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Ko mi tet Star szych In spek to rów Pra cy (SLIC) wska zał na po trze bę opra co wa nia prak -

tycz ne go pod ręcz ni ka za wie ra ją ce go naj lep sze spo so by za po bie ga nia lub mi ni ma li zo wa -

nia ry zy ka zwią za ne go z azbe stem w ró żnych ro dza jach prac wy ma ga ją cych lub mo gą cych

wy ma gać kon tak tu z azbe stem. Ni niej szy pod ręcz nik zo stał opra co wa ny na po trze by re ali -

zo wa nej w Eu ro pie w 2006 r. kam pa nii do ty czą cej azbe stu przez nie za le żne go wy ko naw -

cę (OIM – In sti tu te of Oc cu pa tio nal Me di ci ne) w na stęp stwie otwar te go za pro sze nia

do skła da nia ofert. Za pew nia on wspól ne pod sta wy in for ma cyj ne dla in spek to rów pra cy,

pra co daw ców oraz pra cow ni ków. W dys ku sjach nad pro jek ta mi w ra mach ko mi te tu ste ru -

ją ce go udział wzię li Eu ro pej scy Part ne rzy Spo łecz ni (przed sta wi cie le związ ków za wo do -

wych i pra co daw ców), człon ko wie Ko mi te tu Do rad cze go ds. Bez pie czeń stwa i Ochro ny

Zdro wia w Miej scu Pra cy.

W Eu ro pie wspól ne wy ma ga nia od no śnych dy rek tyw eu ro pej skich znaj du ją swo je od -

bi cie w pra wo daw stwie kra jo wym państw człon kow skich. Wy ma ga nia te są jed nak wdra -

ża ne po przez re gu la cje kra jo we, któ re mo gą się ró żnić w po szcze gól nych pań stwach

człon kow skich. W nie któ rych pań stwach człon kow skich do stęp ny jest po nad to sze ro ki zbiór

wy tycz nych. Ce lem ni niej sze go pod ręcz ni ka jest pro mo wa nie naj lep szych prak tyk po cho -

dzą cych z państw człon kow skich oraz z in nych źró deł. Za wie ra on naj bar dziej ak tu al ne udo -

sko na le nia w za kre sie sto so wa nych prak tyk dzia ła nia.

Eu ro pej ska Kon fe ren cja Azbe sto wa w 2003 r. ogło si ła De kla ra cję drez deń ską w spra -

wie ochro ny pra cow ni ków przed azbe stem (Dres den Dec la ra tion on the Pro tec tion of Wor -

kers aga inst As be stos), któ ra za le ca, aby Ko mi sja Eu ro pej ska oraz SLIC opra co wa ły

prak tycz ne wy tycz ne ta kie jak pre zen to wa ne w ni niej szym do ku men cie (Zie schang

etal., 2003).

W ni niej szym pod ręcz ni ku sku pio no się na prak tycz nym za po bie ga niu za gro że niom,

oma wia jąc sze ro ki za kres ro dza jów prac wy ma ga ją cych lub mo gą cych wy ma gać kon tak tu

z azbe stem.
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Przed mo wa

W trak cie eu ro pej skiej kon fe ren cji w spra wie za gro żeń zwią za nych z azbe stem, któ ra

od by ła się w 2003 r. w Dreź nie z udzia łem przed sta wi cie li wie lu państw eu ro pej skich, Ko -

mi sji Eu ro pej skiej oraz Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, zwró co no uwa gę na fakt, iż

w więk szo ści kra jów azbest po zo sta je głów ną ra ko twór czą sub stan cją tok sycz ną w miej scu

pra cy. W pań stwach uprze my sło wio nych Eu ro py Za chod niej, Ame ry ki Pół noc nej i Ja po nii

licz ba zgo nów spo wo do wa nych ra kiem płuc wy no si ok. 20 tys., a licz ba za cho ro wań na mię -

dzy bło nia ka się ga 10 tys. przy pad ków rocz nie, z cze go ja sno wy ni ka, że na ra że nie na dzia -

ła nie azbe stu na dal sta no wi po wa żny pro blem zdro wot ny. Dzia ła nia pro fi lak tycz ne są wciąż

prio ry te tem. 

Zgod nie z pra wo daw stwem eu ro pej skim wpro wa dza nie do ob ro tu oraz sto so wa nie

pro duk tów lub sub stan cji za wie ra ją cych azbest zo sta ło za ka za ne po cząw szy od stycz -

nia 2005 r. (dy rek ty wa 1999/77/WE). Su row sze środ ki chro nią ce pra cow ni ków przed ry zy -

kiem na ra że nia na dzia ła nie włó kien azbe stu obo wią zu ją od 15 kwiet nia 2006 r.

(dy rek ty wa 2003/18/WE, zmie nia ją ca dy rek ty wę 83/477/EWG). Po mi mo tych po stę pów

o cha rak te rze praw nym na dal po zo sta je prak tycz ny pro blem za po bie ga nia na ra że niu

na dzia ła nie azbe stu w trak cie czyn no ści zwią za nych z usu wa niem, roz biór ką, ob słu gą czy

kon ser wa cją obiek tów. Po nad to w cza sach bli skich po wią zań go spo dar czych oraz glo ba li -

za cji mu si my zwra cać uwa gę na to, aby nie ni we czyć wła snych wy sił ków po przez po now -

ny przy wóz ma te ria łów za wie ra ją cych azbest.

Zgod nie z za le ce nia mi za war ty mi w De kla ra cji Drez deń skiej, Ko mi tet Star szych In spek -

to rów Pra cy (SLIC) po wo łał gru pę ro bo czą, w ce lu stwo rze nia prak tycz nych wy tycz nych do -

ty czą cych naj lep szych prak tyk dla po zo sta łych dzia łań wią żą cych się z ry zy kiem na ra że nia

na kon takt z azbe stem oraz w ce lu roz po czę cia w 2006 r. kam pa nii eu ro pej skiej ma ją cej

na ce lu mo ni to ro wa nie wdra ża nia od po wied nich dy rek tyw.

Azbest. Podręcz nik do brych prak tyk:

� ma po ma gać w roz po zna wa niu azbe stu oraz pro duk tów za wie ra ją cych azbest

w trak cie użyt ko wa nia oraz prac kon ser wa cyj nych i ser wi so wych w za kła dach,

sprzę tu i bu dyn ków oraz sze rzyć świa do mość obec no ści ta kich ma te ria łów;

9



� zawie ra opis do brych prak tyk w za kre sie usu wa nia azbe stu (m.in. dzię ki za sto so -

wa niu sprzę tu mi ni ma li zu ją ce go py le nie, osłon i sprzę tu ochron ne go) oraz spo so -

bów po stę po wa nia z pro duk ta mi azbe sto wo -ce men to wy mi oraz ich od pa da mi;

� za chę ca, aby w po dej ściu do sprzę tu i odzie ży ochron nej uwzględ niać za rów no

czyn nik ludz ki, jak i in dy wi du al ną zmien ność.

Pod ręcz nik jest ad re so wa ny do pra co daw ców oraz pra cow ni ków.

Kam pa nię in spek cji pra cy zre ali zo wa no w dru giej po ło wie 2006 r. we wszyst kich pań -

stwach człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, na któ rych te re nie pro wa dzo ne są pra ce zwią za -

ne z kon ser wa cją, roz biór ką, wy wo zem i usu wa niem ma te ria łów za wie ra ją cych azbest.

Ce lem by ła ochro na zdro wia pra cow ni ków. In spek cje prze pro wa dzi ły kra jo we in spek to ra -

ty pra cy (oraz – tam gdzie sto sow ne – or ga ny ds. zdro wia w miej scu pra cy). Ce lem kam pa -

nii by ło wspar cie wdra ża nia dy rek ty wy 2003/18/WE, zmie nia ją cej dy rek ty wę 83/477/EWG,

któ rej prze pi sy mia ły zo stać wdro żo ne we wszyst kich pań stwach człon kow skich Unii Eu ro -

pej skiej naj póź niej do dnia 15 kwiet nia 2006 r. Kam pa nię in spek cji pra cy po prze dzo no dzia -

ła nia mi in for ma cyj no -szko le nio wy mi.

In spek to ra ty pra cy z państw człon kow skich UE ofe ru ją swo ją po moc part ne rom spo -

za Eu ro py. Ma te ria ły szko le nio we SLIC, do ku men ty do ty czą ce kam pa nii z 2006 r. oraz za sa -

dy naj lep szych prak tyk mo gą być wy ko rzy sty wa ne w do wol nym in nym kra ju, któ ry pra gnie

pod jąć kwe stię za gro żeń zdro wot nych zwią za nych z azbe stem i je go sto so wa niem. Z punk -

tu wi dze nia tych kra jów, mi ni mal nym stan dar dem mo że być Kon wen cja MOP nr 162. Kon -

wen cja ta oraz przy kła dy naj lep szych prak tyk sta no wią stan dard pod sta wo wy, po ni żej

któ re go nie po win ni scho dzić człon ko wie wspól no ty mię dzy na ro do wej.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk
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Sza now ni Czy tel ni cy,

Ni niej szy pod ręcz nik jest wy ni kiem dzia łań Ko mi te tu Star szych In spek to rów Pra cy (SLIC)

oraz przed sta wi cie li pra co daw ców i pra cow ni ków w Ko mi te cie Do rad czym ds. Bez pie czeń -

stwa i Ochro ny Zdro wia w Miej scu Pra cy i sta no wi dal szy krok na dro dze ku eli mi na cji azbe -

stu z miejsc pra cy w Eu ro pie. Ma my na dzie ję, że za po zna ją się Pań stwo z pod ręcz ni kiem

i włą czą go do swo jej bi blio tecz ki.

Głów ny mi gru pa mi, do któ rych kie ru je my pod ręcz nik są pra co daw cy, pra cow ni cy oraz

in spek to rzy pra cy.

� Pra co daw cy – pod ręcz nik za wie ra in for ma cje do ty czą ce naj now szych środ ków

tech nicz nych i or ga ni za cyj nych oraz środ ków do ty czą cych bez pie czeń stwa oso bi -

ste go i ochro ny zdro wia, któ re pra co daw ca ma obo wią zek sto so wać.

� Pra cow ni cy – pod ręcz nik przed sta wia in for ma cje o środ kach ochron nych, kon cen -

tru jąc się na klu czo wych ele men tach, któ re na le ży uwzględ nić w szko le niach pra -

cow ni ków oraz za chę ca do ak tyw ne go udzia łu w two rze niu bez piecz nych

i zdro wych wa run ków pra cy.

� In spek to rzy – pod ręcz nik opi su je klu czo we aspek ty, któ re na le ży zba dać w trak cie

pro wa dze nia in spek cji.

Uzu peł nie niem pod ręcz ni ka jest spe cjal na stro na in ter ne to wa Eu ro pej skiej Agen cji
Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy, gdzie mo gą Pań stwo zna leźć do dat ko we in for ma cje

oraz spe cjal ne lin ki do stron kra jo wych do ty czą cych pro ble ma ty ki zdro wia i zwią za nej z na -

ra że niem na kon takt z azbe stem.  http://osha.eu.int/OSHA

Ksią żkę skon stru owa no tak, aby po za koń cze niu kam pa nii in spek cji do ty czą cych azbe -

stu w 2006 r. sta ła się pod sta wo wym zbio rem wspól nych eu ro pej skich naj lep szych prak tyk

dla wszyst kich pod mio tów, któ rych dzia ła nia do ty czą prac nio są cych ry zy ko na ra że nia

na kon takt z azbe stem.

PRZEDMOWA
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Dr Bern hard Brückner

Wi ce dy rek tor De par ta men tu Me dy cy ny

i Bez pie czeń stwa Pra cy

Mi ni ster stwo Spraw So cjal nych He sji

Niem cy

Jo se -Ra mon Bio sca de Sa ga stuy

Kie row nik Wy dzia łu

Dy rek cja Ge ne ral na ds. Za trud nie nia,

Spraw Spo łecz nych i Rów no ści Szans

Zdro wie, bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

Luk sem burg
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1.
Wstęp

Ni niej szy pod ręcz nik zo stał opu bli ko wa ny przez Ko mi tet Star szych In spek to rów Pra cy

(SLIC), dzia ła ją cy we współ pra cy z part ne ra mi spo łecz ny mi (przed sta wi cie la mi związ ków

za wo do wych i pra co daw ców) w Ko mi te cie Do rad czym ds. Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro -

wia w Miej scu Pra cy (ACSH). Ma on w za my śle stać się wspól nym, po wszech nym źró dłem

in for ma cji prze zna czo nym dla in spek to rów pra cy, pra co daw ców oraz pra cow ni ków w ca -

łej Eu ro pie. Pod ręcz nik zo stał przy go to wa ny w ce lu wspar cia za pla no wa nej na 2006 r. kam -

pa nii na te mat azbe stu, lecz in ten cją au to rów by ło, aby był uży tecz ny po 2006 r. To ozna cza,

że mo że być on w ko lej nych la tach zmie nia ny w ce lu uwzględ nie nia po stę pów do ty czą -

cych do brych prak tyk.

Pod ręcz nik za wie ra wia do mo ści do ty czą ce trzech ty pów pra cy:

� mo gą cej pro wa dzić do kon tak tu z azbe stem (np. w bu dyn kach, w któ rych ist nie je

ry zy ko nie spo dzie wa ne go zna le zie nia azbe stu ze wzglę du na nie kom plet ną do ku -

men ta cję lub nie cał ko wi te je go usu nię cie);

� w przy pad ku któ rej ocze ku je się ni skie go ry zy ka na ra że nia na kon takt z azbe stem

uno szą cym się w po wie trzu;

� wią żą cej się z więk szym ry zy kiem na ra że nia na kon takt z azbe stem uno szą cym się

w po wie trzu, po dej mo wa nej przez wy spe cja li zo wa nych wy ko naw ców.

W związ ku z tym pod ręcz nik skła da się z kil ku na stu roz dzia łów do ty czą cych wszyst -

kich trzech sy tu acji oraz kil ku in nych, kon cen tru ją cych się na kon kret nych aspek tach.

� Roz dzia ły 1-4 za wie ra ją in for ma cje wpro wa dza ją ce oraz opis azbe stu i je go wpły -

wu na zdro wie, a ta kże przed sta wia ją ma te ria ły za wie ra ją ce azbest oraz miej sca ich

wy stę po wa nia.

� Roz dzia ły 5-7 opi su ją pro ces pla no wa nia i przy go to wań przed pod ję ciem prac, tzn.

oce nę ry zy ka, przy go to wa nie pi sem nych in struk cji (lub pla nu pra cy), pro ces de cy -

zyj ny do ty czą cy prac, któ re ma ją zo stać pod ję te, a ta kże pro blem ko niecz no ści zgła -

sza nia prac i wy mo gu pro wa dze nia nad zo ru me dycz ne go, jak rów nież szko le nia,

ja kie na le ży prze pro wa dzić wśród pra cow ni ków.

� Roz dzia ły 8-12 opi su ją prak tycz ne usta le nia do ty czą ce po dej mo wa nia prac, któ re

są (lub mo gą być) zwią za ne z azbe stem. Roz dział 8 opi su je po trzeb ny sprzęt, w roz -
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dzia le 9 opi sa no ogól ne za sa dy kon tro lo wa nia ry zy ka na ra że nia na kon takt z azbe -

stem, w roz dzia le 10 opi sa no pro ce du ry prac kon ser wa cyj nych zwią za nych z ry zy -

kiem ze tknię cia się z azbe stem. Z ko lei w roz dzia le 11 opi sa no pro ce du ry do ty czą ce

prac uzna nych za nio są ce mniej sze ry zy ko, a roz dział 12 opi su je pro ce du ry do ty -

czą ce prac pod le ga ją cych zgło sze niu (np. usu wa nie azbe stu).

� W roz dzia łach 13-17 omó wio no sze rzej po szcze gól ne aspek ty: roz biór ka (roz -

dział 13), pra cow nik i śro do wi sko pra cy (roz dział 14), usu wa nie od pa dów (roz -

dział 15), mo ni to ro wa nie i po mia ry (roz dział 16), in ne oso by od gry wa ją ce

szcze gól ne ro le np. klient, ar chi tek ci i za rząd cy bu dyn ków (roz dział 17), oraz azbest

w in nych sy tu acjach, np. w po jaz dach i ma szy nach (roz dział 18).

� Roz dział 19 po świę co no nad zo ro wi me dycz ne mu.

Pra ce zwią za ne z azbe stem mo gą wią zać się z pra ca mi na wy so ko ści, w wy so kiej tem -

pe ra tu rze, przy uży ciu sprzę tu ochron ne go ogra ni cza ją ce go swo bo dę ru chów. Po nie waż

ni niej szy pod ręcz nik sku pia się na pro fi lak ty ce za gro żeń zdro wot nych, nie mo żna po mi jać

ta kże in nych ty pów ry zy ka (np. ry zy ko upad ku z wy so ko ści na kon struk cję da cho wą wy ko -

na ną z ma te ria łów azbe sto wo -ce men to wych).

Je że li cho dzi o spo sób po dej ścia do ure gu lo wań praw nych oraz prak tyk zwią za nych

z kon tro lo wa niem i mi ni ma li zo wa niem ry zy ka wy ni ka ją ce go z na ra że nia na kon takt z azbe -

stem, to mo żna do strzec wy raź ne ró żni ce mię dzy po szcze gól ny mi pań stwa mi człon kow -

ski mi. Ka żde po dej ście ma swo je za le ty i wa dy, na to miast ni niej szy pod ręcz nik za wie ra

ko men ta rze i wy ja śnie nia w sy tu acji ist nie nia me tod al ter na tyw nych, sta no wią cych być

mo że przy kła dy naj lep szych prak tyk w za kre sie sto so wa ne go po dej ścia oraz ana li zo wa -

nej sy tu acji.

Okre śla jąc kry te ria wy bo ru me tod kwa li fi ku ją cych się do uwzględ nia nia w ni niej szym

pod ręcz ni ku, usta lo no, że zo sta ną opi sa ne prak ty ki:

� rze tel ne, spraw dzo ne, uzna wa ne za efek tyw ne;

� łą czą ce w so bie wy tycz ne po cho dzą ce z od mien nych źró deł, a tym sa mym teo re -

tycz nie naj lep sze;

� któ re mo żna uznać za naj lep sze w okre ślo nych oko licz no ściach;

� od zwier cie dla ją ce naj now sze po stę py w da nej dzie dzi nie.

Pod ręcz nik zo stał po my śla ny ja ko mak sy mal nie zwię złe i czy tel ne źró dło in for ma cji,

bez nie po trzeb nych po wtó rzeń. W związ ku z tym po ja wia ją się w nim od nie sie nia krzy żo -

we do in nych sek cji, na przy kład po to, aby wy ja śnie nia do ty czą ce wy bo ru oraz sto so wa -

nia odzie ży ochron nej po ja wi ły się w nim tyl ko je den raz. W zwię złym pod ręcz ni ku

obej mu ją cym sze ro ki za kres za dań prak tycz nych mo że się zda rzyć po mi nię cie szcze gó łów.

Po mi nięć nie na le ży więc od czy ty wać ja ko prób ce lo we go wy łą cza nia in nych dzia łań.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk
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Eu ro pej ska dy rek ty wa w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed azbe stem 83/477/EWG,

zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE, jest wdra ża na w pań stwach człon kow skich po przez kra -

jo we ure gu lo wa nia praw ne, któ re mo gą się mię dzy so bą ró żnić szcze gó ła mi. Z te go wzglę -

du ni niej sze mu pod ręcz ni ko wi ce lo wo nada no cha rak ter nie wią żą cy, co po zwa la

na za pro po no wa nie w nim naj lep szych rad prak tycz nych bez ogra ni czeń mó wią cych np.

o tym, że da na naj lep sza prak ty ka jest wią żą ca w ra mach wszyst kich zbio rów ure gu lo wań

kra jo wych w pań stwach człon kow skich UE. Za łącz nik 1 za wie ra li stę od po wied nich ure gu -

lo wań kra jo wych przed sta wio nych przez po szcze gól ne pań stwa człon kow skie.

Pod ręcz nik do ty czy za po bie ga nia ry zy ku na ra że nia na kon takt z azbe stem, dla te go nie

pod ję to w nim pró by uwzględ nie nia wy mo gów dy rek ty wy w spra wie bu dów ru cho mych

(92/57/EWG). Stąd też na przy kład po miesz cze nia słu żą ce ce lom hi gie nicz nym i oso bi ste -

mu oczysz cza niu po win ny wy stę po wać rów no le gle z od po wied nim za ple czem so cjal nym,

po dob nie jak dzie je się to w przy pad ku wszel kich prac pro wa dzo nych na bu do wach ru -

cho mych. W przy pad kach, w któ rych wspo mnia na dy rek ty wa wy ma ga spo rzą dze nia pla -

nu bez pie czeń stwa, na le ży rów nież uwzględ nić bez piecz ne pro ce du ry pra cy z azbe stem.

Je że li dy rek ty wa ta wy ma ga przy go to wa nia do ku men tu do ty czą ce go bez pie czeń stwa

i zdro wia, na le ży w nim uwzględ nić in for ma cje do ty czą ce azbe stu (np. świa dec two te stu

spraw dza ją ce go oczysz cze nie te re nu).

Pu bli ka cja za wie ra uwa gi skie ro wa ne bez po śred nio do pra co daw ców, pra cow ni ków

i in spek to rów. Wska zów ki prze zna czo ne dla po szcze gól nych grup po win ny jed nak być uży -

tecz ne dla wszyst kich czy tel ni ków. Jest ta kże roz dział prze zna czo ny dla in nych osób, któ -

rych do ty czy pra ca zwią za na z azbe stem, np. klien tów zle ca ją cych usu wa nie azbe stu, czy

osób zaj mu ją cych bu dy nek po usu nię ciu azbe stu, czy też do rad ców ds. zdro wia i bez pie -

czeń stwa w miej scu pra cy.

Ce lem ksią żki jest prze ka za nie prak tycz nych po rad do ty czą cych spo so bów eli mi no wa -

nia i mi ni ma li zo wa nia ry zy ka na ra że nia na kon takt z azbe stem uno szą cym się w po wie trzu. 

1. WSTĘP
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2. 
Azbest

Azbest to włók ni sta for ma kil ku ró żnych mi ne ra łów wy stę pu ją cych w przy ro dzie. Głów -

ne od mia ny azbe stu to:

� Azbest bia ły (chry zo tyl);

� Azbest nie bie ski (kro ki do lit);

� Azbest gru ene ry to wy (amo zyt, azbest brą zo wy);

� Azbest ak ty no li to wy;

� Azbest an to fi li to wy;

� Azbest tre mo li to wy.

Pierw sze trzy to głów ne od mia ny azbe stu wy ko rzy sty wa ne w ce lach ko mer cyj nych.

Cho ciaż na zy wa ne są we dług ko lo rów, przy ich roz ró żnia niu nie mo żna po le gać wy łącz nie

na ko lo rze; ko niecz na jest ana li za w la bo ra to rium.

Azbest mo że wcho dzić w skład wie lu ró żnych pro duk tów (patrz roz dział 4). Je że li ist -

nie je mo żli wość uwol nie nia włó kien azbe sto wych, po ja wia się nie bez pie czeń stwo zwią za -

ne z wdy cha niem ta kich włó kien uno szą cych się w po wie trzu. Mi kro sko pij ne włók na mo gą

od kła dać się w płu cach i po zo sta wać w nich przez wie le lat oraz wy wo ły wać cho ro by, któ -

rych ob ja wy po ja wia ją się po upły wie wie lu lat, zwy kle kil ku dzie się ciu.

Je że li włók na azbe sto we są sła bo zwią za ne z pro duk tem bądź ma te ria łem, z po wo du

kru cho ści lub sta nu pro duk tu/ma te ria łu, wzra sta ry zy ko uwal nia nia włó kien. Z ko lei je że li

włók na są moc no zwią za ne z ma te ria łem, któ ry nie jest ła two łam li wy, wów czas praw do -

po do bień stwo uwal nia nia włó kien jest mniej sze. Kil ka państw człon kow skich wpro wa dzi -

ło pro ce du ry da ją ce pierw szeń stwo usu wa nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest uwa ża nych

za bar dziej nie bez piecz ne.

Wszyst kie od mia ny azbe stu są czyn ni ka mi ra ko twór czy mi ka te go rii 1, tj. wia do mo, że

po wo du ją no wo two ry u lu dzi. Eu ro pej ska dy rek ty wa w spra wie ochro ny pra cow ni ków

przed azbe stem 83/477/EWG, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE, wy ma ga w od nie sie niu

do wszyst kich ty pów azbe stu, aby na ra że nie pra cow ni ka na dzia ła nie azbe stu nie prze kra -

cza ło 0,1 włók na/ml. Na le ży w mia rę mo żli wo ści ob ni żyć do mi ni mum oraz w ka żdym przy -

pad ku po ni żej war to ści pro go wej.
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Niektóre państwa członkowskie wymagają również, aby przy podejmowaniu decyzji

odnośnie do priorytetowości zagrożenia, uwzględniać typ azbestu. Wynika to z faktu, że

dane epidemiologiczne wskazują, iż przy tym samym stężeniu włókien (zmierzonym

z wykorzystaniem standardowej metody w miejscach pracy), azbest krokidolitowy jest

bardziej niebezpieczny niż amozyt, a z kolei amozyt jest bardziej niebezpieczny niż chryzotyl.

Niemniej jednak, nie zmienia to praktycznego wymogu stosowania najlepszej praktyki, aby

zapobiegać narażeniu na działanie jakiegokolwiek azbestu.

Rys. 1 Szacunkowe zużycie azbestu w Europie w latach 1920-2000 (źródło danych:

Virta 2003 r.).

Rocz ne zu ży cie azbe stu w Eu ro pie zmie nia ło się istot nie na prze strze ni XX wie ku, 

co przed sta wia ry su nek 1. Da ne (do ty czą ce łącz ne go zu ży cia azbe stu w 27 kra jach eu ro -

pej skich) wy raź nie po ka zu ją, że zu ży cie azbe stu gwał tow nie wzro sło po mię dzy 1950 r.

a 1980 r., a na stęp nie za czę ło spa dać, gdyż nie któ re pań stwa człon kow skie wpro wa dzi ły

ogra ni cze nia lub za ka zy sto so wa nia azbe stu. Spa dek zu ży cia azbe stu stał się jesz cze gwał -

tow niej szy po wpro wa dze niu za ka zów je go za sto so wa nia przez dy rek ty wy eu ro pej skie w la -

tach dzie więć dzie sią tych. Cał ko wi ty za kaz sto so wa nia i wpro wa dza nia do ob ro tu

pro duk tów za wie ra ją cych azbest (zgod nie z dy rek ty wą Ko mi sji 1999/77/WE) wszedł w ży -

cie dnia 1 stycz nia 2005 r. Za kaz wy do by wa nia azbe stu oraz pro duk cji i prze twa rza nia 

2. AZBEST
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wy ro bów za wie ra ją cych azbest (zgod nie z dy rek ty wą 2003/18/WE w spra wie ochro ny pra -

cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu w miej scu pra cy)

wszedł w ży cie w kwiet niu 2006 r. W re zul ta cie, obec nie pro ble my zwią za ne z azbe stem

w Eu ro pie do ty czą azbe stu wy ko rzy sty wa ne go w prze szło ści i po zo sta ją ce go do dziś w bu -

dyn kach, za kła dach lub urzą dze niach.

Ist nia ły ta kże istot ne ró żni ce po mię dzy po szcze gól ny mi pań stwa mi człon kow ski mi UE

– nie któ re z nich re du ko wa ły zu ży cie azbe stu już od ok. 1980 r., pod czas gdy in ne sto so wa -

ły azbest aż do koń ca ubie głe go wie ku.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk
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3.
Wpływ azbestu na zdrowie

Azbest sta je się nie bez piecz ny, gdy prze do sta nie się do po wie trza w po sta ci bar dzo

ma łych włó kien, któ rych nie mo żna zo ba czyć go łym okiem. Wdy cha nie owych włó kien mo -

że do pro wa dzić do jed nej z na stę pu ją cych cho rób:

� py li cy azbe sto wej, czy li two rze nia się blizn na tkan ce płuc nej;

� ra ka płuc;

� mię dzy bło nia ka, czy li ro dza ju ra ka opłuc nej (wor ków z gład kiej, na wi lżo nej, po -

dwój nej bło ny, w któ rych miesz czą się płu ca) lub otrzew nej (gład kiej, po dwój nej

bło ny wy ście la ją cej ścia ny ja my brzusz nej).

Py li ca azbe sto wa znacz nie utrud nia od dy cha nie i mo że być śmier tel na. Rak płuc mo -

że być na stęp stwem py li cy azbe sto wej i pro wa dzi do śmier ci w 95% przy pad ków. Mię dzy -

bło niak jest cho ro bą nie ule czal ną i pro wa dzi za zwy czaj do śmier ci w cią gu 12-18 mie się cy

od stwier dze nia cho ro by.

Przy pusz cza no, że kon takt z azbe stem mo że pro wa dzić do ra ka krta ni lub ukła du po -

kar mo we go. Za cho dzi ły po dej rze nia, że wpro wa dza nie azbe stu do or ga ni zmu (np. w ska -

żo nej wo dzie pit nej) mo że po wo do wać ra ka ukła du po kar mo we go. Jed no z ba dań

wy ka za ło zwięk sze nie ry zy ka za cho ro wań w przy pad ku pi cia wo dy o wy jąt ko wo wy so kim

stę że niu azbe stu. Teo rie te nie zo sta ły jed nak po twier dzo ne wy ni ka mi dal szych ba dań.

Kon takt z azbe stem mo że pro wa dzić rów nież do zwłók nień opłuc nej, któ re wy stę pu -

ją w po sta ci od ręb nych włók ni stych lub czę ścio wo zwap nia łych zgru bień, po ja wia ją cych

się na po wierzch ni opłuc nej. Mo gą być one wy kry te na zdję ciu rent ge now skim klat ki pier -

sio wej lub na pod sta wie to mo gra fii kom pu te ro wej. Zwłók nie nia opłuc nej nie są zło śli we

i za zwy czaj nie wpły wa ją na nor mal ną pra cę płuc.

W Eu ro pie od no to wu je się rocz nie wie le ty się cy przy pad ków śmier tel nych spo wo do -

wa nych scho rze nia mi wy wo ła ny mi azbe stem. W 2003 r. na kon fe ren cji po świę co nej pro -

ble ma ty ce azbe stu (zor ga ni zo wa nej przez Ko mi tet Star szych In spek to rów Pra cy Ko mi sji

Eu ro pej skiej) cał ko wi tą licz bę przy pad ków śmier tel nych w 7 kra jach eu ro pej skich (Wiel kiej

Bry ta nii, Bel gii, Niem czech, Szwaj ca rii, Nor we gii, Pol sce i Es to nii) osza co wa no na oko ło

15 tys. rocz nie.
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Pod czas wy żej wspo mnia nej kon fe ren cji Hans -Jo achim Wo ito witz opi sał za po mo cą

wy kre su przed sta wio ne go na ry sun ku 2 za le żność po mię dzy zu ży ciem azbe stu w Niem -

czech i opóź nio nym wy stę po wa niem no wych przy pad ków kom pen so wa nych cho rób wy -

wo ła nych przez azbest. Opóź nio ne wy stę po wa nie ozna cza, że no we przy pad ki za cho ro wań

da lej bę dą się po ja wiać w wy ni ku kon tak tu z azbe stem w okre sie je go szczy to we go zu ży -

cia. Mi mo że w Unii Eu ro pej skiej za prze sta no wy twa rza nia pro duk tów i ma te ria łów za wie -

ra ją cych azbest, to na dal ist nie je ry zy ko na ra że nia się na kon takt z tym two rzy wem

w bu dyn kach, in sta la cjach i urzą dze niach.

Rys. 2 Zu ży cie azbe stu i licz ba za cho ro wań w Niem czech w ska li rocz nej; na pod sta wie:
Hans -Jo achim Wo ito witz (2003). 

http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/woitowitz en. pdf

(legenda)
Niemcy – zużycie azbestu oraz przypadki nowych zachorowań na kompensowane choroby
zawodowe związane z azbestem – 1950-2001

Rak płuc
Międzybłoniak
Azbestoza
Roczne zużycie azbestu w tys. ton [n/rocznie]

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk

20

Niemcy - zużycie azbestu oraz przypadki nowych zachorowań

na kompensowane choroby zawodowe związane z azbestem – 1950-2001

GDR

FRG

770

705

407
[n/rocznie]

800

700

600

500

400

300

200

100

1940 45 50 60 70 80 90 200055 65 75 85 95

0



W Wiel kiej Bry ta nii w la tach 2001-2003 od no to wa no rocz nie oko ło 1900 za cho ro wań

na mię dzy bło nia ka ze skut kiem śmier tel nym. Sza cu je się, że wy stę po wa nie tej cho ro by osią -

gnie war tość szczy to wą, mię dzy 2 000 a 2 400 przy pad ków śmier tel nych rocz nie w la -

tach 2011-2015 (http://www. hse.gov.uk/sta ti stics/ta bles/me so 01.htm). Licz bę przy pad ków

śmier tel nych wśród cho rych na ra ka płuc spo wo do wa ne go kon tak tem z azbe stem sza cu -

je się na dwu krot nie wy ższą, niż w wy pad ku mię dzy bło nia ka. Tak więc, łącz na licz ba przy -

pad ków śmier tel nych spo wo do wa nych ra kiem wy wo ła nym po przez kon takt z azbe stem

mo że wy no sić oko ło 5 500 do 6 000 rocz nie w sa mej Wiel kiej Bry ta nii.

Roz po zna nie i sta ty sty ki do ty czą ce ra ka, szcze gól nie mię dzy bło nia ka, któ ry jest trud -

ny do wy kry cia, mo gą nie być tak do kład ne w pań stwach, w któ rych lu dzie są mniej świa -

do mi za gro żeń zwią za nych z azbe stem. Cho ro by wy wo ły wa ne azbe stem roz wi ja ją się przez

dłu gi czas i pierw sze ob ja wy po ja wia ją się do pie ro po 10-60 la tach od pierw sze go kon tak -

tu z tą sub stan cją. Śred nie opóź nie nie wy stą pie nia ob ja wów w przy pad ku mię dzy bło nia ka

wy no si w przy bli że niu 35-40 lat. W przy pad ku ra ka płuc okres ten wy no si oko ło 20-40 lat.

Na to miast wdy cha nie włó kien azbe stu nie po cią ga za so bą żad nych na tych mia sto wych

ne ga tyw nych skut ków.

Ry zy ko za cho ro wa nia na py li cę azbe sto wą zwięk sza się wraz z du żym na ra że niem się

na kon takt z azbe stem w cią gu kil ku lat, a sa ma cho ro ba po ja wia się za zwy czaj po po nad 10

la tach od pierw sze go kon tak tu z tą sub stan cją. Przy pad ki py li cy azbe sto wej wciąż od no to -

wy wa ne w Eu ro pie Za chod niej wy ni ka ją pra wie na pew no z na ra że nia się na kon takt z azbe -

stem kil ka dzie siąt lat te mu.

Ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka wy wo ła ne go azbe stem zwięk sza się wraz z na ra ża niem

się na kon takt z tą sub stan cją. Choć ogra ni cze nie kon tak tu z azbe stem do mi ni mum re du -

ku je praw do po do bień stwo za cho ro wa nia, nie ist nie je zna na gra ni ca, po ni żej któ rej ry zy ko

za cho ro wa nia na ra ka cał ko wi cie za ni ka. Tak więc ko rzy sta nie z do brych prak tyk w ce lu wy -

eli mi no wa nia lub zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka na ra że nia się na kon takt z azbe stem ma klu czo -

we zna cze nie.

Uwa ża się, że za gro że nie dla ży cia wy ni ka ją ce z za cho ro wa nia na mię dzy bło nia ka jest

wy ższe, je że li kon takt z azbe stem na stą pił w mło dym wie ku. Ry zy ko jest mniej sze dla osób,

któ re ze tknę ły się z tą sub stan cją w star szym wie ku.

Po wszech nie wia do mo, że rak płuc wy stę pu je o wie le czę ściej u osób pa lą cych niż

u osób nie pa lą cych. Rów nież ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka płuc wy wo ła ne go azbe stem jest

o wie le wy ższe u osób pa lą cych.

3. WPŁYW AZBESTU NA ZDROWIE
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u zwró cić uwa gę na do stęp ność in for ma cji i ostrze żeń (pla ka tów, ulo tek itp.) do -

ty czą cych za gro żeń dla zdro wia wy ni ka ją cych z kon tak tu z azbe stem;

u spraw dzić, czy pra cow ni cy zo sta li od po wied nio po in for mo wa ni o zwięk szo -

nym ry zy ku wy ni ka ją cym z po łą cze nia pa le nia pa pie ro sów i kon tak tu z azbe -

stem, np. po przez prze stu dio wa nie pla ka tów i ulo tek oraz roz mo wy z oso ba mi,

któ rych ten pro blem do ty czy;

u spraw dzić sto so wa nie się do prze pi sów kra jo wych do ty czą cych po wy ższych

za gad nień.
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ rych pra ca mo że się wią zać z na ra że -
niem na dzia ła nie azbe stu, na le ży:

u sto so wać się do opi sa nych w tym pod ręcz ni ku do brych prak tyk; 

u za pew nić im od po wied nie szko le nie i po in for mo wać o ry zy ku za cho ro - 
wa nia;

u za pew nić sku tecz ną ko mu ni ka cję, wy eli mi no wać ba rie ry ję zy ko we;

u upew nić się, że pra cow ni cy ro zu mie ją zna cze nie zmi ni ma li zo wa nia kon -
tak tu z azbe stem;

u po wia do mić pra cow ni ków o zwięk szo nym ry zy ku za cho ro wa nia dla
osób pa lą cych i sty ka ją cych się z azbe stem (za chę cić do za prze sta nia 
pa le nia).

Jeżeli wykonywana praca może narażać na kontakt z azbestem, należy:

u zdawać sobie sprawę z ryzyka wynikającego z kontaktu z azbestem; 

u rozumieć znaczenie zminimalizowania kontaktu z azbestem; 

u w przypadku osób palących, wziąć pod uwagę zaprzestanie palenia tytoniu

oraz stosować się do dobrych praktyk dotyczących pracy z azbestem

opisanych w tym podręczniku.

Inspektor pracy powinien:



4. 
Materiały zawierające azbest

4.1 Wstęp

Azbest jest powszechnie stosowany jako element wzmacniający lub jako izolacja

termiczna, akustyczna lub elektryczna. Stosuje się go w produktach odpornych na tarcie,

uszczelkach, masach uszczelniających i klejach. Odporność chemiczna azbestu sprawiła też,

że stosuje się go w niektórych procesach, takich jak filtracja lub procesy elektrolityczne.

Stosuje się go w budynkach użytkowych, przemysłowych i mieszkalnych, co przedstawiono

na rysunku 3. Występuje również jako izolacja w wagonach kolejowych, na statkach,

samolotach, w pojazdach wojskowych i in.

To, w jakim stopniu dany materiał może wydzielać włókna azbestu, zależy od stanu

materiału, który może się zmienić wraz z upływem czasu np. poprzez uszkodzenia, zużycie

lub wietrzenie.

Tabela 1 

Przykłady materiałów zawierających azbest z podaniem zawartości azbestu
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Materiał zawierający
azbest

Typowe zastosowanie
Przykładowe miejsca

występowania

1 2 3
Powłoki napylane (mogą

zawierać 85% azbestu)

Izolacja termiczna i akustyczna,

ochrona przed ogniem

i skraplaniem się wody

Na stalowych szkieletach

nośnych dużych lub

wielopiętrowych budynków,

w przestrzeniach 

międzystropowych jako

ochrona przeciwogniowa

oraz na sufitach basenów

krytych

Materiały sypkie (mogą

składać się w 100%

z azbestu)

Izolacja termiczna i akustyczna Izolacja poddaszy, szyby

kablowe
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1 2 3
Materiały do otulania

i uszczelniania 

(mogą zawierać 1-100%

azbestu)

Izolacja termiczna rur, bojlerów,

zbiorników ciśnieniowych,

gotowych odcinków rur; płyty

budowlane, taśmy, sznury,

papier falisty, włókniny, pilśnie

i okrycia

Na rurach i bojlerach

w budynkach użytku

publicznego, szkołach,

fabrykach i szpitalach.

Włókniny azbestowe

na przemysłowych bojlerach

parowych, sznury owinięte

wokół rur, czasami pokryte

rodzajem cementu

Azbestowe płyty

izolacyjne (mogą

zawierać 16-40% azbestu)

Ochrona przeciwogniowa,

izolacja termiczna i akustyczna,

ogólne prace budowlane

W prawie wszystkich

rodzajach budynków.

W szybach i jako ochrona

przeciwogniowa, panele

wypełniające, ścianki

działowe, płyty sufitowe,

podkłady dachowe,

okładziny ścienne i panele

łazienkowe. Obudowy

bojlerów domowych, ścianki

działowe i płyty sufitowe,

okładziny kuchenek oraz

systemy podłóg wiszących

Sznury i przędze (mogą

składać się w 100% 

z azbestu)

Materiały do otulania,

uszczelniania i pakowania,

uszczelnienia i uszczelki

odporne na ciepło/ogień,

uszczelnienia w murach

ceglanych, uszczelnienia

bojlerów i przewodów

kominowych oraz oploty

przewodów elektrycznych

Centralne bojlery grzewcze,

piece, spalarnie i inne

instalacje działające 

w wysokiej temperaturze

Płótna (mogą składać się 

w 100% z azbestu)

Łączenie i uszczelnianie, izolacja

termiczna i otulanie (koce 

i materace ognioodporne,

kurtyny dymowe), rękawice,

fartuchy i kombinezony

Odlewnie, laboratoria

i kuchnie, kurtyny dymowe 

w teatrach
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1 2 3
Tektura, papier i wyroby z

papieru (90-100% azbestu)

Ogólnie izolacja cieplna 

i ochrona przeciwpożarowa,

izolacja elektryczna i cieplna

urządzeń elektrycznych

Pilśnie dachowe i pokrycia

odporne na wilgoć,

kompozyty stalowe, licówka 

i pokrycia dachowe,

winylowe materiały

podłogowe, okładziny płyt

łatwopalnych, laminaty

ognioodporne, tekturowa

izolacja rur

Wyrób azbestowo-

cementowy (może

zawierać od 10-15%

azbestu)

Płyty profilowane na pokrycia

dachowe, licówka i płyty faliste

Ścianki działowe 

w budynkach

gospodarczych 

i mieszkalnych, okiennice 

w budynkach

przemysłowych, panele

dekoracyjne, panele

łazienkowe, cokoły,

wykładziny ścian i sufitów,

budynki przenośne, donice

w ogrodnictwie, osłony

przeciwpożarowe i panele

kompozytowe do ochrony

przeciwpożarowej

Dachówki i płyty Licówka, panele podłogowe,

płyty chodnikowe i pokrycia

dachowe

Gotowe produkty odlewnicze Cysterny i zbiorniki, ścieki,

rury kanalizacyjne, rynny i

studzienki, przewody

kominowe, płoty, elementy

pokrycia dachowego,

przewody i szyby na kable,

szyby wentylacyjne i skrzynki

na kwiaty za oknem



Występują poważne różnice pomiędzy poszczególnymi materiałami w zależności

od ich kruchości i prawdopodobieństwa, że uwolnią włókna azbestu. Tabela 1 przedstawia

przykłady materiałów zawierających azbest i ich typowe zastosowanie. Materiały podane

są w kolejności prawdopodobieństwa uwalniania się włókien azbestu. Materiały, które

najczęściej emitują włókna azbestu, podano na początku listy. Niektóre z wymienionych

materiałów (np. związki bitumiczne i gumowe lub polimerowe pokrycia podłogowe) są

łatwopalne. Materiałów tych nie wolno pozbywać się poprzez ich spalanie, gdyż w ten

sposób uwalnia się włókna azbestu. 
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1 2 3
Azbestowe produkty

bitumiczne (mogą

zawierać około 5%

azbestu)

Pilśnie dachowe, pokrycia

odporne na wilgoć, półsztywne

pokrycia dachowe, wyłożenia

rynien, wzmocnienia dachu,

powłoki metalu

Dachy płaskie, rynny

Materiały podłogowe

(mogą zawierać do 25%

azbestu)

Wykładziny podłogowe

(termoplastyczne wykładziny

podłogowe zawierają

zazwyczaj 25% azbestu),

wykładziny podłogowe z PCV

podklejane papierem

azbestowym

Szkoły, szpitale, budynki

mieszkalne

Powłoki na ściany i farby

(mogą zawierać 1-5%

azbestu)

Powłoki na ścianach i sufitach Były modne i stosowane

tylko w niektórych

państwach członkowskich

Mastyki, szczeliwa i kleje

(mogą zawierać 5-10%

azbestu)

Mogły być wykorzystywane

wszędzie, gdzie stosuje się tego

typu szczeliwa

Kit do okien, wykładziny

podłogowe

Wzmocniony plastik (może

zawierać 5-10% azbestu)

Panele pokrywane plastikiem,

panele i licówki z PCV,

wzmacnianie wyposażenia

domowego

Panele pokrywane plastikiem

w częściach mieszkalnych

statków, parapety

Związki do przytwierdzania

do ścian

Przytwierdzanie śrub do

instalacji naściennych

Puszki elektryczne



Między państwami członkowskimi występują znaczne różnice w zakresie stosowania

poszczególnych rodzajów materiałów zawierających azbest. W niektórych krajach azbest

wykorzystywany jest głównie w wyrobie azbestowo-cementowym. W innych krajach (np.

w Wielkiej Brytanii) przez pewien czas bardzo modne były powłoki azbestowe (o grubości

kilku milimetrów zawierające około 5% azbestu) jako dekoracje ścian i sufitów.

Rys. 3 Schemat przedstawiający typowe lokalizacje materiałów zawierających azbest
w budynku.

Objaśnienia do rys. 3
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2-1

3-4
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1-2

1-3

1-4

1-7

1-5

4-6

4-1

2-7

3-5

2-6

2-6

1-2

1 Dach/elewacja zewnętrzna

1-1 Dachówki/blacha dachowa
1-2 Okładzina, powłoka ścienna
1-3 Orynnowanie/rury ściekowe
1-4 Panele podsufitowe
1-5 Deflektory kominowe
1-6 Pilśń dachowa
1-7 Panele podokienne

2 Elewacja wewnętrzna

Ściany/sufity
2-1 Ściany działowe
2-2 Panele urządzeń elektrycznych, grzewczych,

kuchenki, łazienek, szafek
2-3 Panele okładzinowe szybu wyciągowego
2-4 Panele dostępu do przewodu pionowego,

obudowa przewodu pionowego



Objaśnienia do rys. 3 cd.

