osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; 
− inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 
− partnerzy społeczni i gospodarczy; 
− kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
− przedsiębiorcy (uzdrowiska). 

W ramach powyższych programów pomoc otrzymają projekty związane z moder-
nizacją i wyposażeniem obiektów, natomiast do wsparcia nie kwalifikują się działania 
dotyczące zwiększenia bazy (np. liczby łóżek w szpitalu).  

 
5. Działania na terenach wiejskich 

 
Problem azbestu na terenach wiejskich jest szczególnie skomplikowany. To tutaj 

znajduje się trzykrotnie więcej płyt azbestowo-cementowych niż w miastach7. Najczę-
ściej są to pokrycia dachowe, które montowano systemem „gospodarczym”. Skutko-
wało to występowaniem licznych błędów montażu, które prowadzą do pękania i od-
kształcania płyt i tym samym do krótszego okresu ich eksploatacji. Płyty takie rzadko 
są pokrywane farbą akrylową oraz odpowiednio konserwowane. Dodatkowo miesz-
kańcy wsi często składują odpady zawierające azbest na tzw. dzikich wysypiskach lub 
wykorzystują je do utwardzania dróg czy placów. Wynika to z jednej strony z niskiej 
świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat szkodliwości tego minerału, 
z drugiej z braku środków na jego usuwanie, zgodne z wymogami.  

Działania na terenach wiejskich będą realizowane w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich8 przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Celem Programu wpisującego się we Wspólną Politykę 
Rolną Unii Europejskiej jest wspieranie obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać 
wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie 
ochrony środowiska. 

                                                 
7  „Program usuwania azbestu…”  str. 65 
8 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” przyjęty przez Komisję Europejską w lipcu 

2007 r. 
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Wszystkie poniższe działania nie dotyczą bezpośrednio i wyłącznie kwestii zwią-
zanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest. Związane są z modernizacją 
obiektów na terenach wiejskich, zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, poprawą 
efektywności gospodarstw rolnych. Jednak prace związane z usuwaniem azbestu mogą 
stanowić element większego przedsięwzięcia, którego koszty w części będą pokryte ze 
środków Unii Europejskiej i pod tym kątem warto zwrócić uwagę na poniższe działa-
nia. 
 
Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych9 

Celem działania jest wsparcie modernizacji gospodarstw, które mają służyć 
zwiększeniu ich efektywności. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na inwestycje zwią-
zane z prowadzeniem działalności rolniczej (produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wy-
łączeniem produkcji leśnej i rybnej). Wśród kosztów kwalifikowalnych znajdują się 
koszty przebudowy oraz remontu połączonego z modernizacją budynków gospodar-
czych, w tym koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących 
z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji przedsięwzię-
cia.  

Wsparcie polega na refundacji od 40% do 60% poniesionych kosztów kwalifiko-
walnych. Otrzymać może je osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rol-
nego oraz posiada odpowiednie kwalifikacje. Beneficjentem może być też osoba praw-
na oraz spółka prawa handlowego, nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cy-
wilna, które prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzę-
cej i co najmniej jedna osoba organu lub spółki posiada odpowiednie kwalifikacje. 
 
Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom 

Celem działania jest ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych 
przez młode, aktywne, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych osoby, co sprzyjać 
będzie pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzić do wzrostu kon-
kurencyjności sektora rolnego. Wsparcie w postaci jednorazowej premii w wysokości 
50 tys. zł może otrzymać osoba fizyczna, która nie ukończyła 40 lat i po raz pierwszy 
rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub prowadzi działalność 
rolniczą nie dłużej niż 12 miesięcy.  

Premia powinna zostać przeznaczona na modernizację gospodarstwa lub urucho-
mienie produkcji. Co najmniej 70% kwoty powinna być przeznaczona na cele związa-
ne z rozwojem gospodarstwa, w tym inwestycje służące dostosowaniu do wymaganych 

                                                 
9  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania wsparcia w ramach poszczególnych 

działań PROW zostaną określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niniejszy 
materiał został opracowany na podstawie projektów rozporządzeń umieszczonych na stronie interneto-
wej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stan z sierpnia 2007r. 
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przepisami prawa standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków 
utrzymania zwierząt. 
 
Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowa-
nia lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności 
nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Przyczyni się 
to do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.  

Wsparcie udzielane jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności nierolniczej. 
Beneficjent realizuje projekt o charakterze inwestycyjnym a następnie otrzymuje re-
fundację części poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifi-
kowalnych. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się między innymi koszty rozbiórki 
i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z przebudowy lub remontu połą-
czonego z  modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz budynków 
mieszkalnych. Koszty kwalifikowalne obejmują także wydatki ogólne, które są bezpo-
średnio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (np. przygotowanie dokumen-
tacji technicznej, nadzór budowlany), jednak w wysokości, która nie przekracza 10% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.  

Pomoc przyznana jednemu beneficjentowi w ramach działania w okresie realizacji 
Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł10.  
 
Działanie Odnowa i rozwój wsi 

Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspoko-
jenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi a także promowanie obsza-
rów wiejskich. W ramach działania realizowane będą miedzy innymi projekty z zakre-
su przebudowy, remontu obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne 
i sportowe. Wsparcie mogą otrzymać gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz 
gminy miejskie, o ile liczba mieszkańców miejscowości nie przekracza 5 tysięcy. Be-
neficjentem działania mogą być także instytucje kultury, dla których organizatorem 
jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły, związki wyznaniowe oraz organiza-
cje pozarządowe.  

