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wane będą roboty wykonywane na terenach ogólno-
dostępnych w pobliżu placówek szkolnych lub miejsc 
przebywania dzieci i młodzieży. Zacieśniona zostanie 
współpraca w tym zakresie z policją i strażą miejską.

Pomocna będzie ponadto realizacja programów 
informacyjno-promocyjnych dot. powyższej proble-
matyki, adresowanych do właścicieli małych firm.

20.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bhp podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych

Przeprowadzono 257 kontroli w 223 zakładach. 
Wśród kontrolowanych ponad 70% stanowiły mikro-
przedsiębiorstwa (zatrudniające od 1 do 9 osób).

Bezpośrednio przy wykonywaniu prac związa-

nych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

pracowało 927 pracowników kontrolowanych firm

(w tym 7 kobiet). W miarę ciągłą działalność związa-
ną z usuwaniem tych wyrobów prowadziły 42 zakłady, 
w tym 17 specjalistycznych. Natomiast pozostałych 
181 zakładów usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest zajmowało się sporadycznie. Dla ich pracow-
ników tego rodzaju prace miały charakter przypad-
kowy. Nie dziwi więc, że w tej grupie wykonawców 
stwierdzono największą skalę nieprawidłowości. 
Natomiast zakłady specjalistyczne, o długim stażu
i doświadczeniu, praktycznie nie naruszają przepisów 
prawa w omawianym zakresie.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, poziom 
nieprawidłowości – w stosunku do roku poprzednie-
go – prawie we wszystkich kontrolowanych zagad-
nieniach uległ pogorszeniu. Dotyczy to zwłaszcza 
tak ważnych kwestii jak postępowanie z odpadami, 
znakowanie stref niebezpiecznych czy sporządzanie 
planu pracy. Warto dodać, że co czwarty wykonaw-

ca lekceważy możliwość wtórnego pylenia odpadów 

podczas ich usuwania. Dlatego nie zrasza ich wodą 
czy też innym odpowiednim środkiem, uzasadniając
to znacznym zwiększeniem ciężaru odpadu. W rze-
czywistości ww. „zwiększenie ciężaru” wynosi jedy-
nie 2–3%, a – jak wykazują badania – nawilżanie od-
padów powoduje zmniejszenie wtórnego pylenia o co 
najmniej 90%. 

Brak planów pracy stwierdzony u 34% wykonaw-
ców, jak również - wielokrotnie ujawniane – formal-
ne posiadanie „uniwersalnego” planu prac przez wy-
konawców oraz brak oceny ryzyka (27%) świadczą
o słabej organizacji i niewłaściwym przygotowaniu do 
samego procesu usuwania tych wyrobów.

Przyczyny naruszeń prawa
– względy ekonomiczne wynikające z wysokiej 

konkurencji i sporadyczności zleceń, co powodu-
je „nieopłacalność” inwestowania zarówno w wy-
posażenie techniczne, jak i ochronne; 

– niski poziom szkoleń pracowników, często za-
trudnianych sezonowo lub na podstawie umów 
cywilnoprawnych;

– lekceważenie zagrożeń, zarówno zdrowotnych 
jak i wypadkowych;

– mnogość przepisów prawa, sprzyjająca ich nie-
znajomości (ponad 30 różnych aktów prawnych);

– duże tempo prac (wynikające również z chęci 
uniknięcia kontroli).

Oprócz kontroli, inspektorzy pracy prowadzili róż-
norodne działania prewencyjne:
– udzielili w kontrolowanych firmach 112 porad 

prawnych i 215 porad technicznych;
– skierowali 6 pism do powiatowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego;
– propagowali (podczas kontroli, wystaw, targów, 

lokalnych festynów, spotkań z rolnikami i samo-
rządami, w tym z przedstawicielami urzędów gmin 
poszkodowanych przez huragan) dobre praktyki 
usuwania wyrobów zawierających azbest, przeka-
zując również ulotki („Uwaga azbest – ważne in-
formacje dla rolników”) oraz podręczniki („Azbest 
– podręcznik dobrych praktyk”);

– zorganizowali, wspólnie z innymi podmiotami,
3 seminaria popularyzujące dobre praktyki – dla 
pracodawców, służb bhp, przedstawicieli samo-
rządów i zakładów gospodarki komunalnej zaj-
mujących się usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest;

– inicjowali współpracę ze starostwami, wojewódz-
kimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, jak 
również z powiatowymi inspektoratami nadzoru 
budowlanego w celu prowadzenia wspólnych 
kontroli. 

Ze względu na zintensyfikowanie prac polegają-
cych na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu oraz wysoką skalę stwierdzonych niepra-
widłowości i zagrożeń, PIP prowadzić będzie w tym 
obszarze systematyczne kontrole. Konieczne jest 
również:
 rozwijanie działań prewencyjno-informacyjnych 

w zakresie postępowania z azbestem, zwłaszcza 
wśród rolników i mieszkańców małych miejsco-
wości;

 opracowanie i wydanie poradnika – broszury 
dobrych praktyk w zakresie usuwania wyrobów 
azbestowo-cementowych. Z wnioskiem w tej 
sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił do Mini-
stra Gospodarki – wykonawcy Programu Oczysz-
czania Kraju z Azbestu;

 utworzenie w każdym województwie certyfiko-
wanej jednostki szkoleniowej dla pracodawców, 
w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu. Z wnioskiem w tej sprawie Główny Inspektor 
Pracy wystąpił do Ministra Gospodarki. 
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Wykres 55. Usuwanie azbestu – naruszenia przepisów

wyposażenie pracowników w odzież przystosowaną
do pracy z azbestem

wydzielenie strefy wykonywania prac
przy wyrobach azbestowych

zgłoszenie robót do właściwego organu
nadzoru budowlanego

profilaktyczne badania lekarskie

 

szkolenie w zakresie bhp

postępowanie z odpadami azbestowymi

sporządzanie planu pracy określającego jej metody
oraz środki zapobiegawcze minimalizujące ryzyko zawodowe

rejestr pracowników narażonych
na działanie czynników rakotwórczych

oznakowanie wydzielonej strefy pracy ostrzegające
o zagrożeniu azbestem
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