Tabela 2

Przykłady materiałów lub produktów zawierających azbest w zastosowaniach 
domowych i ogólnych 
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2-5 Powłoki ozdobne
2-6 Powłoki natryskowe elementów

konstrukcyjnych, płytek sufitów
zawieszonych, pasów
przeciwpożarowych, izolacji 
strychu lub sufitu

Drzwi
2-7 Panele, płyty
Podłoga
2-8 Płytki, linoleum, okładzina

podniesionych podłóg

3 Ogrzewanie, wentylacja i urządzenia
elektryczne
3-1 Bojler/podgrzewacz wody: izolacja

zewnętrzna i wewnętrzna, uszczelki
3-2 Rurociągi: izolacja, uszczelki, okładzina

papierowa

3-3 Rura ogniowa i uszczelki
3-4 Przewody: izolacja, uszczelki, okładzina

wewnętrzna i mieszki ochronne
przeciwdrganiowe

3-5 Elektryczna aparatura rozdzielcza: elementy
wewnętrzne, panele otaczające

3-6 Urządzenie grzewcze: uszczelki, panele
otaczające

4 Pozostałe elementy
4-1 Maty bitumiczne pod zlew
4-2 Zbiorniki na wodę
4-3 Zbiorniki na wodę i sedesy
4-4 Brzeg stopnia schodów
4-5 Koce przeciwpożarowe
4-6 Okładzina hamulca/sprzęgło (samochód

w garażu i silnik do wyciągów pionowych)

Materiał zawierający azbest Urządzenia gospodarstwa domowego

1 2

Izolacja termiczna i produkty odporne

na tarcie, papier azbestowy, formy do części,

tarcze hamulcowe, uszczelki i uszczelnienia

z prasowanego włókna lub polimerów,

uszczelki i uszczelnienia pokryte gumą

Suszarki do włosów, grzejniki elektryczne,

tostery, pralki, suszarki na pranie, zmywarki

do naczyń, lodówki i zamrażalniki

Płyty izolacyjne, cement ognioodporny,

uszczelnienia z prasowanego włókna lub

z polimerów, uszczelnienia pokrywane gumą

Kuchenki, kominki

Tektura Podkładki pod naczynia
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1 2

Papier, tektura, wyrób azbestowo-

cementowy

Deski do prasowania

Izolacja termiczna i produkty odporne

na tarcie, papier azbestowy, formy do części,

tarcze hamulcowe, uszczelki i uszczelnienia

z prasowanego włókna lub polimerów,

uszczelki i uszczelnienia pokryte gumą

Suszarki do włosów, grzejniki elektryczne,

tostery, pralki, suszarki na pranie, zmywarki

do naczyń, lodówki i zamrażalniki

Płyty izolacyjne, cement ognioodporny,

uszczelnienia z prasowanego włókna lub

z polimerów, uszczelnienia pokrywane gumą

Kuchenki, kominki

Tektura Podkładki pod naczynia

Papier, tektura, wyrób azbestowo-

cementowy

Deski do prasowania

Tkaniny azbestowe Rękawice żaroodporne, koce

przeciwpożarowe

Panele z włókna, czasami przykrywane siatką

z drutu lub włókna szklanego

Grzejniki gazowe

Papier pokrywany aluminium, tkaniny i płyty
izolacyjne

Piece gazowe

Gips łączony z azbestem Bojlery, rury

Bloki izolacyjne, płyty izolacyjne, papier,
podkładki z prasowanego włókna, podkładki
gumowe/polimerowe

Elektryczne ogrzewacze akumulacyjne

Podkładki Grzejniki

Urządzenia użytku ogólnego

Produkty odporne na tarcie Tarcze hamulcowe, sprzęgła w ciężarówkach,
samochodach i innych pojazdach



Produkty zawierające azbest były rozprowadzane pod różnymi nazwami przez różnych

producentów. W wielu przypadkach produkty, które w przeszłości zawierały azbest, zaczęto

wytwarzać bez niego. Obszerna lista produktów zawierających azbest, wraz z ich nazwami

i producentami oraz okresami, kiedy były sprzedawane we Francji, jest dostępna na stronie

internetowej INRS. (INRS ED1475,

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/B20B5BF9E88608EDC1256CD900519F98/$File/

ed1475. pdf )

4.2 Zasady postępowania

Istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z azbestem w pracach związanych

z utrzymaniem i konserwacją budynków. Poniższe wytyczne adresowane są do osób

wykonujących takie prace.
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ re mo gą być na ra żo ne na dzia ła nie
azbe stu pod czas wy ko ny wa nia swo jej pra cy, lub spra wo wa nia nad zo ru
nad ni mi, na le ży:
� za pew nić pra cow ni kom od po wied nie szko le nie, dzię ki któ re mu bę dą

po tra fi li roz po znać ma te ria ły za wie ra ją ce azbest i zro zu mieć za sa dy po -
stę po wa nia z ma te ria ła mi mo gą cy mi go za wie rać;

� uzy skać do kład ne i rze tel ne in for ma cje na te mat obec ności azbe stu, np.
z pla nów bu dyn ku lub od ar chi tek tów (w nie któ rych pań stwach człon -
kow skich wy ma ga się od oso by od po wie dzial nej za bu dy nek spo rzą dze -
nia li sty wszyst kich ma te ria łów za wie ra ją cych azbest w da nym
bu dyn ku);

� za pew nić pro wa dze nie do kład nej ewi den cji ma te ria łów, w któ rych
stwier dzo no obec ność azbe stu, bądź je go brak (ewi den cja mo że być
pro wa dzo na przez wy ko naw cę ro bót lub wła ści cie la bu dyn ku);

� udo stęp nić w od po wied nich miej scach pi sem ną in for ma cję do ty czą cą
obec no ści ma te ria łów za wie ra ją cych azbest na te re nie bu dyn ku, wraz
z wy ka zem przed mio to wych ma te ria łów i umiesz cze niem zna ków
ostrze gaw czych;

� po dać pi sem ne in struk cje do ty czą ce pro ce dur po stę po wa nia w przy -
pad ku nie spo dzie wa ne go na tknię cia się na ma te ria ły za wie ra ją ce azbest
(zgod nie z za le ce nia mi umiesz czo ny mi w roz dzia le 9 i 10).



� czy kon ser wa to rzy bu dyn ku zo sta li prze szko le ni w za kre sie roz po zna wa nia

ma te ria łów mo gą cych za wie rać azbest;

� do stęp ność in for ma cji na te mat ma te ria łów za wie ra ją cych i nie za wie ra ją cych

azbestu;

� czy ist nie je mo żli wość la bo ra to ryj ne go zba da nia pró bek ma te ria łów mo gą -

cych za wie rać azbest;

� czy wy zna czo no oso bę od po wie dzial ną za wstrzy ma nie prac, w przy pad ku

roz po zna nia ma te ria łów mo gą cych za wie rać azbest;

� prze strze ga nie prze pi sów kra jo wych do ty czą cych po wy ższych za gad nień.
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Je że li pod czas wy ko ny wa nia pra cy wy stę pu je praw do po do bień stwo uszko dze -

nia ma te ria łów mo gą cych zawie rać azbest, na le ży:

� przed przy stą pie niem do pra cy, za się gnąć in for ma cji o tym, czy za wie ra ją one

azbest;

� po sia dać wie dzę umo żli wia ją cą roz po zna wa nie pro duk tów mo gą cych za wie -

rać azbest;

� znać pro ce du ry po stę po wa nia w przy pad ku na tknię cia się na ma te ria ły za -

wie ra ją ce azbest (patrz: roz dział 5 do 10).

Inspektor pracy powinien sprawdzić:



5. 
Ocena ryzyka i planowanie prac

5.1 Wstęp

Przy oce nie ry zy ka i pla no wa niu prac na le ży za cho wy wać do ku men ty za wie ra ją ce in -

for ma cje, na pod stawie któ rych do ko na no oce ny ry zy ka. Uzy ska nie in for ma cji o roz miesz -

cze niu azbe stu mo że wy ma gać prze pro wa dze nia ba da nia przez wła ści wych spe cja li stów.

Ni niej szy pod ręcz nik nie za wie ra in struk cji do ty czą cych pro ce dur prze pro wa dza nia wspo -

mnia ne go ba da nia. Jed na kże oso ba od po wie dzial na za tę pro ce du rę (pra co daw ca, oso ba

kie ru ją ca pra cow ni ka mi, pra cow nik) po win na wie dzieć, że ta ka in for ma cja jest wy ma ga -

na oraz że po win na być do star czo na w do stęp nej i zro zu mia łej for mie. Po uzy ska niu tych

in for ma cji na le ży ko niecz nie oce nić ich kom plet ność.

Nie któ re pań stwa człon kow skie przy ję ły stra te gię jak naj szyb sze go usu wa nia azbe stu

(zwłasz cza azbe stu „mięk kie go”). W ta kim przy pad ku po twier dze nie obec no ści azbe stu mo -

że po cią gać za so bą praw ny na kaz or ga ni za cji bez piecz ne go je go usu nię cia.

W in nych pań stwach człon kow skich de cy zję o nie usu wa niu wy ro bów z za war to ścią

azbe stu po dej mu je się na pod sta wie oce ny ry zy ka uwal nia nia się włó kien azbe stu z da ne -

go ma te ria łu. Pro ces de cy zyj ny w ta kim przy pad ku jest opi sa ny w roz dzia le 6.2. Wy ro by z za -

war to ścią azbe stu, któ rych do ty czy ta ka de cy zja, mo żna prze cho wy wać ja ko ma te ria ły

nie bez piecz ne, pod wa run kiem, że za cho wa ne zo sta ją wzglę dy bez pie czeń stwa, wy ro by są

izo lo wa ne, od po wied nio wy szcze gól nio ne (np. na pla nach bu dow la nych) i ozna ko wa ne.

Pro ce du ry zaj mo wa nia się nie usu nię tym azbe stem na le ży pod da wać re gu lar nej kon -

tro li w ce lu stwier dze nia, czy wy ro by za wie ra ją ce azbest po zo sta ją w do brym sta nie

technicz nym oraz czy sys tem za rzą dza nia i kon tro li prac w ich oto cze niu jest na dal efek -

tyw ny. Je że li stan wy ro bów za wie ra ją cych azbest lub sy tu acja nie po zwa la na ich dal sze

bez piecz ne prze cho wy wa nie, na le ży pod jąć kro ki w ce lu ich usu nię cia.

Pod ję cie de cy zji o roz po czę ciu prac, w trak cie któ rych mo że na stą pić na ra że nie pra -

cow ni ków na dzia ła nie azbe stu lub na ru sze nie ma te ria łów azbe sto wych, za le ca się po prze -

dzić pi sem ną oce ną ry zy ka i za gro żeń zwią za nych z pra ca mi. Oce na ry zy ka

po win na od no sić się do da nej lo ka li za cji, czy li uwzględ niać wszyst kie in for ma cje na jej te -

mat oraz za wie rać oce nę ry zy ka na ra że nia i in for macje o dotychczasowych przypadkach
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narażenia na dzia ła nie azbe stu w po dob nych oko licz no ściach. Oce na ry zy ka po win -

na uwzględ niać ry zy ko po ten cjal ne go na ra że nia na dzia ła nie azbe stu pra cow ni ków oraz

in nych osób w są siedz twie stre fy prac (np. oko licz nych miesz kań ców). Oce ny ta kiej mo żna

do ko nać na pod sta wie do tych cza so wych do świad czeń. Ty po we stę że nia azbe stu od no to -

wa ne przez In spek cję Sa ni tar ną Zjed no czo ne go Kró le stwa (UK He alth and Sa fe ty Exe cu ti -

ve) w sy tu acjach za kła da nia izo la cji, po włok i płyt ocie ple nio wych znaj du ją się

w za łącz ni ku 2. W ta kiej sy tu acji po win no się przy go to wać pi sem ne in struk cje do ka żde go

za da nia (nie kie dy okre śla ne ja ko pi sem ny plan pra cy).

Wa run ki, w któ rych po dej mu je się pra cę z azbe stem stwa rza ją pew ne trud no ści w sy -

tu acjach awa ryj nych, ta kich jak na gła unie ru cha mia ją ca cho ro ba lub zra nie nie pra cow ni -

ka. Do stęp do stre fy prac mo że być ogra ni czo ny (zwłasz cza, je że li pra ce prze bie ga ją w stre fie

izo lo wa nej, por. roz dział 12); ko niecz ność no sze nia ma sek ochron nych mo że ogra ni czać

mo żli wość ko mu ni ka cji mię dzy pra cow ni ka mi. Pro ce du ra po stę po wa nia w sy tu acjach awa -

ryj nych po win na obej mo wać na stę pu ją ce ele men ty dzia łań po dej mo wa nych w re ak cji

na wy pa dek w stre fie pra cy z azbe stem lub za cho ro wa nie:

� licz bę i na zwi ska człon ków ze spo łu ra tun ko we go;

� ozna ko wa nie po zwa la ją ce na roz po zna nie człon ków ze spo łu ra tun ko we go (je że li

wszy scy ma ją na so bie ubra nia ochron ne i ma ski za kry wa ją ce twa rze);

� ka na ły ko mu ni ka cji stre fy izo lo wa nej ze świa tem ze wnętrz nym (zwłasz cza w sy tu -

acjach awa ryj nych);

� miej sca szyb kie go do stę pu do stre fy izo lo wa nej i kie dy po win no się z nich ko rzy -

stać;

� pro ce du ry do stę pu do stre fy izo lo wa nej dla słu żb kry zy so wych;

� roz miesz cze nie wejść awa ryj nych i sprzę tu ra tow ni cze go;

� do kład ny opis pro ce dur oczysz cza nia, któ rych na le ży prze strze gać w przy pad kach

na głe go wej ścia na te ren za mknię ty w sy tu acjach kry zy so wych (np. ko niecz ność

szyb kie go wej ścia do stre fy izo lo wa nej w ce lu udzie le nia po mo cy ran ne mu lub

unie ru cho mio ne mu pra cow ni ko wi).

Pro ce du ry po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych po win ny rów nież okre ślać, ja kie

dzia ła nia na le ży pod jąć w przy pad ku ko niecz no ści ewa ku acji z te re nu bu dyn ku lub stre fy

prac (np. w przy pad ku alar mu po ża ro we go lub bom bo we go) pra cow ni ków w po ten cjal -

nie ska żo nych azbe stem stro jach ochron nych. Pi sem na oce na ry zy ka i in struk cje, np. plan

pra cy po win ny być do stęp ne w miej scu pra cy i uwzględ niać po ten cjal ne sy tu acje alar mo -

we oraz okre ślać od po wied nie dla da nej sy tu acji pro ce du ry i oso by, któ re po win ny przej -

mo wać od po wie dzial ność za ich prze strze ga nie w da nej sy tu acji awa ryj nej.
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5.2 Zalecane zasady
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W przypadku zatrudniania lub sprawowania nadzoru nad osobami, które
w pracy mogą być narażone na szkodliwe działanie azbestu, należy:

� przy go to wać pi sem ną oce nę ry zy ka i plan pra cy dla ka żde go sta no wi -
ska;

� upew nić się, że oce na ry zy ka uwzględ nia cha rak te ry sty kę da nej lo ka li -
za cji i ro dza ju pra cy oraz za wie ra wszyst kie in for ma cje po trzeb ne
do oce nie nia praw do po do bień stwa na ra że nia na dzia ła nie azbe stu;

� upew nić się, że oce na ry zy ka uwzględ nia mo żli wość na ra że nia wszyst -
kich osób znaj du ją cych się w re jo nie prac (np. pra cow ni ków, oko licz nych
miesz kań ców, in nych wy ko naw ców itp.);

� upew nić się, że plan pra cy jest do sta tecz nie szcze gó ło wy i od no si się
do tej okre ślo nej lo ka li za cji i ro dza ju prac;

� uwzględ nić w pla nie wszel kie dzia ła nia przy go to waw cze (czy li przed wy -
dzie le niem stre fy izo lo wa nej);

� za łą czyć przej rzy sty sche mat lo ka li za cji sprzę tu (np. ogro dze nia izo lu -
ją ce go, ko mo ry oczysz cza ją cej/de kon ta mi na cyj nej, urzą dze nia pod trzy -
mu ją ce go pod ci śnie nie, ko ry ta rzy trans por to wych do usu wa nia
od pa dów oraz za bez pie czo ne go po jem ni ka na od pa dy).

� skon sul to wać oce nę ry zy ka i plan pra cy z pra cow ni ka mi po sia da ją cy mi
wie dzę po zwa la ją cą oce nić, czy spo rzą dzo ne za ło że nia są re ali stycz ne;

� upew nić się, że oce na ry zy ka i plan dzia ła nia są do stęp ne w stre fie prac
i w za się gu wszyst kich pra cow ni ków;

� upew nić się, że oce na ry zy ka i plan pra cy zo sta ły wy ja śnio ne pra cow ni -
kom i in nym oso bom za an ga żo wa nym w pra ce;

� w przy pad ku gdy wy ma ga te go pra wo, za gwa ran to wać do star cze nie pi -
sem nej ko pii oce ny ry zy ka i pla nu dzia ła nia od po wied nim or ga nom kon -
tro l nym;

� za łą czyć pro ce du ry po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych (włącz nie
z wy szcze gól nio ny mi w sek cji 5.1).



� w danej stre fie pra cy do stęp na jest spo rzą dzo na dla niej od po wied nia oce -

na ry zy ka na ra że nia na dzia ła nie azbe stu dla pra cow ni ków i in nych osób;

� w stre fie pra cy do stęp ny jest do ku ment za wie ra ją cy szcze gó ło we in struk cje

(plan pra cy);

� ist nie je plan dzia ła nia w sy tu acjach awa ryj nych (np. w ogól nym pla nie pra cy);

� pra cow ni cy po praw nie ro zu mie ją oce nę ry zy ka i plan pra cy;

� oce na ry zy ka i plan pra cy świad czą, że wzię to pod uwa gę su ge stie pra cow-

ni ków.

5.3 Przykład listy kontrolnej dla planu pracy

Krajowy organ kontrolno-organizacyjny może udostępnić instrukcje dotyczące formatu

planu pracy (np. dokument Method statement aide memoire sporządzony przez

odpowiednią komórkę Inspekcji Sanitarnej Zjednoczonego Królestwa – UK HSE Asbestos

Licensing Unit http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/policy/02-03.pdf ). 

Plan pracy może odnosić się do ogólnych informacji nt. metod działania, przy czym

informacje te powinny zostać załączone do dokumentu. Plan pracy powinien zawsze

w pełni opisywać wszystkie cechy charakterystyczne dla danego miejsca i pracy, np.

zawierać plan danego miejsca i opisywać wszystkie możliwe odstępstwa od ogólnych

metod działania.

Li sta kon tro l na dla pla nu dzia ła nia zo sta ła spo rzą dzo na zgod nie z in struk cja mi za war -

ty mi w za łącz ni ku 6 do do ku men tu 1998 ED 815 wy da ne go przez INRS – Fran cu ski In sty tut
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Inspektor pracy powinien stwierdzić, czy:

Osoby podejmujące pracę, w której mogą być narażone na szkodliwe działanie

azbestu, powinny:

� wziąć udział w konsultacji oceny ryzyka i planu działania;

� przekazać sugestie odnośnie do praktycznych aspektów, które mogą wpłynąć

na plan pracy i ocenę ryzyka;

� mieć dostęp do kopii dokumentów oceny ryzyka i planu działania;

� upewnić się, że właściwie rozumieją pisemny plan pracy.



BHP, oraz wspo mnia nym wcze śniej do ku men tem Me thod sta te ment aide me mo ire, spo -

rzą dzo nym przez ko mór kę In spek cji Sa ni tar nej Zjed no czo ne go Kró le stwa.

Po wy ższy przy kład jest jed nym z li sty za gad nień, któ re na le ży włą czyć lub roz wa żyć

przy spo rzą dza niu pla nu pra cy. W za ło że niu li sta po win na obej mo wać wszyst kie za gad nie -

nia zwią za ne z pra ca mi pod le ga ją cy mi obo wiąz ko wi zgło sze nia (opi sa ne w roz dzia le 12).

W przy pad ku prac ob cią żo nych mniej szym ry zy kiem (zgod nie z de fi ni cją z roz dzia łu 11),

plan pra cy mo że być mniej szcze gó ło wy. Tym nie mniej, po wi nien za wie rać wszyst kie ele -

men ty ozna czo ne „*”.

* Stro na ty tu ło wa: 
(Pod lo go wy ko naw cy prac)

� da ta spo rzą dze nia do ku men tu;

� ogól ny ty tuł pro jek tu (usu wa nie azbe stu, her me ty za cja itp.);

� cha rak te ry sty ka wy ro bu za wie ra ją ce go azbest;

� wy ma ga ne upraw nie nia i ze zwo le nia na wy ko ny wa nie prac z azbe stem, da ta i czas

trwa nia pro jek tu;

� da ne oso by kie ru ją cej pra ca mi i na zwi sko/na zwa in sty tu cji lub oso by zle ca ją cej wy -

ko na nie prac;

� do kład ny ad res stre fy prac;

� na zwi sko le ka rza od po wie dzial ne go za opie kę me dycz ną nad pra cow ni ka mi

(w tych kra jach, w któ rych prze pi sy BHP wy ma ga ją obec no ści le ka rza);

� pla no wa na da ta po ja wie nia się wy ko naw cy prac w stre fie pra cy.

* Da ne ad mi ni stra cyj ne:
� wy ko naw ca lub or ga ni za tor prac z wy ro ba mi za wie ra ją cy mi azbest (na zwi sko i da -

ne ad re so we oso by za rzą dza ją cej lub przed sta wi cie la);

� oso by za rzą dza ją cej pra ca mi (te le fon, faks);

� na zwi sko kon sul tan ta od po wie dzial ne go za da ny re jon prac;

� da ne ad re so we la bo ra to rium od po wie dzial ne go za do ko ny wa nie po mia rów w stre -

fie prac;

� pod wy ko naw cy, w szcze gól no ści prac przy go to waw czych;

� li sta ofi cjal nych or ga ni za cji uczest ni czą cych lub za an ga żo wa nych w pro jekt;

* In for ma cje o miej scu pro wa dze nia prac: 
� * lo ka li za cja (np. sklep w cen trum han dlo wym); 

� * ro dzaj prac;

– za pla no wa na ob rób ka, usu wa nie lub/i her me ty za cja; typ(y) azbe stu (np. kro ki -

do lit, chry zo lit itp.);
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– ro dzaj i stan ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, ich ilość i zaj mo wa na przez nie

prze strzeń na ob sza rze ob ję tym pra ca mi;

� * har mo no gram prac obej mu ją cy czas trwa nia (da ty i go dzi ny);

� in for ma cje o pra cow ni kach;

� dzien ny roz kład prac;

� roz kład miejsc o przy pi sa nych funk cjach;

� ozna ko wa nie (ty py ozna czeń, ozna cze nia licz bo we i lo ka li za cje);

� ko ry ta rze trans por to we prze pły wu od pa dów;

� lo ka li za cja ko mór oczysz cza ją cych/de kon ta mi na cyj nych;

� za ple cze so cjal no -ma ga zy no we;

� czyn ni ki przy pi sa ne da nej stre fie prac (od le głość od in nych prac, wy so kie tem pe -

ra tu ry, sys te my wen ty la cji i ogrze wa nia; pra ce wy so ko ścio we itp.).

Czyn ni ki wpły wa ją ce na plan usu wa nia lub her me ty za cji azbe stu:

� ana li za ry zy ka wy ni ka ją ce go z na ra że nia na dzia ła nie azbe stu lub spo wo do wa ne -

go in ny mi czyn ni ka mi wła ści wy mi dla da ne go miej sca prac (np. elek trycz ność, 

gaz, pa ra, ogień, urzą dze nia, pra ce wy so ko ścio we) lub uży wa ny mi ma te ria ła mi

i sprzę tem;

� po mia ry stę że nia włó kien azbe stu w po wie trzu (lub stę że nia włó kien azbe stu)

przed in ter wen cją;

� sza co wa ne praw do po do bień stwo na ra że nia na dzia ła nie azbe stu pod czas usu wa -

nia lub her me ty za cji.

In sta la cja urzą dzeń (bu do wa osło ny itp.) w stre fie prac:

� urzą dze nia dla pra cow ni ków (sa ni tar ne);

� po dział i ozna ko wa nie te re nu;

� od dzia ły wa nie na in ne pra ce pro wa dzo ne w bu dyn ku lub w są siedz twie.

Czyn no ści przy go to waw cze:

� usu nię cie me bli i ma te ria łów;

� przy go to wa nie sie ci za opa trze nio wej i ka na li za cyj nej (sieć elek trycz na, wo da, wen -

ty la cja);

� ada pta cja sys te mów w stre fie prac (alarm prze ciw po ża ro wy, sieć elek trycz na, ga -

zo wa, grzew cza, wen ty la cyj na itp.);

� przy go to wa nie ma te ria łów i sprzę tów do pra cy.

Przy go to wa nie stre fy pra cy z wy ro ba mi azbe sto wy mi:

� wy od ręb nie nie i ogro dze nie stre fy izo lo wa nej (por. roz dział 12);
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� do pro wa dze nie do pod ci śnie nia;

� wstęp ne czysz cze nie stre fy pra cy oraz in sta la cji i wy po sa że nia, usu wa nie lub przy -

kry wa nie tych, któ re nie mo gą być usu nię te;

� wy od ręb nie nie i izo la cja stre fy prac (pro ce du ry za bez pie cza ją ce, ma te ria ły i wyj ścia

awa ryj ne);

� cha rak te ry sty ka wy po sa że nia do pod ci śnie nia i prze ciw py ło we go;

� pró by dym ne sprzę tu, pro ces i kry te ria do pusz czal no ści.

Usu wa nie lub her me ty za cja azbe stu:
� me to dy (wtry sko we, na try sko we, ręcz ne itp.), sprzęt (wtry skar ka, spry ski wacz) i ma -

te ria ły (zwi lża cze, ma te ria ły czysz czą ce itp.),

� ochro na pra cow ni ków (ma ski ochron ne);

� pro ce du ry kon tro li ja ko ści (me to dy pra cy i sku tecz ność za bez pie czeń).

Pla no wa nie czyn no ści kon tro l nych (mo ni to ring i po mia ry):
� plan po bie ra nia pró bek na czas pro wa dze nia prac (por. roz dział 16);

� sys te my mo ni to rin gu i kon tro li sku tecz no ści ogro dze nia;

� plan punk tów po bie ra nia pró bek.

Usu wa nie od pa dów:
� wa run ki prze cho wy wa nia od pa dów azbe sto wych i nie azbe sto wych, pro ce du ry

ma ga zy no wa nia;

� usu wa nie od pa dów, bez piecz ne skła do wa nie na miej scu prac i usu wa nie na skła -

do wi ska, w sto sun ku do któ rych uzy ska no po zwo le nie.

Oczysz cza nie stre fy prac:
� me to dy ope ra cyj ne usu wa nia po kryć i czysz cze nia po wierzch ni;

� me to dy oczysz cza nia ma te ria łów i sprzę tu wy ko rzy sty wa ne go przy pra cy;

� oglę dzi ny i kon tro la czy sto ści. Sys tem utrzy my wa nia pod ci śnie nia. Wy zna cze nie

oso by od po wie dzial nej za sys te my kon tro li.

Przy wró ce nie ob sza ru do nor mal ne go użyt ko wa nia po za koń cze niu prac:
� po bra nie pró bek do wy ko na nia po mia ru na tę że nia włó kien azbe stu w po wie trzu,

wy zna cze nie pla nu po bo ru pró bek i la bo ra to rium od po wie dzial ne go za prze pro -

wa dze nie te stów;

� osta tecz ne usu nię cie urzą dzeń ze stre fy prac.

Opis i cha rak te ry sty ka ma te ria łów i sprzę tu wy ko rzy sty wa ne go w trak cie trwa nia
prac:
� wy po sa że nie pra cow ni ków, m.in. ma ski ochron ne;
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� ko mo ra oczysz cza nia/de kon ta mi na cyj na – ewi den cja wy ni ków te stów spraw dza -

ją cych, czy urzą dze nie nie jest za nie czysz czo ne po po przed nim uży ciu;

� stre fa izo lo wa na i urzą dze nia zwią za ne z izo la cją:

– roz miar stre fy izo lo wa nej;

– urzą dze nia pod trzy mu ją ce pod ci śnie nie (licz ba i wy daj ność, szyb kość wy mia ny

po wie trza);

– osło ny i ślu zy po wietrz ne;

– pod grze wa nie i fil tro wa nie wo dy;

– oświe tle nie;

– urzą dze nia do im pre gna cji lub in ny sprzęt mi ni ma li zu ją cy py le nie;

– sprzęt ra tow ni czy;

� za so by zu ży wal ne (fil try itp.).

Pro ce du ry ra tun ko we w sy tu acjach awa ryj nych:

� eki pa ra tun ko wa; pro ce du ry po stę po wa nia w sy tu acjach o ró żnej wa dze i na tę że -

niu za gro że nia;

� pro ce du ry udzie la nia po mo cy w sy tu acjach awa ryj nych;

� ko mu ni ka cja (wzy wa nie po mo cy w ob rę bie ob sza ru za mknię te go);

� ko or dy na cja z ze wnętrz ny mi słu żba mi kry zy so wy mi.

Pla ny i sche ma ty ob sza ru prac:

� lo ka li za cja stre fy pra cy/stre fy izo lo wa nej w re la cji do in nych re jo nów prac i przed -

się biorstw;

� stre fa izo lo wa na, jej roz miar, kształt oraz lo ka li za cja:

� mo ni to rów i sys te mu te le wi zji prze my sło wej (je że li ist nie je ko niecz ność jej sto so -

wa nia);

� urzą dzeń pod trzy mu ją cych pod ci śnie nie i punk tów wy pusz cza nia po wie trza;

� od ku rza czy prze my sło wych przy sto so wa nych do usu wa nia azbe stu (kla sa py łów H),

� śluz po wietrz nych, ko ry ta rzy trans por to wych do od pro wa dza nia od pa dów, miejsc

do bez piecz ne go prze cho wy wa nia od pa dów (np. skip);

� lo ka li za cja ko mór oczysz cza nia i ko ry ta rzy trans por to wych (je że li ko mo ry oczysz -

cza nia nie ma ją bez po śred nie go po łą cze nia ze stre fą izo lo wa ną) oraz śluz wej ścio -

wych do stre fy izo lo wa nej;

� roz miesz cze nie urzą dzeń i in sta la cji wy ko rzy sty wa nych przy pra cach (np. punk ty

po bo ru po wie trza, wo dy i ener gii elek trycz nej do urzą dzeń oczysz cza nia);

� lokalizacja węzłów czerpania sprężonego powietrza w przypadku korzystania ze

sprężonego powietrza do masek z nawiewem powietrza.
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6. 
Proces decyzyjny

6.1 Konieczne decyzje

Roz dział ten przed sta wia prze bieg pro ce su de cy zyj ne go przy:

� okre śla niu, czy na le ży po zo sta wić wy ro by za wie ra ją ce azbest w do tych cza so wym

miej scu eks plo ata cji (przy za cho wa niu od po wied nich środ ków ostro żno ści, sta łe go

mo ni to rin gu i od po wied nie go za rzą dza nia), czy też zor ga ni zo wać ich usu nię cie;

� oce nie, czy mo żli we jest prze pro wa dze nie prac kon ser wa cyj nych, przy któ rych ry -

zy ko na ra że nia na dzia ła nie azbe stu zmie ści się w gra ni cach „spo ra dycz ne go kon -

tak tu o ma łym na si le niu” – przez co pra ce nie bę dą ob ję te obo wiąz kiem

po wia da mia nia wła ści wych władz.

6.2 Wskazówki do podejmowania decyzji dotyczących wyrobów
zawierających azbest w budynkach

Przed pod ję ciem prac, w trak cie któ rych mo że dojść do kon tak tu z azbe stem na le ży

pod jąć kil ka klu czo wych de cy zji zwią za nych ści śle z pro ce sa mi oce ny ry zy ka i pla no wa nia

prac (roz dział 5). Oce na ry zy ka mo że wpły nąć na ko lej ne wy bo ry w ra mach pro ce su de cy -

zyj ne go, któ ry z ko lei okre śla cel i za war tość pla nów pra cy.

Kil ka czyn ni ków ma istot ne zna cze nie przy po dej mo wa niu de cy zji. W nie któ rych pań -

stwach człon kow skich prze pi sy kra jo we wzy wa ją do jak naj szyb sze go usu wa nia ma te ria -

łów za wie ra ją cych azbest. Do ty czy to zwłasz cza ma te ria łów z „mięk kich” włó kien. In ne

pań stwa człon kow skie ze zwa la ją na po zo sta wia nie wy ro bów za wie ra ją cych azbest w miej -

scu eks plo ata cji pod wa run kiem, że speł nio ne zo sta ną kry te ria od no śnie do wa run ków, lo -

ka li za cji i do stę pu do azbe stu czy li ogól ne go praw do po do bień stwa szko dli we go uwal nia nia

się włó kien azbe sto wych. W kon se kwen cji de cy zja o tym, czy da ne ma te ria ły mo żna za bez -

pie czyć, np. przez po kry cie po wło ką i/lub ogro dze nie, i po zo sta wić w do tych cza so wym

miej scu, mu si uwzględ niać prze pi sy.

Za kon ser wo wa ne, obu do wa ne lub po kry te po wło ką wy ro by za wie ra ją ce azbest, pod le -

ga ją ce prze pi som kra jo wym mo gą być prze cho wy wa ne lub na dal użyt ko wa ne pod wa run -

kiem, że ob ję te są sku tecz nym mo ni to rin giem i za rzą dza niem. In for ma cja o za bez pie -
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czo nych wy ro bach za wie ra ją cych azbest mu si się zna leźć w do ku men ta cji i pla nach bu dyn -

ku, aby ich obec ność uwzględ nia no przy oka zji przy szłych prac re mon to wo -bu dow la nych.

Ko niecz ny jest rów nież sys tem mo ni to ro wa nia ich sta nu tech nicz ne go, za rzą dza nia – np.

utrzy my wa nia ma te ria łów w do brym sta nie.

Sche ma ty A i B ilu stru ją prze bieg pro ce su de cy zyj ne go od mo men tu stwier dze nia, czy

da ny ma te riał za wie ra azbest do pod ję cia de cy zji o tym, czy po wi nien zo stać usu nię ty.

Stwier dze nie obec no ści azbe stu po cią ga za so bą ko niecz ność od po wie dzi na py ta nia, czy

da ny ma te riał:

� jest w do brym sta nie tech nicz nym lub też

� nie na da je się do na tych mia sto wej na pra wy;

� jest ła two do stęp ny (po ten cjal nie na ra żo ny na uszko dze nia przy pad ko we czy też

za mie rzo ne, pod czas gdy brak do stę pu mo że utrud nić i ogra ni czyć mo żli wość usu -

nię cia);

� uszko dzo ny w stop niu więk szym niż po wierzch nio wo (co spra wia, że po ten cjal -

na na pra wa nie za pew ni bez pie czeń stwa);

� uszko dzo ny w stop niu wy klu cza ją cym obu do wa nie lub po kry cie po wło ką (her me -

ty za cję);

� nie na da je się do obu do wa nia lub po kry cia po wło ką (her me ty za cji) z in nych po -

wo dów.

Je że li wy rób nie jest w do brym sta nie tech nicz nym, nie da je się na pra wić, jest ła two

do stęp ny (przez co po ten cjal nie na ra żo ny na dal sze uszko dze nia), uszko dzo ny w znacz nym

stop niu i prak tycz nie nie ist nie je mo żli wość obu do wa nia lub po kry cia go po wło ką, mu si

zo stać usu nię ty. Do ty czy to wszyst kich ty pów ma te ria łów za wie ra ją cych azbest.

Al ter na ty wą do usu nię cia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest jest ich za bez pie cze nie

przez utrzy my wa nie ich w do brym sta nie tech nicz nym lub obu do wa nie i pod da nie re gu -

lar nej kon tro li i czyn no ściom kon ser wu ją cym. Na wet za bez pie czo ne ma te ria ły za wie ra ją ce

azbest, re gu lar nie kon tro lo wa ne i kon ser wo wa ne wy ma ga ją uwzględ nie nia w ogól nych

pla nach re mon to wych. W przy pad ku gdy ich obec ność mo że utrud niać pra ce re mon to -

we, wła ści wą de cy zją mo że być usu nię cie ma te ria łów.

Ma te ria ły azbe sto wo -ce men to we i twar de wy ro by za wie ra ją ce azbest, mo żna po zo -

sta wić w do tych cza so wym miej scu i pod dać re gu lar nej kon tro li, ewi den cji i czyn no ściom

kon ser wu ją cym.

6. PROCES DECYZYJNY
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Sche mat A Prze bieg pro ce su de cy zyj ne go do ty czą ce go ma te ria łów z za war to ścią

azbe stu lub po dej rze wa nych o je go obec ność.
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Czy wyrób 
zawiera azbest?

Jeżeli nie ma pewności,
należy założyć 

obecność azbestu

Decyzja o pozostawieniu
wyrobu w miejscu

eksploatacji. W takim
przypadku, prowadzenie
dokumentacji, konieczne
czynności w przypadku

potencjalnych prac
budowlanych;

monitorowanie 
i utrzymywanie właściwego

stanu technicznego.

Czy przepisy
zezwalają na

pozostawienie wyrobu 
w miejscu ich 

osadzenia?

Czy przepisy pozwalają 
na zabezpieczenie wyrobu 

w miejscu eksploatacji 
(np. obudowanego 

czy pokrytego powłoką)?

Ustalenie 
terminu usunięcia 

wyrobu

Organizacja 
usunięcia wyrobuPor. Schem. B 

Rejestr
wyrobów

niezawierających
azbestu

Czy wyrób
jest w dobrym stanie

technicznym?

tak 

nie 

tak 

tak 

tak 

nie 

nie 

nie 



Schemat B Przebieg procesu decyzyjnego dotyczącego wyrobów zawierających

azbest.
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Decyzja 
o pozostawieniu 

wyrobu w miejscu 
eksploatacji. 

Dokumentacja 
i monitoring. Regularne 

przeglądy dotyczące 
oceny stanu fizycznego

wyrobów

Czy wyrób 
jest w dobrym 

stanie?

Czy uszkodzenie
jest małe 

i powierzchowne?

Czy uszkodzenie 
jest poważne?

Naprawa, obudowanie
lub hermetyzacja.

Ocena ryzyka 
i podjęcie

odpowiednich kroków

Oczyszczenie wyrobów 
z odspojonych włókien, 

a następnie obudowanie 
lub pokrycie powłoką.

Ocena ryzyka i podjęcie
odpowiednich kroków

Czy możliwe jest 
obudowanie 
lub pokrycie 

powłoką ochronną?

Przygotowanie 
usunięcia wyrobów 

zawierających 
azbest. Ocena ryzyka 

i podjęcie 
odpowiednich

kroków

tak 

tak 

tak 

tak 

nie 

nie 

nie 

nie 



6.3 Decyzja o konieczności zgłoszenia prac do organu nadzoru

Oce na ry zy ka sta no wi pod sta wę de cy zji o tym, czy w da nym przy pad ku ro bo ty pod -

le ga ją obo wiąz ko wi zgło sze nia ja ko wią żą ce się z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu. Dy rek -

ty wa 83/477/EWG w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym

z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE, sto su je się do wszyst -

kich pra cow ni ków, któ rzy są lub mo gą być na ra że ni na dzia ła nie py łu za wie ra ją ce go azbest.

Zgod nie z dy rek ty wą 2003/18/WE, pra ce ta kie pod le ga ją obo wiąz ko wi zgło sze nia (od -

po wied nim or ga nom pań stwo wym), a pra cow ni cy po win ni zo stać ob ję ci ewi den cjo no wa -

nym nad zo rem me dycz nym. Dy rek ty wa rów nież na kła da na pra co daw cę obo wią zek

pro wa dze nia do ku men ta cji za wie ra ją cej da ne pra cow ni ków, w któ rej po wi nien on wska -

zać  „ro dzaj i czas trwa nia da nej czyn no ści oraz sto pień na ra że nia po szcze gól nych pra cow -

ni ków”. Te wy ma ga nia mo gą być uchy lo ne je dy nie w okre ślo nych wa run kach. „Je że li

na ra że nie pra cow ni ka jest spo ra dycz ne i o ni skiej in ten syw no ści oraz je że li z wy ni ków oce -

ny ry zy ka ja sno wy ni ka, że do pusz czal na gra ni ca na ra że nia na dzia ła nie azbe stu nie bę dzie

prze kro czo na w po wie trzu w ob sza rze pra cy” wa run ki po wy ższe „mo gą być uchy lo ne, je śli

pra ca obej mu je:

� krót kie, nie wy ko ny wa nie cią gle pra ce kon ser wa cyj ne, w któ rych wy ko rzy stu je się

tyl ko ma te ria ły bez cech kru cho ści;

� usu wa nie bez nisz cze nia nie na ru szo nych ma te ria łów, w któ rych włók na azbe sto -

we są moc no zwią za ne z pod ło żem;

� obu do wy wa nie lub za bez pie cza nie ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, je że li są one

w do brym sta nie;

� mo ni to ro wa nie i kon tro lę at mos fe ry oraz po bie ra nie pró bek w ce lu spraw dze nia,

czy da ny ma te riał za wie ra azbest”.

Sche mat C ilu stru je prze bieg pro ce su de cy zyj ne go okre śla ją ce go, czy da na sy tu acja

speł nia kry te ria uchy le nia wy ma ga nia.

Dy rek ty wa 2003/18/WE okre śla do pusz czal ny po ziom na ra że nia na kon takt z azbe stem

w miej scu pra cy na po zio mie 0,1 włók na/cm3, (śred nia wa żo na w prze li cze niu na 8-go dzin -

ny okres od nie sie nia). Nie któ re pań stwa człon kow skie okre śla ją śred nią wa żo ną dla krót -

sze go cza su (1 lub 4 go dzi ny).

Ist nie ją ró żni ce mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi pod wzglę dem do pusz czal no ści od -

stępstw od po wy ższych za ło żeń oraz ich za kre su. W związ ku z tym ja kie kol wiek ma te ria ły

łam li we – np. po kry cia na try sko we, izo la cje, wy peł nie nia – mu szą być trak to wa ne ja ko pod -

le ga ją ce obo wiąz ko wi po wia do mie nia wła ści wych władz i wy ma ga ją nad zo ru me dycz ne -

go. W od nie sie niu do in nych ma te ria łów na le ży prze pro wa dzić oce nę wa run ków i ry zy ka
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na ra że nia na szko dli we dzia ła nie przed pod ję ciem de cy zji o od stęp stwie od obo wiąz ku po -

wia do mie nia władz.

W przy pad ku prac z twar dy mi ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest, np. wy ro bów azbe -

sto wo -ce men to wych, oce na ry zy ka mu si uwzględ niać ro dzaj i czas trwa nia ro bót. W za -

łącz ni ku 1 po da no stę że nia ty po we dla ró żnych ro dza jów ro bót z udzia łem wy ro bów

azbe sto wo -ce men to wych.

6. PROCES DECYZYJNY
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ re w pra cy mo gą być na ra żo ne na szko -
dli we dzia ła nie azbe stu, lub spra wo wa nia nad zo ru nad ni mi na le ży:

� spo rzą dzić oce nę ry zy ka dla da ne go ro dza ju ro bót;

� pod jąć de cy zję do ty czą cą po stę po wa nia z wy ro ba mi za wie ra ją cy mi
azbest – usu nąć czy po zo sta wić i za bez pie czyć ma te ria ły w miej scu eks -
plo ata cji, a ta kże oce nić, czy na le ży o pra cach po wia do mić wła ści we wła -
dze);

� spo rzą dzić i prze cho wy wać pi sem ną ewi den cję ro dza jów wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest (np. po włok na try sko wych, płyt izo la cyj nych lub ele -
men tów azbe sto wo -ce men to wych) oraz ich sta nu tech nicz ne go (np.
ro dza je uszko dzeń i lo ka li za cja, w mia rę mo żli wo ści z do ku men ta cją fo -
to gra ficz ną);

� prze cho wy wać da ne, któ re słu ży ły ja ko pod sta wa do osza co wa nia praw -
do po dob ne go stę że nia py łu azbe sto we go do oce ny ry zy ka;

� prze cho wy wać do ku men ta cję pro ce su de cy zyj ne go (np. jak od po wie -
dzia no na py ta nia z li sty kon tro l nej);

� za pla no wać pra ce, zor ga ni zo wać po mia ry stę że nia azbe stu w po wie trzu
w przy pad ku gdy wie dza nt. py le nia azbe stu przy pra cach te go ty pu jest
ogra ni czo na.

Osoby podejmujące pracę, w której mogą być narażone na szkodliwe działanie

azbestu, powinny:

� wziąć udział w konsultacji oceny ryzyka uwzględnianej przy wspomnianych

wcześniej procesach decyzyjnych.



Inspektor pracy kontrolujący strefę robót, w której występuje ryzyko narażenia

na szkodliwe działanie azbestu, powinien:

� stwierdzić, czy decyzja o zachowaniu wyrobów z azbestem została oparta

na racjonalnych przesłankach;

� sprawdzić, czy pomiary, na których oparto ocenę ryzyka i zakwalifikowania

prac jako nieobjętych obowiązkiem powiadamiania odpowiednich władz,

rzeczywiście spełniają kryteria wyszczególnione w sekcji 6.3 (np. wyroby, które

nie są łamliwe, nie są zniszczone i są w dobrym stanie technicznym);

� sprawdzić, czy podjęto konieczne kroki w celu bezpiecznego przechowywania

i monitoringu zachowanych materiałów;

� zwe ry fi ko wać in for ma cje, na któ rych opar to oce nę praw do po dob ne go na ra -

że nia pra cow ni ków na dzia ła nie azbe stu, w szcze gól no ści, je że li sza co wa ne

ry zy ko jest ni skie.
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Czy podczas 
pracy dokonywane 
jest monitorowanie 
powietrza  i kontrola

stężenia 
włókien?

Czy narażenie 
pracownika na szkodliwe 
działanie azbestu będzie 
sporadyczne lub o małej 

intensywności?

Praca jest objęta 
obowiązkiem zgłoszenia 

i objęcia nadzorem 
medycznym oraz 

rejestrowania poziomu 
narażenia pracowników 

na oddziaływanie azbestu
(Por. rozdziały 9 i 12)

Czy są to 
krótkotrwałe nieciągłe 
prace konserwacyjne 
z wyrobami bez cech 

kruchości?
Czy prace 

polegają na usunięciu 
nieuszkodzonych 

twardych
wyrobów?

Czy prace polegają 
na obudowaniu 

lub pokryciu powłoką 
(hermetyzacji) wyrobów 

w dobrym stanie 
technicznym?

Spełnia warunki pracy 
niskiego ryzyka i nie jest 

objęta obowiązkiem zgłoszenia.
(Por. rozdziały 9 i 12)

Schemat C Przebieg procesu decyzyjnego dotyczącego konieczności powiadamiania

odpowiednich władz.

Czy z oceny ryzyka 
wynika jasno, że stężenie 

pyłów azbestu w miejscu pracy 
nie przekroczy 

dopuszczalnego poziomu?

tak 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

tak 

tak 

tak 

tak 

tak 



7. 
Szkolenia i informowanie

7.1 Wstęp

Ni niej szy roz dział przed sta wia za gad nie nia, któ re po win ny zna leźć się w pro gra mie

szko leń i od no si się bar dziej szcze gó ło wo do in nych źró deł, zwłasz cza do ra por tu au tor -

stwa D. Bar da (Bard i in., 2001) za wie ra ją ce go szcze gó ło we za le ce nia od no śnie do struk tu -

ry i za war to ści me ry to rycz nej szko le nia nt. po stę po wa nia z wy ro ba mi za wie ra ją cy mi

azbest. Dy rek ty wa 2003/18/WE okre śla na stę pu ją ce wy ma ga nia od no śnie do szko leń: „Pra -

co daw cy za pew nia ją od po wied nie szko le nia dla wszyst kich pra cow ni ków, któ rzy są lub

mo gą być na ra że ni na dzia ła nie py łu za wie ra ją ce go azbest. 1. Szko le nia ta kie mu szą być

pro wa dzo ne w re gu lar nych od stę pach cza su i bez po no sze nia kosz tów przez pra cow ni -

ków. 2. Za war tość me ry to rycz na szko le nia mu si być ła two zro zu mia ła dla pra cow ni ków.

Mu si ono umo żli wiać im zdo by cie nie zbęd nej wie dzy i umie jęt no ści w za kre sie pre wen -

cji i bez pie czeń stwa”.

Zalecenia grupy roboczej komitetu SLIC znajdują się pod adresem:

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/asbestosconf/inforen.pdf 

Za le ce nia w za kre sie szko le nia dla Wiel kiej Bry ta nii znaj du ją się pod na stę pu ją cym ad -

re sem: http://www.hse.gov.uk/abo utus/me etings/alg/li cen ce/04-04.pdf

Szko le nie po win no być pro wa dzo ne w spo sób zro zu mia ły dla słu cha czy (pra co daw -

ców, osób nad zo ru ją cych ro bo ty lub pra cow ni ków) i po win no za wie rać prak tycz ny in struk -

taż w za kre sie ob słu gi wszyst kich sprzę tów. Szko le nie mu si się od by wać w ję zy ku

zro zu mia łym dla pra cow ni ków, zwłasz cza ob co kra jow ców.

W ni niej szym roz dzia le znaj du je się rów nież krót ki pro gram szko le nia wstęp ne go, szko -

le nia po wta rza ją ce go się, re gu lar nych prze glą dów po trzeb szko le nio wych itp. oraz kil ka su -

ge stii do ty czą cych do dat ko wych in for ma cji wzbo ga ca ją cych pro gram szko le nia. Ce lem jest

po in for mo wa nie pra co daw cy o tym, ja kie po trze by szko le nio we pra cow ni ków, osób nad -

zo ru ją cych i sa me go pra co daw cy na le ży za spo ko ić oraz po in for mo wa nie pra cow ni ków

o tym, ja kie szko le nie im przy słu gu je. In for ma cje mo gą rów nież po słu żyć in spek to ro wi

w oce nie niu rze tel no ści i sku tecz no ści szko le nia.

48



7.2 Zawartość merytoryczna szkolenia

7.2.1 W przypadku robót, które mogą wiązać się z ryzykiem kontaktu z azbestem

Szko le nie dla wszyst kich osób za an ga żo wa nych w ro bo ty, w któ rych wy stę pu je ry zy -

ko na ra że nia na szko dli we dzia ła nie azbe stu (pra co daw cy, oso by nad zo ru ją cej, pra cow ni -

ka) po win no obej mo wać na stę pu ją ce te ma ty:

� wła ści wo ści azbe stu i je go wpływ na zdro wie, w tym skut ki pa le nia;

� ty py ma te ria łów lub wy ro bów, któ re mo gą za wie rać azbest i ich naj częst sze za sto -

so wa nia;

� wpływ sta nu tech nicz ne go ma te ria łów lub wy ro bów na po ziom uwal nia nia włó -

kien azbe sto wych;

� po stę po wa nie w kon tak cie z ma te ria ła mi, w przy pad ku któ rych ist nie je po dej rze -

nie, że za wie ra ją azbest.