Pomoc polega na refundacji poniesionych wydatków w wysokości nie przekracza-
jącej 75% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie przyznane jednej miejscowości 
w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Jednocześnie mini-
malny poziom dofinansowania jednego projektu nie może być niższy niż 25 tys. zł.  

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo w wo-
jewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej, właściwej ze względu na miejsce 
                                                 
10  Oznacza to, iż dany beneficjent może otrzymać wsparcie na jeden lub kilka projektów w okresie 2007-

2013, jednak suma dofinansowania nie może przekroczyć 100 tys. zł. 
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realizacji projektu w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Zarząd Wo-
jewództwa. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia 
naboru. 

 
Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  

 
Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obej-

mujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-
gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działal-
ności gospodarczej. W ramach działania gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz 
miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców będą 
mogły dofinansować działania między innymi z zakresu tworzenia systemu zbioru, 
segregacji oraz wywozu odpadów komunalnych. 

Jedna gmina może otrzymać maksymalnie 200 tys. zł na projekty dotyczące odpa-
dów w okresie realizacji Programu, tj. w latach 2007-2013. Jednocześnie maksymalne 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

 
6. System wyboru projektów w ramach programów operacyjnych 
 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane następu-
jące typy projektów: 
− indywidualne, określone w programie operacyjnym, które mają strategiczne zna-

czenie dla realizacji programu. Program wskazuje na jedynego uprawnionego bene-
ficjenta środków, nie konkretyzuje natomiast samego projektu, a jedynie określa je-
go zakres tematyczny; 

− systemowe – polegające na dofinansowaniu, realizowanych przez organy admini-
stracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań 
określonych dla tych instytucji w odrębnych przepisach prawa; 

− wyłonione w trybie konkursu – projekty o określonym charakterze, realizowane 
przez beneficjentów, którzy nie są z góry znani. 

W ramach powyższych grup wyróżnia się także tzw. duże projekty, które wyma-
gają akceptacji Komisji Europejskiej11. 

                                                 
11 Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, duży projekt to zadanie o sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiadające jasno określone cele, a którego koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w 
przypadku projektów dotyczących ochrony środowiska oraz 50 mln EUR w pozostałych dziedzinach. 
Projekty takie są przekazywane do KE w celu potwierdzenia przez nią wysokości wkładu funduszu. 
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W niniejszym materiale przedstawiono procedurę wyboru projektów indywidual-
nych oraz wybranych w drodze konkursu w regionalnych programach operacyjnych. 
Za zarządzanie regionalnymi programami operacyjnymi odpowiedzialne są zarządy 
poszczególnych województw. Trzy regiony planują powierzyć wdrażanie osi prioryte-
towych dotyczących ochrony środowiska Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy o dofinansowanie projektu beneficjenci będą 
podpisywali z jedną z ww. instytucji. Propozycję kryteriów wyboru projektów do dofi-
nansowania przygotowuje instytucja zarządzająca a zatwierdza Komitet Monitorujący. 
 
indywidualne projekty kluczowe – Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia in-
westycyjne, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia 
strategicznych celów rozwojowych dla regionu, i które tym samym w znaczący sposób 
przyczyniają się do osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa. Wyboru projektów kluczowych dokonuje Instytucja 
Zarządzająca (Zarząd Województwa) na podstawie strategii rozwoju województwa, 
programów wojewódzkich, planu zagospodarowania przestrzennego i innych doku-
mentów o charakterze strategicznym. Lista powyższych projektów opiniowana jest 
przez Komitet Monitorujący. Umieszczenie projektu na liście oznacza wstępną dekla-
rację dofinansowania go ze środków programu. Lista powyższych projektów stanowi 
załącznik do regionalnego programu operacyjnego. Ostateczna decyzja o finansowaniu 
projektu i podpisanie umowy z beneficjentem następuje po otrzymaniu niezbędnej 
dokumentacji i jej weryfikacji pod kątem wymogów programu.  

 
projekty konkursowe – Wybór projektów do dofinansowania będzie odbywał się 
w drodze konkursów, przeprowadzanych na podstawie opracowanych przez instytucję 
zarządzającą/pośredniczącą zasad. W przypadku konkursów możliwe jest zastosowanie 
procedury preselekcji. Zapobiegnie to składaniu wniosków w momencie, kiedy wy-
czerpią się dostępne środki Programu a także umożliwi zakwalifikowanie kosztów 
przygotowania projektu do całkowitych kosztów kwalifikowanych. Poniżej przedsta-
wiony jest schemat wyboru projektów konkursowych. 
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Schemat wyboru projektu w drodze konkursu 
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7. Zasady finansowania projektów 
 
Zasady zarządzania i wykorzystania funduszy strukturalnych są określone zarów-

no w dokumentach Unii Europejskiej (pięć aktów prawnych stanowiących podstawę 
wydatkowania środków strukturalnych UE w latach 2007-2013, tj. rozporządzenie 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści, oraz cztery rozporządzenia szczegółowe ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spój-
ności oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)), jak i kra-
jowych (Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-20013, poszczególne programy 
operacyjne oraz regionalne programy operacyjne, ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). 

Należy pamiętać, iż dofinansowanie projektów ze środków funduszy struktural-
nych odbywa się na zasadzie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych 
przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu. W niektórych działaniach istnieje moż-
liwość uzyskania zaliczki w wysokości np. 10% wartości projektu. 

Zasada refundacji wydatków nie jest jednak jednoznaczna z koniecznością ponie-
sienia jednorazowo 100% kosztów przedsięwzięcia. Szczególnie w przypadku dużych, 
kilkuletnich projektów warto rozliczać się etapami. W umowie dofinansowania okre-
ślony jest bowiem harmonogram realizacji projektu. Zgodnie z tym harmonogramem, 
po zakończeniu każdego kolejnego etapu projektu beneficjent kieruje do Instytucji 
Pośredniczącej/wdrażającej wniosek o płatność.  

Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz Fundu-
szu Spójności wynosi 85% wydatków kwalifikowanych12. Zasady kwalifikowalności 
wydatków ustanawia się na szczeblu krajowym. Jednak rozporządzenia Rady stanowią, 
iż następujące wydatki nie są kwalifikowane do wsparcia: 
− odsetki od zadłużenia, 
− zakup gruntów na kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowa-

nych w ramach danego projektu, 
− likwidacja elektrowni jądrowych, 
− podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT). 

Aby koszty były kwalifikowalne muszą być faktycznie poniesione oraz udoku-
mentowane (niezbędna jest faktura lub jeśli nie jest to możliwe inne dokumenty księ-
gowe o równoważnej, legalnie potwierdzonej autentyczności).  

Należy także pamiętać o tzw. zasadzie trwałości projektu. Każdy projekt współfi-
nansowany ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi zacho-
wać trwałość przez okres pięciu lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifi-

                                                 
12 W zależności od programu oraz działania poziom dofinansowania może być niższy. 
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kowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) wskazanego 
w umowie o dofinansowanie. Oznacza to, iż nie może on być poddany znaczącej mo-
dyfikacji wpływającej na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej 
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. 
Modyfikacja taka może także wynikać ze zmiany charakteru lub warunków realizacji 
projektu albo zaprzestania działalności produkcyjnej. 

 
8. Podsumowanie 

 
Działania związane z usuwaniem a także składowaniem materiałów zawierających 

azbest obejmują wiele aspektów. W ramach programów współfinansowanych ze środ-
ków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013 będzie istniała możliwość 
otrzymania wsparcia na następujące zadania, o których wspomniano wyżej: 

 

Obszar wsparcia Program/Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za 
przyjmowanie wniosków oraz 

działania informacyjne 
Projekty z zakresu gospodarki  

odpadami   

 

Instalacje i systemy obsługują-
ce min. 150 tys. mieszkańców, 

spójne z krajowymi i woje-
wódzkimi planami gospodarki 

odpadami 

PO Infrastruktura 
i środowisko /Działanie 2.1 

NFOŚiGW oraz wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska 

 i Gospodarki wodnej 

 

Instalacje i systemy obsługują-
ce do 150 tys. mieszkańców 
Projekty z zakresu zbioru, 

segregacji i wywozu odpadów 

regionalne programy 
 operacyjne 

urzędy marszałkowskie lub 
wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki  
wodnej 

 

Projekty z zakresu zbioru, 
segregacji i wywozu odpadów 

w miejscowościach gmin  
wiejskich, miejsko-wiejskich 

i miejskich poza  
miejscowościami pow. 5 tys. 

mieszkańców 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich urzędy marszałkowskie 

Rewitalizacja miast i substancja  
mieszkaniowa 

regionalne programy 
 operacyjne urzędy marszałkowskie 

modernizacja budynków na terenach 
wiejskich 

Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa  
(jej regionalne oddziały) 

Infrastruktura ochrony zdrowia   

 obiekty o znaczeniu  
ponadregionalnym 

PO „Infrastruktura i śro-
dowisko”/ Działanie 13.2 minister właściwy ds. zdrowia 

 obiekty o znaczeniu lokalnym  
i regionalnym 

regionalne programy  
operacyjne urzędy marszałkowskie 
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Starając się o środki z funduszy strukturalnych czy Funduszu Spójności należy 
przeanalizować zapisy dokumentów programowych oraz odpowiednich wytycznych 
ministra ds. rozwoju regionalnego czy rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. Warto też zapoznać się z informacjami przedstawionymi na następujących stro-
nach internetowych: www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.minrol.gov.pl a także na 
poszczególnych stronach urzędów marszałkowskich. 
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Agnieszka Jeleń 
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie 

 
 

MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI I WSPARCIA 
FINANSOWEGO USUWANIA PŁYT AZBESTOWO-

CEMENTOWYCH Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH 
WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ  

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POWIATÓW 
 
 

1. Wstęp 
 
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.) zakazała: 
− wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, 
− produkcji wyrobów zawierających azbest, 
− obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi, 

z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych. 
Zgodnie z terminem ustawowym, produkcja płyt falistych została zakończona we 

wszystkich czterech czynnych wówczas zakładach przed 28 września 1998 roku. 
Z dniem 28 marca 1999 roku wszedł w życie zakaz obrotu tymi płytami. Jakkolwiek 
ustawa zamknęła okres legalnego wbudowywania wyrobów zawierających azbest 
w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów 
w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska. 

Każdy z nas, często nie zdając sobie z tego sprawy, narażony jest na kontakt 
z azbestem. Na terenie kraju znajduje się ogółem 15.466 tys. ton wyrobów zawierają-
cych azbest, w tym: 14.866 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1.351.500 tys. m2), 
600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych.1 

                                                 
1  płytki „karo”, rynny,  zawierające od 10-35 % azbestu, rury wodociągowe, kanały i chłodnie kominowe, 

elementy ścian w systemach budownictwa: Lipsk, Berlin, Bolewice, OWT, WK 70, SBH-75, SBM 75, 
WW-78, Skold, Gdańsk, Progom), osłony ognioodporne w budownictwie – płyty azbestowe sokalit i 
azbestolux, masy torkretowe, izolacja cieplna, zawierająca od 75– 00% azbestu, głównie chryzotylu, 
zsypy na śmieci, elementy cierne do hamulców i sprzęgieł.  
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Zabezpieczenie i usuwanie tak znacznych ilości wyrobów wiąże się z dużymi 
kosztami, które nawet w zakładanym okresie (30 lat) usuwania stanowić będą znaczne 
obciążenie finansowe. Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 
lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. 

