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Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 

 

Azbest odznacza się dużą odpornością na czynniki mechaniczne i chemiczne. Wykazuje 

odporność na rozciąganie, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów. 

Właściwości te spowodowały, że azbest był często stosowany jako cenny surowiec także  

w Polsce. Dla przykładu - w budownictwie często stosowano wyroby azbestowo-cementowe, 

ze względu na trwałość szacowaną od 30 do 60 lat. Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 

roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1203.) azbest jest 

substancją o działaniu rakotwórczym. 

Wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dopóki: 

• nie podlegają działaniom mechanicznym - łamaniu, ścieraniu itp., 

• ich stan techniczny ocenia się na dobry,  

• przy użytkowaniu spełniane są wymagania techniczne opisane w przepisach prawnych. 

Bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest oznacza odpowiednie przeprowadzenie 

procesów: 

• demontażu, 

• transportu,  

oraz 

• zdeponowania na składowisku odpadów. 

Powyższe procesy stanowią największe zagrożenie związane z możliwością uwolnienia 

szkodliwych włókien azbestowych. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest muszą zostać przeprowadzone w taki sposób, aby wyeliminować, lub przynajmniej 

ograniczyć, emisję szkodliwych dla zdrowia człowieka włókien azbestowych. Prace te mogą 

przeprowadzać jedynie przedsiębiorcy posiadający decyzję starosty na prowadzenie tego typu 

prac oraz posiadający odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniający przeszkolonych 

pracowników. 
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1. Kiedy usuwać wyroby zawierające azbest? 

Decyzja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinna następować na podstawie 

dokonywanej przez właściciela lub użytkownika wieczystego kontroli stanu wyrobów.  

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest.” Ocena wskazuje stopień pilności wykonania 

prac. Stopień pierwszy wymaga pilnego usunięcia (wymiany na wyrób bezazbestowy) lub 

zabezpieczenia, pozostałe - dokonania ponownej kontroli w określonym czasie. Ostatecznie 

wyroby azbestowe należy usunąć do końca 2032 roku, bez względu na ich stan techniczny. 

 

2. Zgłaszanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Właściciel nieruchomości, na terenie której wykonywane będzie zadanie zobowiązany jest do 

posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

3. Obowiązki wykonawcy w trakcie usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Wykonawca prac jest obowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania 

wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania poprzez: 

1. Izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających 

przenikanie azbestu do środowiska. 

2. Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

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

zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska. 

3. Umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych  

o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; lub w przypadku wyrobów 

zawierających krokidolit - „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”. 

4. Zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum 

emisję azbestu do środowiska. 
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5. Zastosowanie w obiekcie odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na 

azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych 

zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą na mokro. 

7. Izolowanie pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń 

pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń  

w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit. 

8. Stosowanie zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie 

pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego 

przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń. 

9. Zapoznanie pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 

zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności  

z wymogami dotyczącymi BHP w czasie wykonywania prac. 

 

Aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska prace powinny być wykonywane  

w następujący sposób: 

1. Przed usunięciem lub demontażem elementy powinny zostać nawilżone wodą  

i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. 

2. Tam gdzie jest to technicznie możliwe należy demontować całe wyroby bez ich 

uszkadzania. 

3. Do odspajania materiałów trwale związanych z podłożem należy stosować wyłącznie 

narzędzia ręczne lub wolnoobrotowe wyposażone w miejscowe instalacje odciągające 

powietrze. 

4. W przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych 

stężeń pyłu azbestu prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza (również dla 

wyrobów zawierających krokidolit). 

5. Codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających 

azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 
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4. Transport odpadów zawierających azbest 

Do transportu odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie 

towarów niebezpiecznych. Odpady zawierające azbest należy odpowiednio oznakować,  

a transport odpadów wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,  

w szczególności: 

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 wilgotnym. 

5. Oznakować opakowania. 

6. Odpady przygotowane do transportu magazynować w osobnych miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 

7. Środek transportu, przed załadowaniem odpadów, powinien być oczyszczony  

z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

8. Ładunek odpadów powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był 

narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest, po zakończeniu prac obowiązkiem wykonawcy jest złożenie 

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pisemnego oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych. 

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronie 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/ 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/