7.2.2 W przy pad ku ogól nych prac bu dow la nych

Szko le nie to na le ży za pew nić pra cow ni kom, któ rzy mo gą być na ra że ni w pra cy na kon -

takt z azbe stem oraz ich pra co daw cy lub oso bie kie ru ją cej pra cow ni ka mi. Szko le nie po win -

no obej mo wać za gad nie nia wy mie nio ne w sek cji 7.2.1 oraz na stę pu ją ce:

� do stęp ne źró dła in for ma cji o lo ka li za cji wy ro bów za wie ra ją cych azbest (np. w nie -

któ rych pań stwach człon kow skich wy ma ga ne są re je stry roz miesz cze nia wy ro bów

za wie ra ją cych azbest w bu dyn kach);

� przy pad ki na tknię cia się na wy ro by po dej rza ne o za war tość azbe stu, w któ rych na -

le ży nie zwłocz nie wstrzy mać pra ce oraz po in for mo wać od po wied nią oso bę kie -

ru ją cą ro bo ta mi;

� ja kie kro ki na le ży pod jąć w ce lu mi ni ma li za cji ry zy ka na ra że nia na szko dli we dzia -

ła nie azbe stu w sy tu acji, gdy wy rób po dej rza ny o za wie ra nie azbe stu jest w złym

sta nie tech nicz nym lub zo stał przy pad ko wo uszko dzo ny – np. ewa ku ację i za bez -

pie cze nie naj bli ższe go oto cze nia oraz po in for mo wa nie od po wied nich osób;

� dla kie row ni ków i pra co daw ców – jak po twier dzić lub wy eli mi no wać obec ność

azbe stu przez la bo ra to ryj ną ana li zę pró bek.

Szko le nie po win no rów nież obej mo wać po stę po wa nie w sy tu acji awa ryj nej, w któ -

rej po dej rze nie obec no ści azbe stu po ja wia się już po na ru sze niu da ne go ma te ria łu. W ta -

kich przy pad kach szko le nie ma za po biec po gar sza niu sy tu acji przez nie wła ści we dzia ła nia

– jak np. pró by za mia ta nia – lub brak re ak cji przed łu ża ją cy okres na ra że nia na dzia ła nie

azbe stu.
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7.2.3 W przypadku robót o niskim ryzyku narażenia na szkodliwe działanie
azbestu

W przy pad kach gdy ry zy ko na ra że nia pra cow ni ków na szko dli we dzia ła nie azbe stu jest

sza co wa ne ja ko ni skie, czy li speł nio ne są wa run ki opi sa ne w sek cji 6.3, szko le nie po win no

obej mo wać za gad nie nia wy mie nio ne w sek cji 7.2.1 oraz na stę pu ją ce:

� czyn no ści, któ re mo gą pro wa dzić do na ra że nia na dzia ła nie azbe stu;

� zna cze nie sku tecz nej kon tro li w ce lu za po bie ga nia lub mi ni ma li za cji na ra że nia

na szko dli we dzia ła nie py łów azbe stu oraz za po bie ga nia roz prze strze nia nia się ska -

że nia azbe stem;

� bez piecz ne prak ty ki mi ni ma li zu ją ce na ra że nie pra cow ni ków na dzia ła nie azbe stu,

w tym tech ni ki kon tro li, środ ki ochro ny in dy wi du al nej, oce na ry zy ka i pi sem ne in -

struk cje (plan ro bót);

� ro la sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych, do bór wła ści we go ty pu sprzę tu i je go

pra wi dło we sto so wa nie;

� utrzy my wa nie czy sto ści i spraw no ści środ ków ochro ny in dy wi du al nej i sprzę tu

ochron ne go dróg od de cho wych;

� pro ce du ry oczysz cza nia oso bi ste go;

� pro ce du ry awa ryj ne w sy tu acjach ta kich jak przy pad ko we uszko dze nie wy ro bów

za wie ra ją cych azbest, przy pa dek zra nie nia lub za cho ro wa nia pod czas wy ko ny wa -

nia ro bót przy azbe ście;

� za sa dy usu wa nia, od po wied nie go pa ko wa nia od pa dów – po przez za pa ko wa nie

w tor by lub po kry wa nie war stwą izo la cyj ną – eli mi nu ją ce mo żli wość roz prze strze -

nia nia się ska że nia, zna ko wa nie i umiesz cza nie w bez piecz nych po jem ni kach. Trans -

port od pa dów przez upraw nio ne go prze woź ni ka na za twier dzo ne (lub po sia da ją ce

li cen cję) skła do wi sko od pa dów nie bez piecz nych.

Szko le nie pra cow ni ków i kie row ni ków mu si za wie rać za ję cia prak tycz ne, pod czas któ -

rych słu cha cze za po zna ją się z prób ka mi ma te ria łów, wła ści wym uży ciem i kon ser wa cją

sprzę tu oraz za sto so wa niem od po wied nich tech nik. Szko le nie kie row ni ków i pra co daw -

ców po win no rów nież obej mo wać aspek ty praw ne i mo ni to ring prac.

7.2.4 W przy pad ku usu wa nia azbe stu

W przy pad ku szko le nia pra cow ni ków w za kre sie prac pod le ga ją cych obo wiąz ko wi

zgło sze nia (czy li ta kich, w któ rych sza co wa ne ry zy ko prze kra cza kry te ria z sek cji 6.3 – ni skie

ry zy ko i ogra ni czo ny za kres prac), ko niecz ny jest szer szy za kres te ma tycz ny szko le nia. Po -

win no ono obej mo wać za gad nie nia z sek cji 7.2.3 oraz kla sy fi ka cję ro bót i te ma ty zwią za ne

z ro bo ta mi ob ję ty mi obo wiąz kiem zgło sze nia. Szko le nie pra cow ni ków pra cu ją cych
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przy usu wa niu azbe stu po win no obej mo wać za ję cia prak tycz ne, pod czas któ rych do wie -

dzą się oni, jak kon ser wo wać sprzęt do za pew nia nia bez pie czeń stwa (osło ny, środ ki ochro -

ny oso bi stej, sprzęt ochro ny dróg od de cho wych i urzą dze nia oczysz cza nia, prze ciw py ło we

i sprzęt do usu wa nia od pa dów).

Te ma ty wy mie nio ne w sek cjach 7.2.1 i 7.2.3 po win ny być roz wi nię te w na stę pu ją cy

spo sób:

� W ce lu pod kre śle nia zna cze nia za po bie ga nia i mi ni ma li za cji na ra że nia na dzia ła nie

azbe stu, szko le nie w za kre sie wpły wu azbe stu na zdro wie po win no za wie rać in for -

ma cje na te mat za le żno ści mię dzy na ra że niem na dzia ła nie azbe stu i ry zy kiem za -

cho ro wa nia;

� Szko le nie w za kre sie ty pów pro duk tów, któ re mo gą za wie rać azbest, po win no za -

wie rać szcze gó ło wą cha rak te ry sty kę pro duk tów pod ką tem jej wpły wu na spo sób

ich usu wa nia;

� Te mat bez pie czeń stwa pra cy po wi nien być roz sze rzo ny o na stę pu ją ce za gad nie nia:

– wła ści we pla no wa nie ro bót, włącz nie z od po wied nim roz mie sze niem urzą dzeń

ta kich jak ślu zy, ko mo ry de kon ta mi na cyj ne, naj krót szej bez piecz nej dro gi prze -

no sze nia od pa dów do szczel ne go kon te ne ra;

– od po wied nia i wy star cza ją ca oce na ry zy ka uwzględ nia ją ca wszyst kie aspek ty

pra cy oraz szcze gó ło wy plan ro bót;

– przy go to wa nie miej sca ro bót przed wy od ręb nie niem stre fy izo lo wa nej; włącz -

nie ze wstęp nym czysz cze niem je że li ist nie je ta ka ko niecz ność;

– prze szko le nie prak tycz ne w za kre sie kon struk cji osło ny, do dat ko we za bez pie -

cze nie pod ło gi i new ral gicz nych punk tów. Za pew nie nie do stę pu do ca łej struk -

tu ry w ce lu czysz cze nia, za po bie że nie ewen tu al ne mu zbie ra niu się od pa dów.

Ślu zy wej ścio we, ślu zy do od pa dów, mo ni to ry (ka me ra prze my sło wa, tam gdzie

to ko niecz ne) urzą dze nia pod trzy mu ją ce pod ci śnie nie, do stęp do fil trów na wy -

pa dek ko niecz no ści ich wy mia ny, pod łą cze nia do źró deł za si la nia po za stre fą

izo lo wa ną – do stęp na wy pa dek ko niecz no ści zmia ny bez piecz ni ków;

– utrzy ma nie po rząd ku w stre fie pra cy (sku tecz ność sys te mu wen ty la cji – urzą -

dze nie pod trzy mu ją ce pod ci śnie nie, szczel ność osło ny izo la cyj nej, re gu lar ne kon -

tro le itp.), zwró ce nie uwa gi na ko niecz ność prze pro wa dze nia prób dym nych

przed roz po czę ciem prac;

– prak tycz ne me to dy usu wa nia azbe stu przy mi ni mal nym py le niu, tech ni ki ogra -

ni cza nia py le nia ta kie jak de mon taż na mo kro, na tych mia sto we pa ko wa nie 

w ce lu ochro ny przed osa dza niem się py łu (na ubra niu lub sprzę cie) oraz – w przy -

pad ku kie row ni ków – jak mo ni to ro wać sku tecz ność sto so wa nych tech nik;

7. SZKOLENIA I INFORMOWANIE

51



– oczyszczanie strefy robót, śluz i urządzeń higieny osobistej; czyszczenie od góry

do dołu;

– skuteczna komunikacja (również pomiędzy strefą prac i otoczeniem);

– powtórne czyszczenie w przypadku negatywnych wyników sprawdzianu

oczyszczenia terenu;

– procedury czyszczenia i demontażu osłony.

� Szkolenie dotyczące sprzętu ochronnego dróg oddechowych powinno

zawierać również omówienie następujących zagadnień:

– nadciśnieniowy sprzęt ochrony dróg oddechowych lub/i sprzęt ochrony

z nawiewem powietrza;

– konserwacja i czyszczenie sprzętu ochronnego dróg oddechowych;

– konieczność sprawdzenia, czy maska pasuje do twarzy i znajomość czynników

mogących wpłynąć na dopasowanie do twarzy, jak sprawdzać, testować

i używać masek oraz jak je czyścić i konserwować;

– różne rodzaje sprzętu ochronnego dróg oddechowych, ich zalety i ograniczenia;

– procedury w sytuacjach awarii zasilania lub dopływu powietrza do maski

podczas pracy;

– możliwe ograniczenia (np. widoczności) i trudności w stosowaniu sprzętu

ochronnego dróg oddechowych.

� Szkolenie w zakresie procedur w sytuacjach awaryjnych powinno obejmować

następujące zagadnienia:

– udzielanie pomocy w przypadku zranienia lub zachorowania w strefie prac;

– ewakuacja w sytuacji awaryjnej (np. pożaru);

– awarie zasilania lub sprzętu (podciśnienie, maski itp.);

– wykrycie przecieku w osłonie;

– przerwa w dopływie wody do urządzeń sanitarnych.

� Szko le nie w za kre sie pro ce dur oczysz cza nia pra cow ni ków po win no obej mo -

wać na stę pu ją ce za gad nie nia:

– ko rzy sta nie ze śluz, wej ście/wyj ście ze stre fy prac do urzą dzeń oczysz cza nia,

przy czym urzą dze nie mo że być bez po śred nio po łą czo ne ze stre fą lub od dziel ne;

– wy mia na sprzę tu ochro ny oso bi stej, ko rzy sta nie z prysz ni ców, po zo sta wia nie

ubrań w stre fie pra cy;

– utrzy my wa nie po rząd ku w ko mo rach oczysz cza nia;

– pro ce du ry oczysz cza nia w sy tu acji awa ryj nej i ewa ku acji.

� wła ści we sto so wa nie i kon ser wa cja urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych przy usu wa niu

azbe stu;
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� in ne po ten cjal ne czyn ni ki za gro że nia, np. usu wa nie azbe stu w wy so kich tem pe ra -

tu rach, pra ce na wy so ko ści, in sta la cja i uży wa nie sprzę tu uła twia ją ce go do stęp

do stre fy prac na du żej wy so ko ści;

� usu wa nie od pa dów:

– pro ce du ry pa ko wa nia od pa dów;

– szczel ne za mknię cie (np. pa ko wa nie w tor by i/lub za wi ja nie);

– zna ko wa nie;

– bez piecz ny trans port ze stre fy przez ślu zy do za bez pie czo ne go miej sca skła do -

wa nia;

– trans port od pa dów przez upraw nio ne go prze woź ni ka na za twier dzo ne skła do -

wi sko od pa dów;

– ewi den cję trans por tu od pa dów na miej sce skła do wa nia, np. li sty prze wo zo we.

W przy pad ku pra cow ni ków, któ rych obej mu je obo wią zek nad zo ru me dycz ne go, szko -

le nie po win no obej mo wać:

� wy mo gi do ty czą ce ba dań, rów nież cel i zna cze nie ba da nia (wię cej in for ma cji w roz -

dzia le 19) oraz ko niecz ność po sia da nia za świad czeń po twier dza ją cych od by cie 

ba dań;

� in for ma cje i za le ce nia, któ re pra cow nik mo że otrzy mać po ba da niu me dycz nym.

W przy pad ku osób kie ru ją cych pra ca mi i pra co daw ców szko le nie po win no rów nież

obej mo wać:

� sku tecz ne pla no wa nie;

� in spek cje i te sto wa nie sprzę tu (np. ko mór de kon ta mi na cyj nych, osło ny stre fy izo -

lo wa nej, urzą dzeń prze ciw py ło wych itp.);

� kon tro lę w trak cie trwa nia prac;

� mo ni to ring sku tecz no ści tech nik kon tro li py le nia;

� oce nę na bie żą co kwa li fi ka cji i po trzeb szko le nio wych pra cow ni ków;

� pro wa dze nie ewi den cji oraz

� ko niecz ność ob ję cia spe cjal nym nad zo rem no wych pra cow ni ków.

Wraz ze szko le niem nt. prak tycz nych aspek tów nad zo ru nad pra ca mi, oso by kie ru ją ce

pra cow ni ka mi i pra co daw cy po win ni zo stać prze szko le ni w za kre sie za gad nień wy szcze -

gól nio nych w roz dzia łach 5 i 6, czy li:

� spo rzą dza nia oce ny ry zy ka na ra że nia pra cow ni ków i in nych osób na szko dli we dzia -

ła nie azbe stu oraz pla nu pra cy:
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� pra wo daw stwa i prze pi sów do ty czą cych oma wia nej dzie dzi ny;

� ro li i obo wiąz ków kie row ni ka prac i pra co daw cy.

Szko le nie wszyst kich pra cow ni ków bio rą cych udział w usu wa niu azbe stu po win no wy -

ja śniać za sa dy po mia ru za war to ści py łu azbe sto we go w po wie trzu i te stów czy sto ści te re -

nu, któ re zo sta ną prze pro wa dzo ne pod czas i po za koń cze niu prac zwią za nych z usu wa niem

wy ro bów z za war to ścią azbe stu (por. roz dział 16).

7.3 Program szkolenia – podział kompetencji
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W przy pad ku za trud nia nia lub spra wo wa nia nad zo ru wo bec osób, któ re mo -
gą być na ra żo ne na szko dli we dzia ła nie azbe stu, na le ży:
� za pew nić pra cow ni kom omó wio ne po wy żej szko le nie wstęp ne przed

roz po czę ciem prac;
� za pew nić pra cow ni kom szko le nia po wtó rze nio we przy naj mniej raz w ro -

ku, a w przy pad ku zmia ny pro ce dur lub ro dza ju pra cy, do ku men to wa nia
ocen sy tu acji;

� zor ga ni zo wać szko le nia dot. wy ko ny wa nia po szcze gól nych za dań,
zwłasz cza je że li da na pra ca za wie ra nie ty po we ele men ty;

� za gwa ran to wać prze pro wa dze nie szko le nia przez upraw nio ną oso bę
lub or ga ni za cje po sia da ją cą kwa li fi ka cje w za kre sie wła ści wych pro ce -
dur i prak tyk w pra cach z azbe stem oraz od po wied nie umie jęt no ści dy -
dak tycz ne;

� za pew nić prze szko le nie ka żde go pra cow ni ka w zro zu mia łym dla nie go
ję zy ku;

� udo stęp nić ewi den cję ukoń czo nych szko leń wszyst kim pra cow ni kom
w stre fie pra cy;

� za pew nić wła ści wy nad zór w stre fie pra cy, zwłasz cza nad zór nad pra -
cow ni ka mi, któ rzy nie daw no ukoń czy li szko le nie.

Oso by po dej mu ją ce pra cę, w któ rej mo gą być na ra żo ne na szko dli we dzia ła nie

azbe stu, po win ny:

� zo stać od po wied nio prze szko lo ne przed roz po czę ciem prac;



� czy w przy pad ku wszyst kich pra cow ni ków w da nym miej scu pra cy do stęp ne

są za świad cze nia o od by tym prze szko le niu;

� czy dla wszyst kich pra cow ni ków w da nym miej scu pra cy jest do stęp na do ku -

men ta cja cy klicz nej oce ny pod ką tem po trze by szko le nia po wtó rze nio we go;

� czy szko le nie pra cow ni ków po cho dzą cych z in nych kra jów od by ło się w zro -

zu mia łym dla nich ję zy ku (ję zy kach);

� czy szko le nie prze pro wa dzi ła upraw nio na pla ców ka szko le nio wa lub oso ba

o od po wied nich kom pe ten cjach.

7.4 Informowanie

W przy pad ku wszel kich prac, w któ rych pra cow ni cy są lub mo gą być na ra że ni na szko -

dli we dzia ła nie py łów azbe sto wych, dy rek ty wa w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry -

zy kiem zwią za nym z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu w miej scu pra cy 83/477/EWG,

zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE sta no wi, że pra cow ni kom i ich przed sta wi cie lom przy -

słu gu je pra wo otrzy my wa nia sto sow nych in for ma cji do ty czą cych:

� za gro że nia zdro wia wy ni ka ją ce go z na ra że nia na dzia ła nie py łu po cho dzą ce go

z azbe stu lub ma te ria łów za wie ra ją cych azbest;

� ist nie nia usta wo wych do pusz czal nych war to ści oraz po trze by mo ni to ro wa nia 

po wie trza;

� wy ma gań hi gie nicz nych, łącz nie z po wstrzy my wa niem się od pa le nia;

� podejmowania środków ostrożności w związku z noszeniem i używaniem

ochronnego sprzętu i ubrania;

� specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie azbestu.

Choć powyższe zagadnienia znajdują się w omówionym wcześniej programie

szkolenia, informacje na ich temat powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu

w zakładzie pracy, np. w formie plakatów, obwieszczeń lub ulotek.
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� pod le gać re gu lar nym oce nom w ce lu stwier dze nia ewen tu al nej po trze by

szko le nia po wtó rze nio we go (przy nam niej raz w ro ku) lub w przy pad ku istot -

nych zmian w cha rak te rze pra cy;

� po in for mo wać pra co daw cę o ewen tu al nej ba rie rze ję zy ko wej utrud nia ją cej

zro zu mie nie szko le nia (np. czy pra co daw ca wie, ja kim ję zy kiem po słu gu je się

pra cow nik?).

Inspektor pracy powinien sprawdzić:



8. 
Sprzęt

8.1 Sprzęt

Na le ży za pew nić do stęp do od po wied nie go sprzę tu; w ni niej szej czę ści omó wio no

pod sta wo wy sprzęt ko niecz ny do wy ko na nia więk szo ści za dań. Sprzęt po wi nien być w do -

brym sta nie tech nicz nym, w związ ku z czym na le ży prze strze gać za sad je go kon ser wa cji

opi sa nych w sek cji 8.3.

8.1.1 Pra ce ob cią żo ne nie wiel kim ry zy kiem – nie pod le ga ją ce obo wiąz ko wi
zgło sze nia

Sprzęt prze zna czo ny do prac ob cią żo nych nie wiel kim ry zy kiem, czy li ta kich, któ re nie

pod le ga ją obo wiąz ko wi zgło sze nia, jed na kże zwią za nych z azbe stem, za wie ra na stę pu-

ją ce po zy cje:

� ma te ria ły słu żą ce do wy dzie le nia te re nu, na któ rym pro wa dzo ne są pra ce (ta śmy,

ba rie ry, ozna cze nia, zna ki ostrze gaw cze);

� ma te ria ły słu żą ce do ochro ny przed kon ta mi na cją (fo lia po li ety no wa o gru bo ści 125

μm i 250 μm [okre śla na też ja ko fo lia o gru bo ści 500 i 1000], drew no, pla stik lub

me ta lo we ele men ty ram);

� prze wo dy dym ne, prze zna czo ne do kon tro li szczel no ści nie wiel kich po jem ni ków;

� sprzęt ochro ny in dy wi du al nej (np. kom bi ne zo ny jed no ra zo we go użyt ku, zmy wal -

ne obu wie) oraz sprzęt ochro ny dróg od de cho wych (np. jed no ra zo wy sprzęt ochro -

ny dróg od de cho wych prze zna czo ny do pra cy z azbe stem – pół ma ski EN 149 ty pu

FF P3 lub EN 405, umo żli wia ją ce spraw dze nie do pa so wa nia do twa rzy i re gu lar ną

wy mia nę fil trów);

� od ku rzacz ty pu H, np. od ku rzacz z fil trem HE PA (High Ef fi cien cy Par ti cu la te Air), fil -

try py łu o wy so kiej wy daj no ści, speł nia ją ce mię dzy na ro do we nor my wy ma ga ne

przy pra cy z azbe stem;

� urzą dze nia prze chwy tu ją ce pył, np. prze wód wen ty la cyj ny pod łą czo ny do od ku -

rza cza ty pu H, od sy sa ją cy pył po wsta ją cy w trak cie wier ceń itp.;
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� od po wied nie po jem ni ki na od pa dy azbe sto we (np. wła ści wie ozna ko wa ne wor ki

pla sti ko we);

� sprzęt i ma te ria ły eks plo ata cyj ne prze zna czo ne do sprzą ta nia (na wi lżo ne szmat ki,

szmat ki za trzy mu ją ce pył, hy dro dy na micz ny [bez po wietrz ny] roz py lacz wod ny);

� za bez pie czo ne miej sce skła do wa nia okre ślo nej ilo ści od pa dów;

� urzą dze nia sa ni tar ne do oso bi ste go użyt ku (urzą dze nia po zwa la ją ce na zmy cie za -

nie czysz czeń – naj lep szym roz wią za niem jest prysz nic); miej sca prze zna czo ne

do prze cho wy wa nia odzie ży ro bo czej i ochron nej, od dzie lo ne od sza fek na odzież

co dzien ną (patrz sek cja 8.1.2, w któ rej omó wio no sprzęt do oso bi ste go oczysz cza -

nia, prze zna czo ny do pod le ga ją cej obo wiąz ko wi zgło sze nia pra cy z azbe stem);

� ma te ria ły eks plo ata cyj ne do oso bi ste go oczysz cza nia (żel pod prysz nic, szczot ki

do rąk, ręcz ni ki);

� urzą dze nia do fil tro wa nia wo dy.

8.1.2 Do dat ko wy sprzęt wy ma ga ny w przy pad ku prac pod le ga ją cych obo wiąz -
ko wi zgło sze nia

W przy pad ku pod le ga ją cych obo wiąz ko wi zgło sze nia prac zwią za nych z azbe stem ko -

niecz ne są ta kże:

� w peł ni za mknię ta osło na (fo lia prze my sło wa roz pię ta na ra mie, ge ne ra tor pod-

ci śnie nia wraz z re je stra to rem war to ści ci śnie nia; jed no z państw człon kow skich

okre śla pa ra me try re je stra to ra war to ści ci śnie nia, ge ne ru ją ce go cią gły od czyt);

� osło na po win na być wy po sa żo na w okien ka lub ob wód ka me ry prze my sło wej

umo żli wia ją cy do zo ro wa nie pra cow ni ków i pra cy bez ko niecz no ści wcho dze nia

do wnę trza osło ny;

� wła ści we oświe tle nie (prze no śne źró dła świa tła, któ re mo żna czy ścić, od po wied -

nie dla wa run ków pa nu ją cych we wnątrz osło ny);

� ge ne ra tor dy mu do kon tro li szczel no ści du żych osłon;

� ma ski o wy so kiej wy daj no ści, okry wa ją ce ca łą twarz (kon tro la do pa so wa nia sprzę -

tu chro nią ce go dro gi od de cho we do twa rzy po szcze gól nych pra cow ni ków) lub

apa ra ty od de cho we;

� sprzęt ochro ny in dy wi du al nej (kom bi ne zo ny jed no ra zo we go użyt ku i ła twe do my -

cia obu wie);

� blok oczysz cza nia z mo żli wo ścią cał ko wi te go oczysz cze nia, z re gu lo wa nym, ogrze -

wa nym prysz ni cem i wy dzie lo ną czę ścią prze zna czo ną do prze cho wy wa nia czy -

stej odzie ży i usu wa nia za nie czysz czo nych ubio rów ro bo czych jed no ra zo we go

użyt ku. Ko niecz ny jest cer ty fi kat po twier dza ją cy, że jed nost ka zo sta ła skon tro lo wa -
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na i uwol nio na od za nie czysz czeń przed umiesz cze niem w miej scu pro wa dze nia

prac. Co naj mniej je den prysz nic (blok oczysz cza nia) po wi nien przy pa dać na czte -

rech pra cow ni ków ma ją cych kon takt z azbe stem;

– fil tro wa nie ście ków za po bie ga roz prze strze nia niu się azbe stu;

– do bre prak ty ki (obo wią zu ją ce w czę ści państw człon kow skich) na ka zu ją po sia -

da nie pię ciu prze dzia łów prysz ni co wych, po dwie ka bi ny w ka żdym (w sek -

cji 12.4 umiesz czo no dia gram ilu stru ją cy układ i wła ści we użyt ko wa nie urzą dzeń

oczysz cza nia). Sys tem z pię cio ma prze dzia ła mi prysz ni co wy mi prze zna czo ny

jest dla pra cow ni ków no szą cych szczel ne, wo do od por ne kom bi ne zo ny, oczysz -

cza ne pod prysz ni cem. Po zdję ciu oczysz czo nych kom bi ne zo nów, któ re na stęp -

nie prze cho wy wać mo żna w głów nym po miesz cze niu, pra cow nik ko rzy sta

z ko lej ne go prze dzia łu prysz ni co we go. Sze ro ko sto so wa ną i do pusz czal ną al -

ter na ty wą jest ko rzy sta nie z jed nost ki umo żli wia ją cej trój stop nio we oczysz cza -

nie, z prysz ni cem po mię dzy „eta pem czy stym” a „eta pem za nie czysz czo nym”;

sys tem ten jest od po wied ni dla pra cow ni ków ko rzy sta ją cych z jed no ra zo wych

kom bi ne zo nów;

– wen ty la cja z za sto so wa niem fil tra HE PA po le ga na wy mu sze niu prze pły wu po -

wie trza (po przez sys tem krat) z czę ści czy stej do czę ści za nie czysz czo nej blo ku

oczysz cza nia. Po szcze gól ne sek cje blo ku od dzie lo ne są drzwia mi wy po sa żo ny -

mi w ele men ty sa mo za my ka ją ce. Je że li tem pe ra tu ra oto cze nia jest ni ska, część

czy sta po win na być ogrze wa na w ce lu za pew nie nia od po wied nich wa run ków

dla osób ko rzy sta ją cych z prysz ni ca i prze bie ra ją cych się;

� gene ra tor pod ci śnie nia (wen ty la tor wy cią go wy z wy so ko spraw nym od py la czem

HE PA) w ce lu utrzy my wa nia wen ty la cji we wnątrz osłon, z urzą dze niem do zo ru ją -

cym utrzy my wa nie wy ma ga nej war to ści ci śnie nia. Naj lep sze prak ty ki (okre ślo ne

w jed nym z państw człon kow skich) na ka zu ją za sto so wa nie urzą dze nia pro wa dzą -

ce go cią gły za pis (np. wy kaz zmian ci śnie nia za re je stro wa ny na ta śmie pa pie ro wej).

Jed no z państw człon kow skich wy ma ga, by ge ne ra to ry pod ci śnie nia by ły zgod ne

z kra jo wą nor mą ja ko ści (Bri tish Stan dards In sti tu tion; PAS 60 Part 2 – Bry tyj ski Urząd

Stan da ry za cji, nor ma PAS 60 część 2);

� jed no z państw człon kow skich za le ca, by w przy pad ku pra cy pod le ga ją cej obo -

wiąz ko wi zgło sze nia (roz dział 12), sto so wać agre gat awa ryj ny, za pew nia ją cy za si la -

nie klu czo wych urzą dzeń elek trycz nych (wen ty la cja po miesz czeń, w któ rych

utrzy my wa ne jest pod ci śnie nie, oświe tle nie i in ny sprzęt elek trycz ny oraz od po -

wied nie zbior ni ki za sob ni ko we za pew nia ją ce wo dę ko niecz ną do za bie gów oczysz -

cza nia), szcze gól nie, je śli pra ca po le ga na usu wa niu ma te ria łów zawierających słabo
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związany azbest (urzą dze nie to mo gą ob słu gi wać wy łącz nie od po wied nio prze -

szko le ni, kom pe tent ni pra cow ni cy);

� sprzęt do prze chwy ty wa nia py łu, w ce lu wstrzy ki wa nia wo dy do warstw izo la cyj -

nych za wie ra ją cych azbest przed przy stą pie niem do ich usu wa nia, a ta kże zwi lża -

nia po wierzch ni ma te ria łów, któ rych skład ni kiem jest azbest;

� bez piecz ne prze cho wy wa nie okre ślo nych ilo ści od pa dów azbe sto wych.

Po wy ższa li sta nie jest wy czer pu ją ca – wska zu je je dy nie za kres sprzę tu ko niecz ne go

do za pew nie nia ochro ny przed dzia ła niem azbe stu. Ko niecz ne bę dą rów nież in ne urzą dze -

nia (np. ga śni ce i ap tecz ki).

8.2 Do bór i za sto so wa nie sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych

8.2.1 Do bór sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych

Dy rek ty wa 2003/18/WE sta no wi, że je że li pro wa dzo ne pra ce (re mont, bie żą ca kon ser -

wa cja, usu nię cie lub roz biór ka) mo gą spo wo do wać emi sję azbe stu o stę że niu prze kra cza -

ją cym okre ślo ny li mit (patrz war tość po da na w sek cji 6.3), zle ce nio daw ca po dej mu je ta kże

in ne kro ki zmie rza ją ce do ochro ny pra cow ni ków, w tym, jak na stę pu je: „wy po sa że nie pra -

cow ni ków w od po wied nie ma ski ochron ne oraz in ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re

mu szą być przez nich uży wa ne”. W związ ku z tym na le ży do brać wła ści wą odzież ochron -

ną, w opar ciu o oce nę stop nia za gro że nia (roz dział 5). Wska zów ki do ty czą ce do bo ru, eks -

plo ata cji i kon ser wa cji urzą dzeń ochro ny dróg od de cho wych za wie ra nor ma EN 529.

Do bór na le ży pro wa dzić zgod nie z na stę pu ją cy mi za sa da mi:

� stę że nie we wnątrz osło ny twa rzy na le ży utrzy my wać na naj ni ższym mo żli wym po -

zio mie, w żad nym ra zie nie mo że ono prze kro czyć li mi tu na ra że nia okre ślo ne go

dla azbe stu, a sprzęt mu si być od po wied ni dla pra cow ni ka oraz wa run ków pra cy,

na le ży też uwzględ nić:

– ro dzaj pra cy, np. ewen tu al ny, wy ma ga ny za kres ru chów, a ta kże wszel kie prze -

szko dy lub ogra ni cze nia;

– wa run ki w miej scu pra cy, np. do god ność do stę pu i po ru sza nia się po te re nie;

– wy mia ry twa rzy pra cow ni ka;

– stan zdro wia pra cow ni ka;

– okres, przez któ ry pra cow nik bę dzie mu siał no sić ma skę;

– wy go dę z uwzględ nie niem wa run ków miej sca pra cy – czy pra cow ni cy bę dą uży -

wać sprzę tu we wła ści wy spo sób i tak dłu go, jak jest to ko niecz ne.
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Jed no z państw człon kow skich for mu łu je na stę pu ją ce za le ce nia:

� sto so wa nie jed no ra zo we go sprzę tu ochron ne go dróg od de cho wych (EN FF P3)

na le ży ogra ni czyć do sy tu acji, w któ rych stę że nia nie prze kra cza ją dzie się cio krot -

nej war to ści li mi tu na ra że nia, a ta ostat nia bę dzie naj praw do po dob niej sto sun ko -

wo krót ko trwa ła. Ela stycz ność ma ski zwięk sza wy go dę no szą ce go, jed na kże sprzy ja

jej de for ma cji – szcze gól nie, gdy pra ca od by wa się w trud nych wa run kach – co

mo że po wo do wać nie szczel no ści w miej scach, w któ rych ma ska po win na przy le -

gać do twa rzy;

� pół ma ska wy po sa żo na w filtr P3 za pew nia nie co lep szą ochro nę niż jed no ra zo we

urzą dze nia ochro ny dróg od de cho wych, a to ze wzglę du na bar dziej nie za wod ne

roz wią za nie za sto so wa ne w czę ściach przy le ga ją cych do twa rzy;

� przy dłu ższych lub cię ższych pra cach lep sze efek ty da je za sto so wa nie urzą dzeń

ochro ny dróg od de cho wych wy po sa żo nych w nie za le żne za si la nie (kap tu ry lub

blu zy) z fil trem P3;

� je że li stę że nia mo gą prze kro czyć pięć dzie się cio krot ną war tość li mi tu na ra że nia, na -

le ży sto so wać peł ne ma ski (lub kom bi ne zo ny) ze sprę żo nym po wie trzem (okre śla -

ne mia nem apa ra tów od de cho wych ze sprę żo nym po wie trzem).

Wiel ka Bry ta nia udo stęp nia ta be la rycz ne ze sta wie nia środ ków ochron nych, któ re

mo żna do bie rać od po wied nio do sy tu acji, aby za pew nić naj lep szą ochro nę; patrz ta be -

le 3 i 4. Z ze sta wie nia środ ków ochron nych przed sta wio ne go w ta be lach wy ni ka, że jed -

no ra zo we re spi ra to ry zgod ne z nor mą EN FF P3 nie za pew nia ją wy star cza ją cej ochro ny,

gdy stę że nia prze kra cza ją dwu dzie sto krot ną war tość li mi tu na ra że nia. Apa ra ty od de cho -

we ze sprę żo nym po wie trzem (lub nie za le żne apa ra ty od de cho we) na le ży sto so wać, gdy

stę że nia prze kra cza ją czter dzie sto krot ną war tość li mi tu na ra że nia.

Spraw ność dzia ła nia urzą dzeń ochron nych twa rzy (osło ny z fil tra mi, peł ne ma ski i pół -

ma ski) za le ży w du żym stop niu od ści słe go przy le ga nia kra wę dzi ma ski do skó ry pra cow -

ni ka. Po nie waż kształ ty ludz kich twa rzy są bar dzo ró żne, jest ma ło praw do po dob ne, aby

je den roz miar lub typ urzą dze nia ochro ny dróg od de cho wych pa so wał na ka żde go pra -

cow ni ka. W związ ku z tym wa żne jest, by:

� kon tro la do pa so wa nia do twa rzy sta no wi ła część pro ce su do bo ru naj wła ściw sze -

go sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych;

� w pro ce sie do bo ru urzą dzeń ochro ny dróg od de cho wych na le ży kon sul to wać się

z oso ba mi, dla któ rych są prze zna czo ne, po nie waż zwięk sza to praw do po do bień -

stwo wła ści we go do pa so wa nia urzą dzeń oraz ich ak cep ta cji i wła ści we go użyt ko -

wa nia przez pra cow ni ków.
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Kon tro la do pa so wa nia i kon sul ta cje z użyt kow ni ka mi mo gą być ob wa ro wa ne prze pi -

sa mi lub wy tycz ny mi obo wią zu ją cy mi w ca łym kra ju. 

Bro dy, ba ki, a na wet wi docz ny, kil ku dnio wy za rost mo gą utrud nić szczel ne przy le ga -

nie ma ski do twa rzy. Pra cow ni cy ma ją cy za rost wy ma ga ją sprzę tu, któ re go sku tecz ność

nie jest uza le żnio na od szczel no ści przy le ga nia do twa rzy (np. kap tu ra/blu zy z wy mu szo -

nym obie giem po wie trza). Rów nież oku la ry unie mo żli wia ją szczel ne przy le ga nie ma ski

do twa rzy. Ist nie ją jed nak peł ne ma ski, któ re po zwa la ją na za mo co wa nie spe cjal nych

ramek od stro ny we wnętrz nej. Dy rek ty wa 2003/18/WE sta no wi też, że przy no sze niu

urządzeń ochro ny dróg od de cho wych „nie mo że to być sy tu acja sta ła i mu si być ogra ni -

czo na do ab so lut ne go mi ni mum w od nie sie niu do ka żde go pra cow ni ka. W trak cie prac,

któ re wy ma ga ją uży wa nia wspo mnia nych środ ków ochro ny, zgod nie z kra jo wy mi prze -

pi sa mi i prak ty ką za pew nio ne bę dą prze rwy w pra cy od po wied nie do wa run ków fi zycz -

nych i kli ma tycz nych oraz, tam gdzie ma to za sto so wa nie, po kon sul ta cji z pra cow ni ka mi

i/lub ich przed sta wi cie la mi”.

Tabela 3 
Typy urządzeń ochrony dróg oddechowych przed działaniem azbestu 

unoszącego się w powietrzu.
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Wskaźnik ochrony 20 40

Filtrująca półmaska EN 149 FF P3

Półmaska filtrująca z zaworem EN 405 FF P3

Półmaska filtrująca bez zaworów wziewnych EN 1827 FM P3

Półmaska EN 140 z filtrem EN 143 Maska + P3

Pełna maska EN 136 i filtr EN 143 Maska + P3

Kaptury z wymuszonym obiegiem powietrza 
i filtr EN 12941

TH2P TH3P

Maski z wymuszonym obiegiem powietrza 
i filtr EN 12942

TM2P TM3P



Tabela 4 
Typy aparatów oddechowych chroniących przed działaniem azbestu 

unoszącego się w powietrzu
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Wskaźnik ochrony 20 40 100 200 2000

Aparat oddechowy 
z wężem dostarczającym
świeże powietrze 
EN 138/269

Pełna 
maska

Maski do lekkich
aparatów oddechowych
ze sprężonym
powietrzem EN 12419

LDM1
LDM2

LDM3

Kaptury, hełmy i osłony
do lekkich aparatów
oddechowych ze
sprężonym powietrzem
EN 1835

LDH2 LDH3

Kaptur do aparatu
oddechowego ze
sprężonym powietrzem,
ze stałym przepływem
EN 270/271 
Maska EN 14593-1
EN 14593-2 
EN 14594

Półmaska

Kaptur 
oraz 
ciężki hełm
roboczy

Pełna 
maska

Kombinezon

Maska do aparatu
oddechowego ze
sprężonym powietrzem,
z przepływem
uruchamianym przez
użytkownika EN 14593-1 
EN 14593-2 
EN 14594 

Pełna maska 
z podciś-
nieniem

Pełna
maska
wyporowa

Niezależne aparaty
oddechowe  EN 137

Pełna maska 
z podciś-
nieniem

Pełna
maska
wyporowa



8.2.2 Prawidłowe stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych

Dyrektywa 2003/18/WE stanowi, że pracownicy muszą przechodzić szkolenie

pozwalające osiągnąć wiedzę i umiejętności w zakresie roli, rodzaju, doboru ograniczeń

i właściwego użytkowania urządzeń oddechowych.

Aby zapewnić skuteczną ochronę dróg oddechowych, sprzęt przeznaczony do tego

celu powinien być odpowiednio dopasowany i poprawnie noszony. Oba paski respiratora

jednorazowego użytku należy umieścić na tylnej części głowy, natomiast wkład do nosa

umocować na jego górnej części. Paski maski należy zacisnąć, a na jej część nagłowną

nałożyć kaptur kombinezonu.

Sprzę tu ochron ne go dróg od de cho wych nie wol no zdej mo wać w za nie czysz -
czo nym oto cze niu, z wy jąt kiem sy tu acji awa ryj nych (np. za gro że nia zdro wia).

8.2.3 Dba łość o sprzęt ochro ny dróg od de cho wych

Sprzęt ochro ny dróg od de cho wych po wi nien być czy sty i we wła ści wym sta nie tech -

nicz nym przed wy da niem użyt kow ni ko wi.

Przed uży ciem sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych, użyt kow nik po wi nien spraw dzić

je go stan tech nicz ny, np.:

� stan czę ści na głow nej i twa rzo wej, w tym osło ny twa rzy, uszczel nień oraz wi zje ra;

� stan za wo rów;

� stan gwin to wa nych łą czó wek i uszczel nień;

� stan i typ fil trów oraz ich ter min przy dat no ści;

� po ziom prze pły wu po wie trza w urzą dze niach za si la nych i pneu ma tycz nych;

� kom plet ność i pra wi dło wość mon ta żu sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych;

� wszel kie in ne ele men ty za le ca ne do spraw dze nia przez pro du cen ta.

Po uży ciu ma ski na le ży oczy ścić i zde zyn fe ko wać. Sprzęt ochro ny dróg od de cho wych

wi nien być prze cho wy wa ny w czy stym miej scu wy zna czo nym spe cjal nie do te go ce lu.

(patrz rów nież: in for ma cje o bie żą cej kon ser wa cji za war te w sek cji 8.3.2)

8.3 Kon ser wa cja sprzę tu

8.3.1 Kon tro la i kon ser wa cja

Ko niecz ne są re gu lar ne kon tro le sprzę tu oraz pro wa dze nie ewi den cji wy ni ków ka żdej

z nich, prze pro wa dza ne przez oso by kom pe tent ne i od po wie dzial ne. Har mo no gram 

kon ser wa cji i kon tro li mu si obej mo wać: sa mą osło nę (ka żda zmia na pra cow ni ków), od ku -

rzacz (e) ty pu H, urzą dze nia hi gie nicz ne/ko mo rę de kon ta mi na cyj ną (ka żda zmia na pra cow -

ni ków) i urzą dze nia do prze chwy ty wa nia py łu (ka żda zmia na pra cow ni ków).
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Kon tro le po win ny obej mo wać sto pień zu ży cia sprzę tu, czy stość i do stęp ność środ ków

czy sto ści i ma te ria łów eks plo ata cyj nych (my dła, ręcz ni ków, no wych fil trów do re spi ra to rów

etc.) w ko mo rze de kon ta mi na cyj nej, oświe tle nie (w ślu zach po wietrz nych i we wnątrz osło -

ny), dzia ła nie ge ne ra to ra dy mu oraz ge ne ra tor pod ci śnie nia (np. spraw dze nie, czy filtr

wstęp ny nie wy ma ga wy mia ny). Wa żne jest, aby re spi ra to ry by ły utrzy my wa ne w od po -

wied nim sta nie oraz pod da wa ne re gu lar nym kon tro lom i kon ser wa cji. Czę ścią pro ce su kon -

tro li jest do zo ro wa nie sta nu po wie trza, zgod nie z opi sem w roz dzia le 16. Wszyst kie

prze no śne urzą dze nia elek trycz ne wy ma ga ją re gu lar nych kon tro li w ce lu spraw dze nia sta -

nu ka bli i po łą czeń. Na rzę dzia elek trycz ne prze zna czo ne do pra cy w oto cze niu o wy so kiej

wil got no ści po win ny być od po wied nio przy go to wa ne.

8.3.2 Serwis

Ca ły sprzęt na le ży pod da wać re gu lar ne mu ser wi so wa niu w ce lu spraw dze nia je go go -

to wo ści do pra cy. Ge ne ra to ry pod ci śnie nia (prze zna czo ne do pra cy we wnątrz osło ny oraz

dla ko mo ry de kon ta mi na cyj nej) po win ny być re gu lar nie kon tro lo wa ne przez kom pe tent -

ne oso by. Po wy mia nie fil tra o wy so kiej wy daj no ści na le ży spraw dzić sku tecz ność pro ce su

fil tra cji, uży wa jąc do te go ce lu bez piecz ne go środ ka w po sta ci ae ro zo lu (np. fta lan diok ty -

lu) i po wie rza jąc to za da nie kom pe tent nej oso bie.

Fil try w ukła dzie od pły wo wym wo dy (blok oczysz cza nia i osło na) na le ży re gu lar nie czy -

ścić. Zu ży te fil try na le ży uty li zo wać ja ko od pa dy azbe sto we. Kom po nen ty re spi ra to rów zu -

ży wa ją się, co mo że ob ni żyć po ziom ochro ny, któ rą za pew nia ją. Dla te go też sprzęt ochro ny

dróg od de cho wych wy ma ga re gu lar ne go ser wi so wa nia, któ re go prze bieg na le ży re je stro -

wać. Prze pi sy kra jo we mo gą okre ślać czas, przez któ ry na le ży prze cho wy wać i udo stęp niać

do kon tro li re je stry czyn no ści ser wi so wych. Na le ży re gu lar nie ser wi so wać od ku rza cze 

ty pu H.

8.4 Podział zadań
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W przypadku zatrudniania osób, które podczas pracy z azbestem używać
będą sprzętu omawianego w niniejszym dokumencie, lub sprawowania
nadzoru nad nimi, należy:
� zapewnić właściwy sprzęt, w dobrym stanie technicznym;
� utrzymywać sprzęt w dobrym stanie technicznym, tj. poddawać go

przeglądom, konserwować i regularnie serwisować;
� prowadzić ewidencję kontroli oraz czynności serwisowych;



� sprzęt znaj du je się w do brym sta nie tech nicz nym, jest wła ści wie kon ser wo -

wa ny i ser wi so wa ny, co wy ni ka z do ku men ta cji ser wi so wej;

� sprzęt ochro ny dróg od de cho wych jest uży wa ny wła ści wie;

� ka żdy pra cow nik pod dał się kon tro li do pa so wa nia do twa rzy uży wa ne go przez

sie bie urzą dze nia ochron ne go.
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� prze szko lić pra cow ni ków w za kre sie ro li, ro dza ju, do bo ru ogra ni czeń
i wła ści we go użyt ko wa nia urzą dzeń ochron nych ukła du od de cho we go;

� od po wied nio nad zo ro wać użyt ko wa nie sprzę tu spraw dza jąc, czy pra -
cow ni cy pra wi dło wo z nie go ko rzy sta ją;

� spraw dzać, czy sprzęt ochro ny dróg od de cho wych jest pra wi dło wo kon -
ser wo wa ny i uży wa ny.

Oso ba, któ ra bę dzie uży wać wspo mnia ne go sprzę tu w pra cy zwią za nej z ma te -

ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest, po win na:

� przejść szko le nie w za kre sie pra wi dło we go użyt ko wa nia sprzę tu;

� w ka żdym przy pad ku uży wać sprzę tu we wła ści wy spo sób (zgod nie z wie -

dzą uzy ska ną w trak cie szko le nia i wska zów ka mi pro du cen ta);

� uczest ni czyć w do bo rze sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych;

� pod dać się kon tro li do pa so wa nia sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych

do twa rzy i przejść szko le nie w za kre sie ko rzy sta nia z te go sprzę tu; 

� za wsze no sić sprzęt ochro ny dróg od de cho wych i ni gdy nie zdej mo wać go

w oto cze niu za gro żo nym za nie czysz cze niem azbe stem.

Inspektor pracy powinien ocenić, czy:



9. 
Ogólne zasady minimalizowania narażenia

9.1 Ogól ne za le ce nia

Przed roz po czę ciem pra cy, któ ra mo że wią zać się z ry zy kiem kon tak tu z py łem azbe -

sto wym, na le ży bez względ nie prze pro wa dzić ana li zę za gro że nia (zgod nie ze wska zów ka -

mi za war ty mi w roz dzia le 5), aby usta lić ro dzaj i sto pień za gro że nia pra cow ni ków.