Analiza dostępnych mi danych prowadziła do wniosku, że największe zaintereso-
wanie  montażem płyt eternitowych miało miejsce na terenie województw: mazowiec-
kiego, lubelskiego. W Małopolsce piątym pod względem ilości azbestu województwie, 
jest 895 730 Mg wyrobów zawierających azbest (stan na 2000 rok).  

Zużycie płyt na wsi było trzykrotnie wyższe, niż w miastach, zatem problem suk-
cesywnej wymiany azbestowych pokryć dachowych w powiatach ziemskich jest bar-
dziej złożony.  

W trakcie użytkowania płyty azbestowe ulegają – jak każdy materiał budowlany – 
stopniowemu niszczeniu na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, biolo-
gicznych i mechanicznych. Niewłaściwie demontowane i transportowane wyroby 
zawierające azbest stają się źródłem szkodliwego dla zdrowia pyłu.  

Zgodnie z Krajowym Programem Usuwania Azbestu: 
− koszty związane z  usunięcie wyrobów zawierających azbest, szacowane na 47 043 

mln zł, finansowane mają być w 100% przez właścicieli obiektów, w tym prywat-
nych właścicieli obiektów z wyrobami zawierającymi azbest, 

− inicjatywy samorządu terytorialnego, zmierzające do konsekwentnego usuwania 
niebezpiecznych wyrobów oraz skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska mogą  finansowane z funduszy jednostek samorządu terytorialnego i  fun-
duszy ekologicznych oraz z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. 

I tak dochodzę do sedna tarnowskiego pomysłu. „Program Usuwania Odpadów 
Azbestowych” zmierzał do stopniowego usuwania zniszczonych pokryć dachowych 
z posesji indywidualnych, w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, przy ogrom-
nym wsparciu finansowym z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska.  

Powiat ziemski tarnowski zlokalizowany jest w wschodniej części Małopolski. 
W odległości 40 km od Tarnowa położone były jedne z sześciu w Polsce, Zakłady 
Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Szczucinie, produkujące wyroby zawierające 
azbest w latach 1959-1998. Bliskość zakładu produkującego pokrycia dachowe, przy 
ciągłym brak materiałów budowlanych w latach PRL sprawił, że eternit był najpow-
szechniej występującym pokryciem dachowym na budowanych w owym czasie pose-
sjach w powiecie tarnowskim. Szacuję, że eternitem kryte jest 80% posesji. 

Upływ czasu sprawił, że wiele z tych dachów uległo naturalnemu zużyciu, zaczy-
na przeciekać i wymaga podjęcia pilnych prac remontowych. Problemem ekologicz-
nym staje się usunięcie eternitu, wobec ogromnego rozdrobnienia źródeł jego wystę-
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powania i bardzo dużej nieświadomości zagrożeń związanych z niewłaściwym obcho-
dzeniem się z tym materiałem. 

Zarząd Powiatu Tarnowskiego uznał powszechne występowanie azbestu w złym 
stanie technicznym za istotny problem ekologiczny, wymagający rozwiązania. 

 
2. Inwentaryzacja występowania azbestu na terenie Powiatu 

 
Przystępując do opracowania programu usuwania azbestu z terenu Powia-

tu Starostwo Powiatowe w Tarnowie nie dysponowało żadną bazą danych o lokaliza-
cji wyrobów zawierających azbestu i ich stanie technicznym. Wprawdzie zgodnie 
z wymogiem § Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku 
w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest właściciele budynków winni dokonać do dnia 31 marca 1999 
roku przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz określić ich stan 
techniczny i możliwości bezpiecznego użytkowania, ale w zakreślonym przez Mini-
stra terminie nie wpłynęła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ani 
jedna ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest. Nie jest to zresztą 
sytuacja odbiegająca od polskiej normy. Jak wykazała prowadzona przez NIK kon-
trola bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, do połowy inspekto-
ratów nadzoru budowlanego nie wpłynęła w ustawowym terminie ani jedna ocenę 
stanu technicznego wyrobów z azbestem. Do końca 1999 roku, t.j. półtorej roku po 
terminie, w całej Polsce pojawiło się zaledwie 7 837 takich ocen, do końca 2000 roku - 
dopiero 99 222 ocen. 

Urzędy państwowe dysponują danymi niepełnymi, lub wręcz niewiarygodnymi. 
W „Krajowym Programie Usuwania Azbestu” podano na podstawie zbiorczej infor-
macji w zakresie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów bu-
dowlanych z azbestem oraz stopnia realizacji wymiany lub naprawy tych wyrobów 
w obiektach budowlanych – obejmującej okres sprawozdawczy od 31 marca 1999 roku 
do 30 września 2001 r., iż w całej Małopolsce zgłoszono: 
− zaledwie 12 obiektów o pierwszym stopniu pilności wymiany,  
− 1324 obiekty o II stopniu pilności i 128 o trzecim stopniu pilności. 

Domów jednorodzinnych krytych azbestem doliczono się w tej ewidencji na tere-
nie Małopolski tylko 648. Jak dalej wykażę, „moja” inwentaryzacja okazała się bogat-
sza w informacje, gdyż ja na terenie powiatu doliczyłam się w tym czasie 745 dachów 
eternitowych wymagających w latach 200-2004 sukcesywnej wymiany!  

