
17. Zapobieganie ryzyku zawodowemu wynikającemu z obecności azbestu w środowisku 

pracy 

   Kontrole w zakładach usuwających lub zabezpieczających wyroby zawierające azbest 

Wyniki kontroli wskazały, że najczęstszą nieprawidłowością – stwierdzaną u co drugiego 

kontrolowanego pracodawcy – było dopuszczanie pracowników do pracy z azbestem bez 

znajomości ich predyspozycji zdrowotnych określonych profilaktycznymi badaniami lekarskimi, jak 

również nieprowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych. 

Często spotykanym naruszeniem było także niewydzielanie stref wykonywania prac 

w narażeniu na działanie azbestu i nieoznakowanie tych stref (2/5 kontrolowanych pracodawców). 

Problem ten jest tym bardziej istotny, że dotyczy nie tylko pracowników bezpośrednio zatrudnionych 

przy pracach w kontakcie z azbestem, ale również innych pracowników i osób postronnych (np. 

mieszkańców osiedli, przechodniów). 

Niemniej podkreślić należy, że na przestrzeni kilku lat obserwujemy systematyczną poprawę 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem lub 

zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Dotyczy to prawie wszystkich kontrolowanych 

obszarów, a zwłaszcza: 

wyposażania pracowników w odzież przystosowaną do pracy z azbestem (w 2002 r. –

nieprawidłowości stwierdzono u 15% kontrolowanych pracodawców, w 2000 r. – u 41%); 

zgłaszania przystąpienia do wykonywania robót związanych z azbestem – organom nadzoru 

budowlanego (w 2002 r. – u 32%, w 2000 r. – u 67%); 

sporządzania – przed przystąpieniem do prac – planu pracy określającego metody oraz środki 

zapobiegawcze minimalizujące ryzyko zawodowe (w 2002 r. – u 33%, w 2000 r. – u 68%); 

postępowania z odpadami azbestowymi (znakowanie, pakowanie) – w 2002 r. – u 27%; w 2000 r. –

u 52%. 

Zwraca uwagę fakt, że największa liczba nieprawidłowości wystąpiła w tych przedsiębiorstwach, 

w których do pracy z azbestem dopuszczono pracowników bez wymaganego przepisami szkolenia w 

zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

   Kontrole w zakładach użytkujących obiekty budowlane, w których występują 

wyroby zawierające azbest 

Wyniki kontroli potwierdzają ciągle niski stopień realizacji przez właścicieli lub zarządców 

obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zwierającymi azbest 

wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14.08.1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. I tak: 

mimo przeprowadzonej oceny stanu technicznego obiektów budowlanych kwalifikującej wyroby 

zawierające azbest do natychmiastowego usunięcia – nie realizują tych wymogów, 

nie dokonują ich przeglądu i oceny stanu technicznego, 

w ocenie stanu technicznego stosują zbyt niską punktację, powodując wadliwą kwalifikację 

przydatności wyrobu. 

“Uzasadnieniem” tych nieprawidłowości jest unikanie kosztów związanych z usuwaniem bądź 

naprawą wyrobów azbestowych. 
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