Oce na ry zy ka jest pod sta wą wy bo ru środ ków ostro żno ści. W trzech ko lej nych roz dzia łach

omó wio no środ ki ostro żno ści ko niecz ne w na stę pu ją cych sy tu acjach:

� pra ca w oto cze niu, w któ rym mo żna mieć stycz ność z azbe stem (np. pra ce kon ser -

wa cyj ne w sta rych bu dyn kach, do bu do wy któ rych mo gły być uży te ma te ria ły za -

wie ra ją ce azbest, nie ob ję te obo wiąz kiem re je stra cji, roz dział 10);

� pra ca w oto cze niu, w któ rym po ziom na ra że nia jest tak ni ski, że nie pod le ga ona

obo wiąz ko wi zgło sze nia (zgod nie z ob ja śnie niem umiesz czo nym w po cząt ko wej

czę ści roz dzia łu 11);

� pra ca pod le ga ją ca obo wiąz ko wi zgło sze nia (np. usu wa nie azbe stu, roz dział 12).

Za kres na ra że nia na le ży jed nak mi ni ma li zo wać w ka żdym przy pad ku; do ka żdej z trzech

sy tu acji wy mie nio nych po wy żej od no szą się pew ne ogól ne za sa dy po stę po wa nia. Zgod -

nie z ni mi na le ży:

� okre ślić za war tość i lo ka li za cję ma te ria łów za wie ra ją cych azbest;

� ogra ni czyć do stęp do te re nu, na któ rym pro wa dzo ne są pra ce, sto su jąc w tym ce -

lu od po wied nie środ ki (np. ta śmę, ba rier ki lub peł ną osło nę);

� usta wić wy raź ne i wła ści we zna ki (np. „za gro że nie kon tak tem z azbe stem”, „wstęp

tyl ko dla osób upo wa żnio nych”);

� od dzie lić lub chro nić oto cze nie (np. za po mo cą fo lii prze my sło wej), od po wied nio

do ska li prac (zob. da lej), aby za po biec ska że niu włók na mi azbe sto wy mi uno szą -

cy mi się w po wie trzu;

� do mi ni mum ogra ni czyć licz bę osób upraw nio nych do wstę pu na te ren prac;

� sto so wać wła ści wy sprzęt ochro ny dróg od de cho wych i oso bi sty sprzęt ochron ny

(np. kom bi ne zo ny jed no ra zo we go użyt ku, ła twe do my cia obu wie);

66



� sto so wać od po wied nie me to dy kon tro li pro ce su uwal nia nia włó kien azbe sto wych

(np. zwi lża nie, zdej mo wa nie płyt azbe sto wych na mo kro, wy cią gi itp.);

� zmi ni ma li zo wać sto pień na ru sza nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest (np. usu wać

i uty li zo wać ca łe frag men ty, pa ko wać ca łe pły ty);

� sto so wać po dwój ne wor ki lub war stwy ma te ria łu uży te go do pa ko wa nia, ozna czać

ja ko azbest wszel kie od pa dy mo gą ce za wie rać azbest przed ich usu nię ciem;

� sta ran nie oczysz czać miej sce pra cy (patrz roz dzia ły 11 i 12);

� chro nić wszel kie dro gi trans por tu od pa dów azbe sto wych, aby za po bie gać roz prze -

strze nia niu się za nie czysz cze nia azbe stem;

� za pew nić bez piecz ne prze cho wy wa nie (np. owi ja nie lub pa ko wa nie w wor ki) i skła -

do wa nie (np. w za my ka nych kon te ne rach na śmie ci) wszel kich od pa dów azbe sto -

wych;

� za pew nić bez piecz ny trans port do za kła du uty li za cji od pa dów azbe sto wych;

� usu wać od pa dy za wie ra ją ce azbest wy łącz nie w za kła dach uty li za cji upraw nio nych

do li kwi da cji azbe stu (zgod nie z prze pi sa mi kra jo wy mi);

� za pew nić prze strze ga nie za sad kon tro li, aby za po bie gać kon tak to wi z azbe stem.

Ze wzglę du na ko niecz ność za po bie ga nia kon tak to wi z azbe stem po przez dro gi od -

de cho we lub po kar mo we:

� na te re nie, na któ rym pro wa dzi się dzia ła nia zwią za ne z azbe stem mu si obo wią zy -

wać za kaz pa le nia;

� na le ży wy dzie lić część ja dal ną, gdzie pra cow ni cy nie bę dą na ra że ni na kon takt z py -

łem azbe sto wym w trak cie po sił ku.

9.2 Po dział za dań

Oso by po dej mu ją ce ja kie kol wiek pra ce z azbe stem mu szą po sia dać sto sow ne kom -

pe ten cje. Za kom pe tent ną uwa ża się oso bę od po wied nio prze szko lo ną, do świad czo ną

i dys po nu ją cą wie dzą w za kre sie odpo wia da ją cym ro dza jo wi po dej mo wa ne go za da nia.

Roz po zna nie ro dza ju za da nia obej mu je oce nę je go ska li i za gro żeń, któ re mo gą wy stą pić

w ra zie nie wła ści we go wy ko na nia ta kie go za da nia.

9. OGÓLNE ZASADY MINIMALIZOWANIA NARAŻENIA
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W przypadku zatrudniania osób, które podczas pracy z azbestem będą
używać omawianego sprzętu lub sprawowania nadzoru nad nimi, należy:
� zapewnić odpowiednie szkolenie pracowników, aby mogli oni ocenić,

jakie prace są w stanie właściwie wykonać, korzystając z dostępnych im
zasobów (patrz rozdział 7);



� czy ze świa dectw szko le nia wy bra nych pra cow ni ków wy ni ka, że dys po nu ją

oni wie dzą nie zbęd ną do wy ko ny wa nia przy dzie lo nej im pra cy;

� ist nie nie do ku men ta cji fo to gra ficz nej wska zu ją cej na od by cie szko le nia przez

pra cow ni ków wy zna czo nych do wy ko na nia pra cy;

� czy do star czo no wła ści wy sprzęt, czy sprzęt ten jest od po wied nio kon ser wo -

wa ny i re gu lar nie kon tro lo wa ny;

� czy za pew nio no od po wied ni nad zór/do zór.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk
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� za pew nić sprzęt od po wied ni dla po wy ższych czyn no ści; 
� zor ga ni zo wać sprzęt i za pew nić je go wła ści wą kon ser wa cję oraz kon-

tro le;
� za pew nić pi sem ne in struk cje za wie ra ją ce pro ce du ry po stę po wa nia

w kon kret nych oko licz no ściach.

Je że li pla no wa ne pra ce mo gą spo wo do wać na ru sze nie in te gral no ści ma te ria łów

za wie ra ją cych azbest, na le ży:

� za po znać się z ko niecz ny mi środ ka mi ostro żno ści, a ta kże skut ka mi re zy gna -

cji z ich za sto so wa nia;

� stwier dzić, ja kie pra ce mo żna pod jąć bez ko niecz no ści udzia łu w do dat ko -

wym szko le niu i bez do dat ko we go sprzę tu;

� prze strze gać za sad uni ka nia kon tak tu z azbe stem;

� być przy go to wa nym na sko rzy sta nie ze spe cja li stycz nej po mo cy, w ra zie ko -

niecz no ści zwięk sze nia za kre su pra cy z udzia łem ma te ria łów za wie ra ją cych

azbest, spraw dzić po sia da ny sprzęt oraz po ziom wy szko le nia pra cow ni ków.

Inspektor pracy powinien sprawdzić:



10.
Prace, które mogą powodować

ry zy ko na ra że nia na kon takt z azbe stem

Na ry zy ko ze tknię cia z ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest na ra że ni są przed sta wi cie le

kil ku za wo dów. Są to cie śle, sto la rze, spe cja li ści w za kre sie wy po sa że nia skle pów, hy drau li -

cy, ga zow ni cy, elek try cy, in sta la to rzy oka blo wa nia kom pu te ro we go, do zor cy i woź ni. Do tej

gru py osób na le żą rów nież pra cow ni cy firm roz biór ko wych, stocz ni zaj mu ją cych się zło -

mo wa niem i re mon tem stat ków oraz me cha ni cy, w tym me cha ni cy sa mo cho do wi.

Oso by na le żą ce do tych grup za wo do wych po win ny być in for mo wa ne o lo ka li za cji

wszel kich ma te ria łów za wie ra ją cych azbest przed roz po czę ciem pra cy, co umo żli wi im unik -

nię cie za gro że nia. Z dru giej stro ny na le ży li czyć się z mo żli wo ścią nie ocze ki wa ne go na po -

tka nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, po nie waż in for ma cje by wa ją nie peł ne.

W roz dzia le 9 przed sta wio no ogól ne po dej ście do wszel kich prac z udzia łem ma te ria łów

za wie ra ją cych azbest. W tym roz dzia le znaj du ją się szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce prac

kon ser wa cyj nych lub ser wi so wych, przy któ rych ist nie je mo żli wość kon tak tu z azbe stem.

Je że li pra cow nik nie spo dzie wa nie na po ty ka na ma te riał za wie ra ją cy azbest, wi nien przede

wszyst kim na tych miast prze rwać pra cę, za bez pie czyć in nych przed kon tak tem z ta kim ma -

te ria łem i za po biec roz sze rza niu się ska że nia azbe stem.
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W przy pad ku za trud nia nia osób na le żą cych do grup za wo do wych wy mie -
nio nych po wy żej, któ re pra cu ją z tka ni na mi lub ele men ta mi wy po sa że nia
bu dyn ków, mo gą cy mi za wie rać azbest, na le ży:

� upew nić się, że wy szko le nie pra cow ni ków po zwa la im roz po znać ma te -
ria ły za wie ra ją ce azbest;

� przed roz po czę ciem pra cy prze pro wa dzić na miej scu szcze gó ło wy wy -
wiad pod ką tem mo żli wo ści na po tka nia azbe stu;

� oce nić po ziom ry zy ka na po tka nia azbe stu;

� prze ka zać pra cow ni kom in struk cje na pi śmie do ty czą ce pro ce du ry postę -
po wa nia w ra zie nie ocze ki wa ne go na po tka nia azbe stu bądź na ru szenia
ma te ria łów mo gą cych za wie rać azbest (ko niecz ność na tych mia sto we go 
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wstrzy ma nia pra cy, ochro ny in nych osób przed kon tak tem z azbe stem,
ko niecz ność za po bie ga nia roz sze rze niu się ska że nia azbe stem);

� w ra zie wy stą pie nia oko licz no ści opi sa nych po wy żej, na le ży po brać
prób kę po dej rza ne go ma te ria łu do ana li zy lub przy jąć za ło że nie, iż za -
wie ra on azbest.

W ra zie po twier dze nia obec no ści azbe stu na le ży:

� oce nić, czy oso by pro wa dzą ce pra ce po rząd ko we bę dą na ra żo ne tyl ko
na spo ra dycz ny, ma ło in ten syw ny kon takt (przy kła dy po da no w sek -
cji 11.1);

– je śli tak, pra ca mo że być zwol nio na z obo wiąz ku zgło sze nia wła ści -
wym wła dzom w pań stwie człon kow skim (a za sto so wa nie ma ją za -
sa dy po stę po wa nia opi sa ne w roz dzia le 11);

– je śli nie, pra cę na le ży trak to wać ja ko pod le ga ją cą obo wiąz ko wi zgło -
sze nia (roz dział 12);

– nie za le żnie od te go, czy pra ca pod le ga obo wiąz ko wi zgło sze nia, czy
też nie, ko niecz ne jest opra co wa nie i udo stęp nie nie oce ny za gro -
że nia;

� zde cy do wać, czy ko niecz ne jest an ga żo wa nie wy spe cja li zo wa ne go wy -
ko naw cy (roz dział 6), zgod nie z prze pi sa mi kra jo wy mi;

� po in for mo wać o zda rze niu wła ści we or ga na (w od po wied nim przy -
pad ku);

� prze cho wy wać ewi den cję do wo dów (la bo ra to ryj na ana li za pró bek)
i przy czyn pod ję tych de cy zji;

� prze ana li zo wać zda rze nie i pod jąć środ ki za po bie ga ją ce je go po-
w tó rze niu;

� w ra zie po trze by re je stro wać pa ra me try na ra że nia pra cow ni ków na dzia -
ła nie azbe stu i prze ka zać im in for ma cje wpro wa dza ne do ich do ku men -
ta cji me dycz nej (patrz roz dział 19);

� do brą prak ty ką jest prze cho wy wa nie do ku men ta cji (np. do ty czą cej
szko leń, oce ny za gro żeń, in struk cji ro bo czych, wszel kich ana liz la bo ra -
to ryj nych oraz uwag do ty czą cych wszel kich in cy den tów).



� spraw dzić, czy po wy ższe za le ce nia zo sta ły wdro żo ne, kon tro lu jąc do stęp ność,

za war tość i zna jo mość in struk cji wśród pra cow ni ków, a ta kże skon tro lo wać

wpro wa dze nie od po wied nich pro ce dur;

� spraw dzić, czy re zul ta ty oce ny ry zy ka od po wia da ją rze czy wi ste mu za gro że niu

(pra cow ni ków i in nych osób);

� spraw dzić, czy wpro wa dzo no/wdro żo no od po wied nie środ ki ostro żno ści (np.

w pla nie pra cy oraz w prak ty ce);

� za chę cać do pro wa dze nia kry tycz nej ana li zy pro ce dur sto so wa nych przez kie -

row nic two w ce lu za po bie ga nia nie po żą da nym wy da rze niom w przy szło ści;

10. PRACE, KTÓRE  MOGĄ POWODOWAĆ RYZYKO NARAŻENIA NA KONTAKT Z AZBESTEM
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W przy pad ku pod ję cia ja kiej kol wiek pra cy, w trak cie któ rej mo żli wy jest kon takt

z azbe stem lub na ru sze nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, na le ży:

� na pod sta wie po sia da nej wie dzy usta lić, co na le ży ro bić w ra zie nie ocze ki -

wa ne go: na po tka nia ma te ria łów mo gą cych za wie rać azbest bądź przy pad -

ko we go uszko dze nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest pod czas pra cy;

� w ra zie nie ocze ki wa ne go na po tka nia azbe stu:

� na le ży na tych miast prze rwać pra cę i po in for mo wać od po wie dzial ną oso bę;

� na le ży po brać (lub zwró cić się do prze ło żo ne go, aby po brał) prób kę po dej -

rza ne go ma te ria łu do ana li zy lub dzia łać w opar ciu o za ło że nie, że ma te riał

istot nie za wie ra azbest.

W ra zie przy pad ko we go na ru sze nia in te gral no ści ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest,

na le ży:

� na tych miast prze rwać pra cę;

� unie mo żli wić ja kiej kol wiek oso bie wstęp na te ren;

� spraw dzić, czy na ubra niu nie osiadł pył lub nie za trzy ma ły się dro bi ny na ru -

szo ne go ma te ria łu, je że li tak się sta ło, na le ży zdjąć za nie czysz czo ne okry cie

i umie ścić w pla sti ko wym wor ku; o ile jest to mo żli we, na le ży wziąć prysz nic

lub do kład nie się ob myć i spłu kać pył z urzą dzeń sa ni tar nych.

Inspektor pracy powinien:



� je że li na stą pi ło ja kie kol wiek nie po żą da ne wy da rze nie, na le ży:

– spraw dzić czy pod ję te dzia ła nia są współ mier ne do za gro że nia dla zdro wia ludz -

kie go;

– in for mo wać o po zio mie za gro że nia dla zdro wia spo koj nie i rze tel nie;

– na le ży upew nić się, że do ku men ta cja wy da rze nia zo sta ła spo rzą dzo na i jest prze -

cho wy wa na (aby umo żli wić do pra co wa nie wy tycz nych ogól nych lub do ty czą -

cych pro ce dur praw nych);

� spraw dzić zgod ność z kra jo wy mi prze pi sa mi do ty czą cy mi tych za gad nień.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk
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11. 
Praca niższego ryzyka przy azbeście

11.1 Definicja prac niższego ryzyka 

Eu ro pej ska dy rek ty wa w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed azbe stem (2003/18/WE),

stwier dza, że je że li oce na ry zy ka wy ka zu je, że ry zy ko na ra że nia jest ni skie, wów czas nie jest

wy ma ga ne zgło sze nie do wła ści we go or ga nu pań stwa człon kow skie go. Kry te ria okre ślo -

ne w art. 3 dy rek ty wy (2003/18/WE) do ty czą ce de cy zji, czy da na pra ca speł nia kry te ria 

ni ższe go ry zy ka, zo sta ły opi sa ne w sek cji 6.3. 

Pra ca jest pra cą ni ższe go ry zy ka, je że li na ra że nie pra cow ni ka na ry zy ko jest „spo ra dycz -

ne i o ni skiej in ten syw no ści”, a wy ni ki oce ny ry zy ka (pod ję tej zgod nie z opi sem w roz dzia -

le 5) wska zu ją, iż jest to na ra że nie po ni żej gra ni cy po zio mu za wo do we go na ra że nia

na ry zy ko do ty czą ce azbe stu (cza so wa śred nia wa żo na wy no szą ca 0,1 włó kien/ml, w od -

nie sie niu do okre su pod sta wo we go rów ne go 8 h [w nie któ rych pań stwach człon kow skich

rów ne go 1 lub 4 go dzi nom]). Mo żli we przy kła dy prac ni ższe go ry zy ka (i nie pod le ga ją cych

obo wiąz ko wi zgło sze nia, w za le żno ści od pra wo daw stwa kra jo we go) obej mu ją pra cę z za -

wie ra ją cy mi azbest nie usz ko dzo ny mi ma te ria ła mi, któ re nie ła mią się ła two, pra ce przy usu -

wa niu w sta nie nie na ru szo nym ma te ria łów za wie ra ją cych azbest lub her me ty zację/

uszczel nia nie nie któ rych ma te ria łów azbe sto wych bę dą cych w do brym sta nie. Ma ni pu lo -

wa nie nie na ru szo ny mi ma te ria ła mi za wie ra ją cym azbest mo że spo wo do wać sy tu acje nie -

wiel kie go na ra że nia na ry zy ko.

Za przy kła dy prac ni ższe go ry zy ka mo żna uznać: usu wa nie po je dyn cze go azbe sto we -

go pa ne lu stro po we go, usu wa nie po je dyn czej azbe sto wej pły ty izo la cyj nej (AIB) w sta nie

nie na ru szo nym, wier ce nie do 20 otwo rów (o śred ni cy po ni żej 20 mm) w pły cie AIB (z za -

cho wa niem od po wied nich środ ków ostro żno ści, aby za po biec uwol nie niu py łu, łącz nie

z za sto so wa niem miej sco wej wen ty la cji wy cią go wej wraz z od ku rza czem ty pu H za mo co -

wa nym na kap tu rze po kry wy ko ron ki wiert ni czej). In ne mo żli we przy kła dy prac ni ższe go

ry zy ka mo żna znaleźć w wy tycz nych UK He alth and Sa fe ty Exe cu ti ve’s As be stos Es sen tials

(HSG 210 oraz HSG 213, HSE [2001]. Prze wod nik ED 809 opu bli ko wa ny przez INRS rów nież

za wie ra przy kła dy prac kon ser wa cyj nych, spo śród któ rych nie któ re mo gą sta no wić przy -

kła dy ni ższe go ry zy ka. Ty po we kon cen tra cje, opu bli ko wa ne w prze wod ni ku ED 809 po ka -
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zują jed nak, że stę że nia dla sze ro kie go za kre su pro stych prac kon ser wa cyj nych mo gą przy -

pusz czal nie prze kra czać 0,1 po ziom włó kien/ml pod czas wy ko ny wa nia da ne go za da nia.

Z te go wzglę du w za le żno ści od cza su trwa nia pra cy, mo gą pro wa dzić do po wsta nia cza -

so wej śred niej wa żo nej po zio mów stę żeń prze kra cza ją cych li mit na ra że nia.

Je że li przed roz po czę ciem pra cy ist nie ją tyl ko ogra ni czo ne in for ma cje, na któ rych 

mo żna oprzeć oce nę ry zy ka praw do po dob ne go na ra że nia, wów czas na le ży do ko nać po -

mia rów w ce lu usta le nia, co za cho dzi w rze czy wi sto ści, a co za tym idzie, umo żli wić bar -

dziej rze tel ną oce nę ry zy ka, je że li po dob ne pra ce mia ły by zo stać pod ję te w przy szło ści.

Ist nie ją ce środ ki kon tro li mu szą być od po wied nie dla ob ję cia oce ną ry zy ka wszel kich 

ele men tów nie pew nych.

In for ma cje o sza co wa nym po zio mie na ra że nia na dzia ła nie azbe stu do ty czą ce ró żnych

przy kła dów do stęp ne są w ba zie da nych (we Fran cji) zwa nej Eva lu til 

(http://etu des.isped.u -bor de au x2.fr/eva lu til), sa ma ba za da nych zo sta ła opi sa na w za -

łącz ni ku 3.

11.2 Pro ce du ry ogól ne do ty czą ce prac ni ższe go ry zy ka

11.2.1 Za sa dy ogól ne

Przed roz po czę ciem ja kich kol wiek prac z ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest na le ży wy -

ko nać oce nę ry zy ka i spo rzą dzić plan (zgod nie z opi sem w roz dzia łach 5 oraz 6) Per so nel

na le ży od po wied nio prze szko lić (roz dział 7) i za opa trzyć w nie zbęd ny sprzęt (roz dział 8).

Zgod nie z opi sem w roz dzia le 9, na le ży za pew nić sprzęt ochro ny dróg od de cho wych

i sprzęt ochro ny oso bi stej, a ta kże in dy wi du al ne urzą dze nia do my cia. Za kła da jąc, że ni niej -

sze przy go to wa nia zo sta ły ukoń czo ne, roz dział ten oma wia prak tycz ne me to dy usu wa nia

lub mi ni ma li zo wa nia na ra że nia na ry zy ko.

11.2.2 Pro ce du ry po stę po wa nia
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� W przy pad ku za trud nia nia osób po dej mu ją cych pra cę ni ższe go ry zy ka
z ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest lub spra wo wa nia nad zo ru nad
ni mi, na le ży za pew nić ukoń cze nie pla no wa nia, przy go to wań, szko leń
itp., zgod nie z opi sem po da nym wy żej oraz w po przed nich roz dzia łach.

� Przy go to wu jąc oce nę ry zy ka, na le ży upew nić się, że od po wied nio ob ję -
ła ry zy ko do ty czą ce pra cow ni ków oraz in ne oso by.
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� Prze ka zu jąc pi sem ne in struk cje od no śnie do spo so bów wy ko na nia pra -
cy w te re nie, na le ży włą czyć w to pro ce du ry po stę po wa nia opi sa ne po -
ni żej, wraz ze szcze gó ła mi spe cy ficz ny mi dla da ne go te re nu (np. tra sa
usu wa nia od pa dów).

� Na le ży ogra ni czyć licz bę osób za an ga żo wa nych w ta ką pra cę.

� Na le ży rów nież upew nić się, że sprzęt słu żą cy wdro że niu ni niej szych
pro ce dur bę dzie do stęp ny, w do brym sta nie tech nicz nym i na da ją cy się
do za sto so wa nia.

� Na le ży za pew nić od po wied nie za rzą dza nie i nad zór w ce lu kon tro li
i spraw dze nia, czy prze strze ga ne są in struk cje do ty czą ce prak ty ki bez -
piecz nej pra cy.

� Na le ży spo rzą dzić i utrzy my wać ewi den cję pra cow ni ków, cza su oraz po -
mia rów lub sza cun ko wych da nych do ty czą cych na ra że nia na dzia ła nie
azbe stu.

Oso by po dej mu ją ce pra ce ni skie go ry zy ka (zgod nie z opi sem po wy żej) z uży -

ciem ma te ria łów za wie ra ją cych azbest po win ny spraw dzić, czy ukoń czo no opi -

sa ne po wy żej czyn no ści oraz od no szą ce się do wcze śniej szych roz dzia łów (np.

by cie w po sia da niu pi sem nych in struk cji, okre śle nie i ogra ni cze nie za kre su prac

oraz pod ję cie sto sow nych środ ków ostro żno ści (roz dział 5), za pew nio no od po -

wied nie szko le nie (roz dział 7) i nie zbęd ny sprzęt (roz dział 8). Na stęp nie na le ży:

� od dzie lić ob szar prac i za pew nić bez pie czeń stwo in nych osób;

� za pla no wać pra cę tak, aby zmi ni ma li zo wać na ru sze nie ma te ria łów za wie ra -

ją cych azbest lub mu za po biec; 

� po kryć po wierzch nie gru bym po li ety le nem o gru bo ści 125 μm [gru bość 500]

lub 250 μm (zo sta nie on usu nię ty po za koń cze niu prac ja ko po ten cjal nie ska -

żo ny azbe stem);

� wy ko nać pra cę w obec no ści jak naj mniej szej licz by pra cow ni ków;

� za sto so wać me to dy, któ re mi ni ma li zu ją uwal nia nie włó kien azbe stu i ich

uno sze nie się w po wie trzu (np. od ku rza nie po wierzch nio we, spry ski wa nie

na mo kro);

� unik nąć ukru sze nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest;

� uni kać pra cy z ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest bez po śred nio nad gło wą;
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� ko rzy stać z do sto so wa ne go do kon tak tu z azbe stem od ku rza cza (typ H) oraz

sto so wać pod czas czysz cze nia wy łącz nie me to dy tłu mią ce pył, jak wil got ne

szma ty, lep kie tka ni ny (po wo du ją ce przy le ga nie py łu) – nie sto so wać za mia -

ta nia ani czysz cze nia sprę żo nym po wie trzem;

� Je że li pra ca do ty czy czyn no ści na ma te ria łach za wie ra ją cych azbest usy tu -

owa nych nad gło wą, np. usu nię cie po je dyn cze go pa ne lu stro po we go, na le -

ży zbu do wać pro stą osło nę o pow. ok. 1 m2 (obej mu ją cą po wierzch nię

pa ne lu), aby za po biec roz prze strze nia niu się py łu w po wie trzu. Mo że to być

pro sta ra ma drew nia na z roz pię tą moc ną fo lią po li ety le no wą (np. o gru bo -

ści 125 μm [gru bość 500]). Na le ży spraw dzić in te gral ność osło ny wo kół po li -

ety le nu, szcze gól nie na złą cze niach, ko rzy sta jąc z prze wo du dym ne go. Dru ga

obec na oso ba, przy po mo cy sil ne go stru mie nia świa tła lub la tar ki, po win -

na spraw dzić, czy nie do cho dzi do wy do sta wa nia się dy mu;

� Na le ży ostro żnie usu wać śru by lub gwoź dzie, tłu miąc uwal nia nie py łu

przy uży ciu: 

– gę stej ma sy (do ta pet) do po kry cia śru by lub gwoź dzia przed ich usu nię -

ciem al bo

– miej sco wej wen ty la cji wy cią go wej umo co wa nej nad śru bą, po łą czo nej

z od ku rza czem do sto so wa nym do kon tak tu z azbe stem (ty pu H);

– na stęp nie, na le ży po trak to wać śru by lub gwoź dzie ja ko ska żo ne py łem

azbe sto wym;

� usu nąć pa ne le lub pły ty za wie ra ją ce azbest w sta nie nie na ru szo nym, uni ka -

jąc wszel kich ukru szeń czy uszko dzeń;

� ostro żnie umie ścić ma te ria ły za wie ra ją ce azbest bez po śred nio w pla sti -

ko wych wor kach (nie do pusz cza jąc do na gro ma dze nia nie opa ko wa nych 

od pa dów);

� wor ki na od pa dy wy peł niać tyl ko czę ścio wo, aby za pew nić ich ła twe i sku -

tecz ne za mknię cie;

� po za mknię ciu wor ków, uni ka jąc wpra wia nia w ruch po wie trza z wor ka, 

ja ko że mo że prze no sić pył i azbest, ostro żnie za mknąć wo rek, po czym 

ozna ko wa ny umie ścić w ze wnętrz nym prze zro czy stym wor ku z wy trzy -

ma łe go pla sti ku;

� przy więk szych ele men tach, nie miesz czą cych się w wor kach (np. ca łe pa ne -

le izo la cyj ne z azbe stu), na le ży je trzy mać nie na ru szo ne i w ca ło ści owi nąć

w dwie war stwy po li ety le nu oraz opa trzyć wi docz ną ety kie tą in for mu ją cą 



11. PRACA NIŻSZEGO RYZYKA PRZY AZBEŚCIE

77

o za war to ści azbe stu (np. przy cze pio ną we wnątrz ze wnętrz ne go, prze zro czy -

ste go wor ka z pla sti ku);

� mi ni ma li zo wać ry zy ko roz prze strze nia nia się ska że nia, trzy ma jąc się pod czas

prze no sze nia wor ków wy zna czo nej tra sy, po su wać się ostro żnie, aby za po -

biec przy pad ko we mu uszko dze niu wor ków na dro dze od miej sca pra cy

do miej sca bez piecz ne go skła do wa nia od pa dów;

� przed osta tecz nym usu nię ciem z te re nu, na le ży wor ko wa ny lub owi nię ty ma -

te riał za wie ra ją cy od pa dy azbe sto we umie ścić w za bez pie czo nym miej scu

skła do wa nia (np. za my ka nym kon te ne rze);

� ka żdo ra zo wo, przed opusz cze niem ob sza ru pra cy, na le ży sta ran nie się umyć.

Po ukoń cze niu pra cy, na le ży wy czy ścić ob szar pra cy ko rzy sta jąc z od ku rza cza 

ty pu H i/lub zwi lżo nych ręcz ni ków pa pie ro wych. Wy ko rzy sta ne ma te ria ły pa pie -

ro we na le ży usu nąć tak, jak od pa dy ska żo ne azbe stem.

Na ko niec, za cho wu jąc pro ce du ry hi gie ny zdej mo wa nia sprzę tu ochro ny oso bi -

stej i sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych, na le ży za pew nić nie na ra ża nie sie bie

ani in nych osób na dzia ła nie azbe stu, któ ry mo że znaj do wać się na po wierzch ni

kom bi ne zo nu ochron ne go. Na le ży ko rzy stać z kom bi ne zo nów jed no ra zo we go

użyt ku, któ re zo sta ną usu nię te po uży ciu ja ko od pa dy ska żo ne azbe stem lub użyć

kom bi ne zo nów zmy wal nych, któ re mo żna przed zdję ciem zmyć pod prysz ni cem.

Do usu wa nia py łu z kom bi ne zo nu na le ży uży wać od ku rza cza: ty pu H; oso by pra -

cu ją ce ra zem mo gą na wza jem oczysz czać swo je kom bi ne zo ny, co umo żli wia się -

gnię cie do po wierzch ni na ple cach. Sprzęt ochro ny dróg od de cho wych po wi nien

być na ło żo ny do chwi li oczysz cze nia ostat nie go kom bi ne zo nu.

Po pra cy na le ży:

� umyć bu ty;

� zdjąć kom bi ne zon, kom bi ne zo ny jed no ra zo we go użyt ku na le ży zwi jać

do we wnątrz, aby za trzy mać po zo sta ło ści py łu;

� wy trzeć wil got nym ręcz ni kiem ze wnętrz ną po wierzch nię re spi ra to ra;

� opłu kać się i umyć pod prysz ni cem (je śli prysz nic jest do stęp ny) i do pie ro

wte dy zdjąć in dy wi du al ny sprzęt ochro ny dróg od de cho wych;

� nie zabierać odzieży roboczej do domu – odzież jednorazową należy usunąć,

a pozostałą oddać do czyszczenia w specjalistycznej pralni jako odzież

skażoną azbestem.



� reali zo wać sys tem kon tro li/wi zyt skła da nych bez uprze dze nia na pod le głym

mu te re nie, na któ rym pro wa dzo ne są te go ro dza ju pra ce;

� spraw dzić, czy do stęp ne są pi sem ne in struk cje, czy są one zro zu mia łe i czy

obej mu ją za le ce nia wy mie nio ne w pod ręcz ni ku;

� spraw dzać, czy do stęp na jest ak tu al na i ade kwat na ewi den cja prze pro wa dzo -

nych szko leń, sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych, sprzę tu ochro ny oso bi stej;

� szu kać do wo dów na peł ne i spój ne wdra ża nie pro ce dur po stę po wa nia mi ni -

ma li zu ją cych uwal nia nie py łu, za po bie ga nia na ra że niu na ry zy ko i roz prze -

strze nia nia ska że nia. Przy kła do wo wszel kie usu nię te azbe sto we pa ne le

izo la cyj ne po win ny być w sta nie nie na ru szo nym, a otwo ry po usu nię tych śru -

bach i gwoź dziach (wi docz ne przez opa ko wa nie) po win ny wska zy wać na ich

ostro żne usu wa nie;

� spraw dzać, czy oce na ry zy ka jest spój na z po dej mo wa ny mi pra ca mi;

� spraw dzać, czy oce na ry zy ka na le ży cie uwzględ nia ła kwe stie bez pie czeń stwa

osób trze cich;

� spraw dzać, czy pra ca zo sta ła po praw nie zde fi nio wa na ja ko nie pod le ga ją ca

obo wiąz ko wi zgło sze nia;

� sta rać się za pew nić ade kwat ny mo ni to ring, ce lem utrzy ma nia po zio mu na ra -

że nia osza co wa ne go w oce nie ry zy ka oraz od po wied nio pro wa dzić re jestr po -

mia rów na ra że nia na ry zy ko;

� spraw dzać, czy wy ni ki mo ni to rin gu na ra że nia na ry zy ko wska zu ją rze czy wi sty

po ziom na ra że nia zgod nie z ade kwat nie prze pro wa dzo ną oce ną ry zy ka;

� spraw dzać, czy spo sób pro wa dze nia re je strów przez pod mio t jest wy star cza -

ją co sta ran ny i za pew nia od szu ki wa nie in for ma cji;

� spraw dzać zgod ność z kra jo wy mi prze pi sa mi do ty czą cy mi tych za gad nień.

Niniejsze zasady ogólne obejmują większość prac niższego ryzyka. Pisemne instrukcje

osoby zatrudniającej lub sprawującej kontrolę na innymi osobami wykonującymi pracę

mogą pomóc w ustaleniu, jakie procedury zastosować do konkretnego rodzaju pracy.

W następnej sekcji, zasady zastosowane do konkretnego zadania mają jednak charakter

wyłącznie przykładowy.
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Inspektor pracy powinien:



11.3 Przykłady prac niższego ryzyka

11.3.1 Czysz cze nie oryn no wa nia da chu wy ko na ne go z wy ro bu azbe sto wo -ce -
men to we go

Gruz w oryn no wa niu na da chu z wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go mo że za wie rać

azbest. Z te go wzglę du oczysz cza nie go z gru zu mo że stwa rzać ry zy ko na ra że nia na dzia -

ła nie azbe stu i roz prze strze nie nia się ska że nia azbe stem. W związ ku z tym oso ba wy ko nu -

ją ca ta ką pra cę po win na zo stać od po wied nio prze szko lo na.

Nie zbęd ny sprzęt ochro ny oso bi stej obej mu je:

� kom bi ne zon jed no ra zo we go użyt ku z kap tu rem;

� kom bi ne zon wo do od por ny (w za le żno ści od wa run ków at mos fe rycz nych);

� bu ty na da ją ce się do oczysz cza nia (bez sznu ro wa deł);

� re spi ra tor jed no ra zo we go użyt ku – za le ca ny (EN 149 FF P3).

Nie zbęd ne na rzę dzia obej mu ją:

� po most do stę po wy (np. rusz to wa nie al bo ru cho my pod no szo ny po dest ro bo czy);

� ta śmy z na pi sa mi ostrze gaw czy mi i ta bli ce ostrze gaw cze;

� wia dro z wo dą i de ter gent;

� po le wacz kę lub ko new kę ty pu ogro do we go;

� czer pak lub kiel nię;

� szma ty;

� od po wied ni po jem nik na od pa dy azbe sto we (np. po li ety le no wy wo rek ozna czo -

ny wg ko du ko lo ro we go i za opa trzo ny w ety kie tę).

Przy go to wa nie ob sza ru pra cy win no obej mo wać:

� sto sow ne środ ki ostro żno ści za po bie ga ją ce upad ko wi przy pra cy na wy so ko ści;

� ogra ni cze nie do stę pu do ob sza ru pra cy (np. uży cie taśm i ta blic ostrze gaw czych);

� ogra ni cze nie licz by osób obec nych na miej scu pra cy;

� środ ki za pew nia ją ce bez piecz ny do stęp do miej sca pra cy. 

Pro ces czysz cze nia oryn no wa nia obej mu je:

� wy mie sza nie wo dy z de ter gen tem;

� wle wa nie lub wtry ski wa nie wo dy z de ter gen tem do ryn ny, lecz w ta ki spo sób, aby

nie po wstał szlam;

� usu wa nie gru zu kiel nią lub czer pa kiem i umiesz cza nie go w po jem ni ku na od pa dy;

� po now ne zwi lża nie gru zu, o ile su chy ma te riał jest od kry ty. 

Sprzą ta nie po pra cy obej mu je:
� sto so wa nie mo krych szmat do oczysz cze nia sprzę tu;

11. PRACA NIŻSZEGO RYZYKA PRZY AZBEŚCIE

79



� sto so wa nie mo krych szmat do oczysz cze nia sprzę tu umo żli wia ją ce go do stęp;

� umieszczanie gruzu, zużytych szmat i innych potencjalnie skażonych azbestem

odpadów w pojemniku na odpady azbestowe.

Indywidualne oczyszczanie powinno obejmować:

� usunięcie kombinezonu w sposób przewidziany dla elementów oczyszczonych;

� oczyszczenie butów z pozostałości gruzu;

� mycie/kąpiel pod prysznicem.

Procedura inspekcji po zakończeniu pracy powinna obejmować oględziny podestu

i otoczenia, celem upewnienia się, że zostało odpowiednio oczyszczone.
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W przypadku zatrudniania osób podejmujących czyszczenie orynnowania
z gruzu, na dachu wykonanym z wyrobu azbestowo-cementowego lub
sprawowania nadzoru nad nimi, należy zakładać, że gruz zawiera azbest.
Z tego względu należy tak zor ga ni zo wać pra cę, aby mieć pew ność, że:

� oce na ry zy ka uwzględ nia ry zy ko wy ni ka ją ce z obec no ści azbe stu oraz
ry zy ko upad ku z wy so ko ści oraz obej mu je ry zy ko gro żą ce oso bom trze -
cim (z po wo du azbe stu i ma te ria łów spa da ją cych z wy so ko ści);

� ist nie ją pi sem ne pla ny pra cy po stę po wa nia w spo sób okre ślo ny po wy -
żej oraz że uwzględ nia ją aspek ty bez piecz nej pra cy na wy so ko ści;

� na miej scu obec na jest jak naj mniej sza licz ba osób;

� oso by te są od po wied nio prze szko lo ne do pra cy z ry zy kiem wy ni ka ją -
cym z obec no ści azbe stu i do pra cy na wy so ko ści;

� jest do stęp ny wła ści wy sprzęt ochron ny i za bez pie cza ją cy;

� zor ga ni zo wa no wła ści we usu wa nie od pa dów (zob. roz dział 15);

� ry go ry stycz nie prze strze ga się prze pro wa dza nia oglę dzin po za koń cze -
niu prac.

Oso by ma ją ce pod jąć to za da nie po win ny:

� ogra ni czyć do stęp osób trze cich, np. umiesz cza jąc ta śmy i ta bli ce ostrze -

gaw cze;

� utrzy my wać zwi lże nie gru zu, lecz uni kać nad mier ne go uży cia wo dy, któ re

mo że utrud nić kon tro lo wa nie roz prze strze nia nia się ska że nia;



� szu kać po twier dze nia na to, iż po wy ższe za le ce nia wdro żo no zgod nie z pla -

na mi ro bót i szko le nia mi;

� spraw dzać, czy pod ję to ade kwat ne środ ki ostro żno ści do ty czą ce prac na wy -

so ko ści;

� do ko nać kon tro li wy mie nio nych w spi sie do ty czą cym prac ni ższe go ry zy ka.

11.3.2 Usu wa nie azbe sto wej izo la cyj nej pły ty ścien nej

Usu wa nie po je dyn czych, przy mo co wa nych śru ba mi, azbe sto wych izo la cyj nych
płyt ścien nych o po wierzch ni po ni żej 1 m2. Za da nie to za li cza się do pra cy nie pod le ga -

ją cej obo wiąz ko wi zgło sze nia, pod wa run kiem, iż azbe sto wa pły ta izo la cyj na nie jest zna -

czą co uszko dzo na, nie jest gru bo po ma lo wa na (tak, że jej usu nię cie mo gło by spo wo do wać

uszko dze nie przy le głych) i nie wy stę pu je w po sta ci li stew su fi to wych. 

Nie zbęd ny do te go za da nia sprzęt ochron ny:

� kom bi ne zon jed no ra zo we go użyt ku z kap tu rem;

� bu ty na da ją ce się do oczysz cza nia (bez sznu ro wa deł);

� jed no ra zo we środ ki ochro ny dróg od de cho wych (EN 149 FF P3).

Po trzeb ny sprzęt to:

� wy trzy ma ła, gru ba fo lia po li ety le no wa 250 µm i ta śma pro wa dzą ca;

� ta śma i ta bli ce z na pi sa mi ostrze gaw czy mi;

� od ku rzacz ty pu H (przy sto so wa ny do pra cy z azbe stem);

� ma gnes i śru bo kręt;
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� umieścić gruz w odpowiednim pojemniku na odpady (oznakowany worek

z polietylenu);

� być czujne wobec wiatru, który może podnieść ryzyko rozprzestrzenienia

skażenia i zagrażać osobom pracującym na dachu;

� starannie posprzątać po zakończeniu. 

W odniesieniu do całości zadania, należy przestrzegać pisemnego planu pracy

dostarczonego przez pracodawcę. Należy stosować procedury dotyczące

bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Inspektor pracy powinien:



� środek uszczel nia ją cy, np. po lioc tan wi ny lu (PVA);

� wia dro wo dy, ko new ka ty pu ogro do we go i szma ty;

� sa mo przy lep ne na klej ki ostrze ga ją ce o azbe ście;

� od po wied ni po jem nik na od pa dy azbe sto we (np. ozna ko wa ny wo rek po li ety-

le no wy);

� od po wied nie oświe tle nie.

Te ren pro wa dze nia prac po wi nien być przy go to wa ny po przez:

� w przy pad ku pra cy na wy so ko ści, za pew nie nie bez piecz ne go do stę pu i za po bie -

że nie ry zy ku upad ków;

� ogra ni cze nie do stę pu (za mknię cie drzwi, umiesz cze nie taśm i ta blic z ostrze że nia mi);

� za mon to wa nie po de stów umo żli wia ją cych bez piecz ny do stęp, je że li pra ca jest wy -

ko ny wa na na wy so ko ści;

� in spek cję płyt. Je że li są w do brym sta nie, na le ży da lej po stę po wać zgod nie z opi -

sem po ni żej. Je że li nie są w do brym sta nie lub za cho dzi ry zy ko uszko dze nia pod -

czas usu wa nia, pra cę na le ży po trak to wać ja ko pod le ga ją cą obo wiąz ko wi zgło sze nia

(zob. roz dział 12);

� uży cie gru bej płach ty z po li ety le nu o gru bo ści 250 μm do po kry cia po wierzch ni

mo gą cych ulec ska że niu;

� za pew nie nie ade kwat ne go oświe tle nia. 

Aby usu nąć pły tę na le ży:

� użyć ma gne su do zlo ka li zo wa nia śrub sta lo wych;

� lub, w przy pad ku śrub mo się żnych, zlo ka li zo wać przez ostro żne zdra pa nie far by

przy za sto so wa niu od ku rza nia po wierzch nio we go;

� od krę cić przy za sto so wa niu od ku rza nia po wierzch nio we go;

� ostro żnie po lu zo wać je den ko niec pły ty i od ku rzyć tyl ną po wierzch nię;

� spry skać tyl ną po wierzch nię środ kiem uszczel nia ją cym;

� usu nąć wszyst kie po zo sta łe śru by w ta ki sam spo sób;

� opu ścić pły tę do po jem ni ka na od pa dy lub owi nąć po dwój nie w płach tę po li ety -

le no wą o gru bo ści 250 μm i przy cze pić ety kie ty ostrze gaw cze.

Aby oczy ścić sprzęt i miej sce:

� do oczysz cze nia ra my osło ny użyć od ku rza cza ty pu H;

� do oczysz cze nia otwo rów śru bo wych użyć śru bo krę tu i od ku rza cza ty pu H;

� do oczysz cze nia sprzę tu użyć od ku rza cza ty pu H i mo krych szmat;

� umie ścić gruz, zu ży te szma ty, płach tę po li ety le no wą i po zo sta łe od pa dy w po jem -

ni ku na od pa dy;
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� po stę po wać zgod nie z pro ce du rą in dy wi du al ne go oczysz cza nia, jak w po przed -

nim opi sa nym przy kła dzie;

� do ko nać oglę dzin miej sca, ce lem za pew nie nia, że zo sta ło od po wied nio oczysz -

czo ne.

11.3.3 Kon ser wa cja lub usu wa nie ma te ria łów wy ko na nych z wy ro bu azbe sto -
-wo -ce men to we go

Je śli pra wi dło we go ob cho dzi my się z ma te ria ła mi wy ko na ny mi z wy ro bu azbe sto wo -

-ce men to we go, oce na ry zy ka wy ka że praw do po dob nie, że je go usu nię cie mo żna po trak -

to wać ja ko pra cę ni ższe go ry zy ka. Oce na ry zy ka mo że jed nak pro wa dzić do in nych

wnio sków, o ile za cho dzi ko niecz ność uży cia na rzę dzi z na pę dem elek trycz nym (ty po we

po zio my stę że nia do ty czą ce prac z wy ro bem azbe sto wo -ce men to wym okre ślo no w za -

łącz ni ku 1). Oce na ry zy ka okre śla też od po wied ni sprzęt ochro ny dróg od de cho wych oraz

in ny sprzęt ochro ny oso bi stej.

Przy pra cach kon ser wa cyj nych, któ re mo gą obej mo wać kon takt z ma te ria ła mi z wy -

ro bu azbe sto wo -ce men to we go, na le ży po stę po wać zgod nie z prak ty ką za sad ogól nych

wy mie nio nych w sek cji 11.2.2 oraz:

� tam, gdzie jest to mo żli we, na le ży uni kać:

– przy łą cza nia do wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go in nych ele men tów lub 

– pro wa dze nia przez nie ka bli i prze wo dów;

� chro nić przed ska że niem wszel kie przy le głe po wierzch nie;

� utrzy my wać ma te riał zwi lżo ny pod czas prze miesz cza nia i pra cy przy nim;

� uni kać prze ła my wa nia wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go;

� uży wać ra czej na rzę dzi ręcz nych niż ścier nych (jak np. szli fier ki) bądź na rzę dzi uda -

ro wych o na pę dzie pneu ma tycz nym;

� tam, gdzie uży wa się na rzę dzi ścier nych lub na rzę dzi uda ro wych o na pę dzie pneu -

ma tycz nym, na le ży je na sta wić na naj ni ższy bieg i pra co wać z miej sco wą wen ty la -

cją wy cią go wą, któ rą mo że być:

– osło na po łą czo na z miej sco wą wen ty la cją wy cią go wą za mo co wa na wo kół ko -

ron ki wiert ni czej (z do pa so wa niem sprę ży nu ją cym za pew nia ją cym, że osło na po -

zo sta nie w kon tak cie z ma te ria łem pod czas je go pe ne tra cji przez ko ron kę

wiert ni czą);

– od ku rza nie po wierzch nio we, z uży ciem dy szy od ku rza cza ty pu H, do sto so wa ne -

go do kon tak tu z azbe stem;

� sprzą tać ob szar pra cy od ku rza czem ty pu H i usu wać wszel ki gruz do po jem ni ków

na od pa dy za wie ra ją ce azbest.
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W przy pad ku usu wa nia ma te ria łów z wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go (pod czas roz -

biór ki lub re mon tu) na le ży po stę po wać zgod nie z prak ty ką za sad ogól nych wy mie nio nych

w sek cji 11.2.2 oraz:

� usu nąć wy rób azbe sto wo -ce men to wy przed roz biór ką;

� pod czas re mon tu chro nić po wierzch nie przed ska że niem;

� uni kać prze ła my wa nia wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go – usu nąć w ca ło ści;

� utrzy my wać ma te riał zwi lżo ny pod czas pra cy, lecz uni kać nad mia ru wo dy, po wo -

du je two rze nie szla mu;

� zdej mu jąc wy rób azbe sto wo -ce men to wy z wy so ko ści, opu ścić pły tę na twar dą,

czy stą po wierzch nię;

� usu wa jąc ma te ria ły z wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go z miejsc po ło żo nych wy -

so ko, za sto so wać me to dy bez piecz ne go do stę pu; 

� aby za po biec kru sze niu gru zu i od pa dów za wie ra ją cych wy rób azbe sto wo -ce men -

to wy pod sto pa mi bądź ko ła mi po jaz dów, na le ży jak naj szyb ciej usu nąć gruz do po -

jem ni ka na od pa dy azbe sto we;

� nie spy chać wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go spy cha cza mi na pry zmy;

� nie zmia tać gru zu z wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go;

� usu nąć od pa dy z wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go w spo sób prze wi dzia ny dla

od pa dów ska żo nych azbe stem.