Wobec braku informacji o lokalizacji azbestu i stanie technicznym pokryć da-
chowych w powiecie, została opracowana przez mnie ankieta, która pozwoliła osza-
cować miejsca i objętość już zgromadzonych odpadów azbestowych oraz przewidy-
wane ilości odpadów, powstających w kolejnych latach. Ankieta została rozesłana 
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do urzędów gmin, za ich pośrednictwem przekazana do sołtysów. Dodatkowo, do 
każdej posesji na terenie powiatu dostarczono egzemplarz bezpłatnej gazetki powia-
towej, w której zamieszczono ankietę. Za pośrednictwem lokalnych rozgłośni infor-
mowano o celu ankiety i zasadach programu. 

W wyniku ankietyzacji stwierdzono: 
− pilnej wymiany (w latach 2001-2004) wymiany wymaga co najmniej 745 dachów,  
− demontażu pokrycia decyduje stan techniczny, względy ekologiczne mają małe 

znaczenie z uwagi na duże koszt związane z wymianą dachu, 
− mieszkańcy oczekują pomocy (organizacyjnej i finansowej) związanej ze spraw-

nym i tanim usunięciem odpadów zawierających azbest z terenu posesji,  
− w budownictwie indywidualnym źródłem azbestu są pokrycia dachowe, rzadziej 

płytki elewacyjne. Nie spotyka się innych zastosowań materiałów zawierających 
azbest, w szczególności do utwardzania nawierzchni dróg gospodarskich, czy też 
przypadków odkwaszania gleby za pomocą skruszonego eternitu. 

Eternit z dachu ściągany jest na wsi „sposobem gospodarczym”, tj. przy pomo-
cy rodziny, bez zgłaszania faktu prowadzenia prac remontowych do organu admini-
stracji. Odpady azbestowe z demontażu dachów (tzw. pryzmy) są na podwórkach 
czasami od kilkunastu lat, gdyż właściciele nie mieli dotąd żadnej wiedzy, w jaki 
sposób mogą je usunąć z terenów posesji. 

W ramach Programu Usuwania Odpadów Azbestowych w 2000 roku: 
− Wykonano ankietyzacje i inwentaryzacje, 
− Usunięto 31 ton odpadów azbestowych zlokalizowanych na 17 pryzmach, 
− Wykonano badania czystości próbek powietrza, pobranych na miejscu składowania 

pryzm - przeprowadzone przez AGH - Pracownię Identyfikacji i Analiz Ilościowych 
Azbestu. 

Gdyby mieszkaniec samodzielnie zlecał usunięcie pokrycia dachowego zawiera-
jącego azbest przez specjalistyczną firmę a następnie wywóz na składowisko w Trze-
mesznie (składowisko odpadów azbestowych, oddalone od siedziby Powiatu ok. 500 
km) koszty z tym związane wyniosłyby wówczas około 4000 zł. Na skutek zorgani-
zowania akcji usuwania pryzm - de facto dzikich miniskładowisk azbestu, koszt 
jednostkowy spadł do kwoty 1800 zł. Spadek kosztów wynikł nie tylko z obniżenia 
jednostkowych kosztów transportu, ale i z cennika za przyjęcie na składowisko odpa-
dów azbestowych, stosowanego przez administratora składowiska, tj. przez Izopol 
SA, stosującego „przy hurtowej” dostawie azbestu dwukrotnie niższe ceny. 

W pierwszym roku realizacji „Programu…” wywieziono odpady azbestowe na 
składowisko w Trzemesznie, odległym o ponad 350 km. Uruchomienie „Programu...” 
spowodowało zainteresowanie wydzieleniem sektora na odpady azbestowe na składo-
wisku odpadów przy Zakładach Azotowych w Tarnowie. Fakt, iż odległość do skła-
dowiska wynosi teraz kilkanaście, a nie kilkaset kilometrów obniżył łączne koszty 
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transportu i unieszkodliwienia do 842 zł (w tym VAT), dla jednej likwidowanej pry-
zmy odpadów azbestowych, w kolejnym roku prowadzenia akcji wywozu pryzm azbe-
stowych. W kolejnych latach realizacji Programu korzystano w praktyce już tylko 
z tego jednego składowiska, na którym koszt za przyjęcie 1 tony odpadów azbesto-
wych ukształtował się wówczas na poziomie 350-500 zł. 

W latach 2001-2004 Powiat wspierał (w formie ryczałtu) demontaż dachu z eterni-
tu, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmę, po-
siadającą zezwolenie na wytwarzanie odpadów zawierających azbest. Rozwiązanie 
takie jest dogodnym dla właścicieli posesji który ma: 
− pewność pomocy finansowej przy przedsięwzięciu, 
− swobodny wybór wykonawcy (ograniczeniem jest tylko wybór firmy, posiadającej 

zezwolenie na wytwarzanie odpadów azbestowych), 
− swobodny wybór terminu prac, który można uzależnić np. od pogody, urlopu, etc., 
− świadomość, że niezwłocznie po usunięciu eternitu z dachu firma świadcząca usłu-

gę zobowiązana jest usunąć odpady z terenu posesji. 
Ryczałt określono w wysokości 10 zł/ 1 m2 demontowanego pokrycia dachowego. 
Zwrot części kosztów, związanych z bezpiecznym usunięciem azbestu następo-

wał tylko wówczas, gdy właściciel posesji dopełnił wszystkich wymogów prawa 
w tym zakresie, tj.: 
− zgłosił organowi administracji architektoniczno - budowlanej na 30 dni przed pla-

nowanym terminem robót zamiar wykonania prac. Zgłoszenie winno zawierać: 
określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót oraz terminu ich rozpo-
częcia oraz dowód dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

− w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających 
azbest nastąpiłaby zmiana lub wymiana elementów konstrukcyjnych obiektu np. 
wymiana konstrukcji dachu, umożliwiająca położenie dachówki) właściciel winien 
dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę, 

− demontażu i wywozu odpadów dokonała firma posiadająca zezwolenie Starosty na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (aktualnie takie zezwolenia ma 11 firm), zaś 
za wykonanie usługi wykonawca prac wystawił fakturę VAT właścicielowi po-
sesji, 

− i oczywiście - zawarł uprzednio z Powiatem umowę o współfinansowania usunię-
cia pokrycia dachowego z eternitu. 

