Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Zakres obowiązków obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Uzyskanie stosownych pozwoleń i zezwoleń
o ile są wymagane. Przeszkolenia przez
uprawnioną instytucję zatrudnianych
pracowników, osób kierujących lub
nadzorujących prace polegające na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów
oraz przestrzegania procedur dotyczących
bezpiecznego postępowania.

Przejęcie zlecenia- zawarcia
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.

Przygotowanie dokumentów
ewidencji odpadów.

Opracowanie planu prac.

Opracowanie planu
bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia („BIOZ”)

Skompletowanie środków
ochrony pracowników.

Przygotowanie miejsca i
wskazanie tymczasowego
sposobu magazynowania
odpadów.

Zawarcie porozumienia z
zarządzającym składowiskiem
odpowiednim dla odpadów
zawierających azbest.

Przygotowanie rejestru
pracowników narażonych na
działanie azbestu.

Skompletowanie wyposażenia
technicznego

Organizacja zaplecza
socjalnego i bhp.

Zawarcie umowy z
laboratorium o prowadzenie
monitoringu powietrza.
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Firma budowlana zajmująca się usuwaniem wyrobów zawierających musi posiadać wpis do
CEiDG lub do KRS, prowadzić ewidencję odpadów oraz sporządzać roczne sprawozdanie do marszałka
województwa o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Nie musi natomiast
posiadać odrębnych decyzji z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 z późn. zm. ) – dalej u.o. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, które posiadały firmy budowlane realizujące usługi związane z demontażem azbestu
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z
2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach wygasły,
z zastrzeżeniem art. 232 ust. 2 u.o.. Jednakże firma taka musi spełniać wymogi 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 (Dz. U. Nr 71, poz. 649) - dalej
r.u.u.w.a., tzn. posiadać sprzęt i odpowiednie urządzenia do usunięcia wyrobów zawierających azbest
oraz pracownicy firmy muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu.
Firma demontująca wyroby zawierające azbest nie musi uzyskiwać zezwolenia na zbieranie
azbestu, jeśli magazynuje te odpady w miejscu ich wytworzenia, czyli na terenie nieruchomości, na
której wykonuje usługę demontażu przedmiotowych wyrobów. W przypadku zbierania azbestu poza
miejscem wytworzenia (czyli poza terenem nieruchomości, na której firma usuwa wyroby), firma
demontująca azbest musiałaby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów w trybie art. 43 ust. 1 u.o..
Zleceniodawca zawsze może zażądać wykazania, od firmy budowlanej, że w poprzednich latach
były przez nią wykonywane usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.
Mając na uwadze potencjalne niebezpieczeństwo jakie wiąże się z poszczególnymi etapami
prac związanych z wyeliminowaniem i usunięciem stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających
azbest, przewidziano w krajowym prawie szereg przepisów poświęconych zasadom bezpiecznego
postępowania z takimi wyrobami. Przywołując nadrzędny cel, którym jest oczyszczanie kraju z azbestu
oraz wyrobów zawierających ten surowiec, w art. 4 ust. 2 u.z.s.w.a., ustawodawca przewidział
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy, który w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia zobowiązany został do określenia:
1) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz
2) programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Ustawodawca zobowiązał jednocześnie ministrów do uwzględnienia w akcie wykonawczym
środków mających na celu eliminowanie lub ograniczanie emisji pyłów azbestu i ochrony pracowników
przed ich działaniem, w tym także sposoby pakowania i znakowania materiałów zawierających azbest.
W efekcie Minister Gospodarki i Pracy w dniu 14 października 2005 r. wydał rozporządzenie w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - dalej r.b.h.p.a.
Przepisy r.b.h.p.a. wdrażają postanowienia dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w
sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu
pracy.
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W związku z powyższym w r.b.h.p.a. zostały określone:
1) obowiązki dla pracodawcy zatrudniającego osoby pracujące przy zabezpieczaniu lub usuwaniu
wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest,
2) wymagania dla sprzętu stosowanego przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
3) postępowanie z zanieczyszczonymi pyłem azbestowym środkami ochrony indywidualnej
pracowników,
4) szczegółowe wymagania dla sporządzenia planu prac w zakresie usuwania azbestu,
5) obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników narażonych na
działanie azbestu, osób kierujących takimi pracami oraz pracodawców.
W zakresie r.b.h.p.a. Minister Gospodarki i Pracy ustanowił również, że przepisy dotyczące zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest znajdują
zastosowanie także w tych przypadkach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie występowania
azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach lub konstrukcji budynku. Zważywszy, że wyroby
zawierające azbest traktowane są jako odpady, w trakcie prowadzonych prac związanych z
zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest,
należy ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie drobnych i słabo związanych.
Na pracodawcę zatrudniającego pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo
innych materiałów zawierających azbest nałożono szereg obowiązków, dotyczących zapewnienia
należytej ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego
azbest tzw. pyłu azbestu. Realizację tych obowiązków przewidziano poprzez zapewnienie przez
pracodawcę niezbędnych środków ochrony, dobieranych na podstawie oceny ryzyka zawodowego,
uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia. Niemniej jednak, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że ocena ryzyka została dokonana niewłaściwie, lub gdy nastąpiła znacząca zmiana warunków pracy,
wówczas pracodawca powinien ją zweryfikować (§ 1 ust. 1 i ust. 2 r.b.h.p.a.). Obowiązki pracodawcy
wobec pracowników można podzielić na cztery podstawowe działania.
Po pierwsze, pracodawca, zatrudniając pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów
albo innych materiałów zawierających azbest, jest obowiązany do podejmowania działań
zmniejszających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w
powietrzu. W tym celu pracodawca powinien zapewnić kontrolę stopnia narażenia pracowników na
działanie pyłu azbestu w sposób określony w przepisach dotyczących badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czyli przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy. Należy pamiętać, że pomiary, o których mowa powyżej, mogą wykonywać
wyłącznie laboratoria akredytowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności. (t.j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.)
Jeżeli w miejscu prowadzonych prac związanych z usuwaniem azbestu następuje przekroczenie
wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu, o których mowa powyżej, pracodawca
jest obowiązany wstrzymać wykonywanie pracy przez pracowników oraz niezwłocznie podjąć działania
w celu obniżenia stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej (§ 7 r.b.h.p.a.). Ponowne podjęcie
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pracy jest dopuszczalne po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów zawartości stężenia pyłu i
stwierdzeniu, że stężenie pyłu azbestu w środowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Jeżeli, mimo podjętych działań, nie jest możliwe obniżenie stężenia pyłu azbestu do wartości
dopuszczalnej, wówczas podjęcie pracy jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków ochrony
układu oddechowego zapewniających nieprzekraczanie dopuszczalnego narażenia pracowników na
działanie pyłu azbestu.
W § 7 ust. 4 r.b.h.p.a. przewidziano jednak, że stosowanie środków ochrony układu oddechowego
nie może być stałe i powinno być ograniczone do minimum. Co więcej, środki te mogą być stosowane
jedynie jako rozwiązanie uzupełniające lub awaryjne oraz nie mogą zastępować technicznych środków
ograniczających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu. Ponadto, w myśl § 12 r.b.h.p.a.,
środki ochrony układu oddechowego jednorazowego użytku pracodawca jest obowiązany wymieniać
po każdej zmianie roboczej lub, gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną. Przepisy r.b.h.p.a.
wprowadzają jednocześnie zakaz zdejmowania środków ochrony układu oddechowego w strefie
zanieczyszczonej pyłem azbestu, a wszelkich zmian elementów filtrujących należy dokonywać po
wyjściu z tej strefy.
Po drugie (§ 5 ust. 2 r.b.h.p.a.), pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby przy pracach
stwarzających narażenie na działanie pyłu azbestu:





liczba osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia były ograniczone do
niezbędnego minimum,
maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub
ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do
środowiska pracy lub środowiska naturalnego,
stosowane były odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia odzież i obuwie robocze
oraz środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronna i środki ochrony układu
oddechowego.

O stosowaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej pracowników w sposób szczegółowy
stanowi także § 11 r.b.h.p.a., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikom
narażonym na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
właściwe do poziomu narażenia oraz zapobiegające odpowiednio stykaniu się ciała z pyłami azbestu i
ich wdychaniu. Odzież taka powinna być wykonana z materiału uniemożliwiającego przenikanie pyłu
azbestu oraz umożliwiającego łatwe czyszczenie, co więcej rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w
kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. Tematykę środków ochrony indywidualnej w zakresie
zasadniczych wymagań, jakie muszą zostać spełnione oraz sposobów oznakowania tych środków
określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
Po trzecie (§ 6 r.b.h.p.a.), kiedy prace prowadzone są w warunkach wymagających stosowania
środków ochrony układu oddechowego, pracodawca ma obowiązek, po przeprowadzeniu konsultacji
z pracownikami lub ich przedstawicielami, zapewnienia pracownikom wykonującym takie prace
odpowiednie do istniejących warunków środowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w
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których nie występuje narażenie na działanie pyłu azbestu. W tym wypadku chodzi przede wszystkim
o zapewnienie najlepszej efektywności pracy pracowników oraz wyeliminowanie ewentualnej
możliwości narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo związane z wykonywanymi pracami.
Po czwarte (§ 10 r.b.h.p.a.), pracodawca został zobowiązany do organizowania stanowisk pracy,
na których występuje narażenie na pył azbestu, w taki sposób, aby wysiłek fizyczny pracownika był
ograniczony do minimum oraz, aby pracownik nie był narażony na działanie innych czynników
rakotwórczych. Do charakteru organizacyjnego stanowiska pracy Minister Gospodarki i Pracy odniósł
się także w § 13 r.b.h.p.a., który przede wszystkim powinien być przestrzegany przez pracowników,
stanowiąc, że w miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu
azbestu, zakazuje się spożywania posiłków, picia napojów, palenia tytoniu, przechowywania rzeczy
osobistych oraz przebywania bez uzasadnionej potrzeby. Należy jednak pamiętać, że za prawidłową
organizację stanowiska pracy odpowiada pracodawca.
Równocześnie wypada zwrócić uwagę, że zgodnie art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) zabronione jest, z wyjątkiem
przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub ponowne
wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Do substancji tych
należy zaliczyć między innymi azbest. Z kolei jak wskazano w art. 344 Prawa ochrony środowiska, kto
narusza ów zakaz podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. W przypadku
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia organami właściwymi do podjęcia działań są
policja i straż miejska.
Ostatecznie należy także stwierdzić, iż w przypadku wyrządzenia szkody wykonawca może
zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej na podstawie przepisów tytułu VI działu I Prawo
ochrony środowiska lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 z
późn. zm.),.
Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub
usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Przed
przystąpieniem do prac konieczne jest również określenie stanu środowiska naturalnego, w tym
określenie strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy
oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.
Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:









określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich
trwania,
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, z uwzględnieniem środków technicznych,
określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,
zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
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charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób
znajdujących się w miejscu pracy.
Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany
"Planem Bioz”, obejmujący m.in.:
 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,
 informację 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) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających 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,
 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie.
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac,
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie z
azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace w zakresie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich
odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) przez upoważnioną
instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.
Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych w
takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót. Po zakończeniu prac dokonać
oczyszczania terenu przedmiotowej inwestycji.
Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest obowiązany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie
azbestu. Po zakończeniu prac pracodawca jest obowiązany zapewnić uprzątniecie terenu wykonywania
prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu.
Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania 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
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oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje
dokumenty, którymi są:
 karta ewidencji odpadu,
 karta przekazania odpadu.
Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów
zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć
porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na innym składowisku).
Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia
technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń
wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też
zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w
zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.
Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno
uszkodzone,
a
także
zawierające
krokidolit
oraz
wyroby
znajdujące
się
w pomieszczeniach zamkniętych, to 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, instalacji lub urządzenia, a
również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających
azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne
niezbędne wymagania.

Stan prawny na 31.12.2015 r.
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