Du że ka wał ki wy ro bu azbe sto wo -ce men to we go na le ży usu wać w ca ło ści. Na le ży je

umiesz czać w za my ka nym kon te ne rze, w przy kry tej cię ża rów ce lub opa ko wać przed usu -

nię ciem w fo lię po li ety le no wą. Drob ne cząst ki gru zu i osa dy py łu po win ny zo stać sprząt -

nię te przy uży ciu od ku rza cza ty pu H, do sto so wa ne go do kon tak tu z azbe stem. Gruz za du ży

lub zbyt cię żki do usu nię cia od ku rza czem, na le ży ze brać do wor ków w spo sób prze wi dzia -

ny dla od pa dów za wie ra ją cych azbest.
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12. 
Pra ce przy azbe ście pod le ga ją ce 

obo wiąz ko wi zgło sze nia 

12.1 Wstęp

12.1.1 De fi ni cja prac pod le ga ją cych obo wiąz ko wi zgło sze nia

W sek cji 6.3 opi sa no kry te ria usta no wio ne przez dy rek ty wę 83/477/EWG w spra wie

ochro ny pra cow ni ków przed azbe stem, zmie nio ną dy rek ty wą 2003/18/WE, do ty czą ce de -

cy do wa nia o mo żli wo ści od stą pie nia od sto so wa nia po sta no wień dy rek ty wy wy ma ga ją -

cych zgło sze nia i ob ser wa cji me dycz nej. Przy kła do wo o ile na ra że nie pra cow ni ka jest tyl ko

„spo ra dycz ne i o ni skiej in ten syw no ści”, a oce na ry zy ka ja sno wy ka zu je, że stę że nie w po -

wie trzu w miej scu pra cy nie prze kra cza li mi tów na ra że nia do ty czą ce go azbe stu (0,1 włó -

kien/ml, cza so wa śred nia wa żo na stę że nia w od nie sie niu do cza su pod sta wo we go

rów ne go 8 h (lub w nie któ rych pań stwach człon kow skich w cią gu 1 lub 4 h) oraz – je śli da -

na pra ca nie wcho dzi w za kres ro dza jów pra cy pod le ga ją cych ogra ni cze niom (okre ślo nym

w sek cji 6.3), wów czas ta ką pra cę na le ży trak to wać ja ko pod le ga ją cą obo wiąz ko wi zgło sze -

nia, na le ży ta kże zor ga ni zo wać ob ser wa cję me dycz ną (zob. roz dział 19) oraz za sto so wać

prak tycz ne środ ki ostro żno ści opi sa ne w tym roz dzia le.

Pra ce zwią za ne z usu wa niem azbe stu bę dą jed no znacz nie pod le gać obo wiąz ko wi

zgło sze nia. Dy rek ty wa (2003/18/WE) stwier dza, że „przed pra ca mi roz biór ko wy mi lub usu -

wa niem azbe stu fir my mu szą wy ka zać się umie jęt no ścia mi w tej dzie dzi nie. Do wo dy po -

sia da nia ta kich umie jęt no ści są okre ślo ne zgod nie z kra jo wy mi prze pi sa mi praw ny mi i/lub

prak ty ką”.

12.2 Ogól ne pro ce du ry do ty czą ce prac pod le ga ją cych obo wiąz ko wi
zgło sze nia

12.2.1 Stresz cze nie prac przy go to waw czych

W po przed nich roz dzia łach opi sa no nie zbęd ne przy go to wa nia przed roz po czę ciem

prac ob ję tych obo wiąz kiem zgło sze nia:

� oce nę ry zy ka z uwzględ nie niem pi sem ne go pla nu pra cy (roz dział 5);
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� de cy zje do ty czą ce spo so bu wy ko na nia pra cy, z uwzględ nie niem wszel kich opcji,

któ re nie po wo du ją po ru sze nia azbe stu (roz dział 6);

� szko le nie dla pra cow ni ka, bry ga dzi sty/kie row ni ka/pra co daw cy (roz dział 7);

� sprzęt (roz dział 8).

Ogól ne po dej ście do kwe stii za po bie ga nia ry zy ku na ra że nia pra cow ni ków przy po dej -

mo wa niu prac z azbe stem zo sta ło na kre ślo ne w roz dzia le 9, np. po przez se gre ga cję i wy -

dzie le nie te re nu pra cy, za pew nie nie sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych i sprzę tu ochro ny

in dy wi du al nej oraz in dy wi du al nych urzą dzeń do ką pie li. Od no to wa no po trze bę ob ser wa -

cji me dycz nej do ty czą cej wszyst kich pra cow ni ków ma ją cych kon takt z azbe stem (roz -

dział 6); wy ma ga nia po stro nie pra co daw cy do ty czą ce zor ga ni zo wa nia ob ser wa cji

me dycz nej oraz ce le i ko rzy ści z ob ser wa cji me dycz nej zo sta ły opi sa ne w roz dzia le 19.

Pla no wa nie mo że obej mo wać de cy zję o usu nię ciu bądź po zo sta wie niu ma te ria łu za -

wie ra ją ce go azbest w ka żdym z miejsc, a ta kże do ty czyć mo ni to ro wa nia i za rzą dza nia. Wy -

tycz ne do ty czą ce tych de cy zji ró żnią się w po szcze gól nych pań stwach człon kow skich.

W Niem czech za le ca się usu wa nie (w mia rę mo żli wo ści) wszel kie go azbe stu; w Wiel kiej Bry -

ta nii i Ir lan dii Pół noc nej zgod nie z wy tycz ną, ma te ria ły za wie ra ją ce azbest bę dą ce w do -

brym sta nie mo żna po zo sta wić na miej scu. Me to dy al ter na tyw ne rów nież ma ją swo je za le ty:

usu nię cie jest roz wią za niem bez po śred nim, lecz pro ces usu wa nia mo że spo wo do wać pew -

ne bez po śred nie na ra że nie na dzia ła nie azbe stu, któ re go mo żna by ło by unik nąć. Po zo sta -

wie nie ma te ria łu (w na le ży tym sta nie) za wie ra ją ce go azbest na miej scu jest pro ce du rą

bez piecz ną, pod wa run kiem za pew nie nia sku tecz ne go pro ce su mo ni to ro wa nia i za rzą dza -

nia tak, aby w przy szło ści wszel kie pra ce re no wa cyj ne w od nie sie niu do azbe stu od by wa ły

się z za cho wa niem nie zbęd nych środ ków ostro żno ści.
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Zgod nie z opi sem w po przed nich roz dzia łach, w przy pad ku za trud nia nia
osób, któ re ma ją pod jąć pra cę pod le ga ją cą obo wiąz ko wi zgło sze nia lub
spra wo wa nia nad zo ru nad ni mi, na le ży:
� upew nić się, że pla no wa nie (oce na ry zy ka i plan pra cy), przy go to wa nie,

szko le nie itp. zo sta ły ukoń czo ne, a nie zbęd ne re je stry są do stęp ne na te -
re nie prac i są ro zu mia ne przez pra cow ni ków (roz dział 5 do 7);

� do pil no wać, że by zwró co no uwa gę na ochro nę bez pie czeń stwa osób
trze cich;

� za się gnąć opi nii kie row nic twa bu dyn ków i wszel kich in nych osób, któ -
re mo gą być za in te re so wa ne za pew nie niem, że plan pra cy był od po -
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wied ni do ce lu, a je go re ali za cja nie stwa rza ła ry zy ka na ra że nia zdro wia
i bez pie czeń stwa;

� upew nić się, że pro ce du ry po stę po wa nia w na głych przy pad kach za -
warte w pla nie pra cy uwzględ nia ją ca łość te re nu, a klu czo wy per so nel
rozu mie wszyst kie od no śne pro ce du ry po stę po wa nia w na głych przy -
pad kach;

� za pew nić szcze gó ło wy, do sto so wa ny do da ne go te re nu plan pra cy
(opra co wa ny przez kom pe tent ną oso bę) w peł ni obej mu ją cy in for ma -
cje prak tycz ne spe cy ficz ne dla da ne go te re nu (np. tra sę wy zna czo ną
do usu wa nia od pa dów, wszel kie in ne nie bez pie czeń stwa dla zdro wia
i bez pie czeń stwa w po bli żu te re nu lub wy ni ka ją ce z na ru sze nia azbe -
stu) (roz dział 5);

� upew nić się, że wy po sa że nie (wraz ze sprzę tem ochro ny oso bi stej oraz
sprzę tem ochro ny dróg od de cho wych) nie zbęd ne dla wdro że nia ni niej -
szych pro ce dur jest do stęp ne i w do brym sta nie tech nicz nym, na da ją ce
się do uży cia oraz po sia da ła twą do spraw dze nia ewi den cję re gu lar nych
kon tro li do ko ny wa nych przez kom pe tent ną(e) oso bę(y) (roz dział 8);

� upew nić się, że wszy scy mo gą ła two zi den ty fi ko wać wszyst kich pra cow -
ni ków ma ją cych stycz ność z azbe stem w ce lu po rów na nia z ewi den cją
(roz dział 7);

Pra co daw ca pra cow ni ka ma ją ce go stycz ność z azbe stem po wi nien:

� utrzy my wać ade kwat ny po ziom ubez pie cze nia;

� za pew nić wszyst kim pra cow ni kom ba da nia me dycz ne na oko licz ność
kon tak tu z azbe stem przed na ra że niem na je go dzia ła nie, a ta kże co naj -
mniej raz na 3 la ta po za ist nie niu ta kie go na ra że nia (roz dział 19); 

� za pew nić na le ży ty po rzą dek w pro wa dze niu ca łej po zo sta łej ewi den cji
oraz prze cho wy wa nie przez okres co naj mniej 10 lat.

Zgodnie z wymogiem dyrektywy 2003/18/WE przed rozpoczęciem prac
pracodawca  „przedstawia wspomniane informacje upoważnionym władzom
Państwa Członkowskiego przed rozpoczęciem pracy, zgodnie z krajowymi
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi”, które mogą
określać na ile wcześniej zgłoszenie ma być przedstawione – np. w terminie
14 lub 28 dni. Informacja ta musi zawierać co najmniej krótki opis:
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� lo ka li za cji miej sca pra cy;

� ro dza ju oraz ilo ści azbe stu, któ ry jest uży wa ny lub z któ rym jest stycz -
ność;

� zwią za nych z nim prac i pro ce sów;

� licz by za an ga żo wa nych pra cow ni ków;

� da ty roz po czę cia i cza su trwa nia prac;

� środ ków pod ję tych w ce lu ogra ni cze nia na ra że nia pra cow ni ków na dzia -
ła nie azbe stu”. 

Zgło sze nie mo że ta kże za wie rać:

� plan ro bót;

� nu me ry te le fo nów kon tak to wych oraz

� prze wi dy wa ne ter mi ny in nych klu czo wych ele men tów prac (np. pró by
dym nej, kon tro li szczel no ści osło ny oraz spraw dzia nu oczysz cze nia te -
re nu).

„Ka żdo ra zo wo, gdy zmia na wa run ków pra cy mo że spo wo do wać znacz ny
wzrost na ra że nia na dzia ła nie py łu azbe sto we go lub ma te ria łów za wie ra ją -
cych azbest, wy ma ga ne jest przed ło że nie no wej in for ma cji”. Na le ży ta kże
po wia do mić wła dze kra jo we o wszel kich zmia nach w har mo no gra mie prac
lub istot nych zmia nach w me to dach pra cy.

Oso by za trud nio ne w ce lu pod ję cia pra cy pod le ga ją cej obo wiąz ko wi zgło sze nia

(jak okre ślo no w sek cji 12.1.1), do ty czą cej ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, win -

ny prze pro wa dzić i ukoń czyć przy go to wa nia wy mie nio ne w po przed nich roz -

dzia łach. Oso by te po win ny spraw dzić, czy:

� od by ły sto sow ne prze szko le nie (roz dział 6) oraz po sia da ją ak tu al ne, wa żne

świa dec two szko le nia;

� zo stał prze pro wa dzo ny test do pa so wa nia sprzę tu ochro ny dróg od de cho -

wych;

� po sia da ją wy ni ki ba da nia me dycz ne go pod ką tem kon tak tu z azbe stem 

(roz dział 19) prze pro wa dzo ne go w ostat nich 2 la tach.



Inspektor pracy powinien:

� przyj mo wać ak tyw ną po sta wę w przy pad ku du żych i zło żo nych pro jek tów,

ana li zo wać i py tać o plan pra cy przed roz po czę ciem ta kich pro jek tów;

� być do stęp ny w ce lach kon sul ta cji z oso ba mi za an ga żo wa ny mi w opra co wy -

wa nie du żych pro jek tów, bądź na po ty ka ją cych trud no ści w osią ga niu stan -

dar dów naj lep szej prak ty ki;

� spraw dzać, czy zgło sze nie za wie ra in for ma cje wy mie nio ne po wy żej (w szcze -

gól no ści ro dza je i ilo ści azbe stu, licz bę pra cow ni ków, da tę roz po czę cia, środ -

ki pod ję te w ce lu ogra ni cze nia na ra że nia pra cow ni ków na ry zy ko);

� za pew nić, że wła sne szko le nie i wy po sa że nie są od po wied nie dla za pew nie -

nia ochro ny przed ry zy kiem na ra że nia na dzia ła nie azbe stu w cza sie prze by -

wa nia na te re nie, na któ rym pro wa dzo ne są ro bo ty.

12.2.2 Streszczenie wymagań w zakresie zarządzania terenem prac

Or ga ni za cja prak tycz nych aspek tów za rzą dza nia pra cą po le ga ją cą na usu wa niu azbe -

stu za pew nia, że pra ca bę dzie wy ko ny wa na w bez piecz ny spo sób. Je że li te ren pra cy obej -

mu je pra cę na wy so ko ści, wów czas w pla nie pra cy mu szą zo stać okre ślo ne bez piecz ne

pro ce du ry dla pra cy na wy so ko ści (wraz z ochro ną od upad ków – zob. np. pu bli ka cję UK

He alth and Sa fe ty Exe cu ti ve MI SC614). Pro ce du ry mo gą obej mo wać ko rzy sta nie z wież, rusz -

to wań lub ru cho mych pod no szo nych po mo stów ro bo czych. Po win ny one obej mo wać 

ta kże ochro nę sprzę tu przed ska że niem (np. przez owi nię cie lub po kry cie po li ety le nem),

mon taż wież lub rusz to wań (np. przy uży ciu od po wied nie go sprzę tu), bez piecz ny de mon -

taż oraz oczysz cza nie sprzę tu przed de mon ta żem osło ny, a ta kże kon tro lę/te sto wa nie (do -

ty czą ce ska że nia).
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Inspektor pracy powinien:

W przy pad ku za trud nia nia osób, któ re po dej mu ją pra cę z ma te ria ła mi za -
wie ra ją cy mi azbest pod le ga ją cą obo wiąz ko wi zgło sze nia, lub spra wo wa nia
nad ni mi nad zo ru w ra mach przy go to wań na le ży:
� wyznaczyć kompetentnego kierownika do nadzorowania wykonania

robót.
Zarzą dza nie te re nem po win no za pew niać na le ży tą kon tro lę ob sza ru prac
z uwzględ nie niem:
� ade kwat ne go od dzie le nia i osło nię cia re jo nu prac;
� utrzy ma nia przez ca ły czas ta blic ostrze gaw czych i ba rier;
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� adekwatnej ochrony bezpieczeństwa pracowników i innych osób;

� adekwatnego monitoringu powietrza wokół osłony podczas trwania
robót (zob. rozdział 16) oraz niezwłocznego przekazywania wyników
osobom nadzorującym teren;

� utrzymania odpowiedniej konserwacji urządzeń oczyszczających od
rozpoczęcia na danym terenie, w trakcie prac oraz po demontażu osłony;

� planu działania w nagłych wypadkach, zawierającego odpowiednie
informacje o terenie, np. dane do kontaktu z najbliższym szpitalem.

Należy również zlecić kompetentnej osobie przeprowadzenie niezależnego
testu oczyszczenia terenu.

Przed przystąpieniem do pracy podlegającej obowiązkowi zgłoszenia (jak

określono w sekcji 12.1.1), dotyczącej styczności z materiałami zawierającymi

azbest, należy ukończyć przygotowania wymienione w poprzednich rozdziałach.

Pracownik powinien sprawdzić, czy posiada:

� pisemny plan pracy określający zakres robót i należne środki ostrożności

(rozdział 5) oraz

� niezbędny sprzęt (rozdział 8).

Należy:

� upewnić się, iż rozumiemy plan pracy i postępujemy zgodnie z nim;

� nie wolno stosować metod nieujętych w planie pracy bez uprzedniego

wniesienia zmian do tego planu pracy;

� komunikować się z brygadzistą/kierownikiem/pracodawcą, w szczególności:

– gdy przewiduje się lub napotyka na nieprzewidziane trudności, wówczas

pracę należy wstrzymać do chwili wykonania oceny ryzyka i/lub

zweryfikowania planu pracy przez kompetentną osobę;

– należy niezwłocznie przerwać pracę, gdy napotyka się na jakiekolwiek

problemy ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, sprzętem ochrony

osobistej lub narzędziami pomiaru lub kontroli;

� w razie żądania przedstawić stosowny dokument tożsamości.



◆ spraw dzić sku tecz ność od dzie le nia stre fy pra cy, uwzględ nia jąc ba rie ry, zna ki

i punk ty kon tro li;

◆ spraw dzić, czy sprzęt oczysz cza ją cy znaj du je się w na le ży tym sta nie i czy znaj -

du je się na da nym te re nie od po cząt ku;

◆ spraw dzić, czy plan po stę po wa nia w na głych przy pad kach jest ła two do stęp -

ny i czy za wie ra od po wied nie in for ma cje dla da ne go te re nu;

◆ spraw dzić, czy znaj du ją cy się na miej scu sprzęt od po wia da me to dom pra cy

opi sa nym w pla nie pra cy (np. sprzęt do tłu mie nia py łu, od ku rza cze).

12.3 Osło na dla prac zwią za nych z usu wa niem azbe stu

12.3.1 Cel i wy jąt ki 

Cel. Ce lem osło ny jest za po bie ga nie roz prze strze nia niu się ska że nia azbe stem oraz za -

po bie ga nie na ra że niu na ry zy ko in nych osób. Ure gu lo wa ny do stęp po przez ślu zy po wietrz -

ne oraz oczysz cza nie per so ne lu i sprzę tu przed opusz cze niem te re nu utrzy mu je ska że nie

azbe stem w ob rę bie osło ny.

Wy jąt ki. Osło na jest nie zbęd na o ile nie za cho dzi praw do po do bień stwo, że stę że nie azbe -

stu uno szą ce go się w po wie trzu bę dzie bar dzo ni skie, te ren pra cy jest od da lo ny (azbest nie

od dzia łu je na oso by po stron ne) lub zbu do wa nie osło ny jest nie mo żli we, np. ru ro ciąg usy tu -

owa ny wy so ko w otwar tej prze strze ni lub pod su fit ka (pły ty pod wie szo ne pod kro kwia mi) wo -

kół da chów bu dyn ku. W ta kich przy pad kach ko niecz ne jest za sto so wa nie in nych środ ków

ce lem za po bie że nia roz prze strze nia niu się ska że nia lub na ra że niu in nych osób.

12.3.2 Przy go to wy wa nie i opis

Przy go to wa nie. Przed wznie sie niem osło ny te ren wi nien zo stać przy go to wa ny z za -

sto so wa niem od po wied nich środ ków ostro żno ści (co po win no zo stać okre ślo ne w oce nie

ry zy ka [roz dział 5]), ce lem ochro ny przed na ra że niem na od dzia ły wa nie azbe stu, np. oso bi -

sta odzież ochron na, re spi ra to ry i od ku rza cze od po wied nie do sto so wa nia w obec no ści azbe -

stu (od ku rza cze ty pu H). Ma te ria ły za wie ra ją ce azbest mo gą zo stać na ru szo ne w trak cie

mon ta żu osło ny lub wzno sze nia in sta la cji umo żli wia ją cych do stęp (np. rusz to wa nia).

Przy go to wa nia po win ny obej mo wać:

� usunięcie wszelkich odpadów nieazbestowych na danym terenie (tam, gdzie

będzie osłona, trasy przemieszczania azbestu i kontenery na odpady), w sposób

przewidziany dla odpadów nieazbestowych;
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� usunię cie lub przy kry cie ele men tów, któ re by ło by trud no oczy ścić, gdy by ule gły

ska że niu, spraw dze nie, czy ta kie ele men ty już nie ule gły ska że niu;

� sprząt nię cie luź nych szcząt ków ma te ria łów za wie ra ją cych azbest i usu nię cie ich

w ta ki spo sób, jak usu wa nie od pa dów azbe sto wych, aby za po biec ich utkwie niu

pod ele men ta mi osło ny;

� za bez pie cze nie wszel kich in nych po ten cjal nych nie bez pie czeństw, np. źró deł wy -

cie ku wo dy, prze wo dów ga zo wych;

� za blo ko wa nie otwo rów, sys te mów kli ma ty za cyj nych, wen ty la cyj nych itp. ce lem za -

po bie że nia roz prze strze nia niu się azbe stu uno szą ce go się w po wie trzu po za osło ną;

� za pew nie nie od po wied nich do staw ener gii elek trycz nej i wo dy;

� jed no z państw człon kow skich, w ce lu za pew nie nia bez piecz niej sze go sys te mu dla

prac zwią za nych z usu wa niem azbe stu na mo kro, wy ma ga od cię cia za si la nia i do -

staw ener gii z nie za le żne go ge ne ra to ra (Prze wod nik INRS 815);

� or ga ni za cję do stę pu do sprzę tu;

� za pew nie nie, że osło na nie blo ku je dróg ewa ku acyj nych (na wy pa dek po ża ru, np.

dla in nych osób w bu dyn ku) lub ozna cze nie od po wied nich al ter na tyw nych dróg

ewa ku acyj nych;

� za pew nie nie, że czuj ni ki dy mu w ob rę bie osło ny są nie ak tyw ne, ce lem wy ko na nia

prób dym nych w ob rę bie osło ny;

� za pew nie nie, że sprzęt elek trycz ny znaj du ją cy się w gra ni cach osło ny zo stał wy łą -

czo ny i za bez pie czo ny;

� za pew nie nie, że zor ga ni zo wa no awa ryj ne sys te my za pew nie nia do staw ener gii

elek trycz nej i wo dy.

Opis. Do zbu do wa nia osło ny mo żna wy ko rzy sty wać ist nie ją cą kon struk cję bu dyn ku

lub kon struk cję tym cza so wą, cał ko wi cie wol no sto ją cą. Ist nie ją ce po wierzch nie mu szą być

gład kie i nie prze pusz czal ne, w prze ciw nym ra zie mu szą zo stać po kry te po li ety le nem. Osło -

na jest zwy kle zbu do wa na z wy trzy ma łe go po li ety le nu (o gru bo ści 250 μm), któ ry po za -

koń cze niu pra cy mo żna usu nąć ja ko od pa dy ska żo ne azbe stem. Osło na po win na po sia dać:

� jed no ra zo we po kry cie pod ło ża (w ce lu unik nię cia roz prze strze nia nia się ska że nia)

lub gład ką, nie prze pusz czal ną po sadz kę, któ rą mo żna wy czy ścić;

� ślu zę po wietrz ną dla per so ne lu wcho dzą ce go i opusz cza ją ce go re jon osło ny;

� od dziel ną ślu zę po wietrz ną (cza sa mi na zy wa ną ślu zą wor ko wą) do trans por to wa -

nia od po wied nio za mknię tych (np. wor ko wa nych i/lub opa ko wa nych) od pa dów

z re jo nu osło ny;
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� wentylację systemu odprowadzania zanieczyszczeń (znaną jako blok podciśnienia),

o wysokiej wydajności filtracyjnej, celem wytwarzania lekkiego podciśnienia

(zalecane 20 Pa, przy czym w jednym państwie członkowskim wymaga się

minimum 10 Pa; w innym zaś wymagane minimum wynosi 5 Pa) wewnątrz osłony

oraz zapewnienie stałego przepływu świeżego powietrza przez cały rejon osłony;

� wydajność wymiany powietrza wewnątrz osłony powinna wynosić minimum 8 razy

na godzinę;

� panele podglądowe (każdy o wymiarach minimum 600 mm na 300 mm),

umożliwiające podgląd wszystkich kluczowych obszarów (lub – w razie potrzeby

– kamera przemysłowa);

� o ile jest to możliwe, bezpośrednie połączenie z blokiem oczyszczania poprzez śluzy

powietrzne;

� tam, gdzie bezpośrednie połączenie z blokiem oczyszczania jest niemożliwe,

dodatkowe śluzy powietrzne celem zapewnienia odgrodzenia podczas zmiany

skażonych kombinezonów na kombinezony pośrednie noszone wyłącznie

w drodze przejścia do bloku oczyszczania.

Aby zapobiec uwalnianiu się zanieczyszczeń w przypadku awarii bloku podciśnienia,

osłona musi być maksymalnie szczelna. Osłona powinna być:

� odporna na czynniki atmosferyczne (o ile jest wystawiona na ich działanie) i/lub

� zbudowana z pomarańczowego polietylenu o wykończeniu ognioodpornym (o ile

zachodzi niebezpieczeństwo zapłonu i/lub ograniczony dostęp).

Te cechy (odporność na czynniki atmosferyczne, ognioodporność) osłony powinny

być wyraźnie opisane w planie pracy. Pozwolenie na wejście na obszar osłony będą mieli

wyłącznie upoważnieni członkowie personelu, noszący sprzęt ochrony osobistej

i odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych. Na miejscu muszą być znaki informujące

o niebezpieczeństwie narażenia na działanie azbestu, określające granice dostępu i wymóg

stosowania sprzętu ochronnego. Oznakowanie powinno być zgodne z przepisami

krajowymi.
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W przy pad ku za trud nia nia osób po dej mu ją cych pra cę z ma te ria ła mi za wie -
ra ją cy mi azbest pod le ga ją cą obo wiąz ko wi zgło sze nia lub spra wo wa nia nad -
zo ru nad ni mi, w ra mach wła snych przy go to wań na le ży dopilnować, aby:

� przygotowanie terenu i wznoszenie osłony było podejmowane przez
adekwatnie wyszkolonych i kompetentnych pracowników;



12.3.3 Pra ca z osło ną

Pra cow ni cy znaj du ją cy się w ob rę bie osło ny, ka żdo ra zo wo przed jej opusz cze niem mu -

szą sto so wać peł ną pro ce du rę oczysz cza nia. Z te go wzglę du wa żne jest, aby na ze wnątrz

osło ny znaj do wa ła się oso ba, któ ra:

� za pew nia ko mu ni ka cję mię dzy oso ba mi we wnątrz i na ze wnątrz osło ny;

� kon tro lu je wej ścia przez ślu zę po wietrz ną, spraw dza, czy wcho dzą cy per so nel jest

do te go upo wa żnio ny, od no to wu je oso by wcho dzą ce i wy cho dzą ce z re jo nu osło ny;

� or ga ni zu je do star cza nie sprzę tu na te ren osło ny oraz usu wa nie wor ko wa nych (lub

owi nię tych) od pa dów ze ślu zy wor ko wej;

� spraw dza utrzy my wa nie w na le ży tym po rząd ku sprzę tu i urzą dzeń zwią za nych

z wy ko ny wa niem pra cy.

Oso ba ta (zna na cza sem ja ko „czło wiek na ze wnątrz”) mo że nie po trze bo wać sprzę tu

ochro ny dróg od de cho wych o ta kim sa mym stop niu ochro ny, jak pra cow ni cy znaj du ją cy

się we wnątrz osło ny. Po win na jed nak sto so wać przy naj mniej jed no ra zo we środ ki ochro ny

dróg od de cho wych (na da ją ce się do kon tak tu z azbe stem, np. EN FF P3) oraz kom bi ne zon

ochron ny ce lem ochro ny przed na ra że niem na ry zy ko w ra zie przy pad ko we go prze dziu ra -
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� przy go to wa nie te re nu zo sta ło uję te w oce nie ry zy ka i w pla nie pra cy;

� pra ce przy go to waw cze by ły ade kwat nie nad zo ro wa ne i pod da wa ne
kon tro li;

� na miej scu znaj do wa ły się sku tecz ne sys te my mo ni to ro wa nia, kon tro li
i kon ser wa cji osło ny (zob. sek cja 12.7)

Oso by bio rą ce udział w usu wa niu azbe stu po win ny sto so wać sprzęt ochro ny oso -

bi stej oraz sprzęt ochro ny dróg od de cho wych w ta ki spo sób, ja ki prze wi du je in -

struk cja użyt ko wa nia oraz zgod nie z od by tym prze szko le niem. Na le ży skon -

tro lo wać sprzęt ochro ny oso bi stej i sprzęt ochro ny dróg od de cho wych pod

wzglę dem ade kwat no ści (do kon kret nej pra cy) oraz pod wzglę dem pra wi dło -

wo ści dzia ła nia (przy ka żdo ra zo wym uży ciu). Na le ży współ pra co wać z pra co daw -

cą w za kre sie pro wa dze nia sto sow nych re je strów ta kich kon tro li.



wienia ja kie go kol wiek wor ka. Na za koń cze nie zmia ny oso ba ta po win na ru ty no wo sto so -

wać in dy wi du al ne pro ce du ry oczysz cza nia.

Wszel ki sprzęt wno szo ny w ob ręb osło ny po wi nien być ła twy do ewen tu al ne go oczysz -

cza nia, przy kła do wo, po przez za mknię cie otwo rów na koń cach ele men tów rusz to wa nia

oraz owi nię cie po de stów rusz to wa nia po li ety le nem. Po de sty owi nię te po li ety le nem w ze -

tknię ciu z wo dą mo gą stać się zbyt śli skie do cho dze nia. W ta kiej sy tu acji mo że oka zać się

nie zbęd ne wy ko na nie do dat ko wych cien kich po de stów (ze sklej ki). Mu szą one wów czas

być trak to wa ne ja ko od pa dy ska żo ne i nie wol no uży wać ich po now nie.

� spraw dzać ewi den cję kon tro li oraz kon tro lo wać osło nę (oglę dzi ny, kon tro la

pod ci śnie nia, ser wi so wa nia wen ty la cji wy cią go wej, prób dym nych);

� spraw dzać obec ność oso by prze wi dzia nej do usu wa nia od pa dów (itp.) oraz

sto so wa nie przez nią od po wied nie go sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych

i odzie ży ochron nej;

� kon tro lo wać obec ność od po wied nich pa ne li pod glą do wych;

� po słu gi wać się pa ne la mi pod glą do wy mi oraz te le wi zją prze my sło wą ce lem

spraw dze nia, czy np. za kres wi docz no ści jest peł ny, czy pra ca prze bie ga zgod -

nie z pla nem pra cy, a ta kże czy po usu nię ciu da ne go ma te ria łu na stę pu je usu -

nię cie po wsta łych od pa dów;

� spraw dzać, czy szla ki przej ścia (po mię dzy osło ną a blo kiem oczysz cza nia oraz

miej scem bez piecz ne go skła do wa nia od pa dów) pro wa dzą naj krót szą od po -

wied nią dro gą;

� spraw dzać, czy szla ki przej ścia nie są za sta wio ne, czy są zgod ne z pla nem i czy

nie po zo sta wio no w nich bez nad zo ru żad nych od pa dów.

12.4 Oczyszczanie osobiste 

12.4.1 Blok oczyszczania

Blok oczyszczania po wi nien być pierw szym ele men tem wy po sa że nia usta wio nym

na te re nie pra cy i ostat nim usu nię tym z te re nu.

Blok oczysz cza nia sta no wi „szat nię czy stą” („czy sty ko niec”) od dzie lo ną drzwia mi sa -

mo za my ka ją cy mi się od po miesz cze nia z prysz ni cem, któ re z ko lei po łą czo ne jest drzwia -

mi sa mo za my ka ją cy mi się z „szat nią brud ną” („brud ny ko niec”). Za sa da dzia ła nia blo ku
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polega na tym, że personel zdejmuje odzież pry wat ną na „czy stym koń cu” i za kła da czy ste

re spi ra to ry oraz kom bi ne zo ny ochron ne przed przej ściem przez po miesz cze nie z prysz ni -

cem na „za nie czysz czo ny ko niec”. O ile jest to mo żli we, „brud ny ko niec” po wi nien bez -

pośred nio łą czyć się z osło ną te re nu prac roz biór ko wych po przez ślu zy po wietrz ne.

Na oby dwu koń cach blo ku oczysz cza nia po win ny znaj do wać się lu stra, aby umo żli wić

pra cow ni kom spraw dze nie, czy sprzęt ochro ny dróg od de cho wych i kom bi ne zo ny zo sta -

ły pra wi dło wo za ło żo ne.

Po po by cie we wnątrz osło ny (tzn. po ten cjal nie po ska że niu azbe stem), per so nel po -

wra ca na „za nie czysz czo ny ko niec”, czy ści kom bi ne zo ny od ku rza czem na da ją cym się

do kon tak tu z azbe stem (typ H), ale do mo men tu za koń cze nia ką pie li pod prysz ni cem

i oczysz-  cze nia ze wnętrz nych po wierzch ni re spi ra to ra, któ ry wciąż po zo sta je w na ło żo nym

sprzę cie ochro ny dróg od de cho wych. W nie któ rych pań stwach człon kow skich (np. w Wiel -

kiej Bry ta nii i Ir lan dii Pół noc nej), pra cow ni cy czysz czą kom bi ne zo ny od ku rza czem ty pu H

przy wyj ściu z ob sza ru osło ny (lub w prze strze ni ślu zy po wietrz nej po ło żo nej naj bli żej osło -

ny), a nie w „za nie czysz czo nym koń cu” blo ku oczysz cza nia.

Wszel kie ma te ria ły po ten cjal nie ska żo ne, któ re zo sta ły po zo sta wio ne (kom bi ne zo ny

ochron ne w „za nie czysz czo nym koń cu” blo ku oczysz cza nia) lub uży te (ręcz ni ki lub fil try

w prysz ni cu) mu szą zo stać za pa ko wa ne do wor ków i usu nię te zgod nie z za sa da mi usu wa -

nia od pa dów ska żo nych azbe stem.

Za zwy czaj po mię dzy „brud nym koń cem” a „czy stym koń cem” znaj du je się jed na sek -

cja prysz ni co wa. Cza sa mi są do dat ko we po miesz cze nie po śred nie i dru gie po miesz cze nie

prysz ni co we. Umo żli wia to pro gre syw ne oczysz cza nie i usu wa nie ska żo ne go sprzę tu

ochron ne go, a ta kże jak naj lep szą ochro nę „czy ste go koń ca” przed ska że niem. Za pew nie -

nie dwóch od dziel nych po miesz czeń prysz ni co wych spra wia, że mo żli we jest wy ko rzy sta -

nie pierw sze go prysz ni ca do zmy cia wo dą wo do od por nych kom bi ne zo nów ochron nych

przed ich zdję ciem, a wów czas dru gi prysz nic słu ży do koń co wej ką pie li po usu nię ciu odzie -

ży ochron nej. Sprzęt ochro ny dróg od de cho wych po zo sta je na ło żo ny aż do mo men tu ob -

my cia pod dru gim prysz ni cem. Jed no ra zo wa bie li zna ochron na no szo na pod kom -

bi ne zo na mi tra fia do po jem ni ka na ma te ria ły jed no ra zo we go użyt ku ja ko od pa dy ska żo ne;

umy te, na da ją ce się do umy cia, kom bi ne zo ny są prze cho wy wa ne w po miesz cze niu cen -

tral nym.

We Fran cji, na wet tam, gdzie sto su je się kom bi ne zo ny ochron ne jed no ra zo we go użyt -

ku, za le ca ne jest sto so wa nie pię cio ko mo ro we go blo ku oczysz cza nia, o ile na da nym te re -

nie ist nie je mo żli wość je go usta wie nia.

Po nie waż czę sto blo ki oczysz cza nia sta no wią jed nost ki ru cho me, urzą dze nia te są dość

cia sne. Wa żne jest jed nak, aby za pew nia ły prze strzeń od po wied nią dla okre ślo nej licz by
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pracowników oraz niezbędne ułatwienia, np. ławki, celem zachęcenia do właściwego

korzystania z bloku.

Blok oczysz cza nia po wi nien być wy po sa żo ny w sys tem wen ty la cji pod ci śnie nio wej,

o gra dien cie ci śnie nia wen ty la cji prze cho dzą cym od „czy ste go koń ca” do „brud ne go koń -

ca”. Za le ca się wy mia nę po wie trza w tem pie 30 ra zy na go dzi nę, dla prysz ni ca i „brud ne go

koń ca”, ale nie któ re wy tycz ne kra jo we ak cep tu ją ni ższe war to ści; im wy ższy wskaź nik wy -

mia ny po wie trza, tym więk sze roz rze dze nie wszel kich uwol nio nych czą stek azbe stu.

12.4.2 Korzystanie z bloku oczyszczania

Prawidłowe korzystanie z bloku oczyszczania jest ważne dla zapobiegania narażeniu

na skażenie. Ważne jest pokazanie pracownikom prawidłowego sposobu korzystania

z bloku i wszelkich czynności oczyszczania podczas szkolenia (rozdział 7.2.4). 
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W przy pad ku za trud nia nia osób po dej mu ją cych pra cę pod le ga ją cą obo -
wiąz ko wi zgło sze nia lub spra wo wa nia nad zo ru nad ni mi na le ży upew nić
się, że:

� pra cow ni cy zo sta ną od po wied nio prze szko le ni w za kre sie ko rzy sta nia
z blo ku oczysz cza nia;

� ska żo ne kom bi ne zo ny jed no ra zo we go użyt ku, ręcz ni ki i fil try są pa ko -
wa ne na „brud nym koń cu” ja ko od pa dy ska żo ne azbe stem;

� blok jest utrzy my wa ny w na le ży tym po rząd ku, przy za pew nie niu nie -
zbęd nych do staw (go rą ca wo da, żel pod prysz nic, szczot ki do pa znok ci,
ręcz ni ki itp.) i ochro ny przed skraj ny mi wa run ka mi at mos fe rycz ny mi (np.
przed za ma rza niem do star cza nej wo dy).

Osoby podejmu ją ce pra cę przy usu wa niu azbe stu po win ny:

� od być prze szko le nie w ko rzy sta niu z blo ku oczysz cza nia;

� wie dzieć, jak za po bie gać prze no sze niu wszel kie go ska że nia z ob sza ru osło -

ny na „czy sty ko niec” blo ku oczysz cza nia oraz w ja ki spo sób pra wi dło wo re -

ali zo wać pro ce du ry oczysz cza nia, za po bie ga jąc w ten spo sób wła sne mu

na ra że niu na dzia ła nie azbe stu w pro ce sie in dy wi du al ne go oczysz cza nia;

� nie zwłocz nie in for mo wać bry ga dzi stę w ra zie nie pra wi dło we go dzia ła nia blo -

ku (np. bra ku ci śnie nia wo dy w prysz ni cu, bra ku pod grza nej wo dy, awa rii

wentylacji).



Rys. 4 Ilustracja osobistego oczyszczania w pięciokomorowym i trzykomorowym bloku
oczyszczania.

12.4.3 Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego bloku oczyszczania

Przed prze zna cze niem do wy ko rzy sta nia na da nym te re nie, blok oczysz cza nia po wi -

nien otrzy mać cer ty fi kat bez pie czeń stwa (po twier dza ją cy brak ska że nia po po przed nich

pra cach). Czysz cze nie blo ku oczysz cza nia po win no być prze pro wa dzo ne przez kom pe tent -

ną oso bę no szą cą czy sty kom bi ne zon ochron ny oraz czy sty re spi ra tor. Ma te ria ły ska żo ne

(ręcz ni ki, fil try, kom bi ne zo ny ochron ne itp.) po win ny być za pa ko wa ne do wor ków i usu -

nię te, po czy na jąc od „czy ste go koń ca”, aby ma te riał ska żo ny zo stał wy nie sio ny z blo ku na

„za nie czysz czo nym koń cu”.

Na le ży za pew nić re gu lar ne mo ni to ro wa nie stę że nia włó kien azbe stu uno szą cych się

w po wie trzu w prze strze ni, gdzie pra cow ni cy zdej mu ją sprzęt ochro ny dróg od de cho wych

(roz dział 16).

Po za koń cze niu pra cy ka żdej zmia ny blok oczysz cza nia po wi nien zo stać sta ran nie wy -

czysz czo ny. Na „brud nym koń cu” po wi nien być on ru ty no wo skon tro lo wa ny pod ką tem

ska że nia włók na mi uno szą cy mi się w po wie trzu, a po ukoń cze niu wszyst kich prac,

przed opusz cze niem te re nu lub de mon ta żem, po wi nien zo stać pod da ny peł ne mu te sto -

wi bez pie czeń stwa (po dob ne mu do te stu wy ko ny wa ne go w ob sza rze osło ny prze ciw -

azbe sto wej).
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12.4.4 Przejście między oddalonym blokiem oczyszczania a osłoną

W miej scach, gdzie blok oczysz cza nia nie mo że być bez po śred nio po łą czo ny z osło -

ną, na le ży za pew nić, że przej ście pra cow ni ków mię dzy osło ną a blo kiem oczysz cza nia nie

spo wo du je roz prze strze nie nia się ska że nia azbe stem po cho dzą cym z osło ny. Pro ce du ra ta -

kie go przej ścia jest do sto so wa na ra czej do po trzeb ko rzy sta nia z kom bi ne zo nów ochron -

nych jed no ra zo we go użyt ku, niż do kom bi ne zo nów prze zna czo nych do zmy wa nia wo dą.

Aby wejść w ob szar osło ny, na le ży:

� sko rzy stać z blo ku oczysz cza nia (w spo sób opi sa ny po wy żej), ce lem zmia ny odzie -

ży pry wat nej na kom plet ny ze staw kom bi ne zo nu ochron ne go jed no ra zo we go

użyt ku (do ko rzy sta nia w ob rę bie osło ny), za kła da ny pod kom bi ne zon do no sze nia

pod czas przej ścia, w ko lo rze in nym niż kom bi ne zo ny no szo ne w ob rę bie osło ny,

ce lem ła twe go roz po zna nia przez po zo sta łe oso by. Przed przej ściem do osło ny na -

le ży oczy ścić obu wie. Na le ży skon tro lo wać i spraw dzić sprzęt ochro ny dróg od de -

cho wych oraz do pa so wać go przy po mo cy lu stra;

� przejść do osło ny;

� zdjąć czy ste obu wie i kom bi ne zon prze zna czo ny do no sze nia w cza sie przej ścia

w po miesz cze niu ślu zy po wietrz nej pro wa dzą cej do osło ny. Kom bi ne zon na le ży

po wie sić na wie sza kach lub umie ścić w po jem ni ku sto ją cym w pierw szym po miesz -

cze niu. (Nie wol no po zo sta wiać kom bi ne zo nu na po sadz ce);

� przejść do dru gie go po miesz cze nia ślu zy po wietrz nej i na ło żyć obu wie prze zna -

czo ne do użyt ku w ob rę bie osło ny;

� przejść przez po miesz cze nie we wnętrz ne ślu zy po wietrz nej, a na stęp nie wejść

do osło ny.

Aby wyjść z osło ny, na le ży:

� od ku rzyć ca ły wi docz ny pył ze sprzę tu ochro ny oso bi stej, ze sprzę tu ochro ny dróg

od de cho wych i obu wia;

� z osło ny wejść do we wnętrz ne go po miesz cze nia ślu zy po wietrz nej. Oczy ścić obu -

wie w bro dzi ku. Zmyć gąb ką lub wy trzeć na mo kro sprzęt ochro ny dróg od de cho -

wych przy uży ciu od dziel nej ką pie li wod nej;

� przejść do środ ko wej czę ści ślu zy po wietrz nej. Zdjąć kom bi ne zon ochron ny i obu -

wie no szo ne w osło nie. Umie ścić w wor ku na od pa dy ja ko po ten cjal nie ska żo ne

azbe stem (lub prze cho wać w ce lu po now ne go uży cia, je że li ko rzy sta się z prze rwy

pod czas jed nej zmia ny pra cy, np. pod czas prac w go rą cym śro do wi sku). Nie zdej -

mo wać sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych;
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� przejść do ko lej nej czę ści usy tu owa nej na ze wnątrz i za ło żyć kom bi ne zon prze zna -

czo ny do no sze nia pod czas przej ścia, ca ły czas ma jąc na so bie sprzęt chro nią cy

dro gi od de cho we;

� przejść do blo ku oczysz cza nia, ko rzy sta jąc z wy zna czo nej tra sy przej ścia (po win -

na ona zo stać ozna czo na we wcze snym sta dium prac i po win na być tra są bez po -

śred nią, krót ką, o mi ni mum ele men tów nie bez piecz nych (np. scho dy);

� wejść do „za nie czysz czo ne go koń ca” blo ku oczysz cza nia, zdjąć obu wie, ca łość

sprzę tu ochro ny oso bi stej i bie li znę no szo ną w osło nie, przy wciąż na ło żo nym

sprzę cie ochro ny dróg od de cho wych; utrzy mać włą czo ne za si la nie sprzę tu ochro -

ny dróg od de cho wych;

� przejść do stre fy prysz ni co wej, wciąż z na ło żo nym sprzę tem ochro ny dróg od de -

cho wych. Wziąć prysz nic i użyć gąb ki do umy cia sprzę tu ochro ny dróg od de cho -

wych, nie do pusz cza jąc do wnik nię cia wo dy w otwo ry fil trów;

� po oczysz cze niu sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych usu nąć go i sta ran nie umyć

się pod prysz ni cem. Wy jąć fil try ze sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych i umie ścić

w wor ku ja ko od pa dy ska żo ne azbe stem prze zna czo ne do usu nię cia;

� osu szyć cia ło ręcz ni kiem; ża den z ręcz ni ków uży wa nych przed opusz cze niem po -

miesz cze nia prysz ni co we go nie mo że być za bra ny do po miesz cze nia na „czy stym

koń cu”. Po wi nien być po zo sta wio ny w po miesz cze niu prysz ni co wym lub usu nię ty

ja ko po ten cjal nie ska żo ny; wszyst kie uży te ręcz ni ki po win ny być trak to wa ne ja ko

po ten cjal nie ska żo ne i w od po wied ni spo sób usu nię te lub sto sow nie oczysz czo ne;

� na „czy stym koń cu” do koń czyć osu sza nie cia ła in nym ręcz ni kiem;

� za ło żyć kom bi ne zon prze zna czo ny do no sze nia pod czas przej ścia (np. na czas prze -

rwy) lub odzież pry wat ną;

� wyjść przez ze wnętrz ne drzwi na „czy stym koń cu”.

12.5 Techniki tłumienia pyłu

12.5.1 Zasady dotyczące technik tłumienia pyłu

W miej scach, w któ rych ma dojść do usu wa nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, mu -

szą być sto so wa ne tech ni ki tłu mie nia py łu, aby za po biec uno sze niu się włó kien azbe stu

w po wie trzu. Wy bór tech ni ki usu wa nia mu si zo stać sta ran nie roz wa żo ny, aby uwzględ nić

jej sto sow ność do kon kret ne go za da nia. Przy kła do wo tech ni ki usu wa nia na mo kro są me -

to dą po wszech nie pre fe ro wa ną, lecz mo gą być nie od po wied nie, je że li na miej scu prac

znaj du je się czyn ny sprzęt elek trycz ny lub me cha nicz ny. Jed no z państw człon kow skich za -
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le ca odłą cze nie wszyst kich elek trycz nych sie ci za si la ją cych i za pew nie nie do staw ener gii

z nie za le żne go ge ne ra to ra. W przy pad ku obec no ści sub stan cji che micz nych, na le ży roz wa -

żyć nie bez pie czeń stwa mo gą ce wy nik nąć z ich re ak cji z wo dą. Środ ki zwi lża ją ce w po łą -

cze niu z wo dą mo gą spo wo do wać śli skość po wierzch ni, zwięk sza jąc ry zy ko po śli zgu

i upad ków, w szcze gól no ści pod czas prac na wy so ko ści. W przy pad ku za ma rza nia mo że

wy ma gać uży cia środ ka zwi lża ją ce go z sub stan cją za po bie ga ją cą za ma rza niu.

Sprzęt (stosowany do tłumienia i kontrolowania pyłu) musi być odpowiedniej jakości

(np. spełniać standardy jakościowe, jak np. norma jakości PAS obowiązująca w Wielkiej

Brytanii [British Standards Institution]), być utrzymywany w należytym stanie technicznym

i właściwie konserwowany.