Zwrot części poniesionych kosztów, (ustalony jako iloczyn powierzchni demon-
towanych wyrobów zawierających azbest i kwoty ryczałtu) nie jest zapłatą za budow-
lane prace rozbiórkowe, a zwrotem zwiększonych kosztów wynikających z traktowania 
azbestu jako odpadu niebezpiecznego i stosowania specjalnych metod prac przy 
jego usuwaniu i wywozie na składowisko odpadów niebezpiecznych. Program Usu-
wania Odpadów Azbestowych nie przewidywał żadnych rekompensat finansowych 
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za samodzielne zdemontowanie eternitu, powszechne przy prowadzeniu prac „spo-
sobem gospodarczym”. Zwrotu dokonywano gotówką w kasie starostwa. 

Ustalona wysokość ryczałtu pokrywała najczęściej 100 % kosztów demontażui 
wywiezienia na składowisko eternitu. Powiat nie refundował kosztów związanych 
z zakupem nowych pokryć dachowych, gdyż celem akcji jest rozwiązanie problemu 
niewłaściwego gospodarowania odpadami azbestowymi, nie zaś poprawa standardu 
budownictwa indywidualnego. 

Corocznie w budżecie powiatu rezerwowano środki w ramach Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację Programu Usuwania 
odpadów Azbestowych. Prowadzone w tym czasie przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Krakowie kontrole nie kwestionowały celowości wydatkowania środków ani 
sposobu jego dokumentowania. 

 
Tabela 1. Zestawienie kosztów realizacji Programu Usuwania Odpadów Azbestowych w powiecie tarnowskim 

Rok Ilość pryzm 
[szt.] 

Koszt usunię-
cia 1 pryzmy 

[zł] 

Ilości usunię-
tych dachów 

[szt.] 

Koszt usunię-
cia 1 dachu 

[zł] 

Łącznie wydat-
kowane środki 

[zł] 
2000 17 1803 0 - 30 666 
2001 65 842 45 2428 164 024 
2002 0 - 106 1850 123 962 
2003 0 - 67 1391 93 216 
2004 0 - 102 1451 148 038 

Razem 82 - 320 - 559 906 

 
Porównajmy tę tabelę, z tabelą, w której ujęto wyniki wykonanej przez Starostwo,  

inwentaryzacji: 
 
Tabela 2. Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest wykonana przez Starostwo 

Ilość dachów do usunięcia w latach 
2000-2004 wg deklaracji właścicieli Objętość łączna pryzm [m2] Dachy przewidywane do usunięcia 

– wg deklaracji właścicieli – [m2] 
745 98,4 72 520 m2 

 
Zatem usunięto w wyniku realizacji programu 43% (320 z 765 dachów) zinwenta-

ryzowanych i przewidywanych przez właścicieli do usunięcia obiektów. Jest to ewidentny 
sukces Programu. 

 
3. Podsumowanie akcji w innych powiatach 

 
Powiat Tarnowski był pierwszym, który opracował własny, autorski „Program 

Usuwania odpadów Azbestowych. 
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Za innowacyjność, w 2001 r. otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 100 000 od Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie pod nazwą 
„Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”. 

Materiały, prezentujące, w jaki sposób przygotować własny programu usuwania 
azbestu, przekazane były do wszystkich powiatów, które o to poprosiły oraz były za-
prezentowane na kilku konferencjach poświęconych tej tematyce. 

W efekcie szereg powiatów, w niezmienionej praktycznie formie, pomaga swym 
mieszkańcom w bezpiecznym usuwaniu eternitu. 

Obserwując, jak gminy i powiaty pomagają swym mieszkańcom, zauważam nastę-
pujące prawidłowości: 
1) Generalnie pomoc była organizowana na dwa główne sposoby: 

− Gmina lub powiat przekazuje własne środki z funduszy ochrony środowiska na 
usuwanie azbestu, opłacając 50-100% kosztów usunięcia, transportu i składo-
wania,  

− Powiat przekazuje środki do gmin, które organizują usuwanie azbestu na wła-
snym terenie, rozliczając otrzymaną dotację.  