12.5.2 Usuwanie na mokro

Ma te ria ły za wie ra ją ce azbest mo gą być zwi lża ne al ter na tyw ny mi tech ni ka mi: po przez

na try ski wa nie bez po wietrz ne (do zwi lża nia po wierzch ni lub do ma te ria łów cien kich i po -

ro wa tych), a ta kże po przez uży cie igieł wtry sko wych do grub szych ma te ria łów lub do ma -

te ria łów o po wierzch ni nie prze pusz czal nej. W ce lu sku tecz ne go zwi lże nia azbe stu, śro dek

zwi lża ją cy mu si zo stać do da ny do wo dy.

Me to da wtry sko wa jest od po wied nia w przy pad ku ma te ria łów ta kich, jak otu li ny i po -

wło ki na try sko we, a mo że być też od po wied nia przy in nych ma te ria łach za wie ra ją cych

azbest o po wierzch niach nie prze pusz czal nych (np. po ma lo wa na azbe sto wa pły ta izo la cyj -

na). Igły wtry sko we mo gą zo stać za mon to wa ne na sztyw nej pły cie (na pła skich po wierzch -

niach) lub na ela stycz nej ru rze do pro wa dza ją cej (do po wierzch ni za krzy wio nych lub

nie rów nych). W przy pad ku miejsc nie od stęp nych mo że być po trzeb ny po je dyn czy punkt

wtry sku (na prę cie).
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Rys. 5 Prze krój sys te mu
wtry sko we go (1) ru ra, (2) otu li -
na, (3) igła wtry sko wa do pro wa -
dza na po przez (4) ela stycz ne
prze wo dy.



Wtrysk po wi nien od by wać się przy ni skim ci śnie niu (3,5 ba ra), aby ma te riał za wie ra ją -

cy azbest zo stał zwi lżo ny w dzia ła niu po wierzch nio wym bez zbęd ne go roz prze strze nia nia

się wo dy. Wa żne jest, by po zo sta wić na od po wied nio dłu gi okres cza su, aby osią gnąć ade -

kwat ne zwi lże nie na ca łej gru bo ści ma te ria łu. Je że li na ma te ria le po zo sta ną su che po -
ła cie, wów czas mo że to pro wa dzić do du żo więk szej kon cen tra cji włó kien
azbe sto wych w po wie trzu w miej scu pra cy. Wiel kość i kształt igieł po wi nien zo stać tak

do bra ny, aby pa so wa ły do kształ tu ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest, np. do izo la cji/po włok

o gru bo ści po wy żej 1 mm na le ży sto so wać dłu gie igły z otwo ra mi roz miesz czo ny mi wzdłuż

ca łej ich dłu go ści.

Aby za pew nić do bre po kry cie, igły po win ny być od po wied nio roz miesz czo ne. Na le ży

umie ścić je w nie wiel kich od stę pach, co za pew ni nie po zo sta wia nie su chych po ła ci, a ich

po zy cja po win na wspo ma gać si łę gra wi ta cji wo dy dla lep sze go jej roz ło że nia (np. igły roz -

miesz czo ne wzdłuż szczy tu po zio mych rur; igły w po zio mych pier ście niach wo kół rur pio -

no wych, w od stę pach co je den metr).

Je że li po wło ka/izo la cja po kry ta jest twar dą po wierzch nią, któ ra wy ma ga prze wier ce -

nia dla umo żli wie nia wsu nię cia w nią igły, wów czas pod czas wier ce nia mu szą być za sto so -

wa ne tech ni ki tłu mie nia py łu. Mo że to obej mo wać zwi lża nie przy po mo cy na try sku

bez po wietrz ne go, a wcze śniej sze zwi lże nie po zwo li na wnik nię cie wo dy i na mo cze nie ma -

te ria łu.

Na trysk bez po wietrz ny (na trysk, w któ rym nie sto su je się po wie trza lub ga zu do roz -

py le nia wo dy) mo żna za sto so wać do zwi lże nia po wierzch ni z ma te ria łu po ro wa te go (np.

ko ca izo la cyj ne go, lin, uszczel nień) oraz do przy go to wa nia wszel kich ma te ria łów przed wier -

ce niem umo żli wia ją cym wsu nię cie igieł dla wy ko na nia wtry sku. Zwi lża nie tech ni ką na try -

sku bez po wietrz ne go mo żna sto so wać do azbe sto wych płyt izo la cyj nych (do usu wa nia

przy wen ty la cji wy cią go wej), a ta kże pod czas oczysz cza nia z drob nych ka wał ków gru zu.

Uszko dzo ne po wło ki/otu li ny mo gą być po dat ne na ła ma nie pod czas prze pro wa -

dza nia wtry sku. Aby za po biec roz no sze niu szcząt ków gru zu, ta ki uszko dzo ny frag ment 

mo żna owi nąć w po li ety len (lub fo lię sa mo przy le ga ją cą i okle ić ta śmą).

Okła dzi na me ta lo wa wo kół otu lin za wie ra ją cych azbest – mo że wy ma gać od sło nię -

cia jej w ce lu umo żli wie nia wtry sku. Je że li okła dzi na me ta lo wa jest prze wier co na, wów czas

otu li nę mo żna pod dać wtry sko wi. Je że li okła dzi nę me ta lo wą da się usu nąć bez uszko dze -

nia otu li ny, mo że to być ła twiej szy spo sób uzy ska nia do stę pu w ce lu umiesz cze nia igieł

wtry sko wych, a w ta kim przy pad ku do kon tro li uwal nia nia py łu na le ży za sto so wać na trysk

bez po wietrz ny i od ku rza nie po wierzch nio we.

Pro ble my w rów no mier nym zwi lża niu mo gą wy stą pić, je że li ma te riał jest uszko dzo -

ny po przez we wnętrz ne pęk nię cia lub je śli po ro wa tość ma te ria łu jest nie rów no mier na.
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Tam, gdzie pęk nię cia są wi docz ne, igły na le ży umiesz czać ostro żnie, aby zmak sy ma li zo wać

sku tecz ność zwi lża nia. 

W sy tu acjach zró żni co wa nej po ro wa to ści mo że po móc do sto so wa nie stru mie nia wo -

dy. W ce lu za trzy ma nia wo dy w ma te ria le i nie zbęd ne go zwi lże nia, mo że oka zać się nie -

zbęd ne za wi nię cie ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest.

Wy so ko wy daj ne ogrze wa nie prze my sło we i wiel ko ga ba ry to we mo że po wo do -

wać pro ble my z:

� roz le głą i zło żo ną sie cią rur, po wo du jąc trud no ści lub unie mo żli wia jąc osią gnię cie

peł nej izo la cji osło ny;

� du żą licz bą bar dzo gru bych (np. ok. 1 m) otu lin azbe sto wych;

� ogrom ny mi ilo ścia mi od pa dów azbe sto wych i mu łu.

Od po wied nio zwi lżo ne ma te ria ły za wie ra ją ce azbest ma ją kon sy sten cję przy po -

mi na ją cą cia sto i są go to we do usu nię cia.

Ma te ria ły za wie ra ją ce azbest naj le piej usu nąć, uży wa jąc na rzę dzi ręcz nych (np. skro -

ba ków, dłut, śru bo krę tów). Ni gdy nie na le ży uży wać na rzę dzi o na pę dzie elek trycz nym (jak

fre zar ki tar czo we i szli fier ki) do prze ci na nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest. Pra ca po win -

na być zor ga ni zo wa na w spo sób me to dycz ny, a usu nię ty ma te riał po wi nien być nie zwłocz -

nie umiesz cza ny w wor kach lub owi ja ny. Pra ca po win na prze bie gać stop nio wo od gó ry

do do łu, ce lem za po bie że nia wtór ne mu ska że niu oczysz czo nych po wierzch ni (np. naj pierw

stro py/dźwi ga ry, na stęp nie ścia ny, a na koń cu po sadz ka).

Po usu nię ciu więk szo ści ma te ria łu, na po wierzch niach wciąż mo gą po zo stać je go drob -

ne ilo ści. Cza sa mi zda rza się, że reszt ki sil nie przy le ga ją (np. na po wierzch ni wże rów na ru -

rach). Do usu wa nia resz tek azbe stu na le ży uży wać przede wszyst kim na rzę dzi ręcz nych, ale

do usu nię cia nie któ rych sil nie przy le ga ją cych po zo sta ło ści azbe stu mo gą się oka zać nie -

zbęd ne na rzę dzia o na pę dzie elek trycz nym. W ta kich przy pad kach, na le ży ko rzy stać z nich

na naj ni ższym bie gu i za sto so wać tłu mie nie py łu (pian ki, na try ski bez po wietrz ne lub miej -

sco wą wen ty la cję wy cią go wą).
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W przy pad ku za trud nia nia osób do usu wa nia ma te ria łów za wie ra ją cych
azbest na le ży za pew nić sku tecz ny nad zór gwa ran tu ją cy:

◆ prze strze ga nie pro ce dur bez pie czeń stwa;

◆ sto so wa nie wy łącz nie me tod usu wa nia okre ślo nych w pla nie pra cy;



◆ ob ser wa cję prze bie gu pra cy przez pa ne le pod glą do we;

◆ skon tro lo wa nie, czy na rzę dzia sto so wa ne w miej scu pra cy lub w ob rę bie osło -

ny od po wia da ją me to dom pra cy za war tym w pla nie pra cy;

◆ spraw dze nie, czy nie są sto so wa ne na rzę dzia z na pę dem elek trycz nym.
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◆ NIEWPROWADZANIE jakichkolwiek zmian w zakresie metod pracy bez
uprzedniego przeglądu oceny ryzyka i planu pracy; 

◆ zgodność prac w zakresie usuwania azbestu z najlepszą praktyką.

Pracownicy usuwa ją cy azbest po win ni:

◆ zde cy do wać o ko lej no ści prac tak, aby zmi ni ma li zo wać mo żli wość wtór ne -

go ska że nia oczysz czo nych po wierzch ni, np. naj pierw stro py/dźwi ga ry, na -

stęp nie ścia ny, a na koń cu po sadz ka;

◆ za pew nić, że fil try nie zo sta ną za mo czo ne, gdyż to ob ni ża ich wy daj ność fil -

tra cyj ną;

◆ pa mię tać o istot nym zna cze niu za cho wa nia po rząd ku. Od pa dy na le ży usu -

wać na tych miast po ich po wsta niu. Drew nia ne pod po ry stro pów azbe sto -

wych mo gą za wie rać gwoź dzie, na le ży za pew nić, że nie po zo sta ną wy sta ją ce

gro żąc, że na stą pi na nie in na oso ba;

◆ usu nąć ma te ria ły za wie ra ją ce azbest przy mi ni mal nych szko dach. Przy kła -

do wo je że li płyt ka AIB za wie ra 4 gwoź dzie, to na le ży usu nąć ją w sta nie nie -

na ru szo nym, do pusz cza jąc jej uszko dze nie je dy nie na ro gach z gwoź dzia mi.

Gwoź dzie na le ży usu wać po je dyn czo (sto su jąc tłu mie nie py łu, jak w roz -

dzia le 11);

◆ nie sto so wać me tod in nych niż wy mie nio ne w pla nie pra cy, oraz

◆ nie sto so wać na rzę dzi z na pę dem elek trycz nym do ma te ria łów za wie ra ją cych

azbest (z wy jąt kiem spe cy ficz nych i ogra ni czo nych za sto so wań, je że li zo sta -

ły uwzględnione w ocenie ryzyka i w planie pracy).

In spek tor pra cy po wi nien spraw dzić, czy pra ca jest re ali zo wa na zgod nie z pla -
nem pra cy, np. po przez:



12.5.3 Kontrolowane usuwanie na sucho

Usu wa nie na mo kro jest naj lep szą me to dą i na le ży je sto so wać za wsze, z wy jąt kiem

oko licz no ści wy jąt ko wych. Jed na kże w wy jąt ko wych oko licz no ściach, gdzie nie jest mo żli -

we usu wa nie na mo kro, al ter na ty wę sta no wi kon tro lo wa ne usu wa nie na su cho – co ozna -

cza usu wa nie przy uży ciu in nych me tod kon tro lo wa ne go uwal nia nia py łu, ta kich jak

sto so wa nie miej sco wej wen ty la cji wy cią go wej lub owi ja nia izo lo wa nych kom po nen tów

oraz cię cie i usu wa nie ca łe go od cin ka (zna ne ja ko „owi ja nie i cię cie”).

Owi ja nie i cię cie od cin ków ru ry w otu li nie jest od po wied nie tam, gdzie ru ra wraz

z otu li ną ma być usu nię ta ja ko od pad azbe sto wy. Ru ra w otu li nie jest owi ja na w po li ety len.

Ma łe miej sco we od cin ki otu li ny mo gą wy ma gać usu nię cia w ce lu zro bie nia do stę pu dla

prze cię cia ru ry. Usu nię cie te go od cin ka otu li ny ozna cza, że ist nie je ry zy ko na ra że nia na dzia -

ła nie azbe stu i z te go wzglę du ca łość pra cy na le ży prze pro wa dzić w ob rę bie osło ny (zob.

sek cja 12.3.1 – dla tych wy jąt ko wych przy pad ków, gdy osło ny mo gą być nie po trzeb ne). Ta

tech ni ka jest od po wied nia wy łącz nie wte dy, gdy od cin ki ru ry ma ją nie wiel kie roz mia ry, a za -

war tość rur/na czyń zo sta ła od są czo na.

Wor ki rę ka wi co we wy ko na ne z moc ne go prze zro czy ste go pla sti ku, po sia da ją in te -

gral ne rę ka wi ce pla sti ko we o dłu gich rę ka wach, co umo żli wia ope ra to ro wi ma ni pu lo wa -

nie ele men ta mi w ich wnę trzu. Po za mo co wa niu wor ka rę ka wi co we go wo kół ele men tu

do usu nię cia, ope ra tor mo że użyć do usu nię cia azbe stu na rzę dzi przez rę ka wi ce. Ma te -

riał usu nię ty z da ne go ele men tu jest zbie ra ny w dol nej czę ści wor ka rę ka wi co we go. Wo -

rek po wi nien po sia dać uszczel kę su wa ko wą do za mknię cia od pa dów, po ukoń cze niu

pra cy, w dol nej czę ści wor ka. Wo rek sto su je się tyl ko raz, po czym usu wa wraz z od pa da -

mi. W przy pad kach, gdy jest to mo żli we, na le ży ko rzy stać z wor ka rę ka wi co we go w wa -

run kach lek kie go pod ci śnie nia. Na le ży okre ślić sys tem pra cy dla wy cią ga nia na rzę dzi

z wor ka rę ka wi co we go (np. po ukoń cze niu). Mo że to wy ma gać wcią gnię cia na rzę dzi

do jed nej z rę ka wic, na stęp nie po cią gnię cia rę ka wi cy na ze wnątrz tak, aby na rzę dzia tra -

fi ły do wy sta ją cej pla sti ko wej rę ka wi cy. Za wią za nie rę ka wi cy na wę zeł po zo sta wi na rzę -

dzia we wnątrz pew ne go ro dza ju pla sti ko wej kie sze ni, a dru gi wę zeł na rę ka wi cy utwo rzy

od ci nek, któ ry mo żna od ciąć przy mi ni mal nym ry zy ku uwol nie nia czą stek azbe stu. Kie -

szeń z na rzę dziem mo żna otwo rzyć al bo we wnątrz ko lej nej rę ka wi cy al bo w wia drze

z wo dą do czysz cze nia.

Wo rek rę ka wi co wy chro ni ope ra to ra, ale nie za stą pi po trze by sto so wa nia sprzę tu

ochro ny oso bi stej, sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych, ani po trze by sto so wa nia osło ny,

po nie waż azbest mo że wy do stać się z wor ka po je go prze dziu ra wie niu. W sprze da ży są do -

stęp ne ró żne wa rian ty wor ka rę ka wi co we go.
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Usu wa nie bez po śred nie za po mo cą sys te mów pró żnio wych jest od po wied nią

i sku tecz ną me to dą usu wa nia luź ne go azbe stu (np. izo la cji ciepl nej lub prze ciw ha ła so wej).

Od pa dy azbe sto we są wcią ga ne do od da lo ne go punk tu zbiór ki od pa dów przy po mo cy

pró żnio we go prze wo du trans por to we go, z pró żnią wy twa rza ną przez spe cjal nie do te go

prze zna czo ny sprzęt.

Je że li prze wód ten łą czy punkt wor ko wa nia usy tu owa ny po za ob rę bem osło ny pro -

ce su usu wa nia, wów czas ta ki punkt wor ko wa nia mu si zo stać wy po sa żo ny we wła sną osło -

nę, a pra cow ni cy mu szą sto so wać peł ny sprzęt ochro ny dróg od de cho wych, sprzęt ochro ny

oso bi stej i prze strze gać pro ce dur oczysz cza nia (jak by pra co wa li przy usu wa niu).

Je że li sto su je się ten ro dzaj sprzę tu, wów czas w pla nie pra cy na le ży ja sno okre ślić w ja -

ki spo sób bę dą usu wa ne za to ry, któ re mo gą wy stą pić w pró żnio wym prze wo dzie trans -

por to wym. Przy kła do wo prze wód mu si zo stać sta ran nie za kry ty na oby dwu koń cach

i wcią gnię ty do we wnątrz osło ny ce lem usu nię cia za to ru.

12.6 Hermetyzacja i osłonięcie

W przy pad kach, w któ rych zde cy do wa no, że nie któ re lub wszyst kie ma te ria ły za wie ra -

ją ce azbest mo żna uniesz ko dli wić po przez her me ty za cję lub osło nię cie, pro ces ten mo że

obej mo wać ry zy ko na ru sze nia ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest. Her me ty za cję mo żna osią -

gnąć po przez za sto so wa nie cien kiej po wło ki uszczel nia ją cej, gru bej po wło ki uszczel nia ją -

cej lub im pre gno wa nie ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest pły nem tward nie ją cym. Nie mniej

jed nak wcze śniej sze zwi lże nie mo że spo wo do wać zwięk sze nie wa gi ma te ria łu za wie ra ją -

ce go azbest, wy star cza ją ce do je go od dzie le nia i upad ku z uwol nie niem py łu. Na ogół

przy her me ty za cji ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest wy ma ga ne są ta kie sa me środ ki ostro -

żno ści, jak przy je go usu wa niu.

Osło nię cie mo że ozna czać za mknię cie ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest we wnątrz kon -

struk cji usy tu owa nej z da la od ma te ria łów za wie ra ją cych azbest. Oce na ry zy ka dla te go

zada nia po win na sza co wać, czy ta ka pra ca po zwo li unik nąć po ru sze nia ma te ria łu za wie ra -

ją ce go azbest. Bę dzie to mia ło wpływ na de cy zję, czy na le ży zgło sić ta kie pra ce i pod jąć

środ ki ostro żno ści opi sa ne w ni niej szym roz dzia le, czy też wy star cza ją ce bę dą środ ki opi -

sa ne w roz dzia le 11.

12.7 Kontrola, monitoring i konserwacja osłony

12.7.1 Systematyczne kontrole i monitoring

Osło na po win na być sys te ma tycz nie mo ni to ro wa na i kon ser wo wa na. Mo żna wy zna -

czyć do te go prze szko lo ną, kom pe tent ną oso bę i uczy nić ją za to od po wie dzial ną. Na le ży
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wdro żyć okre ślo ny sys tem usta na wia ją cy pro ce du ry i czę sto tli wość mo ni to ro wa nia. Pro to -

ko ły z mo ni to rin gu po win ny być czę sto spraw dza ne przez kie row nic two.

Mo ni to ring po wi nien obej mo wać:

� Oglę dzi ny in te gral no ści osło ny:

– Przed roz po czę ciem pra cy, kon tro le po win ny ob jąć pra wi dło wość kon struk -

cji, uszcze lek, złą czy, śluz po wietrz nych oraz sku tecz ność uszczel nień wo kół prze -

szkód, jak np. ru ry, prze wo dy i ka ble;

– Co dzien ne kon tro le przed roz po czę ciem zmian po win ny zmie rzać do wy -

kry cia wszel kich uszko dzeń i awa rii uszcze lek lub złą czy oraz spraw dzać wska za -

nia od po wied nie go pod ci śnie nia w skie ro wa nym do we wnątrz na prę że niu

po li ety le no wych ścian osło ny. Re gu lar ne oglę dzi ny są pod sta wo wym środ kiem

za po bie ga nia wszel kie go ro dza ju wy cie kom;

� Pró by dym ne w ce lu wy kry cia po ten cjal nych wy cie ków po win ny być pro wa dzo ne

przy wy łą czo nej wen ty la cji wy cią go wej. Ich ce lem jest wy kry cie miejsc, w któ rych

mo że na stą pić wy ciek (szcze gól nie, gdy by awa rii ule gła wen ty la cja wy cią go wa);

� Ci śnie nie ró żni co we wy no szą ce oko ło 5 Pa jest zwy kle wy star cza ją ce, aby za po biec

wy cie ko wi na ze wnątrz, lecz jest to nie wiel kie pod ci śnie nie i od czy ty mo gą ulec

zmia nie pod wpły wem wa run ków ze wnętrz nych (np. sil ne wia try wpły wa ją ce

na po ziom ci śnie nia we wnątrz i na ze wnątrz bu dyn ku). Jed no pań stwo człon kow -

skie wy ma ga mi ni mal nej war to ści ci śnie nia wy no szą cej 10 Pa i za le ca sto so wa nie

ci śnie nia ró żni co we go o si le 20 Pa;

� Po mia ry kon cen tra cji czą stek azbe stu w po wie trzu w oko li cy osło ny po win ny być

prze pro wa dza ne od roz po czę cia prac dla po twier dze nia, że na ze wnątrz osło ny nie

wy kry to obec no ści azbe stu. Po win ny być po wta rza ne w re gu lar nych od stę pach

cza su uza le żnio nych od te go, na ile po wa żne by ły by skut ki na wet sła be go wy cie -

ku. Przy kła do wo, je że li osło na znaj du je się w za miesz ka nym bu dyn ku, w po bli żu

uczęsz cza nych te re nów, wów czas od po wied ni by ły by co dzien ny mo ni to ring. Je -

że li osło na znaj du je się w bu dyn ku nie za miesz ka nym, wów czas wy star cza ją cy jest

mo ni to ring pro wa dzo ny znacz nie rza dziej. Oce na ry zy ka po win na uwzględ niać sto -

pień na ra że nia na ry zy ko w przy pad ku wy stą pie nia wy cie ku i usta lić od po wied nio

czę sto tli wość kon tro li. W wie lu sy tu acjach od po wied ni mo że być mo ni to ring co -

ty go dnio wy. Re gu lar ne mo ni to ro wa nie sta no wi po twier dze nie i za pew nie nie, że

nie na stą pił ja ki kol wiek wy ciek, a mo że to być wa żne szcze gól nie w sy tu acjach wra -

żli wych (np. osło na usy tu owa na w po bli żu szko ły);

� Sys tem wy cią gu po wie trza po wi nien być spraw dza ny przez kom pe tent ną oso bę,

przed uży ciem i w re gu lar nych od stę pach cza su. Filtr wstęp ny mo żna wy mie niać,
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gdy jest za tka ny, ale za tka ny filtr wstęp ny su ge ru je, że tech ni ki tłu mie nia py łu nie

dzia ła ją tak do brze, jak po win ny. Wa żne jest pra wi dło we za in sta lo wa nie fil tra. Kon -

ser wa cja sys te mu wy cią gu po wie trza po win na być re gu lar nie do ko ny wa na (co 6

mie się cy) przez kom pe tent ne go pra cow ni ka. Je że li wy so ko wy daj ny filtr zo stał pra -

wi dło wo za in sta lo wa ny i pra cu je zgod nie ze spe cy fi ka cją tech nicz ną, wów czas

azbest nie po wi nien wy do sta wać się do po wie trza; jed na kże wy ryw ko we prób ko -

wa nie po wie trza w po bli żu wy lo tu sta no wi do bry spraw dzian (np. tuż po wy mia -

nie wy so ko wy daj ne go fil tra). Nie zwłocz nie po wy mia nie fil tra wy so ko wy daj ne go,

na le ży spraw dzić wy daj ność sys te mu wen ty la cji wy cią go wej, ce lem upew nie nia

się, że filtr zo stał za in sta lo wa ny pra wi dło wo wraz z dzia ła ją cy mi uszczel ka mi (wy -

daj ność fil tra mo żna spraw dzić przy po mo cy bez piecz ne go ae ro zo lu za stęp cze go,

np. fta la nu diok ty lu, co zwy kle wy ko nu ją pod wy ko naw cy kon ser wu ją cy ta ki sprzęt).

12.8 Usu wa nie od pa dów

12.8.1 Wy no sze nie opa ko wa nych od pa dów na ze wnątrz osło ny

Do od pa dów za wie ra ją cych azbest na le ży uży wać wor ków w ko lo rach za strze żo nych

dla od pa dów azbe sto wych i ozna ko wa nych ja ko od pa dy azbe sto we zgod nie z kra jo wy mi

prze pi sa mi. Wor ki z od pa da mi po win ny być wy peł nio ne nie bar dziej niż czę ścio wo, a ich

za war tość po win na być wil got na. Wor ki po win ny być ostro żnie za my ka ne, ce lem wy eli mi -

no wa nia nad mia ru po wie trza i uszczel nio ne.

Wor ko wa ne lub opa ko wa ne od pa dy są wy no szo ne na ze wnątrz osło ny po przez od -

dziel ną ślu zę po wietrz ną – in ną niż ta, z któ rej ko rzy sta wcho dzą cy i wy cho dzą cy per so nel.

Ślu za po wietrz na prze zna czo na na od pa dy jest czę sto na zy wa na ślu zą wor ko wą; czę sto sto -

so wa na jest trzy ko mo ro wa ślu za wor ko wa.

Uszczel nio ne wor ki z od pa da mi (lub ele men ta mi opa ko wa ny mi) zo sta ją spry ska ne

(spray em ręcz nym) i wy tar te na mo kro w we wnętrz nej ko mo rze trzy ko mo ro wej ślu zy wor -

ko wej. Oczysz czo ne wor ki umiesz cza się w środ ko wej ślu zie po wietrz nej, gdzie wkła da ne

są do ze wnętrz ne go prze zro czy ste go wor ka, któ ry zo sta je szczel nie za mknię ty. Po dwój nie

wor ko wa ne od pa dy są umiesz cza ne w ze wnętrz nej ko mo rze ślu zy wor ko wej. Z ze wnętrz -

nej ko mo ry od pa dy są od bie ra ne przez pra cow ni ka(ów) stre fy ze wnętrz nej przy uży ciu od -

po wied nich (do sto so wa nych do azbe stu) re spi ra to rów i prze no szo ne bez po śred nio

do bez piecz ne go skła do wi ska od pa dów (np. za my ka ne go kon te ne ra).

Na le ży zwró cić uwa gę na to, aby szkie let ślu zy wor ko wej nie miał ostrych ką tów czy

punk tów, np. ostre brze gi mo gą ce spo wo do wać roz dar cie wor ka (lub opa ko wa nia) za wie -

ra ją ce go od pa dy.
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12.8.2 Za po bie ga nie wy do sta niu się od pa dów na ze wnątrz
Opa ko wa ne od pa dy wy no szo ne na ze wnątrz osło ny mu szą być prze cho wy wa ne

w bez piecz ny spo sób, aby za po biec wy cie ko wi wy ni ka ją ce mu z przy pad ko we go uszko dze -

nia bądź w efek cie wan da li zmu. Po umiesz cze niu wor ka na ze wnątrz ślu zy wor ko wej, opa -

ko wa ne od pa dy:

� ni gdy nie po win ny być po zo sta wia ne bez nad zo ru do mo men tu umiesz cze nia

w bez piecz nym za mknię ciu;

� po win ny być trans por to wa ne naj krót szą mo żli wą tra są w miej sce bez piecz ne go

skła do wa nia (np. za my ka ny kon te ner lub po jazd), na to miast tra sa po win na być wy -

raź nie ozna czo na (aby na za koń cze nie pra cy mo gła być pod da na kon tro li).

Na le ży za cho wać na le ży tą ostro żność, aby za po biec roz dar ciu lub uszko dze niu wor ków:

� nie prze peł niać wor ków;

� w kon te ne rze nie mo gą znaj do wać się ostre przed mio ty;

� nie wol no gwał tow nie ob cho dzić się z wor ka mi wy peł nio ny mi od pa da mi (np. nie

wol no wrzu cać wor ków do kon te ne ra).

12.8.3 Ochro na in dy wi du al na pod czas usu wa nia od pa dów

Pra cow nik prze by wa ją cy na ze wnątrz osło ny mo że prze nieść opa ko wa ne od pa dy

na miej sce skła do wa nia. Pra cow nik ten po wi nien no sić od po wied ni sprzęt ochro ny in dy -

wi du al nej oraz sprzęt ochro ny dróg od de cho wych, zgod nie z opi sem za war tym w oce nie

ry zy ka i pla nie pra cy.

12.9 Uprzątnięcie terenu i zakończenie prac

Pod czas pra cy ca ły sprzęt oraz ca ły te ren ro bót po win ny być utrzy my wa ne w czy sto -

ści. Od pa dy na le ży wor ko wać w mia rę ich po wsta wa nia. Te re ny prac po win ny być uprzą -

ta ne na za koń cze nie pra cy ka żdej zmia ny. Uprzą ta nie nie mo że po wo do wać po wsta wa nia

py łu. Do od ku rza nia py łu po win no się sto so wać od ku rza cze ty pu H (np. przy sto so wa ne

do kon tak tu z azbe stem) wraz z od po wied ni mi na kład ka mi do ró żnych ro dza jów po -

wierzch ni.

Gruz wi nien być zwi lżo ny przed ze bra niem. Do gro ma dze nia gru zu mo żna uży wać ło -

pat i gra bi (nie szczo tek). Do czysz cze nia po wierzch ni mo żna sto so wać mo krą tka ni nę lub

ścier ki, przy re gu lar nym zmie nia niu wo dy, aby za po biec krzy żo we mu ska że niu po wierzch -

ni. Przed koń co wą kon tro lą umy te na mo kro po wierzch nie po win ny wy schnąć.

Od ku rzacz ty pu H nie mo że być sto so wa ny do zbie ra nia ma te ria łu mo kre go, gdyż wil -

goć uszko dzi wy so ko wy daj ny filtr za po bie ga ją cy uwal nia niu się włó kien.
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Po usu nię ciu ca łe go azbe stu oraz po wy nie sie niu wszyst kich od pa dów azbe sto wych

i ró żnych na rzę dzi na ze wnątrz osło ny, na le ży do ko nać koń co we go oczysz cze nia te re nu.

Na po czą tek na le ży od ku rzyć po wierzch nie od ku rza czem ty pu H, a na stęp nie umyć je

na mo kro przy uży ciu mo pów i ście rek.

Na stęp nie mo żna oczy ścić wszel kie po kry cia lub po de sty uży te ja ko za bez pie cze nia

urzą dzeń, sprzę tu, po sa dzek i in nych po wierzch ni. Płach ty te lub pły ty (lecz tyl ko te kon -

kret ne płach ty i pły ty) na le ży spry skać środ kiem uszczel nia ją cym, aby za po biec uwal nia niu

się py łu pod czas ich prze no sze nia.

Ca ły sprzęt uży wa ny pod czas prac usu wa nia azbe stu przed wy nie sie niem po za osło -

nę mu si zo stać oczysz czo ny. Tam, gdzie to mo żli we sprzęt ta ki, np. po de sty pod no śni -

ków/ru cho mych rusz to wań do prac na wy so ko ści, po wi nien zo stać za bez pie czo ny (np.

cien ki mi pły ta mi jed no ra zo we go użyt ku, płach ta mi po li ety le no wy mi) przed wnie sie niem

w ob szar osło ny. Ta kie pły ty/płach ty mo żna spry skać środ kiem uszczel nia ją cym, po czym

na le ży je usu nąć ja ko od pa dy ska żo ne azbe stem. Wszel kie po wierzch nie, któ re nie zo sta ły

w ca ło ści za bez pie czo ne, mu szą zo stać oczysz czo ne z uży ciem od ku rza cza ty pu H i czy stej

wo dy. Ska żo na wo da mu si zo stać usu nię ta po przez sys tem fil tra cyj ny.

Na za koń cze nie wy ko naw ca po wi nien sta ran nie skon tro lo wać te ren, aby za pew nić

usu nię cie wszyst kich ma te ria łów za wie ra ją cych azbest i pod le ga ją cych usu nię ciu oraz że

te ren zo stał oczysz czo ny z wi docz nych resz tek gru zu i osia dłe go py łu. Je dy nym sprzę tem

po zo sta ją cym na tym eta pie w ob rę bie osło ny po win ny być opa ko wa ne od pa dy, któ rych

nie da się usu nąć przez ślu zę po wietrz ną, od ku rzacz ty pu H, środ ki umo żli wia ją ce do stęp

do po wierzch ni usy tu owa nych wy so ko w ob rę bie osło ny oraz ścier ki i wor ki na od pa dy,

zbie ra ne pod czas do dat ko we go sprzą ta nia, któ re mo że być pro wa dzo ne pod kie run kiem

nie za le żne go ana li ty ka prze pro wa dza ją ce go test oczysz cze nia (zob. roz dział 16).

W Wiel kiej Bry ta nii oraz Ir lan dii nie za le żny ana li tyk prze pro wa dza 4-eta po wą pro ce du -

rę oce ny, aby osza co wać, czy pra ce z azbe stem zo sta ły po myśl nie ukoń czo ne, czy niąc te -

ren zdat nym do po now ne go za ję cia.

1. Wstęp ne spraw dze nie wa run ków te re no wych i ukoń cze nia pra cy, przez po rów na -

nie wy ko na nych za dań z za war to ścią pla nu pra cy oraz oce nę sta nu tras tran zy to -

wych i ob sza rów wo kół osło ny, pod ką tem śla dów za nie czysz cze nia gru zem;

2. So lid na kon tro la wi zu al na we wnątrz osło ny ce lem za pew nie nia, że usu nię to ma -

te ria ły za wie ra ją ce azbest, że po wierzch nie są czy ste, a wszel kie po zo sta łe w miej -

scu ma te ria ły azbe sto we są zgod ne z pla nem pra cy;

3. Mo ni to ro wa nie po wie trza we wnątrz osło ny, ce lem usta le nia, że kon cen tra cja w po -

wie trzu jest ni ższa od usta lo ne go po zio mu (0,01 włó kien/ml przy za sto so wa niu mi -

kro sko pu z optycz nym kon tra stem fa zo wym);
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4. Oce na koń co wa obej mu ją ca sta ran ną kon tro lę wi zu al ną po de mon ta żu i usu nię -

ciu osło ny. Ta oce na koń co wa ma za pew nić, że wszel kie reszt ki gru zu ujaw nio ne

pod czas de mon ta żu osło ny zo sta ły we wła ści wy spo sób uprząt nię te.

Pro ce du ry kra jo we mo gą obej mo wać wy sta wie nie przez ana li ty ka do ku men tu lub cer -

ty fi ka tu usta la ją ce go wy nik ka żde go z czte rech po wy ższych eta pów. Wy ko naw ca mo że być

zo bo wią za ny do kontr asy gno wa nia te go do ku men tu. Po po myśl nym ukoń cze niu pro ce -

du ry, ana li tyk prze pro wa dzi ta kże kon tro lę blo ku oczysz cza nia, za nim zo sta nie on usu nię ty

z te re nu prac. Kon tro la obej mu je oglę dzi ny ka żde go po miesz cze nia oraz mo ni to ring po -

wie trza w po miesz cze niach prysz ni co wych i w tzw. po miesz cze niu za nie czysz czo nym.

Szcze gó ło wy pod ręcz nik dla ana li ty ków prze pro wa dza ją cych ni niej szą pro ce du rę zo -

stał opu bli ko wa ny przez UK He alth and Sa fe ty Exe cu ti ve (2005) w Prze wod ni ku HSG248.

W nie któ rych pań stwach człon kow skich po ukoń cze niu prac z azbe stem wy ma ga ny

jest mo ni to ring po wie trza me to dą mi kro sko pii elek tro no wej (zob. sek cję 16.2, do ty czą cą

opi su zna cze nia ró żnych me tod po mia ru).

� pra ca zo sta ła zgło szo na zgod nie z wy ma ga nia mi usta wo wy mi;

� plan pra cy jest do stęp ny, zro zu mia ły i obej mu je za le ce nia wy mie nio ne w ni -

niej szym pod ręcz ni ku;

� prze pro wa dzo no szko le nie oraz szko le nie po wtó rze nio we;

� za chę ca się do sto so wa nia za sad do brej prak ty ki;

� za kres ro bót jest zgod ny z za kre sem okre ślo nym w pla nie pra cy;

� fo to gra ficz na iden ty fi ka cja pra cow ni ków od po wia da kar tom hi sto rii me dycz -

nej i re je strom szko leń;

� sto su je się rze tel ne za rzą dza nie te re nem oraz nad zór nad pro ce sa mi i pro ce -

du ra mi.

Na le ży rów nież spraw dzić, czy:

� ka żda z osób na te re nie prac po sia da po praw ną wer sję pla nów, któ rą ro zu mie

(np. je że li ja kiś pra cow nik nie zna ję zy ka da ne go kra ju, wów czas na le ży spraw -

dzić, czy otrzy mał on ko pię w zro zu mia łym dla sie bie ję zy ku. Po wi nien też mieć

mo żli wość po ro zu mie wa nia się z bry ga dzi stą w za kre sie wy star cza ją cym

do omó wie nia kwe stii do ty czą cych je go za dań wy ni ka ją cych z pla nu).

� sto su je się w prak ty ce pro ce du ry po stę po wa nia w ce lu zmi ni ma li zo wa nia

uwal nia nia py łu, za po bie ga nia na ra że niu na ry zy ko i roz prze strze nia niu ska że -
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nia. Przy kła do wo, wszel kie de sko wa nia AIB, któ re zo sta ły usu nię te po win ny

być nie na ru szo ne, a wszel kie otwo ry śru bo we (wi docz ne przez opa ko wa nie)

po win ny od po wia dać ostro żne mu usu nię ciu śrub.

Na le ży też roz wa żyć prak tycz ne kon tro le opi sa ne w sek cji 11.2.2 (np. dot. usu wa nia

ma te ria łów za wie ra ją cych azbest w sta nie mo żli wie nie na ru szo nym).

W przy pad ku, gdy w pro jek cie lub na da nym te re nie prac nie osią gnię to stan dar dów

naj lep szej prak ty ki, na le ży wy dać ja sne po le ce nia do ty czą ce wy ma ga nych dzia łań i sto -

sow ne za le ce nia. Je że li brak stan dar dów stwa rza zna czą ce na ra że nie pra cow ni ków

oraz in nych osób na dzia ła nie azbe stu, wów czas naj bez piecz niej szym to kiem po stę -

po wa nia jest za prze sta nie prac.
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13. 
Prace rozbiórkowe

Pra ce roz biór ko we są ob ję te dy rek ty wą WE w spra wie wdro że nia mi ni mal nych wy ma -

gań bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia na ru cho mych bu do wach (dy rek ty wa 92/57/EWG).

Dy rek ty wa ta wy ma ga wła ści we go za dba nia o kwe stie zwią za ne z ochro ną zdro wia, bez -

pie czeń stwem fi zycz nym i psy chicz nym na eta pie przy go to wy wa nia te re nu bu do wy.

Ni niej szy pod ręcz nik do ty czy za po bie ga nia ry zy ku zwią za ne mu z na ra że niem na dzia -

ła nie azbe stu i dla te go nie po dej mu je pró by omó wie nia wy ma gań wy ni ka ją cych z ogól -

nych wy ma gań okre ślo nych w dy rek ty wie do ty czą cej ru cho mych bu dów. Nie mniej jed nak

oso by od po wie dzial ne za za rzą dza nie pra ca mi roz biór ko wy mi po win ny po sia dać wie dzę

prak tycz ną na te mat wy ma gań wy ni ka ją cych z dy rek ty wy w spra wie ru cho mych bu dów.

Dy rek ty wa eu ro pej ska 83/477/EWG, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE sta no wi, że:

„przed pra ca mi roz biór ko wy mi lub usu wa niem azbe stu fir my mu szą wy ka zać się umie jęt -

no ścia mi w tej dzie dzi nie. Do wo dy po sia da nia ta kich umie jęt no ści są okre ślo ne zgod nie

z kra jo wy mi prze pi sa mi praw ny mi i/lub prak ty ką”.

Dy rek ty wa ta sta no wi rów nież, że przed roz po czę ciem prac roz biór ko wych „pra co daw -

cy po dej mą, je śli to wska za ne ze wzglę du na in for ma cje uzy ska ne od wła ści cie li bu dyn ków,

wszel kie nie zbęd ne kro ki w ce lu iden ty fi ka cji ma te ria łów mo gą cych za wie rać azbest.

W przy pad ku ja kich kol wiek wąt pli wo ści co do obec no ści azbe stu w ma te ria le lub kon struk -

cji prze strze ga ne bę dą od po wied nie prze pi sy ni niej szej dy rek ty wy”. Prze pi sy te za wie ra ją

na stę pu ją cą za sa dę: „azbest i/lub wy ro by za wie ra ją ce azbest są usu wa ne przed roz biór ką,

oprócz sy tu acji, w któ rych spo wo do wa ło by to więk sze za gro że nie dla pra cow ni ków niż

wte dy, gdy azbest i/lub wy ro by za wie ra ją ce azbest zo sta ły by po zo sta wio ne na miej scu”.

Po dej mu jąc pra ce roz biór ko we, któ re mo gą wią zać się z kon tak tem z ma te ria ła mi za -

wie ra ją cy mi azbest, na le ży wziąć pod uwa gę na stę pu ją ce za gad nie nia:

� kto mo że od czuć skut ki ta kich prac?

� jak zo sta nie po dzie lo na pra ca?

� ja kie środ ki kon tro li zo sta ną za sto so wa ne?

� czy pra ce zwią za ne z usu wa niem azbe stu mo gą być pro wa dzo ne rów no le gle z pra -

ca mi roz biór ko wy mi?
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� w jaki sposób pracownicy wykonawcy odpowiedzialnego za usuwanie azbestu

zostaną zabezpieczeni przed skutkami prac rozbiórkowych?

� w jaki sposób pracownicy wykonawcy odpowiedzialnego za rozbiórkę zostaną

ochronieni przed skutkami prac związanych z usuwaniem azbestu?

Proces podejmowania prac rozbiórkowych powinien obejmować następujące kroki:

� okre śle nie – przy po mo cy ba dań i in spek cji do ty czą cych azbe stu i/lub po przez prze -

gląd do stęp nych in for ma cji o da nym te re nie – miej sca znaj do wa nia się ma te ria -

łów za wie ra ją cych azbest na te re nie roz biór ki;

� usu nię cie wszyst kich do stęp nych ele men tów za wie ra ją cych azbest przed roz po -

czę ciem prac roz biór ko wych;

� umo żli wie nie prze pro wa dze nia wstęp nych prac roz biór ko wych na ob sza rach,

na któ rych nie zlo ka li zo wa no żad nych ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, tj. usu wa -

nia ele men tów nie kon struk cyj nych i nie za wie ra ją cych azbe stu, pod wie sza nych su -

fi tów, ścia nek dzia ło wych, pod łóg itp.;

– pod czas ta kich prac od sło nię te zo sta ną pu ste prze strze nie, np. prze wo dy elek -

trycz ne i me cha nicz ne. Na le ży je zna leźć, aby upew nić się, że wszel kie po łą cze -

nia z kon struk cja mi nie ob ję ty mi pla na mi roz biór ki zo sta ły od cię te (np. sys tem

rur obej mu ją cych kil ka bu dyn ków na da nym te re nie) je że li nie wszyst kie bu dyn -

ki zo sta ły prze zna czo ne do roz biór ki;

– po now ne zba da nie okre ślo nych w ten spo sób ob sza rów pod ką tem ma te ria łów

za wie ra ją cych azbest, któ rych obec no ści nie stwier dzo no uprzed nio. W ra zie zna -

le zie nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest na le ży wstrzy mać roz biór kę, a ma teria -

ły ta kie win ny zo stać usu nię te przez wy ko naw cę od po wia da ją ce go za usu wa nie

azbe stu;

� okre śle nie lo ka li za cji nie do stęp nych ma te ria łów za wie ra ją cych azbest lub tych, któ -

rych nie mo żna bez piecz nie usu nąć przed roz biór ką np. ma te ria łów za wie ra ją cych

azbest bę dą cych czę ścią ele men tów kon struk cyj nych lub ich izo la cji;

� opra co wa nie stra te gii wska zu ją cej, jak i kie dy usu nąć te ma te ria ły azbe sto we. Przy -

kła do wo, usu wa nie sza lo wa nia za wie ra ją ce go azbest mo że wy ma gać usu nię cia

płyt be to no wych. Mo że to zo stać wy ko na ne w ob rę bie wy dzie lo nej stre fy ro bo -

czej przez spe cjal nie wy szko lo ny per so nel wy po sa żo ny w od po wied nie urzą dze -

nia ochro ny gór nych dróg od de cho wych. W ta kich przy pad kach nie za wsze

prak tycz ne jest bu do wa nie osło ny;

� zorganizowanie szkoleń dotyczących azbestu dla pracowników zaangażowanych

w prace rozbiórkowe, aby w sytuacji niespodziewanego natrafienia na materiały
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za wie ra ją ce azbest wdro żyć bez piecz ny sys tem pra cy umo żli wia ją cy zre du ko wa -

nie do mi ni mum na ra że nia osób pra cu ją cych w po bli żu na dzia ła nie azbe stu.

Pod czas roz biór ki mo żna wy ko rzy stać kil ka tech nik:

� de mon ta żu – obej mu je ro ze bra nie kon struk cji w ko lej no ści od wrot nej do ko lej no -

ści, w ja kiej zo sta ła zbu do wa na. W pierw szej ko lej no ści usu wa ny jest zwy kle ma te -

riał nie kon struk cyj ny (np. za wie ra ją ce azbest be to no we okła dzi ny ścian i bla chy

da cho we). Na stęp nie de mon to wa na jest ra ma kon struk cyj na – po przez ręcz ne od -

krę ce nie al bo przez cię cie ga zo we, a ta kże z wy ko rzy sta niem dźwi gów i po de stów

ru cho mych (np. rusz to wań lub po de stów ru cho mych prze jezd nych);

� ma szy ny – du że ma szy ny wy po sa żo ne w ró żne wy spe cja li zo wa ne na sad ki prze -

zna czo ne do ró żnych prac zwią za nych z roz biór ką. Ma szy ny wy po sa żo ne w no ży -

ce hy drau licz ne mo gą pre cy zyj nie prze ciąć nie do stęp ne wcze śniej bel ki

kon struk cyj ne. Ma szy ny ta kie mo gą ob ni żyć bel ki kon struk cyj ne po kry te azbe sto -

wą izo la cją do po wierzch ni zie mi, gdzie usu wa nie azbe sto wej izo la cji mo że zo stać

prze pro wa dzo ne w kon tro lo wa nych wa run kach;

Roz biór ka z wy ko rzy sta niem ma szyn jest czę sto pre fe ro wa ną me to dą, gdyż mo żna

ją prze pro wa dzić na od le głość, w re zul ta cie cze go oso by za an ga żo wa ne w pra ce

roz biór ko we znaj du ją się w bez piecz nej od le gło ści od bu dyn ku. Du że bu dyn ki z ce -

gły i/lub ka mie nia mo gą zo stać po pro stu wy bu rzo ne me to dą prze wró ce nia przez

spe cja li stycz ne ma szy ny. Od pa dy za wie ra ją ce azbest mo gą zo stać usu nię te w kon -

tro lo wa nych wa run kach z unik nię ciem nie bez pie czeństw zwią za nych z pra cą

na wy so ko ściach;

� roz biór ka na od le głość z wy ko rzy sta niem ku li na łań cu chu lub po dob ne go sprzę tu;

Me to dy te znaj du ją za sto so wa nie przy roz biór ce nie bez piecz nych kon struk cji, gdyż

po le ga ją one na roz biór ce na od le głość i za pew nia ją bez pie czeń stwo osób wy ko -

nu ją cych pra ce roz biór ko we. Nie mniej jed nak, oce na ry zy ka po win na wy ka zać spo -

dzie wa ne po zio my na ra że nia na dzia ła nie azbe stu oraz wska zać spo so by ich

kon tro lo wa nia i mi ni ma li zo wa nia;

� roz biór ka na od le głość z wy ko rzy sta niem ma te ria łów wy bu cho wych;

W przy pad ku me tod wy ko rzy stu ją cych ma te ria ły wy bu cho we kon tro la mo że być

trud niej sza (pod wzglę dem po mia ru roz prze strze nia nia się ska że nia), stąd też te

me to dy są sto so wa ne przy roz biór ce nie bez piecz nych kon struk cji w osta tecz no -

ści. Jed na kże wy ko rzy sta nie ma te ria łów wy bu cho wych przy roz biór ce bu dyn ków

sta je się co raz po wszech niej szą prak ty ką i ma tę za le tę, że per so nel znaj du je się

w pew nej od le gło ści od bu dyn ku, w któ rym de to no wa ne są ma te ria ły wy bu cho -
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we. Przy wy sa dza niu obiek tów w po wie trze po wsta ją jed nak du że ilo ści py łu, stąd

też przed ich wy sa dza niem na le ży usu nąć wszyst kie po zo sta łe ma te ria ły za wie ra -

ją ce azbest, chy ba że oce na ry zy ka wy ka za ła wy raź nie, że nie któ re ma te ria ły mo gą

być po zo sta wio ne na miej scu.

W przy pad ku kon struk cji uszko dzo nych przez ogień za sto so wać mo żna któ rą kol wiek

z po wy ższych tech nik. Wszyst kie pra ce na praw cze zwią za ne z azbe stem ob ję te pro jek tem

roz biór ki po win ny być trak to wa ne ja ko pra ce ni ższe go ry zy ka bądź ja ko pra ce pod le ga ją ce

obo wiąz ko wi zgło sze nia, od po wied nio do sy tu acji i z za cho wa niem od po wied nich środ -

ków ostro żno ści. Na te re nie roz biór ki nie obo wią zu ją ni ższe stan dar dy.

W nie któ rych przy pad kach roz biór ka bu dyn ku obej mo wać bę dzie usu nię cie elek trycz -

nej apa ra tu ry roz dziel czej, trans for ma to rów itp. Ze wzglę du na za war ty w nich cen ny złom,

ele men ty ta kie są zwy kle usu wa ne w for mie nie tknię tej i prze wo żo ne do in nych obiek tów

ce lem dal sze go prze two rze nia. W skład elek trycz nej apa ra tu ry roz dziel czej mo gą wcho dzić

ma te ria ły za wie ra ją ce azbest. Dla te go też pra cow ni cy zaj mu ją cy się de mon ta żem ta kie go

sprzę tu mu szą być świa do mi po ten cjal nej obec no ści ma te ria łów za wie ra ją cych azbest,

umieć roz po znać ta kie ma te ria ły oraz za sto so wać naj lep szą prak ty kę ce lem zmi ni ma li zo -

wa nia ry zy ka na ra że nia na dzia ła nie py łu azbe sto we go.
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W przy pad ku za trud nia nia osób do prac roz biór ko wych wią żą cych się z kon -
tak tem z ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest, na le ży upew nić się, że speł nio -
ne są na stę pu ją ce wa run ki:

� sku tecz na ko or dy na cja ró żnych dzia łań na te re nie roz biór ki, a zwłasz cza
za gwa ran to wa nie, że pra ce roz biór ko we nie sta no wią za gro że nia dla pra -
cow ni ków usu wa ją cych azbest, a pra ce zwią za ne z usu wa niem azbe stu
nie sta no wią za gro że nia dla pra cow ni ków zaj mu ją cych się roz biór ką;

� pra ce zwią za ne z usu wa niem azbe stu pro wa dzo ne są zgod nie z naj lep -
szą prak ty ką (jak w ni niej szym pod ręcz ni ku);

� wszy scy pra cow ni cy są od po wied nio prze szko le ni (np. pra cow ni cy za -
an ga żo wa ni w pra ce roz biór ko we po tra fią roz po znać ma te ria ły, któ re
mo gą za wie rać azbest i wie dzą, jak się za cho wać w przy pad ku od kry cia
ta kich ma te ria łów);

� ma te ria ły za wie ra ją ce azbest od kry te w trak cie prac roz biór ko wych są
usu wa ne i uniesz ko dli wia ne w ten sam spo sób, jak od pa dy ska żo ne
azbe stem.



� spraw dzić, czy ist nie ją sku tecz ne sys te my ko or dy na cji prac roz biór ko wych oraz

prac zwią za nych z usu wa niem azbe stu;

� spraw dzić, czy pra cow ni cy zaj mu ją cy się roz biór ką:

– zo sta li po in for mo wa ni o ry zy ku zwią za nym z azbe stem i ro zu mie ją to ry zy ko,

oraz

– zo sta li prze szko le ni i po tra fią roz po znać ma te ria ły za wie ra ją ce azbest;

� spraw dzić, czy pra ce zwią za ne z usu wa niem azbe stu pro wa dzo ne są zgod nie

z naj lep szą prak ty ką (jak w roz dzia le 12);

� spraw dzić zgod ność z kra jo wy mi prze pi sa mi do ty czą cy mi tych za gad nień.
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Oso by pra cu ją ce na te re nie roz biór ki, gdzie mo gą znaj do wać się ma te ria ły za wie -

ra ją ce azbest, po win ny:

� zda wać so bie spra wę z ry zy ka zwią za ne go z na ra że niem na dzia ła nie 

azbe stu;

� umieć roz po zna wać ma te ria ły, któ re mo gą za wie rać azbest;

� ro zu mieć pro ce du ry za po bie ga ją ce za gro że niom zwią za nym z dzia ła nia mi

zwią za ny mi z roz biór ką oraz

� sto so wać naj lep szą prak ty kę w za kre sie pra cy z azbe stem, zgod nie z za le ce -

nia mi pod ręcz ni ka.

Inspektor pracy powinien:



14.
Pracownik i środowisko pracy

14.1 Wstęp

Trud no ści zwią za ne z ochro ną pra cow ni ków przed ry zy kiem, zwią za nym z na ra że niem

na dzia ła nie azbe stu, mo gą być bar dziej skom pli ko wa ne, gdy ist nie ją ta kże in ne czyn ni ki

wpły wa ją ce na wa run ki pra cy, na przy kład skraj ne tem pe ra tu ry. Na wy so kie tem pe ra tu ry

mo gą być na ra że ni pra cow ni cy pra cu ją cy w nie któ rych za kła dach lub w za mknię tych po -

miesz cze niach ogrze wa nych bez po śred nio przez świa tło sło necz ne. Z ko lei na dzia ła nie ni -

skich tem pe ra tur mo gą być na ra że ni pra cow ni cy pra cu ją cy na te re nach nie ogrze wa nych

przy zim niej po go dzie lub w zim nym kli ma cie.

Za sto so wa nie uszczel nio nych lub nie prze ma kal nych kom bi ne zo nów mo że zmniej -

szyć licz bę dróg uciecz ki cie pła wy twa rza ne go przez or ga nizm, a w po łą cze niu z du żym

ob cią że niem pra cą mo że do pro wa dzić do cho rób zwią za nych z prze grza niem – na wet

w sto sun ko wo umiar ko wa nych tem pe ra tu rach i kli ma cie. W przy pad kach two rze nia się

wil got nej at mos fe ry, ze wzglę du na za sto so wa nie wo dy do usu wa nia po włok na mo kro,

wil goć w po wie trzu mo że ogra ni czać nor mal ną utra tę cie pło ty cia ła po przez wy pa ro wy -

wa nie po tu. Wy so ka tem pe ra tu ra w miej scu pra cy mo że ta kże stwa rzać po ku sę roz pi na -

nia bądź roz luź nia nia odzie ży, co zmniej sza sku tecz ność ochro ny przed ska że niem

azbe stem.

Mo że się zda rzać, że jed no ra zo we kom bi ne zo ny sto so wa ne przy usu wa niu po włok

azbe sto wych bę dą sła bo chro nić pra cow ni ków przed zim nem. Żmud na pra ca fi zycz na zwią -

za na z wy bu rza niem mo że po cią gać za so bą istot ny wzrost cie pła me ta bo licz ne go, a z ko -

lei mniej for sow ne za da nia zwią za ne z koń co wym sprzą ta niem, wią żą się ze sto sun ko wo

ni skim cie płem me ta bo licz nym, stąd też istot niej sze sta ją się kwe stie do ty czą ce zim na.

14.2 Pra cow nik

Na zdol ność pra cow ni ka do bez piecz nej pra cy w ta kich śro do wi skach mo że ta kże wpły -

wać je go kon dy cja fi zycz na. Zmia ny kon dy cji oraz wy glą du pra cow ni ka mo gą wpły wać

na je go zdol ność do no sze nia i wła ści we go wy ko rzy sta nia urzą dze nia ochro ny gór nych
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dróg oddechowych. Na przykład, zarost lub spadek masy ciała mogą wpływać na

dopasowanie urządzenia do twarzy użytkownika.

W przypadku pracownic w ciąży należy zastanowić się, jak ich stan wpływa na

dopasowanie urządzenia ochrony dróg oddechowych do twarzy oraz na fizyczną zdolność

takiej pracownicy do radzenia sobie w warunkach skrajnych temperatur.

14.3 Rodzaj pracy

Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego są główną przyczyną problemów

zdrowotnych i zwolnień chorobowych powiązanych z pracą. Ręczne przemieszczanie

ciężarów jest główną przyczyną związanego z pracą bólu kręgosłupa. Przestrzeganie

przepisów dyrektywy WE w sprawie ręcznego przemieszczania ciężarów (90/269/EWG)

powinno pomóc w zminimalizowaniu ryzyka w trakcie pracy związanej z azbestem. Praca

w dziwnych pozycjach (pochylanie się lub obracanie się) może być przyczyną bólu

kręgosłupa, a to może stanowić poważny problem podczas pracy w niskich temperaturach.

Trzy czynniki: siła, postawa i powtarzanie ruchu mogą spowodować urazy kończyn

górnych. Faktyczne kwestie wpływające na ryzyko wystąpienia takich dolegliwości to: źle

zaprojektowane narzędzia, powtarzalność ruchów zginania nadgarstków, intensywna praca

z podniesionymi rękami.

Do le gli wo ści ukła du mię śnio wo -szkie le to we go mo gą prze szka dzać pra cow ni ko wi

w utrzy my wa niu przy czep no ści sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych do twa rzy.

14.4 Środowisko pracy

14.4.1 Wysoka temperatura

Niepożądane skutki zdrowotne pracy w wysokich temperaturach:

� oparzenia powstające na skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami lub

promieniowania cieplnego;

� zmiany powierzchniowe: puchnięcie stóp i kostek, potówki;

� omdle nia wy ni ka ją ce ze spad ku ci śnie nia krwi do pły wa ją cej do mó zgu (co mo że

mieć po wa żne skut ki je śli da na oso ba po zo sta je w po zy cji wy pro sto wa nej) i po cią -

ga ją ce za so bą oczy wi ste nie bez pie czeń stwo uszko dze nia cia ła pod czas upad ku

oraz trud no ści z udzie le niem po mo cy nie przy tom ne mu pra cow ni ko wi ma ją ce mu

na so bie urzą dze nie ochro ny dróg od de cho wych;

� skurcze mięśni, mdłości, wymioty wywołane spadkiem poziomu soli w rezultacie

nadmiernego pocenia się;
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� wy czer pa nie z po wo du go rą ca spo wo do wa ne od wod nie niem wy wo ła nym przez

nad mier ne po ce nie się; wy stę pu ją ce ob ja wy to: zmę cze nie, za wro ty gło wy, mdło -

ści, ból gło wy, trud no ści z od dy cha niem, skraj ne pra gnie nie, skur cze mię śni;

� udar ciepl ny, scho rze nie po wa żne i po ten cjal nie śmier tel ne, wy wo ła ne przez wzrost

tem pe ra tu ry cia ła do po nad 40°C. Udar ciepl ny mo że wy stą pić na gle bez żad nych

sy gna łów ostrze gaw czych lub też mo że go po prze dzać ból gło wy, za wro ty gło wy,

dez orien ta cja, sła bość, ner wo wość lub wy mio ty.

Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko zwią za ne z pra cą w wy so kich tem pe ra tu rach, na le ży pod jąć

na stę pu ją ce kro ki:

� ogra ni czyć źró dła cie pła (np. w mia rę mo żli wo ści wy łą czyć urzą dze nia wy twa rza -

ją ce wy so ką tem pe ra tu rę);

� ogra ni czyć prze wo dze nie i pro mie nio wa nie cie pła (np. spe cjal ne otu li ny nad go -

rą cy mi po wierzch nia mi, tar cze ochron ne od bi ja ją ce cie pło);

� za pew nić częst szą wy mia nę po wie trza (np. in ten syw niej sza wen ty la cja wy cią go -

wa, ogól na lub miej sco wa);

� za pew nić chło dze nie (np. uzu peł nia ją cym po wie trzem po cho dzą cym z ze wnątrz,

sto so wa niem sprę ża ne go po wie trza lub przy po mo cy urzą dzeń kli ma ty za cyj nych);

� za pew nić zlo ka li zo wa ne chło dze nie przy po mo cy wol no sto ją cych wen ty la to rów

(na le ży przy tym za dbać o nie wzbi ja nie py łu/ku rzu);

� za pew nić wy mia nę pra cow ni ków oraz mo żli wość spę dza nia przerw w chłod niej -

szym miej scu;

� za po bie gać od wod nie niu, re gu lar nie do star cza jąc pra cow ni kom wo dę do pi cia;

przed pra cą, w trak cie przerw i po pra cy;

� za pew nić pra cow ni kom szko le nia w za kre sie pro ble mów zwią za nych z wy so ki mi

tem pe ra tu ra mi, ob ja wów, bez piecz nych prak tyk i pro ce dur po stę po wa nia w sy tu -

acjach awa ryj nych;

� mo ni to ro wać wa run ki ciepl ne i stan zdro wia pra cow ni ków (np. mie rząc tem pe ra -

tu rę cia ła), ko rzy sta jąc z po mo cy eks per tów w za kre sie ochro ny zdro wia.

W prze pro wa dza niu oce ny ry zy ka zwią za ne go z pra cą w wy so kiej tem pe ra tu rze mo -

gą być po moc ne dwie eu ro pej skie nor my (EN 27243 i EN ISO 7933). Nor ma EN 27243 jest

ła twiej sza w za sto so wa niu, ale nie za wie ra żad nych po sta no wień od no śnie do odzie ży czy

środ ków ochro ny in dy wi du al nej bądź urzą dzeń ochro ny dróg od de cho wych. Nor ma EN

ISO 7933 z ko lei uwzględ nia efek ty okry wa nia skó ry, ale nie skut ki nie prze ma kal no ści odzie -

ży. Nor ma bry tyj ska (BS 7963) za wie ra pew ne wska zów ki do ty czą ce zmian uwzględ nia ją -

cych wpływ środ ków ochro ny in dy wi du al nej na cie pło tę cia ła.
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14.4.2 Ni ska tem pe ra tu ra

W przy pad ku pra cy w ni skich tem pe ra tu rach wy tycz ne od no śnie do wy ma ga nej izo -

la cji odzie ży za wie ra nor ma ISO/TR 11079, a ISO 9920 do ty czy cha rak te ry sty ki wła ści wo ści

ciepl nych ze sta wu odzie ży. Pod le ga ją ca obo wiąz ko wi zgło sze nia pra ca z ma te ria ła mi za -

wie ra ją cy mi azbest w wa run kach ni skich tem pe ra tur mo że wy ma gać za pew nie nia pra cow -

ni kom jed no ra zo wej odzie ży spodniej do no sze nia pod kom bi ne zo na mi jed no ra zo wy mi

lub zmy wal ny mi.

Na ra że nie na dzia ła nie ni skich tem pe ra tur bez od po wied nie go za bez pie cze nia mo że

pro wa dzić do hi po ter mii. Hi po ter mia to ob ni że nie tem pe ra tu ry cia ła do po zio mu, w któ -

rym za kłó co ne zo sta ją funk cje mię śni i mó zgu. Ła god na hi po ter mia (tem pe ra tu ra cia ła

w gra ni cach 37-35°C) po wo du je lek kie drże nie, któ re nie da je się świa do mie opa no wać,

oraz osła bia zdol ność wy ko ny wa nia skom pli ko wa nych czyn no ści ru cho wych (nie do ty czy

to jed nak cho dze nia czy mó wie nia) oraz – ze wzglę du na zwę że nie na czyń – zmniej sza do -

pływ krwi do po wierzch ni cia ła. Umiar ko wa na hi po ter mia (tem pe ra tu ra cia ła w prze dzia -

le 35-34°C) po wo du je otę pie nie, utra tę kon tro li nad ru cha mi wy ma ga ją cy mi więk szej

pre cy zji (zwłasz cza w rę kach), nie wy raź ną mo wę, ir ra cjo nal ne za cho wa nie oraz obo jęt ność.

Ob ja wy te w spo sób oczy wi sty mo gą zwięk szyć ry zy ko nie wła ści we go sto so wa nia na rzę -

dzi bądź sprzę tu ochron ne go, a ta kże ry zy ko zwią za ne z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu.

Cię żka hi po ter mia mo że spo wo do wać szyb ki zgon.
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ rych pra ca mo że po le gać na kon tak cie
z azbe stem w wa run kach opi sa nych w tym roz dzia le lub spra wo wa nia nad -
zo ru nad ni mi na le ży:

� mo ni to ro wać stan fi zycz ny pra cow ni ków oraz sto so wać sys tem gwa ran -
tu ją cy, że ich bez pie czeń stwo nie jest na ra żo ne na szwank (np. dla te go,
że urzą dze nia ochro ny dróg od de cho wych dzia ła ją mniej sku tecz nie,
gdy pra cow ni cy ma ją kil ku dnio wy za rost; oraz po zwa la ją cy zwe ry fi ko -
wać wy bór urzą dze nia ochro ny dróg od de cho wych w przy pad ku, gdy
w kon dy cji fi zycz nej pra cow ni ka na stą pi ła istot na zmia na);

� brać pod uwa gę prak tycz ne trud no ści zwią za ne z mi ni ma li zo wa niem ry -
zy ka pra cy po wo du ją cej pro ble my z ukła dem mię śnio wo -szkie le to wym
lub utrud nia ją cej wła ści we ko rzy sta nie z urzą dzeń ochro ny dróg od de -
cho wych;



� po szu ki wać sku tecz nych dzia łań umo żli wia ją cych zmniej sze nie stre su ter micz -

ne go;

� spraw dzać, czy wa run ki pra cy mo gą prze szka dzać w sku tecz nym wy ko rzy sty -

wa niu urzą dzeń ochro ny dróg od de cho wych;

� spraw dzić zgod ność z kra jo wy mi prze pi sa mi do ty czą cy mi tych za gad nień.
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� wpro wa dzić sku tecz ne sys te my po zwa la ją ce stwo rzyć od po wied nie wa -
run ki ciepl ne w miej scu pra cy:
– sys tem chło dze nia/ogrze wa nia;
– otu li ny ochron ne nad go rą cy mi ele men ta mi;
– właściwą odzież ochronną;
– dodatkową wentylację;
– grafik pracy uwzględniający odpowiednie przerwy; 

� zapewnić system monitorowania kondycji pracowników.

Je że li pra ca wią że się z po ten cjal nym na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, a za ra -

zem jest wy ko ny wa na w trud nych wa run kach (ze wzglę du na tem pe ra tu rę lub

cię żką pra cę fi zycz ną), pra cow nik po wi nien:

� być świa do my zna cze nia utrzy my wa nia sta łe go za bez pie cze nia przed dzia -

ła niem azbe stu;

� zda wać so bie spra wę ze skut ków pra cy w wy so kich tem pe ra tu rach i ko rzy -

stać ze sprzę tu ma ją ce go na ce lu za po bie ga nie pro ble mom zdro wot nym (izo -

la cja otu li no wa, odzież ochron na, do dat ko wa wen ty la cja, re gu lar ne prze rwy

w pra cy, wo da do pi cia przed pra cą i w trak cie przerw);

� ko rzy stać z za bez pie czeń przed dzia ła niem ni skich tem pe ra tur i wy stą pie -

niem zwią za nych z ni mi pro ble mów zdro wot nych (grzej ni ki, gdy to mo żli we,

odzież ochron na, prze rwy w ra zie po trze by itp.);

� za wsze prze strze gać naj lep szej prak ty ki, zgod nie z za le ce nia mi ni niej sze go

pod ręcz ni ka, aby chro nić się przed ry zy kiem zwią za nym z na ra że niem na kon -

takt z azbe stem.

Inspektor pracy powinien:



15. 
Usuwanie odpadów

15.1 Wstęp

Dy rek ty wa 83/477/EWG w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym

z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu w miej scu pra cy, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE wy -

ma ga, aby (art. 6) „... na ra że nie pra cow ni ków na dzia ła nie py łu po cho dzą ce go z azbe stu lub

ma te ria łów za wie ra ją cych azbest na sta no wi sku pra cy na le ży ob ni żyć do mi ni mum... po -

przez za sto so wa nie się do na stę pu ją cych wska zań” (w od nie sie niu do trans por tu i usu wa -

nia od pa dów):

� „azbest lub ma te ria ły za wie ra ją ce azbest i wy dzie la ją ce pył na le ży skła do wać i trans -

por to wać w od po wied nich, szczel nych opa ko wa niach;

� od pa dy na le ży gro ma dzić i usu wać ze sta no wi ska pra cy mo żli wie jak naj szyb ciej,

w od po wied nich, szczel nych opa ko wa niach z ety kie ta mi wska zu ją cy mi na obec -

ność azbe stu.... Od pa dy ta kie na le ży uty li zo wać zgod nie z wy mo ga mi dy rek ty wy

Ra dy 91/689/EWG z dnia 12 grud nia 1991 r. w spra wie od pa dów nie bez piecz nych”.

Zgod nie z dy rek ty wą ra mo wą o od pa dach, pań stwa człon kow skie UE mu szą za chę -

cać do za po bie ga nia lub ogra ni cza nia pro duk cji od pa dów oraz ich szko dli wo ści po przez

sprzy ja nie roz wi ja niu czy stych tech no lo gii, tech nicz ne ulep sza nie pro duk tów oraz tech nik

usu wa nia. Po nad to po win ny wpro wa dzić za kaz two rze nia nie kon tro lo wa nych wy sy pisk.

We współ pra cy z in ny mi pań stwa mi człon kow ski mi na le ży stwo rzyć od po wied nią sieć 

in sta la cji do usu wa nia od pa dów, wy ko rzy stu jąc naj lep sze do stęp ne tech no lo gie nie po cią -

ga ją ce za so bą nad mier nych kosz tów.

15.2 Problemy

Opa ko wa ne od pa dy za wie ra ją ce azbest win ny być za opa trzo ne w ety kie ty in for mu ją -

ce o tym, że są to od pa dy za wie ra ją ce azbest – zgod nie z dy rek ty wą 1983/478/EWG

z dnia 19 wrze śnia 1983 r.

Po umiesz cze niu opa ko wa nych od pa dów w bez piecz nym miej scu skła do wa nia (np.

w za my ka nym kon te ne rze) na le ży je bez piecz nie prze trans por to wać do au to ry zo wa ne go

miej sca uniesz ko dli wia nia od pa dów. Trans port na le ży zor ga ni zo wać zgod nie z kra jo wy mi
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prze pi sa mi do ty czą cy mi prze wo że nia nie bez piecz nych to wa rów, któ re mo gą za wie rać wy -

mo gi do ty czą ce: za bez pie cze nia ła dun ku, ozna cze nia po jaz du, uprzed nie go uzgod nie nia

na pi śmie z au to ry zo wa nym miej scem uniesz ko dli wia nia od pa dów, pro ce dur po stę po wa -

nia w sy tu acji awa ryj nej w przy pad ku wy stą pie nia wy cie ku (np. z opa ko wa nych od pa dów

prze cho wy wa nych w kon te ne rze), prze szko le nia kie row cy; kom pe tent ne go do rad cy w kwe -

stii prze wo że nia nie bez piecz nych to wa rów.

Obec nie miej sca mi uniesz ko dli wia nia azbe stu na te ry to rium UE są skła do wi ska od pa -

dów lub za kła dy wi try fi ka cji. W nie któ rych pań stwach człon kow skich do uniesz ko dli wia nia

od pa dów azbe sto wych wy ko rzy sty wa ne mo gą być pod ziem ne ko pal nie.

Kon tro lo wa ne skła do wi ska/ko pal nie
Od pa dy azbe sto we są w ta kich miej scach za ko py wa ne. Re jestr (pro wa dzo ny przez skła -

do wi sko lub ko pal nię) po zwa la na prze śle dze nie dro gi ma te ria łu od je go źró dła do lo ka li -

za cji na te re nie skła do wi ska/ko pal ni. W nie któ rych pań stwach człon kow skich od pa dy są

do dat ko wo izo lo wa ne, np. be to nem.

Oce na ry zy ka na ra że nia pra cow ni ków skła do wi ska bądź ko pal ni, za an ga żo wa nych

w prze no sze nie lub za ko py wa nie opa ko wa nych od pa dów, mu si być pro wa dzo na re gu lar -

nie i spraw dza na na pod sta wie in dy wi du al nych pró bek. Pra cow ni cy po win ni być chro nieni

przed ry zy kiem na ra że nia na dzia ła nie azbe stu (np. spo wo do wa nym na sku tek uszko dze -

nia opa ko wań w trak cie ich prze no sze nia lub za ko py wa nia) przy po mo cy od po wied nich

środ ków ochro ny, np. za pew nie nie wy so ko wy daj nych fil trów czą stecz ko wych w kli ma ty -

za cji szo fe rek/ka bin ope ra to rów po jaz dów oraz ko rzy sta nie z od po wied nich urzą dzeń

ochro ny gór nych dróg od de cho wych prze zna czo nych do pra cy z azbe stem, odzie ży

ochron nej oraz po miesz czeń słu żą cych do zmia ny odzie ży i de kon ta mi na cji.

Wi try fi ka cja
Wi try fi ka cja to ob rób ka w za kła dzie prze twór czym, w któ rym od pa dy azbe sto we pod -

da wa ne są dzia ła niu wy so kich tem pe ra tur, co po zwa la na ich prze kształ ce nie (dzię ki zmia -

nom che micz nym) w zwi try fi ko wa ny nie ak tyw ny pro dukt koń co wy, któ ry mo że zo stać

wy ko rzy sta ny ja ko kru szy wo dro go we lub do in nych ce lów. Pro ces ten uzna je się za cał -

ko wi cie bez piecz ny spo sób wy eli mi no wa nia ry zy ka zwią za ne go z dzia ła niem azbe stu

z pro duk tu koń co we go. Wi try fi ka cja po chła nia jed nak znacz nie wię cej ener gii niż in ne

pro ce sy.

* Na mo cy usta wy z dnia 22 stycz nia 2010 r. o zmia nie usta wy o od pa dach oraz nie któ rych in nych ustaw
(Dz. U Nr 28, poz. 145) w Pol sce bę dzie mo żli we prze twa rza nie od pa dów za wie ra ją cych azbest w urzą dze -
niach prze woź nych.
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15.3 Ewi den cja prze wo zu

Dy rek ty wa 84/631/EWG wy ma ga sto so wa nia szcze gó ło we go li stu prze wo zo we go za -

wie ra ją ce go in for ma cje o źró dle i skła dzie od pa dów, tra sach pla no wa ne go prze wo zu, po -

wzię tych środ kach za pew nia ją cych bez pie czeń stwo prze wo zu oraz ist nie niu for mal nej

umo wy z od bior cą od pa dów.

15.4 Zasady postępowania

15. USUWANIE ODPADÓW
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ re zaj mu ją się uniesz ko dli wia niem od -
pa dów za wie ra ją cych azbest lub spra wo wa nia nad zo ru nad ni mi na le ży:

� prze pro wa dzić oce nę ry zy ka (jak w roz dzia le 5), aby osza co wać praw -
do po dob ny sto pień na ra że nia pra cow ni ków zaj mu ją cych się uniesz ko -
dli wia niem od pa dów azbe sto wych oraz po zo sta łych pra cow ni ków;

� do star czyć pi sem ne in struk cje od no śnie do me tod pra cy, któ re mi ni ma -
li zu ją na ra że nie pra cow ni ka na dzia ła nie azbe stu uno szą ce go się w po -
wie trzu;

� sto so wać naj lep szą prak ty kę (jak w ni niej szym pod ręcz ni ku);

� upew nić się, że pra cow ni cy są od po wied nio prze szko le ni i po in for mo -
wa ni o ry zy ku;

� zor ga ni zo wać od po wied ni sys tem mo ni to ro wa nia stę żeń włó kien azbe -
sto wych uno szą cych się w po wie trzu, aby okre ślić sto pień na ra że nia pra -
cow ni ków zaj mu ją cych się uniesz ko dli wia niem od pa dów azbe sto wych
oraz po zo sta łych pra cow ni ków;

� pro wa dzić re jestr uniesz ko dli wio ne go azbe stu (np. lo ka li za cje par tii od -
pa dów na skła do wi sku);

� upew nić się, że pra cow ni cy za opa trze ni są w od po wied nie środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej (np. urzą dze nia ochro ny gór nych dróg od de cho wych
i kom bi ne zo ny tam, gdzie jest to wska za ne ze wzglę du na wy ni ki oce ny
ry zy ka) i wła ści wie z nich ko rzy sta ją;

� prze strze gać kra jo wych prze pi sów do ty czą cych prac obej mu ją cych kon -
takt z azbe stem.



� dążyć do odpowiedniej oceny ryzyka;

� sprawdzić istnienie odpowiednich pisemnych metod pracy umożliwiających

zapobieganie lub minimalizowanie ryzyka związanego z narażeniem na

działanie azbestu;

� szukać rejestrów zawierających wyniki monitorowania narażenia pracowników

na działanie azbestu;

� sprawdzić zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi tych zagadnień.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk

126

Pra cow nik, któ re go pra ca po le ga na kon tak cie z od pa da mi za wie ra ją cy mi azbest,

po wi nien:

� zda wać so bie spra wę z ry zy ka zwią za ne go z na ra że niem na dzia ła nie azbe -

stu (wie dza na by ta na szko le niach);

� ro zu mieć zna cze nie mi ni ma li zo wa nia, na ile to mo żli we, stop nia na ra że nia

na dzia ła nie azbe stu;

� prze strze gać pi sem nych in struk cji, któ re mi ni ma li zu ją ry zy ko zwią za ne z na -

ra że niem na dzia ła nie azbe stu oraz

� sto so wać naj lep szą prak ty kę przy pra cy z azbe stem, zgod nie z za le ce nia mi.

Inspektor pracy powinien:



16.
Monitorowanie i pomiary

16.1 Wstęp

Ni niej szy roz dział przed sta wia za gad nie nia zwią za ne z mo ni to ro wa niem i po mia ra mi

stę żeń włó kien azbe stu w po wie trzu, prze pro wa dza nych przez kom pe tent ne oso by lub in -

sty tu cje. Za war te tu wy ja śnie nia ma ją na ce lu:

� po móc pra co daw cy w zor ga ni zo wa niu od po wied nie go mo ni to ro wa nia po wie trza;

� po móc pra co daw cy, pra cow ni ko wi i in spek to ro wi w zro zu mie niu ce lów mo ni to -

ro wa nia po wie trza;

� po móc ob ja śnić mo żli we zna cze nie wy ni ków tych dzia łań;

� przed sta wić po krót ce pro ces ana li zy pró bek po wie trza i po mia ru stę że nia włó kien

uno szą cych się w po wie trzu;

� po ka zać wpływ sto so wa nia ró żnych tech nik okre śla nia licz by włó kien w prób ce

na zgła sza ne in for ma cje.

16.2 Po bie ra nie prób ki po wie trza i me to dy ana li zy pró bek

Pod czas po bie ra nia prób ki po wie trza od mie rzo na ilość po wie trza wcią ga na jest przez

filtr wy chwy tu ją cy włók na uno szą ce się w po wie trzu. Na stęp nie filtr ba da ny jest pod mi -

kro sko pem w ce lu ob li cze nia licz by włó kien. Na tej pod sta wie po da je się wy nik po mia ru

stę że nia włó kien w prób ce po wie trza.

Dy rek ty wa 83/477/EWG w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym

z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE sta no wi, że prób ki

po win ny być po bie ra ne przez od po wied nio wy kwa li fi ko wa ny per so nel i ana li zo wa ne

w spe cjal nie wy po sa żo nych la bo ra to riach przy sto so wa nych do li cze nia włó kien. Dy rek ty -

wa sta no wi rów nież, że filtr po wi nien zo stać na stęp nie pod da ny ana li zie z wy ko rzy sta niem

me to dy opu bli ko wa nej przez Świa to wą Or ga ni za cję Zdro wia (1997), tj. po przez li cze nie

włó kien pod mi kro sko pem optycz nym z kon tra stem fa zo wym lub z za sto so wa niem ja kiej -

kol wiek in nej me to dy da ją cej ekwi wa lent ny wy nik. W więk szo ści państw członkowskich UE

stosowana jest metoda wykorzystująca mikroskop optyczny z kontrastem fazowym.
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Do ana li zy fil trów mo żna wy ko rzy sty wać in ne ro dza je mi kro sko pów. Mi kro skop elek -

tro no wy da je więk sze po więk sze nie (co po zwa la do strzec więk szą licz bę włó kien o bar -

dzo cien kiej śred ni cy w po rów na niu do mi kro sko pu optycz ne go), a po nad to po zwa la

roz ró żnić włók na azbe sto we od in nych (np. włó kien or ga nicz nych lub sztucz nych włó kien

mi ne ral nych). Dla te go też sza cun ko we wy ni ki stę że nia włó kien osią gnię te przy za sto so -

wa niu ró żnych ro dza jów mi kro sko pów ró żnią się od sie bie. Ist nie ją dwa ro dza je mi kro sko -

pów elek tro no wych: elek tro no wy mi kro skop ska nin go wy i elek tro no wy mi kro skop

trans mi syj ny.

Ka żda me to da mi kro sko po wa ma swo je za le ty. Mi kro skop optycz ny mo że być ła two

prze wo żo ny i wy ko rzy sty wa ny na miej scu do uzy ska nia na tych mia sto wych wy ni ków, co

jest istot ne np. w przy pad ku ba da nia wy cie ków ze stre fy izo lo wa nej. Ogra ni cze niem me -

to dy po mia ru wy ko rzy stu ją cej mi kro skop optycz ny z kon tra stem fa zo wym jest to, że przy jej

za sto so wa niu li czy się wszyst kie włók na, w tym włók na nie azbe sto we, a tym sa mym uzy -

sku je się wy nik stę że nia wszyst kich ro dza jów włó kien (nie tyl ko azbe sto wych).

Mi kro sko py elek tro no we da ją więk sze po więk sze nie i po sia da ją więk szą roz dziel czość,

dla te go też po zwa la ją na stwier dze nie obec no ści cień szych włó kien, któ re nie zo sta ły by

do strze żo ne pod mi kro sko pem optycz nym z kon tra stem fa zo wym. Stę że nia zmie rzo ne

przy po mo cy mi kro sko pu elek tro no we go są więc wy ższe niż te zmie rzo ne przy po mo cy

mi kro sko pu optycz ne go.

Elek tro no wy mi kro skop ska nin go wy od ró żnia włók na azbe sto we od włó kien nie azbe -

sto wych po przez okre śle nie che micz ne go skła du włó kien. Dzię ki te mu ujaw nia ne są ni ższe

stę że nia po za koń cze niu prac zwią za nych z usu wa niem azbe stu w sy tu acji, gdy w po wie -

trzu obec ne są in ne ro dza je włó kien (np. włók na or ga nicz ne).

Elek tro no wy mi kro skop trans mi syj ny mo że okre ślić ro dzaj włók na azbe sto we go (amo -

zyt, kro ki do lit, chry zo lit itp.) po przez usta le nia skła du che micz ne go i struk tu ry kry sta licz nej

włók na. Elek tro no wy mi kro skop trans mi syj ny ofe ru je naj więk sze po więk sze nie umo żli wia -

ją ce oglą da nie naj mniej szych włó kien. Ana li za z wy ko rzy sta niem tej me to dy jest jed nak naj -

bar dziej kosz tow na i cza so chłon na. Wy ma ga ta kże za sto so wa nia de li kat nej i cza so chłon nej

me to dy przy go to wa nia pró bek.

Jed no z państw człon kow skich w ra mach te stów ba da ją cych zdat ność bu dyn ku do po -

now ne go za ję cia wy ma ga prze pro wa dza nia po mia rów przy po mo cy elek tro no we go mi -

kro sko pu trans mi syj ne go – stę że nia nie mo gą prze kra czać po zio mu 0,005 włók na/ml (INRS

ED815). In ne pań stwo człon kow skie wy ma ga po mia rów z uży ciem elek tro no we go mi kro -

sko pu ska nin go we go. W kil ku pań stwach człon kow skich w ra mach po twier dze nia po myśl -

ne go za koń cze nia usu wa nia azbe stu sto so wa ne są po mia ry z wy ko rzy sta niem mi kro sko pu

optycz ne go z kon tra stem fa zo wym (np. do wy ka za nia stę żeń po ni żej 0,01 włók na/ml).
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16.3 Ce le mo ni to ro wa nia skła du po wie trza

Po bie ra nie pró bek z oto cze nia mo żna wy ko rzy sty wać w ce lu usta le nia po zio mu włó -

kien w oto cze niu przed po ru sze niem azbe stu (np. przed roz po czę ciem prac). Me to dę tę

sto su je się ta kże do kon tro lo wa nia ma te ria łów za wie ra ją cych azbest, któ re po zo sta ją

na miej scu.

Mo ni to ro wa nie oso bi ste to po miar stę że nia włó kien w stre fie od dy cha nia pra cow -

ni ka. Po miar ten słu ży do spraw dze nia, czy wskaź nik ochron ny oso bi ste go urzą dze nia ochro -

ny gór nych dróg od de cho wych jest od po wied ni.

Dy rek ty wa 83/477/EWG w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym

z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE sta no wi co na stę pu je:

1. „Pra co daw ca mu si wpro wa dzić do re je stru da ne wszyst kich pra cow ni ków wy ko -

nu ją cych” (pra ce pod le ga ją ce obo wiąz ko wi zgło sze nia, jak okre ślo no w sek cji 6.3),

„za zna cza jąc ro dzaj i czas trwa nia da nej czyn no ści oraz sto pień na ra że nia po szcze -

gól nych pra cow ni ków. Le karz i/lub wy zna czo na oso ba od po wie dzial na za nad zór

me dycz ny nad pra cow ni ka mi, mu si mieć do stęp do te go re je stru. Ka żde mu pra -

cow ni ko wi udo stęp nia się da ne do ty czą ce je go oso by. Pra cow ni kom i/lub ich

przed sta wi cie lom w przed się bior stwie lub za kła dzie pra cy, udo stęp nia się ano ni -

mo we zbior cze in for ma cje z re je stru.

2. Wy kaz okre ślo ny w pkt 1 oraz kar ty zdro wia okre ślo ne w art. 15 ust. 1 (patrz roz -

dział 19) „prze cho wu je się przez 40 lat po usta niu na ra że nia na dzia ła nie azbe stu,

zgod nie z kra jo wy mi prze pi sa mi praw ny mi i/lub prak ty ką.

3. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 2, są udo stęp nia ne upo wa żnio nym wła dzom,

w przy pad ku gdy za kład pra cy koń czy swo ją dzia łal ność, zgod nie z kra jo wy mi prze -

pi sa mi praw ny mi i/lub prak ty ką”.

Dzię ki re gu lar ne mu mo ni to ro wa niu mo żna ta kże stwier dzić, czy pra ca któ re goś z pra -

cow ni ków nie po wo du je wy ższe go niż zwy kłe stę że nia oraz – w ra zie ko niecz no ści – usta -

lić ewen tu al ne po trze by zmian w pra cy ta kie go pra cow ni ka. Nie kie dy po bie ra się ta kże

ogól ne prób ki z miej sca pra cy. Ta kie prób ki, w po łą cze niu z wy ni ka mi mo ni to ro wa nia oso -

bi ste go, po zwa la ją na usta le nie stę że nia włó kien azbe sto wych w po wie trzu w miej scu 

wy ko ny wa nia pra cy.

Mo ni to ro wa nie oto cze nia po win no uwzględ niać po miar stę że nia włó kien uno szą cych

się w po wie trzu w miej scach, gdzie pra cow ni cy mo gą być na ra że ni na dzia ła nie azbe stu

w mo men cie nie ko rzy sta nia z oso bi stych urzą dzeń ochro ny dróg od de cho wych. Jed no

z państw człon kow skich usta li ło, że po miar stę żeń w blo ku oczysz cza nia, w któ rym pra cow -

ni cy zdej mu ją swo je re spi ra to ry, po wi nien się od by wać dwa ra zy w ty go dniu (INRS ED815).
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Kon tro la wy stą pie nia wy cie ków mo że być prze pro wa dza na w trak cie prac zwią za -

nych z azbe stem, je śli od by wa ją się w stre fie izo lo wa nej. Jest to spo sób do dat ko wy i dru -

go rzęd ny wo bec kon tro li wi zu al nej oraz pró by dym nej w ra mach osło ny. Kon tro la

spraw dza ją ca wy stą pie nie wy cie ku prze pro wa dza na jest w przy pad ku po dej rze nia „sła bych

punk tów” w stre fie izo lo wa nej lub gdy w po bli żu znaj du ją się miej sca „wra żli we” (np. zaj -

mo wa ne przez lu dzi). Mo ni to ro wa nie po zwa la wy kryć pod wy ższo ne stę że nie włó kien, któ -

re mo że być zwią za ne z uwal nia niem się azbe stu w stre fie izo lo wa nej. Spraw dze nie

oto cze nia przed roz po czę ciem pra cy jest uży tecz ne, gdyż mo że po móc stwier dzić, czy po -

miar wy cie ku wska zu je na uwol nie nie się azbe stu czy je dy nie stę że nie w oto cze niu.

Ta ka kon tro la mo że być ko niecz na zwłasz cza w przy pad ku ist nie nia prze szkód (ka -

bli, rur, prze wo dów pio no wych itp.) prze ci na ją cych stre fę izo lo wa ną. Pla nu jąc pra ce, na -

le ży stwo rzyć stre fę bu fo ro wą po mię dzy oso ba mi za an ga żo wa ny mi w pra ce zwią za ne

z azbe stem i po zo sta ły mi oso ba mi znaj du ją cy mi się w bu dyn ku. Kon tro la wy cie ków po -

win na od by wać się w „stre fie bu fo ro wej”. Te sty wy cie ków po win ny być prze pro wa dza -

ne z więk szą czę sto tli wo ścią w mo men tach pod wy ższo ne go ry zy ka w trak cie re ali za cji

kon trak tu (np. na po cząt ku, w mo men tach naj więk szej in ten syw no ści po ru sza nia azbe -

stu oraz po ru szeń w oko li cach „sła bych punk tów” stre fy izo lo wa nej). Je śli mo ni to ro wa -

nie wy ka zu je, że wy dzie lo na stre fa ro bo cza jest do brze uszczel nio na i kon tro lo wa na,

mo żna ogra ni czyć licz bę ta kich te stów bądź cał ko wi cie z nich zre zy gno wać, za le żnie

od po trzeb.

Mo ni to ro wa nie czy sto ści te re nu prze pro wa dza ne jest rów no le gle z wzro ko wą oce -

ną czy sto ści oraz in te gral no ści sys te mów obu do wy bez pie czeń stwa. Zgod nie z kra jowy mi

prze pi sa mi i prak ty ką mo że za ist nieć wy móg prze pro wa dze nia mo ni to rin gu czy sto ści te -

re nu po za koń cze niu prac zwią za nych z usu wa niem azbe stu, a przed przy wró ce niem te re -

nu do nor mal ne go użyt ko wa nia lub udo stęp nie niem bu dyn ku do roz biór ki bądź re no wa cji.

16.4 Wy bór in sty tu cji mo ni to ru ją cej

La bo ra to ria z akre dy ta cją ISO/IEC 17025 po sia da ją nie zbęd ne sys te my ja ko ści. La bo ra -

to ria po win ny ta kże uczest ni czyć w ze wnętrz nym pro gra mie te sto wa nia (jak np. kra jo we

pro gra my w Wiel kiej Bry ta nii (RI CE), Hisz pa nii (PICC -FA), Bel gii, Fran cji) czy w pro gra mie mię -

dzy na ro do wym (jak np. AFRI CA).
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16.5 Za sa dy po stę po wa nia
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ re bę dą usu wać azbest lub spra wo wa -
nia nad zo ru nad ni mi na le ży:

� za gwa ran to wać, że te sty (mo ni to ro wa nie oso bi ste, te sty czy sto ści te re -
nu itp.) prze pro wa dza ne są przez kom pe tent ną i po sia da ją cą akre dy ta -
cję oso bę bądź in sty tu cję;

� upew nić się, że mo ni to ro wa nie włó kien uno szą cych się w po wie trzu,
wszę dzie tam, gdzie to ko niecz ne, jest prze pro wa dza ne przez oso bę lub
in sty tu cję nie za le żną od wy ko naw cy od po wie dzial ne go za pra ce zwią -
za ne z azbe stem;

� do star czyć in sty tu cji mo ni to ru ją cej plan prac przed wi zy tą na te re nie;

� wdro żyć stra te gię mo ni to ro wa nia od po wied nią ze wzglę du na cha rak -
ter, za kres, lo ka li za cję i sto pień skom pli ko wa nia prac zwią za nych z azbe -
stem;

� pro wa dzić re jestr pra cow ni ków (wy ko nu ją cych pra ce pod le ga ją ce obo -
wiąz ko wi zgło sze nia), w któ rym od no to wy wa ne są po dej mo wa ne przez
nich dzia ła nia i sto pień na ra że nia na dzia ła nie azbe stu; wy kaz ta ki wi -
nien być prze cho wy wa ny przez mi ni mum 40 lat i udo stęp nia ny po -
niższym:

– upo wa żnio nym wła dzom kra jo wym i le ka rzo wi od po wie dzial ne mu
za nad zór me dycz ny nad pra cow ni ka mi;

– pra cow ni kom – do stęp do da nych do ty czą cych stop nia na ra że nia ich
wła snej oso by;

– przed sta wi cie lom pra cow ni ków – do stęp do zbior czych in for ma cji
z re je stru;

� za gwa ran to wać re gu lar ne mo ni to ro wa nie stop nia na ra że nia jed no stek,
zgod nie z kra jo wy mi wy mo ga mi oraz, że re je stry prze cho wy wa ne są
przez mi ni mum 40 lat;

� nie zwłocz nie re ago wać na wy ni ki otrzy ma ne od in sty tu cji prze pro wa -
dza ją cej mo ni to ring.



� szu kać do wo dów na to, że prze pro wa dza ne mo ni to ro wa nie jest wła ści we ze

wzglę du na cha rak ter, za kres, lo ka li za cję i sto pień skom pli ko wa nia prac zwią -

za nych z azbe stem;

� za pew nić, że obo wiąz ko we te sty wy ko ny wa ne są przez kom pe tent ną oraz,

gdy trze ba, nie za le żną in sty tu cję lub oso bę;

� stwier dzić, że mo ni to ro wa nie oso bi ste jest prze pro wa dza ne re gu lar nie, a re -

je stry prze cho wy wa ne są przez mi ni mum 40 lat;

� spraw dzić re jestr dzia łań pra cow ni ków oraz sto pień ich na ra że nia (np. aby

stwier dzić, czy za pi sy są re ali stycz ne i ade kwat ne);

� przej rzeć wy ni ki te stów mo ni to ro wa nia po wie trza, aby stwier dzić, czy w sy -

tu acji, gdy zgło szo no zwięk szo ne stę że nia włó kien, pod ję te zo sta ły wła ści we

kro ki.
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Pra cow nik po dej mu ją cy pra ce przy usu wa niu azbe stu po wi nien:

� współ pra co wać z pra co daw cą i wy bra ną in sty tu cją prze pro wa dza ją cą mo ni -

to ring, no sząc przy rząd do mo ni to rin gu oso bi ste go i za dbać o to, aby je go

dzia ła nie nie zo sta ło za kłó co ne, a prak ty ki w trak cie okre su po bie ra nia pró -

bek by ły ta kie, jak zwy kle;

� do star czać rze tel nych in for ma cji o swo jej pra cy i sto so wa nych me to dach

w trak cie: po bie ra nia od nie go prób ki;

� po ma gać in sty tu cji mo ni to ru ją cej przy okre śla niu sła bych punk tów stre fy

w ce lu spraw dze nia, czy na stą pi ły wy cie ki;

� po ma gać in sty tu cji mo ni to ru ją cej w pro wa dze niu szcze gó ło wej kon tro li wi -

zu al nej stre fy izo lo wa nej pod czas te stów czy sto ści te re nu, np. po ma ga jąc

w ob słu dze urzą dzeń do stę po wych itp.;

� nie do ty kać, nie re gu lo wać, ani w ja ki kol wiek in ny spo sób nie ma ni pu lo wać

przy ja kim kol wiek sprzę cie słu żą cym do mo ni to ro wa nia po wie trza;

� dzia łać zgod nie z in struk cja mi pra co daw cy/kie row ni ka, po dej mo wać na tych -

mia sto we dzia ła nia na praw cze, gdy in sty tu cja mo ni to ru ją ca stwier dzi pod -

wy ższo ne stę że nie włó kien w miej scu pra cy lub w je go po bli żu.