2) Żadna z gmin / powiatów nie skorzystała z innych źródeł finansowania niż fundu-
sze ekologiczne (gminne, powiatowe lub wojewódzkie), 

3) Nawet relatywnie niewielkie środki, będące w posiadaniu gmin umożliwiają pro-
wadzenie działań. Zaangażowanie środków z własnych funduszy ekologicznych 
wynosiło od 13% w powiecie Włoszczowa, 13,7% w powiecie Kraków, 20% 
w powiecie Ełk, 25% w mieście Tarnów, 30% powiat Konin, 37% w powiecie 
Krosno i aż 44% gmina Pruszcz, 

4) Większość gmin nie dopuszcza refundacji nakładów poniesionych na usuwanie 
azbestu, 

5) Wszyscy dotujący wymagają dopełnienia procedur wynikających z prawa budow-
lanego. 
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Ogółem 
środki na 
usuwanie 
azbestu 

/rok 

Prowa-
dzenie 

akcji od 
roku 

Zasady 

Miasto  
Tarnów + + + 17 700 2001 

W mieście jest składowisko odpadów  
azbestowych, 

Koszt usunięcia 1 dachu –spadł w kolej-
nych latach z 1291 zł do 520 zł 
Usunięto dotychczas 243 dachy 

Przetarg na wybór wykonawcy organizuje 
gmina 

Powiat  
krakowski + + - 493 051 2003 

Powiat dotuje w 50 % kosztów, gmina 
dotuje 50 % kosztów 

Dotacja przekazywana jest do gmin, gdzie 
następuje wybór wykonawcy w drodze  
ustawy Prawo zamówień publicznych i 

obsługa mieszkańców 
Maksymalna dotacja dla gmin zależy od 

liczby mieszkańców gminy, jest  
przelewana na konto gmin na podstawie 

wniosków mieszkańców, kierowanych do 
poszczególnych gmin 

Powiat Ełk  + -  2004 

Kwota dofinansowania 95% kosztów  
utylizacji. 

Dofinansowanie wyłącznie dla budynków 
mieszkalnych 

Powiat  
krościeński + + -  2005 Powiat dotuje w 50 % kosztów 

Gmina dotuje 50 % kosztów 

Powiat  
koniński - + +  500 000 

Program zaplanowano do 2012 roku.  
W tym roku z pomocy finansowej oferowa-

nej przez Starostwo w całym powiecie 
skorzystają 163 osoby. 

Przyjęto, iż koszt usunięcia 1 dachu to 
kwota około 3000 zł. 

Usuwaniem i wywozem materiałów azbe-
stowych zajmie się specjalistyczna firma z 
Poznania, która wygrała ogłoszony przez 

Starostwo przetarg. 

Powiat  
poznański + + + 422000  

Właściciel pokrywa 30 % kosztów wywozu 
i utylizacji. 

Wnioski rozpatrywane będą według kolej-
ności ich wpływu do urzędu gminy 

i przekazywane sukcesywnie do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Wnioski składać 

można do 30 września w gminach. 
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Powiat  
włoszczowski - + - 20000  

Dofinansowanie do 100% kosztów robót, 
nie więcej niż:  - 12 zł za 1m2 pokrycia 

dachu (ściany), -  800 zł za 1 tonę  
składowanych płyt, 

Maksymalne dofinansowanie  1.500 zł (t.j. 
odpowiednik 125 m2) 

Wsparcie nie dotyczy obiektów budowla-
nych użyteczności publicznej oraz obiektów 

spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot 
mieszkaniowych, z których usuwanie i 

unieszkodliwianie odpadów azbestowych 
na podstawie indywidualnych wniosków 

składanych w WFOŚiGW 

Powiat  
kołobrzeski    40 000  

Program usuwania azbestu na lata  
2007-2013 

Złożenie wniosku wraz z kserokopią oceny 
stanu i możliwości bezpiecznego użytko-

wania wyrobów zawierających azbest 
Termin składania wniosku określony pu-

blicznie (Internet)  wynosi  1 miesiąc. Służy 
to określeniu  potrzeb w danym roku i 

określeniu wysokości dotacji jako procent 
kosztów zadania 

Zawarcie umowy (w kolejności wniosków, 
do wyczerpania limitu środków) 

Powiat  
pińczowski - + -   

Wysokość ryczałtu - 13 zł za demontaż i 
transport 1m2 dachu wykonanego z płyt 

zawierających azbest. 
Maksymalna kwota dofinansowania jedne-
go wnioskodawcy nie może przekroczyć 

kwoty 1500 zł 

Gmina  
Pruszcz - + - 7 500  zł 2006 

Gmina posiada składowisko odpadów 
azbestowych. 

Mieszkańcy wsi Małociechowo oraz  
Luszkówko, na których obszarze  

składowisko się znajduje, brali czynny 
udział w opiniowaniu tej inwestycji,  
również jako strony w postępowaniu  

administracyjnym. 
Mieszkańcy gminy Pruszcz mają zagwaran-
towane bezpłatne przyjęcie zdemontowane-

go eternitu. 
Przychody GFOŚiGW pochodzące z opłat i 
kar za składowanie azbestu są przeznaczone 

na dofinansowanie utylizacji odpadów 
azbestowych z budynków  osób fizycznych. 

Ryczałt  w wysokości 1500 zł. 
Uprawnieni: osoby fizyczne - właściciele 

nieruchomości 
Wójt Gminy może odmówić przyznania 
dotacji w przypadku zaległości wniosko-

dawcy w opłatach względem Gminy 
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Gmina organizuje od 5 lat konkurs eduka-
cyjny,  skierowany  do dzieci i młodzieży-  

konkurs Azbest – cichy zabójca 

Miasto Toruń + + - 250 000  

50% dotacja do kosztów demontażu,  
transportu i składowania 

Uprawnieni: osoby fizyczne - właściciele 
nieruchomości 

W 2004 roku 2004 Urząd Miasta Torunia 
zlecił wykonanie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest znajdujących w obiek-
tach mieszkalnych. Dla każdego miejsca 

występowania azbestu założono kartę 
obiektu, w której zawarte są zdjęcia  

obiektu, informacje dotyczące rodzaju 
wyrobów zawierających azbest, ich ilości i 
stanu technicznego. Łącznie zinwentaryzo-

wano 583 obiekty mieszkalne i budynki 
gospodarcze w których występują wyroby 
budowlane z zawartością azbestu - w zde-
cydowanej większości płyty azbestowo-

cementowe, o łącznej masie 
 około 1056 Mg. 