Inspektor pracy powinien:



16.6 Informowanie

Dy rek ty wa 83/477/EWG w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym

z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE wy ma ga, aby:

� ist nia ły roz wią za nia umo żli wia ją ce pra cow ni kom i/lub ich przed sta wi cie lom do -

stęp do wy ni ków po mia rów stę że nia azbe stu w po wie trzu oraz uzy ska nie wy ja -

śnień od no śnie do zna cze nia tych wy ni ków;

� je że li wy nik po mia ru stę że nia w po wie trzu prze kra cza usta lo ną war tość do pusz -

czal ną (0,1 włók na/ml ja ko śred nia wa żo na czyn ni kiem cza su dla okre su 8 go dzin),

wów czas:

– pra cow ni cy, któ rych to do ty czy, są mo żli wie jak naj szyb ciej in for mo wa ni o tym

fak cie i je go przy czy nach;

– pra cow ni cy i/lub ich przed sta wi cie le w przed się bior stwie lub za kła dzie pra cy

bio rą udział w kon sul ta cjach co do dzia łań, ja kie na le ży pod jąć lub – w przy pad -

kach na glą cych – są je dy nie in for mo wa ni o kro kach już pod ję tych.
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17. 
Inne osoby zaangażowane

17.1 Inne osoby zaangażowane

Więk szość roz dzia łów ni niej sze go pod ręcz ni ka do ty czy osób bez po śred nio za an ga -

żo wa nych w pra ce, któ re wią żą się, lub mo gą się wią zać, z ry zy kiem na ra że nia na dzia ła -

nie azbe stu. Ist nie ją jed nak jesz cze in ne oso by, któ re są za an ga żo wa ne w ca ły pro ces,

a mia no wi cie:

� klient (zle ca ją cy wy ko na nie prac);

� oso by za an ga żo wa ne w pro jek to wa nie bu dyn ku i świad cze nie usług (ar chi tek ci,

in ży nie ro wie bu dow nic twa wod ne go i lą do we go, za rząd cy nie ru cho mo ści);

� pod wy ko naw cy wy ko nu ją cy pra ce zwią za ne z przy go to wa niem do usu wa nia azbe -

stu lub je go her me ty za cją;

� oso by pra cu ją ce bądź miesz ka ją ce w bu dyn ku, w któ rym po dej mo wa ne są pra ce

zwią za ne z azbe stem;

� ka żdy, kto mo że od czuć skut ki ta kich prac (np. prze chod nie, oso by po stron ne).

17.2 Za an ga żo wa nie w pla no wa nie prac zwią za nych z azbe stem

17.2.1 Wy bór wy ko naw cy

Klient po szu ku ją cy wy ko naw cy po wi nien wziąć pod uwa gę tech nicz ne stan dar dy ofer -

ty wy ko naw cy, aby:

� za po biec ry zy ku roz prze strze nia nia się ska że nia azbe stem;

� za po biec na ra że niu in nych osób na dzia ła nie azbe stu w trak cie prac;

� za pew nić wła ści wą do ku men ta cję po zwa la ją cą na spraw ne i sku tecz ne mo ni to ro -

wa nie i utrzy my wa nie wszel kich obu do wa nych lub od dzie lo nych ma te ria łów.

Her me ty za cja oraz usu wa nie azbe stu wy ma ga du że go na kła du prac, dla te go wa żne

jest, aby prze pro wa dzić do kład ne ba da nie te re nu tak, aby wszyst kie ma te ria ły za wie ra ją ce

azbest zo sta ły pod da ne sto sow nym od dzia ły wa niom w tym sa mym cza sie. Z punk tu wi -

dze nia osób za an ga żo wa nych w pro jek to wa nie bu dyn ku i świad cze nie usług (ar chi tek tów,

in ży nie rów bu dow nic twa wod ne go i lą do we go, za rząd ców nie ru cho mo ści) planowanie
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prac związanych z azbe stem mo że wy ma gać uwzględ nie nia ko niecz no ści prze kie ro wa nia

lub za pew nie nia okre ślo nych usług/me diów:

� wo da, gaz, elek trycz ność, cen tral ne ogrze wa nie, kli ma ty za cja, wen ty la cja, alarm

prze ciw po ża ro wy – ko niecz ne mo gą być zmia ny umo żli wia ją ce bez piecz ne funk -

cjo no wa nie ca łe go bu dyn ku pod czas wy ko ny wa nia prac zwią za nych z azbe stem;

� wo da, gaz, elek trycz ność, osu sza nie, sieć te le fo nicz na – mo że za ist nieć ko niecz -

ność zapewnienia tych usług/mediów na potrzeby prac związanych z azbestem.

17.3 Po zo sta wio ne ma te ria ły za wie ra ją ce azbest
W przy pad ku po zo sta wie nia na miej scu nie któ rych bądź wszyst kich ma te ria łów za wie -

ra ją cych azbest (za rów no w do brym pier wot nym sta nie, jak i w for mie zher me ty zo wa nej,

za im pre gno wa ne lub osło nię te):

� ko niecz ne bę dzie prze pro wa dza nie in spek cji ta kich po zo sta wio nych ma te ria łów

z czę sto tli wo ścią usta lo ną na pod sta wie oce ny ry zy ka, jed nak nie rza dziej niż raz

do ro ku; ce lem in spek cji jest spraw dze nie, czy ma te ria ły te zo sta ły po zo sta wio ne

w bez piecz nym sta nie; in spek cje win ny zo stać udo ku men to wa ne;

� obec ność ta kich ma te ria łów na le ży brać pod uwa gę przy ka żdym od na wia niu bu -

dyn ku w przy szło ści oraz za kła da niu in sta la cji, któ re mo gą je na ru szyć. Po trzeb ny

bę dzie sys tem gwa ran tu ją cy, że kwe stia ta zo sta nie wzię ta pod uwa gę za ka żdym

ra zem, gdy wy ko naw ca bądź pra cow nik wy ko nu je pra cę na ru sza ją cą „tkan kę” bu -

dyn ku;

� na le ży wpro wa dzić sys tem zgła sza nia wszel kich nie ce lo wych uszko dzeń ta kich ma -

te ria łów.

17.4 Po now ne za ję cie bu dyn ku
Po usu nię ciu ma te ria łów ukoń cze nie prac na le ży po twier dzić po przez prze pro wa dze -

nie przez nie za le żną in sty tu cję te stów czy sto ści te re nu. Nie za le żna oso ba mu si do ko nać

kon tro li wi zu al nej oraz po brać prób ki po wie trza, w ce lu okre śle nia stę że nia włó kien w po -

wie trzu. W więk szo ści państw człon kow skich prób ki po wie trza ana li zo wa ne są przy po mo -

cy mi kro sko pu z kon tra stem fa zo wym, a wa run kiem po now ne go za ję cia bu dyn ku jest

uzy ska nie stę żeń po ni żej 0,01 włó kien/ml (por. opis me tod w roz dzia le 16).

Jed no z państw człon kow skich wy ma ga ta kże, aby po usu nię ciu kru che go azbe stu

klient zle cił dal sze te sty po wie trza w ce lu po mia ru stę że nia włó kien azbe sto wych. W pań -

stwie tym po twier dze nie osią gnię cia za do wa la ją cych wa run ków uzy sku je się w sy tuacji,

gdy zmierzone stężenie włókien azbestowych nie przekracza 0,005 włókna/ml, przy czym

próbka analizowana jest przy pomocy elektronowego mikroskopu transmisyjnego.

17. INNE OSOBY ZAANGAŻOWANE
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17.5 Zasady postępowania

� szu kać do wo dów na to, że wszyst kie stro ny wy peł nia ją swo je ro le, je śli cho dzi

o za po bie ga nie i mi ni ma li zo wa nie na ra że nia na dzia ła nie azbe stu (np. spe cy -

fi ka cje w kon trak tach na pra ce pod wy ko naw cze, po ro zu mie nia w spra wie

prze kie ro wa nia do staw, do ku men ta cje i har mo no gra my in spek cji, do stęp ność

re je strów ma te ria łów za wie ra ją cych azbest itp.);

� spraw dzić, czy wszyst kie stro ny ma ją li cen cje bądź cer ty fi ka ty wy ma ga ne przez

kra jo we usta wo daw stwo i prze pi sy.

AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ re w ja ki kol wiek spo sób ma ją do czy -
nie nia w ma te ria ła mi za wie ra ją cy mi azbest lub spra wo wa nia nad zo ru
nad ni mi na le ży:

� upew nić się, że oso by te ro zu mie ją swo ją ro lę, je śli cho dzi o za po bie ga -
nie i mi ni ma li zo wa nie na ra że nia na dzia ła nie azbe stu ich sa mych i/lub
in nych osób;

� upew nić się, że wszel kie po zo sta wio ne ma te ria ły za wie ra ją ce azbest są
mo ni to ro wa ne, za rzą dza ne i od po wied nio utrzy my wa ne;

� upew nić się, ofer ty po ten cjal nych wy ko naw ców cha rak te ry zu ją wy so -
kie stan dar dy tech nicz ne, je śli cho dzi o kon tro lo wa nie i za po bie ga nie
na ra że niu na dzia ła nie azbe stu;

� upew nić się, że speł nia się wy mo gi na rzu co ne przez prze pi sy kra jo we,
np. w nie któ rych pań stwach człon kow skich pod wy ko naw cy mu szą po -
sia dać li cen cje.

Pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra ce zwią za ne z azbe stem po win ni:

� ro zu mieć swo ją ro lę w za kre sie za po bie ga nia i mi ni ma li zo wa nia ry zy ka na ra -

że nia na dzia ła nie azbe stu – do ty czy to ich sa mych i/lub in nych osób;

� po stę po wać zgod nie z naj lep szą prak ty ką, jak opi sa no w ni niej szym pod ręcz -

ni ku, je że li pra ca po le ga na ja kim kol wiek kon tak cie z ma te ria ła mi za wie ra ją -

cy mi azbest.

Inspektor pracy powinien:



18. 
Azbest w pojazdach, maszynach itp.

18.1 Wstęp

Ma te ria ły za wie ra ją ce azbest by ły sto so wa ne do wie lu ró żnych ce lów i w ró żnych miej -

scach (opi sa nych w roz dzia le 4). Dla te go w nie któ rych sy tu acjach ko niecz ne mo że oka zać

się wzię cie pod uwa gę do dat ko wych czyn ni ków. Nie za le żnie od ta kich czyn ni ków na dal

za sto so wa nie ma opi sa ne tu ogól ne po dej ście do oce ny ry zy ka i pi sem ny plan prac (roz -

dział 5), de cy zja o za kre sie ko niecz nych prac oraz stwier dze nie obo wiąz ku zgło sze nia

do upo wa żnio nych władz (roz dział 6), a ta kże od po wied nie szko le nia (roz dział 7) oraz obu -

do wa nie i za po bie ga nie na ra że niu na dzia ła nie azbe stu (roz dzia ły 9 i 11 lub 12).

18.2 Ró żno rod ność za sto so wań

In ne za sto so wa nia azbe stu, któ re mo gą wią zać się z pro ble ma mi szcze gó ło wy mi:

� w po jaz dach (po cią gi, stat ki, po jaz dy woj sko we np. czoł gi);

� w za kła dach pro duk cyj nych oraz sprzę cie;

� w po wło kach de ko ra cyj nych (w tym przy pad ku nie jest pew ne, czy pod le ga ją one

obo wiąz ko wi zgło sze nia, czy też nie).

18.3 Za sa dy za po bie ga nia na ra że niu na dzia ła nie azbe stu

Nie za le żnie od cha rak te ru pra cy zwią za nej z azbe stem, obo wią zu ją te sa me za sa dy, tj.:

� za po bie ga nie na ra że niu na dzia ła nie azbe stu przez za trzy my wa nie uwol nio ne go

py łu (np. po przez osło nę ze ślu za mi po wietrz ny mi);

� po wstrzy my wa nie po wsta wa nia py łu u źró dła (np. po przez do kład ne zwi lża nie 

ma te ria łu);

� lo kal na wen ty la cja wy cią go wa (np. wy ko rzy sta nie wen ty la to rów z wy so ko wy daj -

ny mi fil tra mi czą stecz ko wy mi lub osła nia nie na rzę dzia w trak cie pra cy przy po mo -

cy od ku rza cza ty pu H [zna ne ja ko od ku rza nie po wierzch nio we]);

� środ ki ochro ny in dy wi du al nej i wła ści we urzą dze nia ochro ny dróg od de cho wych;

� wła ści wa de kon ta mi na cja oso bi sta;

� wła ści we usu wa nie od pa dów.
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18.4 Przypadki szczególne

Pro ble my, któ re na le ży wziąć pod uwa gę przy pra cy w szcze gól nych przy pad kach:

� ogra ni cze nia po wierzch ni i utrud nio ny do stęp do wnę trza po jaz dów (np. azbest

w ma szy now niach na stat kach lub na ogra ni czo nej prze strze ni w po jaz dach woj -

sko wych) – utrud nia ją one wy ko na nie sku tecz nej osło ny, wnie sie nie sprzę tu, usu -

nię cie opa ko wa nych od pa dów;

� ko niecz ność do sta nia się do ma te ria łów za wie ra ją cych azbest po przez sta lo we kon -

struk cje na stat kach lub w po jaz dach;

� trud no ści z de mon ta żem nie któ rych pro duk tów oraz po trze ba wy pa la nia bądź cię -

cia, w ce lu do sta nia się do ma te ria łu za wie ra ją ce go azbest.

W nie któ rych pań stwach człon kow skich azbest wy ko rzy sty wa ny był w po wło kach de -

ko ra cyj nych na kła da nych na su fi ty i ścia ny. Prze pro wa dzo ne nie daw no oce ny ry zy ka zwią -

za ne go z pra ca mi te go ty pu wska zu ją, że je że li pra ca wy ko ny wa na jest z za sto so wa niem

od po wied nich tech nik, praw do po dob ne na ra że nie na dzia ła nie azbe stu jest na ty le ni skie,

że uzna je się, że ry zy ko w da nej pra cy jest nie wiel kie, czy li że nie pod le ga ona obo wiąz ko -

wi zgła sza nia do upo wa żnio nych or ga nów. Na ra że nie na dzia ła nie azbe stu mo żna mi ni -

ma li zo wać lub za po bie gać mu po przez:

� usu wa nie po kry tych pa ne li w ca ło ści, w ra zie po trze by roz ci na nie po wło ki ostrym

no żem, by uwol nić pa nel;

� roz py la nie środ ka zwi lża ją ce go w for mie sprayu, a na stęp nie de li kat ne (ręcz ne) skro -

ba nie wraz z od ku rza niem po wierzch nio wym;

� je że li po wierzch nia po kry ta jest ta pe tą – wy ko rzy sta nie urzą dze nia pa ro we go

do zmięk cze nia i uwol nie nia ma te ria łu.

Nie do pusz czal ne jest szli fo wa nie na su cho i sto so wa nie me cha nicz nych na rzę -
dzi ścier nych. Tech ni ki usu wa nia stru mie nio we go na mo kro nie są od po wied nie
w przy pad ku pierw sze go czysz cze nia, mo gą być na to miast sto so wa ne do osta tecz -
ne go usu wa nia po zo sta ło ści.
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ rych pra ca mo że się wią zać z na ra że -
niem na dzia ła nie azbe stu, lub spra wo wa nia nad zo ru nad ni mi na le ży:

� sto so wać naj lep szą prak ty kę;

� upew nić się, że są od po wied nio prze szko le ni i po in for mo wa ni o ry zy ku;

� upewnić się, że rozumieją znaczenie minimalizowania narażenia na
działanie azbestu;



� dą żyć do uzy ska nia od po wied niej i wła ści wej oce ny ry zy ka;

� spraw dzić, czy pi sem ne in struk cje za wie ra ją sku tecz ną me to dę za po bie ga nia

lub mi ni ma li zo wa nia na ra że nia na dzia ła nie azbe stu;

� spraw dzić, czy w miej scu pra cy znaj du ją się wła ści we urzą dze nia (np. do mi -

ni ma li za cji py łu oraz do ochro ny in dy wi du al nej), aby sto so wać me to dę przed -

sta wio ną w pi sem nych in struk cjach;

� spraw dzić, czy urzą dze nia są pod da wa ne in spek cji i re pe ro wa ne do sta tecz nie

czę sto, aby za gwa ran to wać ich pra wi dło we funk cjo no wa nie;

� spraw dzić zgod ność z kra jo wy mi prze pi sa mi do ty czą cy mi tych za gad nień.

18. AZBEST W POJAZDACH, MASZYNACH ITP.
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� prze pro wa dzać oce nę ry zy ka, aby okre ślić, w ja kim stop niu na ra że ni są
na dzia ła nie azbe stu;

� do star czyć im pi sem ne in struk cje (me to dę pra cy), umo żli wia ją ce za po -
bie ga nie lub mi ni ma li zo wa nie na ra że nia na dzia ła nie azbe stu;

� do star czyć wła ści we i od po wied nie urzą dze nia (do kon tro li py łu i in dy -
wi du al nej ochro ny, opi sa ne w roz dzia le 12);

� zor ga ni zo wać od po wied nie mo ni to ro wa nie pro wa dzo ne przez nie-
zale żne go ana li ty ka, aby okre ślić fak tycz ne na ra że nie na dzia ła nie 
azbe stu;

� sto so wać się do kra jo wych prze pi sów, re gu lu ją cych wa run ki pra cy, 
któ ra mo że wią zać się z kon tak tem z azbe stem.

Je że li pra ca wią że się z po ten cjal nym na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, pra cow -

nik po wi nien od być od po wied nie szko le nie, a związ kiem ta kie go szko le nia:

� być świa do my ry zy ka zwią za ne go z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu;

� ro zu mieć zna cze nie mi ni ma li zo wa nia, na ile to mo żli we, na ra że nia na dzia ła -

nie azbe stu;

� prze strze gać pi sem nych in struk cji, aby za po bie gać lub mi ni ma li zo wać na ra -

że nie na dzia ła nie azbe stu;

� sto so wać naj lep szą prak ty kę dla pra cy z azbe stem.

Inspektor pracy powinien:



19. 
Nadzór medyczny

19.1 Nadzór

Ar ty kuł 15 dy rek ty wy 83/477/EWG w spra wie ochro ny pra cow ni ków przed ry zy kiem

zwią za nym z na ra że niem na dzia ła nie azbe stu, zmie nio nej dy rek ty wą 2003/18/WE sta no -

wi, że w od nie sie niu do pra cow ni ków za an ga żo wa nych w wy ko ny wa nie prac pod le ga ją -

cych obo wiąz ko wi zgło sze nia (zgod nie z de fi ni cją w sek cji 6.3):

„Oce na sta nu zdro wia ka żde go pra cow ni ka mu si być do stęp na, za nim pra cow nik zo -

sta nie na ra żo ny na dzia ła nie py łu po cho dzą ce go z azbe stu lub ma te ria łów za wie ra ją cych

azbest w miej scu pra cy. Oce na ta mu si uwzględ niać szcze gó ło we ba da nia klat ki pier sio wej”.

„Co 3 la ta na le ży przed sta wiać no wą oce nę sta nu zdro wia, tak dłu go, jak dłu go trwa

na ra że nie na dzia ła nie azbe stu. Na le ży za ło żyć kar ty zdro wia, zgod nie z kra jo wy mi prze pi -

sa mi i prak ty ką, dla ka żde go pra cow ni ka, okre ślo ne go w aka pi cie pierw szym”.

Nad zór me dycz ny bę dzie po le gać na od by ciu wi zy ty u le ka rza spe cja li sty (zwy kle wy -

zna czo ne go zgod nie z prze pi sa mi kra jo wy mi) po sia da ją ce go wie dzę na te mat pro ble mów

me dycz nych zwią za nych z pra cą z azbe stem.

Ze wzglę du na nie któ re pro ble my zdro wot ne pra cow ni cy nie mo gą bez piecz nie pra -

co wać przy za ję ciach zwią za nych z pra cą z azbe stem. W szcze gól no ści cho ro by wią żą ce

się z na głą utra tą spraw no ści przez pra cow ni ka mo gą nie ko rzyst nie wpły wać na zdol ność

pra cow ni ka do pra cy w za mknię tych prze strze niach z za ło żo nym re spi ra to rem. Cho ro by

ukła du od de cho we go lub za bu rze nia kar dio lo gicz no -płuc ne rów nież mo gą wpły wać

na zdol ność do cię żkiej pra cy fi zycz nej z re spi ra to rem i w wy so kich tem pe ra tu rach.

W nie któ rych pań stwach człon kow skich (np. w Wiel kiej Bry ta nii), za świad cze nie o ba -

da niu le kar skim pod ką tem pra cy z azbe stem wska zu je je dy nie fakt prze pro wa dze nia ta -

kie go ba da nia. Je że li oce na ry zy ka wska zu je na wy stę po wa nie spe cy ficz ne go ry zy ka

zwią za ne go z cię żką pra cą i wy so ki mi tem pe ra tu ra mi, mo że za ist nieć ko niecz ność prze pro -

wa dze nia przez pra co daw cę spe cjal ne go ba da nia pod ką tem zdol no ści do pra cy w ta kich

wa run kach nie za le żnie od zwy kłe go ba da nia le kar skie go pod ką tem pra cy z azbe stem.

W ra mach nad zo ru me dycz ne go mo że być prze pro wa dza ne ba da nie rent ge no lo gicz -

ne klat ki pier sio wej z wy ko rzy sta niem kon wen cjo nal ne go urzą dze nia rent ge now skie go lub
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to mo gra fii kom pu te ro wej (TK). Lam pa to mo gra fu emi tu je wiąz ki pro mie nio wa nia X, któ re

prze cho dzą przez pa cjen ta pod ró żny mi ką ta mi, a na stęp nie uzy ska ne w ten spo sób in for -

ma cje są prze twa rza ne przez kom pu ter, two rząc ob ra zy po przecz nych prze kro jów cia ła pa -

cjen ta. Wy ko na nie kon wen cjo nal ne go zdję cia rent ge now skie go wią że się z na ra że niem

pa cjen ta na pro mie nio wa nie rów no wa żne oko ło 10 dniom pro mie nio wa nia w na tu ral nym

oto cze niu (je go źró dłem jest pro mie nio wa nie ko smicz ne oraz na tu ral nie wy stę pu ją ce ma -

te ria ły ra dio ak tyw ne). Wy ko na nie to mo gra mu wią że się z więk szym na ra że niem na pro mie -

nio wa nie niż wy ko na nie kon wen cjo nal ne go rent ge no gra mu – sta no wi ono od po wied nik

oko ło 3 lat na ra że nia na na tu ral ne pro mie nio wa nie (patrz np.:

http://www.ra dio lo gy in fo.org/con tent/sa fe ty/xray_sa fe ty.htm#me asu ring_do sa ge)

Na le ży więc uni kać nie po trzeb ne go na ra że nia pa cjen tów na pro mie nio wa nie. De cy du -

jąc o ko niecz no ści i ter mi nie ta kie go ba da nia, le karz wi nien kie ro wać się do brem pa cjen ta.

Dy rek ty wa 83/477/EWG, zmie nio na dy rek ty wą 2003/18/WE sta no wi, że „pra cow ni ko -

wi przed sta wia się in for ma cje i po ra dy do ty czą ce sta nu je go zdro wia w okre sie, gdy usta ło

na ra że nie na dzia ła nie azbe stu”. Dzię ki nad zo ro wi me dycz ne mu mo żna uzy skać pew ność,

że pra cow nik jest zdol ny do pra cy, bez jed no cze sne go osła bia nia sku tecz no ści pro ce dur

ma ją cych na ce lu ochro nę przed ry zy kiem na ra że nia na dzia ła nie azbe stu. Ob ja wy cho rób

spo wo do wa nych kon tak tem z azbe stem po ja wia ją się zwy kle do pie ro po wie lu la tach. Do -

pie ro wów czas ba da nie le kar skie mo że wy ka zać ob ja wy cho ro by wy ni ka ją cej z dzia ła nia

azbe stu, o czym na le ży po in for mo wać pa cjen ta w od po wied ni spo sób.

19.2 Zasady postępowania

19. NADZÓR MEDYCZNY
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W przy pad ku za trud nia nia osób, któ rych pra ca mo że się wią zać z na ra że -
niem na dzia ła nie azbe stu lub spra wo wa nia nad zo ru nad ni mi na le ży:

� w przy pad ku pra cow ni ków, któ rych pra ca wią że się z kon tak tem z azbe -
stem – zor ga ni zo wać ba da nie le kar skie przed roz po czę ciem pra cy
z azbe stem, a na stęp nie co naj mniej co trzy la ta (lub czę ściej, zgod nie
z kra jo wy mi prze pi sa mi) tak dłu go, jak dłu go bę dzie trwać na ra że nie
na dzia ła nie azbe stu;

� w przy pad ku in nych pra cow ni ków, któ rych do ty czy ry zy ko po ten cjal ne -
go na ra że nia na dzia ła nie azbe stu – oce nić, czy nad zór me dycz ny jest
wska za ny bądź wy ma ga ny (przez kra jo we prze pi sy), w opar ciu o wy ni -
ki oce ny ry zy ka (patrz roz dział 5 i sek cja 6.3);
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� zgła szać cho ro by pod le ga ją ce obo wiąz ko wi zgło sze nia (ta kie jak py li ca
azbe sto wa, rak płuc czy mię dzy bło niak) wy stę pu ją ce u pra cow ni ków na -
ra żo nych na dzia ła nie azbe stu, zgod nie z prze pi sa mi kra jo wy mi;

� pro wa dzić re jestr ba dań zdro wot nych i le kar skich. Prze pi sy kra jo we mo -
gą okre ślać, ja kie in for ma cje ma ją być za war te w ta kim re je strze (np. wy -
ko na nie ba da nia le kar skie go pod ką tem azbe stu) oraz mi ni mal ny okres,
przez ja ki re je stry mu szą być prze cho wy wa ne. Na le ży za cho wać re je stry
przez co naj mniej 40 lat. Je że li za kład pra cy za my ka dzia łal ność, do ku -
men ta cję me dycz ną na le ży prze ka zać we wła ści we miej sce, gdzie bę -
dzie mo gła być bez piecz nie prze cho wy wa na (miej sce ta kie mo gą
okre ślać kra jo we prze pi sy);

� za pew nić ła twą iden ty fi ka cję wszyst kich pra cow ni ków w ce lu po rów na -
nia ich sta nu zdro wia z wy żej wspo mnia ną do ku men ta cją.

Jeżeli praca może się wiązać z narażeniem na działanie azbestu, pracownik

powinien:

� oczekiwać poddania się nadzorowi medycznemu, a w razie braku takiego

nadzoru zapytać o to pracodawcę;

� zdawać sobie sprawę, że badania lekarskie są istotne do stwierdzenia

zdolności pracownika do bezpiecznej pracy w warunkach, jakie często panują

przy pracach związanych z azbestem, np. zagrożenie dróg oddechowych,

wysokie temperatury;

� poprosić lekarza o wyjaśnienia dotyczące ryzyka zdrowotnego związanego

z narażeniem na działanie azbestu; 

� zdawać sobie sprawę, że dobry wynik prześwietlenia niekoniecznie oznacza,

że pracownik pracuje w sposób bezpieczny, ponieważ skutki działania

azbestu uwidaczniające się na zdjęciu rentgenowskim mogą pojawić się po

10 a nawet 15 latach od kontaktu z azbestem;

� rozumieć, że lekarz udziela porad, kierując się dobrem i zdrowiem pacjenta.

Pracownik może zostać poproszony o zgodę na wykorzystanie swoich danych

pozamedycznych do celów badań epidemiologicznych. Radzimy, aby pracownik

zgodził się na to, gdyż pozwala to na weryfikację skuteczności programów

ochrony zdrowia.



� szukać dowodów na to, że zastosowano się do powyższych rekomendacji, na

co może wskazywać fakt, iż pracownicy rozumieją skutki zdrowotne związane

z pracą, pracodawcy i pracownicy zdają sobie sprawę z konieczności

sprawdzania stanu zdrowia pracowników, a dokumentacja medyczna jest

kompletna i zrozumiała;

� sprawdzić zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi tych zagadnień.
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Wykaz obowiązujących polskich aktów prawnych dotyczących azbestu

Ustawy

1. Usta wa z dnia 19 czerw ca 1997 r. o za ka zie sto so wa nia wy ro bów za wie ra ją cych azbest (Dz. U.
z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

2. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
3. Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny śro do wi ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,

z późn. zm.)
4. Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o od pa dach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
5. Usta wa z dnia 22 stycz nia 2010 r. o zmia nie usta wy o od pa dach oraz nie któ rych in nych ustaw

(Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145)
6. Usta wa z dnia 11 stycz nia 2001 r. o sub stan cjach i pre pa ra tach che micz nych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 152, poz. 1222)
7. Usta wa z dnia 28 paź dzier ni ka 2002 r. o prze wo zie dro go wym to wa rów nie bez piecz nych (Dz. U.

Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.)

Rozporządzenia

1. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 wrze śnia 2003 r. w spra wie kry te riów i spo so bu kla sy -
fi ka cji sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.)

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 1 grud nia 2004 r. w spra wie sub stan cji, pre pa ra tów,
czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym w śro -
do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)
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3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 27 lip ca 2004 r. w spra wie szko le nia w dzie -
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pro gra mu szko le nia w za kre sie bez piecz ne go użyt ko wa nia ta kich wy ro bów (Dz. U. 05. 216.18240)

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 9 sierp nia 2004 r. w spra wie le cze nia uzdro wi sko we go
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go w za kła dach sto su ją cych azbest w pro ce sach tech no lo gicz nych, spo so bu jej wy peł nie nia i ak -
tu ali za cji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)
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9. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj -
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pra cy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)
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w spra wie wy ma gań w za kre sie wy ko rzy sty wa nia i prze miesz cza nia azbe stu oraz wy ko rzy sty wa -
nia i oczysz cza nia in sta la cji lub urzą dzeń, w któ rych był lub jest wy ko rzy sty wa ny azbest 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.)

12. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 2 kwiet nia 2004 r. w spra -
wie spo so bów i wa run ków bez piecz ne go użyt ko wa nia i usu wa nia wy ro bów za wie ra ją cych
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

13. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 27 wrze śnia 2001 r. w spra wie ka ta lo gu od pa dów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

14. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 14 lu te go 2006 r. w spra wie wzo rów do ku men tów
sto so wa nych na po trze by ewi den cji od pa dów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

15. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 25 ma ja 2007 r. w spra wie za kre su in for ma cji oraz
wzo rów for mu la rzy słu żą cych do spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia zbior czych ze sta wień da nych
(Dz. U. Nr 101, poz. 686)

16. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 26 lip ca 2002 r. w spra wie ro dza jów in sta la cji mo gą -
cych po wo do wać znacz ne za nie czysz cze nie po szcze gól nych ele men tów przy rod ni czych al bo
śro do wi ska ja ko ca ło ści (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

17. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 lip ca 2009 r. w spra wie w spra wie spo so bu przed -
kła da nia mar szał ko wi wo je wódz twa in for ma cji o wy stę po wa niu sub stan cji stwa rza ją cych szcze -
gól ne za gro że nie dla śro do wi ska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)
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18. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 9 grud nia 2002 r. w spra wie za kre su, cza su, spo so bu
oraz wa run ków pro wa dze nia mo ni to rin gu skła do wisk od pa dów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

19. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 24 mar ca 2003 r. w spra wie szcze gó ło wych wy ma -
gań do ty czą cych lo ka li za cji, bu do wy, eks plo ata cji i za mknię cia, ja kim po win ny od po wia dać po -
szcze gól ne ty py skła do wisk od pa dów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zm.)

20. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 16 czerw ca 2005 r. w spra wie pod ziem nych skła do -
wisk od pa dów (Dz. U. Nr 110, poz. 935)

21. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 26 czerw ca 2002 r. w spra wie dzien ni ka bu do wy,
mon ta żu i roz biór ki, ta bli cy in for ma cyj nej oraz ogło sze nia za wie ra ją ce go da ne do ty czą ce bez -
pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, ze zm.)

22. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 19 grud nia 2002 r. w spra wie za kre su i spo so bu
sto so wa nia prze pi sów o prze wo zie dro go wym to wa rów nie bez piecz nych do trans por tu od pa -
dów nie bez piecz nych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)

23. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 23 grud nia 2002 r. w spra wie świa dec twa do pusz -
cze nia po jaz dów do prze wo zu nie któ rych to wa rów nie bez piecz nych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011,
z późn. zm.)

24. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 23 czerw ca 2003 r. w spra wie in for ma cji do ty czą -
cej bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia oraz pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

25. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 15 wrze śnia 2005 r. w spra wie kur sów do kształ ca -
ją cych dla kie row ców prze wo żą cych to wa ry nie bez piecz ne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)

Po wy ższe usta wy i roz po rzą dze nia do stęp ne są na stro nach in ter ne to wych od po wied nich mi -
ni sterstw oraz na stro nie http://isap.sejm.gov.pl
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Załączniki

Załącznik 1
Wykaz – istniejących i przygotowywanych – składowisk odpadów zawierających azbest 

(wg Uchwały nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”)

149

Lp.
Nazwa składowiska 

Lokalizacja

Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem

Wolna 
pojemność

składowiska [m3]

Województwo dolnośląskie

1 Składowisko Odpadów
Przemysłowych, 
ul. Górnicza 1 
58-303 Wałbrzych

Mo-Bruk 
Korzenna 214 
33-322 Korzenna

105 796

2 Składowisko odpadów
przemysłowych  – Zakład 
w Godzikowicach
ul. Stalowa 12
55-200 Oława

Dolnośląska Korporacja
Ekologiczna 
ul. Kopalniana 7 
59-101 Polkowice

500

3 Składowisko odpadów 
w Marcinowie, gm. Trzebnica

Urząd Miasta Trzebnica, ul.
Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

10 000

4 Teren KGHM  „Polska Miedź” 
w Lubinie 
Oddział Huta Miedzi Głogów
ul. Żukowicka 1 
67-200 Głogów

KGHM „Polska Miedź” S.A. 
w Lubinie
Oddział Huta Miedzi Głogów

Wykorzystywane
przez właściciela

Województwo kujawsko-pomorskie

5 Składowisko Odpadów
Niebezpiecznych
Małociechowo,
gm. Pruszcz

„ECO-POL” Sp. z o.o. 
ul. Św. Jana 18 D 
87-140 Chełmża

13 840

Województwo lubelskie

6 Składowisko Odpadów
Niebezpiecznych
Poniatowa Wieś, 
gm. Poniatowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa

1 500
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Lp.
Nazwa składowiska

Lokalizacja

Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem

Wolna 
pojemność

składowiska [m3]

7 Składowisko Piaski Zarzecze II 
Kraśnik

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 14 
23-200 Kraśnik

149 930

Województwo lubuskie

8 Składowisko Odpadów
Azbestowych
ul. Małaszyńska 180
Chróścik,
gm. Gorzów Wielkopolski

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49 
66-400 Gorzów Wielkopolski

29 320

Województwo łódzkie

9 Składowisko Odpadów
Niebezpiecznych 
Jadwinówka, gm. Radomsko

Metalurgia S.A. 
ul. Reymonta 62 
97-500 Radomsko

28 960

10 „Bagno-Lubień” – teren
Elektrowni Bełchatów S.A.

„Bagno-Lubień” – teren Elektrowni
Bełchatów S.A.
Elektrownia Bełchatów S.A. z/s 
w Rogowcu, ul. Wyzwolenia 30
97-406 Rogowiec

Wykorzystywane
przez właściciela

Województwo małopolskie

11 Składowisko Komunalne 
w Ujkowie Starym,
gm. Bolesław

Zakład Gospodarki Komunalnej
„Bolesław” 
Sp. z o.o.,
ul. Osadowa 1 
32-329 Bolesław

60 540

12 Składowisko odpadów „Za rzeką
Białą” ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Jednostka Ratownictwa
Chemicznego Sp. z o.o. 
ul. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów

13 780

Województwo mazowieckie

13 Składowisko odpadów
komunalnych w Rachocinie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
ul. Traugutta 33
09-200 Sierpc

45 000

Województwo opolskie

Brak składowisk
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Lp.
Nazwa składowiska 

Lokalizacja

Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem

Wolna 
pojemność 

składowiska [m3]
Województwo podkarpackie

14 Składowisko Odpadów w
Młynach, 
gm. Radymno

Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Radymno z/s w
Skołoszowie 341
37-550 Radymno

36 828

15 Składowisko Odpadów Pysznica,
gm. Pysznica

Gminny Zakład Komunalny 
ul. Wolności 295
37-403 Pysznica

969

P Kozodrza,
gm. Ostrów

Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie

[17 740]

Województwo podlaskie

16 Składowisko Odpadów
Miastkowo, pow. Łomża

MPGKiM
ul. Poznańska 141 
18-400 Łomża

700

P Składowisko odpadów
budowlanych zawierających
azbest na terenie składowiska
odpadów komunalnych w m.
Korytki, gm. Jedwabne

Komunalny Zakład Budżetowy 
ul. Mickiewicza 4
18-420 Jedwabne

[I etap - 20 000]
[II etap - 21 500]

Województwo pomorskie

17 Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów w Bierkowie
Bierkowo 120
76-261 Bruskowo Wielkie,
gm. Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Słupsku
ul. Szczecińska 112 
76-200 Słupsk

14 380

18 Składowisko Odpadów w Gilwie
Małej Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. 
Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn

58 360

P Kwatera na odpady zawierające
azbest

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
w Gdańsku
ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk Szadólki

[b.d.]



AZBEST. Podręcznik dobrych praktyk

152

Lp.
Nazwa składowiska 

Lokalizacja

Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem

Wolna 
pojemność

składowiska [m3]

Województwo śląskie

19 Sektor III na odpady azbestowe,
wydzielony w ramach
składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Knurowie
Szybowa 44, Knurów

PPHU „Komart” Sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 7 
44-194 Knurów

284 740

P Składowisko odpadów
komunalnych Świętochłowice –
teren po eksploatacji hałdy Huty
„Florian”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76 
41-608 Świętochłowice

[30 000]

20 Kwatera X na odpady azbestowe
w ramach składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dąbrowie Górniczej

Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. 
ul. Koksownicza 1 
42-523 Dąbrowa Górnicza

186

21 Składowisko odpadów
azbestowych na terenie
Oczyszczalni Ścieków
Deszczowo-Przemysłowych Huty
Katowice,  Dąbrowa Górnicza

ARCELOR MITTAL POLAND
S.A. Oddział w Dąbrowie
Górniczej
ul. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

Wykorzystywane
przez właściciela

22 Wydzielona subkwatera na
odpady zawierające azbest 
w ramach sektora III składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne 
w Jastrzębiu Zdroju

Cofinco-Poland Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 29
40-956 Katowice

16 000

Województwo świętokrzyskie

23 Składowisko Odpadów
Niebezpiecznych
Dobrów,  gm. Tuczępy

Środowisko i Innowacje 
Sp. z o.o. Dobrów 8 
28-142 Tuczępy

163 440

Województwo warmińsko-mazurskie

24 Składowisko odpadów
zawierających azbest
Półwieś,
gm. Zalewo

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. 3-go Maja 8 
14-100 Ostróda

19 500



P – przygotowywane składowiska odpadów zawierających azbest

Załącznik 2

Typowe poziomy narażenia w trakcie prac dotyczących zakładania izolacji, powłok i płyt
ociepleniowych (UK Health and Safety Executive 1999, HSG 189/1; oraz UK HSE (2003) INDG 288
(rev1) oraz materiałów azbestowo-cementowych (UK HSE HSG 189/2). Por. uwagi pod tabelą.
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Lp.
Nazwa składowiska 

Lokalizacja

Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem

Wolna 
pojemność 

składowiska [m3]

25 Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. ul. Szańcowa 1 
82-300 Elbląg

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 1
82-300 Elbląg

3 984

Województwo wielkopolskie

26 Składowisko odpadów
niebezpiecznych
ul. Sulańska 11
62-510 Konin

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. 
ul. Sulańska 11
62-510 Konin

162 990

Województwo zachodniopomorskie

27 Zakład odzysku odpadów 
ul. Łubuszan 80
Sianów

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

15 685

28 Składowisko odpadów 
Dalsze
gm. Myślibórz

„Eko-Myśl” Sp. z o.o. 
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

1 800

RAZEM  ISTNIEJĄCE 1 258 728
RAZEM  PRZYGOTOWYWANE 69 240

Technika Uwagi
Typowy poziom 

narażenia 
(włókien/ml)

1 2 3

Dobrze kontrolowane usuwanie na
mokro materiałów otulinowych oraz
powłok napylanych, z zastosowaniem
narzędzi ręcznych

Dokładne nasycenie materiałów
otulinowych środkiem
zwilżającym, a następnie ostrożne
usunięcie

Do 1

Dobrze kontrolowane usuwanie na
mokro materiałów otulinowych oraz
powłok napylanych, z zastosowaniem
narzędzi z napędem mechanicznym

Jak wyżej, lecz przy użyciu
narzędzi z napędem
mechanicznym 
(czego NIE NALEŻY robić)

Do 10



Uwagi:

1. Nie któ re wy ni ki wska zu ją na skut ki nie do pusz czal nych złych prak tyk. W przy pad ku wy ko -
rzy sty wa nia kon tro lo wa nych tech nik usu wa nia po włok, któ re nie są sto so wa ne w spo sób wła -
ści wy, mo że dojść do wy so kich stę żeń włó kien uno szą cych się w po wie trzu. Nie do sta tecz ne
zwi lże nie czę sto jest nie wie le lep sze niż nie kon tro lo wa ne usu wa nie po włok na su cho.

2. Po da ne po zio my to war to ści ty po we. Re ali za cja ta kie go sa me go pro ce su w ró żnych lo ka li -
za cjach mo że pro wa dzić do po wsta nia wy ższych lub ni ższych stę żeń.

3. Po zio my na ra że nia do ty czą okre su pra cy i nie są ob li cza ne ja ko śred nie wa żo ne z uwzględ -
nie niem czyn ni ka cza su.
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1 2 3

Usuwanie materiałów otulinowych w
sytuacji stwierdzenia suchych miejsc

Wskazuje na potrzebę
dopuszczenia dokładnego
zwilżenia

Ok. 100

Usuwanie powłok napylanych w sytuacji
stwierdzenia suchych miejsc

Wskazuje na potrzebę
dopuszczenia dokładnego
zwilżenia

Ok. 1000

Ostrożne usuwanie całej azbestowej
płyty izolacyjnej

Odkręcanie (przy zastosowaniu
odkurzania powierzchniowego)
przy rozpylaniu środka
zwilżającego na powierzchniach
nieuszczelnianych

Do 3

Rozrywanie i odrywanie azbestowej
płyty izolacyjnej, wykonywane na sucho
bez uprzedniego odkręcenia

Zła praktyka 5-20

Wiercenie materiału azbestowo-
cementowego

Z miejscową wentylacją
wyciągową lub odkurzaniem
powierzchniowym

Do 1

Wiercenie azbestowej płyty izolacyjnej
umieszczonej ponad głową pracownika,
bez miejscowej wentylacji wyciągowej

Zła praktyka 5-10

Wiercenie kolumn pionowych, bez
miejscowej wentylacji wyciągowej Zła praktyka 2-5

Stosowanie wyrzynarki do piłowania
azbestowej płyty izolacyjnej, bez
miejscowej wentylacji wyciągowej

Zła praktyka 5-20

Ręczne piłowanie azbestowej płyty
izolacyjnej, bez miejscowej wentylacji
wyciągowej

Zła praktyka 5-10



Załącznik 3

Ty po we po zio my na ra że nia w trak cie prac zwią za nych z ma te ria ła mi azbe sto wo -ce men to -
wy mi (UK HSE HSG 189/2). Por. uwa gi pod pierw szą ta be lą w za łącz ni ku 2.
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Technika Uwagi
Typowy poziom 

narażenia 
(włókien/ml)

1 2 3

Wiercenie materiałów azbestowo-
cementowych

Z miejscową wentylacją
wyciągową lub wyciągiem
miejscowym powierzchniowym

Do 1

Cięcie mechaniczne bez wentylacji
wyciągowej

Cięcie ściernicą tarczową Zła praktyka 15 - 25

Cięcie piłą tarczową Zła praktyka 10 - 20

Cięcie wyrzynarką Zła praktyka 2 - 10

Cięcie piłą ręczną Do 1

Usuwanie płyt azbestowo-
-cementowych

Do 0,5

Składowanie płyt azbestowo-
cementowych w stosach

Do 0,5

Rozbiórka konstrukcji azbestowo-
cementowych na sucho

Do 0,1

Sprzątanie po rozbiórce konstrukcji
azbestowo-cementowych 

Zła praktyka Ponad 1

Rozbiórka konstrukcji azbestowo-
cementowych na odległość, na mokro

Do 0,01

Czyszczenie pionowych okładzin
ściennych wykonanych z materiałów
azbestowo-cementowych przy pomocy
szczotkowania na mokro

1 do 2

Czyszczenie pionowych okładzin
ściennych wykonanych z materiałów
azbestowo-cementowych przy pomocy
szczotkowania na sucho

Zła praktyka 5 do 8



Po wy ższe po zio my stę żeń do ty czą okre su pra cy i nie są ob li cza ne ja ko śred nie wa żo ne
z uwzględ nie niem czyn ni ka cza su. Jest jed nak zro zu mia łe, że dłu ższy czas pra cy mo że po wo do wać
roz rost śred nich wa żo nych stę żeń prze kra cza ją cych 0,1 włó kien/ml.

Dal sze in for ma cje do ty czą ce na ra że nia za wo do we go na dzia ła nie azbe stu są do stęp ne
w ba zie da nych Eva lu til w In ter ne cie.

Eva lu til to ba za da nych do ty czą ca za wo do we go na ra że nia na dzia ła nie azbe stu oraz włó kien
sztucz nych. Eva lu til jest udo stęp nia ny bez po śred nio w In ter ne cie, a je go ce lem jest po moc oso bom
zaj mu ją cym się zdro wiem pu blicz nym i pro fi lak ty ką: le ka rzom spe cja li zu ją cym się w za kre sie me dy -
cy ny za wo do wej, in ży nie rom -spe cja li stom ds. bez pie czeń stwa, człon kom ko mi sji za kła do wych ds.
bez pie czeń stwa pra cy, na ukow com itp.

Eva lu til obej mu je trzy ba zy da nych: dwie ba zy fak to gra ficz ne oraz jed ną do ty czą cą włó kien
azbe stu oraz in nych włó kien sztucz nych, a po nad to ma cierz uka zu ją cą po zio my na ra że nia na dzia -
ła nie azbe stu dla ró żnych sta no wisk pra cy. Da ne me tro lo gicz ne i opi so we za war te w fak to gra ficz -
nych ba zach da nych po cho dzą z li te ra tu ry na uko wej i ra por tów tech nicz nych przy go to wy wa nych
przez in sty tu cje bra nżo we oraz or ga ny zaj mu ją ce się pro fi lak ty ką. Wspo mnia na ma cierz po da je da -
ne o po zio mach na ra że nia na dzia ła nie azbe stu dla wie lu sta no wisk pra cy we dług sza cun ków eks -
per tów. Jed na kże przy obec nej for mie przed sta wie nia da nych pro ste za py ta nia nie za pew nia ją
syn te zy do stęp nych in for ma cji.

Mi mo iż in for ma cje przed sta wio ne w do ku men to wych ba zach da nych do ty czą kon kret nych
sy tu acji, to jed nak do star cza ją one bar dzo uży tecz nych wska zań na te mat ry zy ka zwią za ne go z nie -
któ ry mi sy tu acja mi do ty czą cy mi wy ko ny wa nia pra cy za wo do wej. In for ma cje te nie mo gą jed nak za -
stą pić uwa żnej ana li zy i oce ny ry zy ka do ko ny wa nej przez spe cja li stów dla po szcze gól nych sy tu acji,
po nie waż da ny ze staw środ ków mo że wią zać się z kil ko ma ró żny mi ope ra cja mi lub ob sza rem prac
obej mu ją cym ró żne czyn no ści.

For ma i za war tość baz da nych Eva lu til są nie ustan nie zmie nia ne i do sko na lo ne od 1992 r. Eva -
lu til bę dzie się na dal roz wi jać w ko lej nych la tach dzię ki ak tu ali za cji ist nie ją cych baz da nych oraz do -
sko na le niu in ter fej su sie cio we go, co uła twi po wszech niej sze wy ko rzy sty wa nie tych baz.

Ad res in ter ne to wy baz da nych Eva lu til:

http://etu des.isped.u -bor de au x2.fr/eva lu til
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