Powiat  
Stalowa Wola    34000  

Maksymalne dofinansowanie 1 tys. zł, 
obliczane jako ryczałt 10 zł./ 1 m2 

Uprawnieni: osoby fizyczne - właściciele 
nieruchomości 

O przyznaniu dofinansowania decyduje 
kolejność przedłożenia kompletnego wnio-

sku i podpisanie stosownej umowy. 

Gmina   
Góra Kalwaria + + - 2006  

Gmina zapewnia wszystkim mieszkańcom 
bezpłatny transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest z powierzchni  
do 200 mkw. 

Z obiektów użyteczności publicznej wyroby 
zawierające azbest odbierane są bez limitu. 

 
Pokazuje szczegółowo dokonania tych powiatów, które swoje programu walki 

z azbestem realizują od kilku lat.  
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Miasto Tarnów 

Rok Ilość w 
tonach 

Ilość  
obiektów 
dachy + 
pryzmy 

Całkowity 
 koszt [zł] 

Środki 
WFOŚiGW [zł]

Środki 
PFOŚiGW [zł] 

Koszt 
usunięcia 1 
dachu [zł] 

2001 42 36 20 000 - 20 000 555 
2002 76 45 58 127 54 324 3 803 1 291 
2003 92 45 56 763 53 050 3 713 1 261 
2004 59 36 28 275 22 000 6 275 765 
2005 100 47 26 536 20 000 6 536 564 
2006 69 34 17 691 15 000 1 157 520 
2007 
plan ok. 100 - 29 800 20 000 9 800 - 

Suma 
2001-
2006 

439 243 207 394 164 374 41 486 853 

 
Warto zauważyć, jak w wyniku systematycznych działań ustabilizowały się ceny 

za usunięcie 1 dachu. Na niską cenę wpływ ma też istnienie składowiska odpadów 
azbestowych w mieście Tarnowie. 
 

Powiat krakowski 

Rok 
Masa  

usuniętego 
eternitu [Mg] 

Ilość  
obiektów: 

pryzm i da-
chów [szt.] 

Koszt  
usunięcia 1 
obiektu [zł] 

Łącznie 
wydatkowane 
środki [zł] 

Środki 
PFOŚiGW 

2003 628 316 832 300 996 150 457 

2004 1 098 489 804 393 160 196 580 

2005 1 074 527 729 384 216 192 108 

2006 1 108 458 805 368 778 142 580 

2007 plan - - - 493 051 232 162 

Razem: 

2003 -2006 
3 908 1 790 - 1 447 151 681 725 

 
4. Wnioski z realizacji „Programu Usuwania Odpadów Azbestowych” 

 
− Na wsi 80% obiektów budownictwa mieszkaniowego kryte jest eternitem, będą-

cym często w złym stanie technicznym. Corocznie powstawać będą odpady zawie-
rające azbest, pochodzące z demontażu zerodowanych pokryć dachowych. 



124 Agnieszka Jeleń – Możliwości organizacji i wsparcia finansowego usuwania płyt... 

 

− Bez pomocy finansowej ze strony samorządu, pomimo prowadzenia akcji informa-
cyjnych dotyczących szkodliwości azbestu, mieszkańcy decydują się na samodziel-
ny demontaż  eternitu. 

− W ludziach jest poczucie krzywdy, że kupili niepełnowartościowy materiał budow-
lany (konieczność jego usunięcia do 2032 r.) a koszty wymiany obciążają wyłącz-
nie ich, bez odpowiedzialności producenta za wadliwy towar, czy państwa – jako 
organu założycielskiego przedsiębiorstw, produkujących przed laty eternit. 

− Problematyka unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest złożona, szczególne 
z uwagi na skalę problemu i rozproszenie miejsc występowania odpadów. Po-
moc organizacyjna i finansowa, przygotowana przez samorządy jest niezbędna, 
dla zmniejszenia ryzyka występowania dzikich „wysypisk” odpadów.  

− Akcja mobilizuje mieszkańców do podjęcia decyzji o wymianie pokryć zawierają-
cych azbest na bezpieczne. Współfinansowanie akcji ze środków funduszy ochrony 
środowiska umożliwia zabezpieczenie środowiska przez emisją azbestu, nie ob-
ciążając w sposób nadmierny mieszkańców. Każda gmina i każdy powiat dys-
ponuje Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przezna-
czony jest również na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, stąd ist-
nieją możliwości finansowe do rozpoczęcia podobnych działań jak w starostwie 
tarnowskim. Z możliwości tej korzystają również powiaty i gminy, mające nie-
wielkie przychody w funduszu ochrony środowiska, np. powiat krośnieński, któ-
ry przeznacza ok. 40% środków na usuwane azbestu.  

 
5. Na koniec… 

 
Ubieganie się o środki zewnętrze wymaga zawsze posiadania programu. Każda 

gmina i powiat posiada programy gospodarki odpadami. Jeżeli sprawa usuwania odpa-
dów azbestowych jest tam potraktowania solidnie, umożliwia to nie tylko aplikowanie 
o środki, ale też jest „podkładką” do wydatków ze środków własnych. Dodatkowo 
wiele gmin opracowało Plany Usuwania Azbestu, zawierające wyniki inwentaryzacji 
azbestu. Jak już wspomniano, w 2001 roku Powiat tarnowski otrzymał nagrodę NFO-
siGW w konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich, na podstawie 
swoich dokonań z roku 2000 oraz przedłożonego Programu Usuwania Odpadów Azbe-
stowych. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




