Moduł 2
Europejskie Ramy Prawne – lista
aspektów/zawartości
Traktat
Warunki pracy stanowią część Traktatu rozdział 10 Prawnej,
Polityka społeczna – Artkuł 151-161
(Dodatkowy dokument w 10 rozdziale Traktatu)
Stosunki pracy i dialog społeczny są bardzo ważne;
funkcjonowanie europejskiego dialogu społecznego
Zasada: minimalne normy/standardy wdrażane dyrektywami

Moduł 2
Ramowa Dyrektywa UE
Ramowa Dyrektywa Europejska (89/391/EC) jest
podstawowym prawem mającym zastosowanie w zakresie
bezpieczeństwa pracy i organizacji zdrowia w państwach
członkowskich UE
Określa ona jasne przepisy dotyczące różnych zagadnień:
Obowiązki pracodawcy
Prawa i obowiązki pracownika
Szkolenia pracowników
Ocena ryzyka
Środki zapobiegawcze
Przepisy ogólne
Informowanie i uczestnictwo pracownika

Moduł2
Odpowiednia ocena ryzyka jest decydująca (Artykuł 6(3) i artykuł 8
Dyrektywy 92/57)
Uczestnictwo pracowników jest kluczowe dla jakości oceny
ryzyka
Wdrożenie planów jak i ich egzekwowanie są tak samo ważne
Wymagana Hierarchia środków zapobiegawczych:(Artykuł
6(2))
Substytucja
Redukcja u źródła (przy użyciu najnowocześniejszych technik); systemy
zamknięte dla substancji chemicznych
Redukcja u źródła za pomocą środków technicznych
Środki ochrony zbiorowej
Sprzęt ochrony osobistej

Moduł 2
Artykuł 16 Dyrektywy 89/391 zapewnia możliwość
przyjęcia Dyrektyw, przy czym każda z nich poświęcona
jest indywidualnemu zagrożeniu lub innym
aspektom zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Artykuł 16)
W dniu dzisiejszym istnieje 20 pojedynczych dyrektyw, z
czego każda dotyczy konkretnego aspektu lub ryzyka. Wśród
nich są, m.in.:
Dyrektywa w sprawie Sprzętu Roboczego
Dyrektywa w sprawie Miejsc Pracy
Dyrektywa w sprawie Chemikaliów
Sprzęt Ochrony Osobistej
Dyrektywa w sprawie Substancji Kancerogennych
Dyrektywa w sprawie Placów Budowy
Dyrektywa w sprawie pracy z azbestem

Moduł 2
Oprócz Dyrektywy Ramowej, Dyrektywa 2009/148 oraz
Dyrektywa 92/57 są najważniejszymi dyrektywami w
odniesieniu do azbestu.

•
•

Obydwie definiują ogólne przepisy, które powinny zostać przeniesione do
konkretnego prawa państwowego. Obowiązują różne metody wdrożenia na
różnych poziomach narodowych. UWAGA: zasada mówiąca o normach
minimalnych – brak harmonizacji
Unia Europejska posiada różne ciała, które odpowiedzialne są za BHP.
Dzięki nim praktykujący znajdą wsparcie w wielu aspektach swojej pracy.
Takie organizacje to, między innymi:
Fundacja na rzecz poprawy warunków życia i pracy w Dublinie oraz
Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao.
Druga z tych organizacji posiada dobry przegląd wszystkich przepisów UE dotyczących
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy: Dublin:
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directives-intro
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Moduł 2
Dyrektywa 92/57
Dyrektywa uwzględnia specyficzną naturę i charakter prac
budowlanych, które cechuje brak stałego miejsca pracy, zróżnicowane
warunki pracy, koordynacja między zawodami jak i inne aspekty
Wprowadza funkcję koordynatora BHP
Wymaga oceny ryzyka BHP dla całej fazy budowy – od planowania do
rozbiórki (cały cykl) (zobacz również aneks II do Dyrektywy)
Plan zdrowia i bezpieczeństwa – musi być odpowiednio
dostosowany (Artykuł 5(b) i 6(c))
Koordynacja pracy jest konieczna – plac budowy i miejsce pracy
zmienia się każdego dnia
Rola klienta (Artykuł 7)
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ModuŁ 2
Dyrektywa w sprawie Azbestu 2009/148
Stanowi ona podstawę prawa europejskiego dotyczącego
azbestu.
Jest Dyrektywą z lat 80tych, która była wielokrotnie zmieniana.
Zmiany były konieczne z powodu stopniowo wprowadzanego
zakazu stosowania azbestu w Europie i konsekwentnych
niższych wartości granicznych dla miejsc pracy.
Celem Dyrektywy jest:
- Ochrona pracowników
- Ustanowienie wartości granicznych dla miejsc pracy
- Upoważnienie państw członkowskich do wprowadzania przepisów
zapewniających większą ochronę.
(Artykuł 1)

Moduł 2
Są również dostępne bardziej sprecyzowane wymagania
dotyczące oceny ryzyka (Artykuł 3). Podobnie sprecyzowane
są środki redukcji ryzyka (Artykuł 6). Dyrektywa przykłada też
uwagę do ochrony pracowników i związanych z nią środków
zapobiegania ryzyku (Artykuł 12). Artykuł 16 definiuje
natomiast organizacyjne środki prewencji. Co więcej, są też
zdefiniowane wymagania co do konkretnych prac jak np.
rozbiórka (Artykuł 13).

Praca z azbestem musi być zgłoszona do odpowiednich
władz (Artykuł 4(2) i (5)) – Czy wiesz do jakich państwowych
władz powinieneś się zgłosić?

Moduł 2
Dyrektywa definiuje następującą wartość
graniczną: 0,1 włókna na cm³ jako 8-godzinna
średnia-ważona (TWA) – (Artykuł 8)
Ostrożność jest ważna. Powinno się konsultować z
klientem bądź właścicielami, a w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości należy przestrzegać
przepisów zawartych w Dyrektywie (Artykuł 19).
Szkolenie i uczestnictwo pracowników w przypadku
prac z azbestem są określone w:
Artykule
Artykule
Artykule
Artykule
Artykule

4(4)
14
17
18 (5)
19 (2)

Moduł 2
Szkolenie pracowników zawiera różne,
szczegółowo zdefiniowane w Dyrektywie
elementy. Szkolenie musi być łatwo przyswajalne
i zrozumiałe i dotyczyć zarówno wiedzy jak i
umiejętności.
Poszczególne elementy szkolenia to, m.in.:
Właściwości azbestu
Typy ewentualnie używanych produktów azbestowych
Operacje/czynności, które mogą generować narażenie
Bezpieczne metody pracy
Odpowiednie funkcjonowanie i korzystanie ze sprzętu ochrony
dróg oddechowych
Wywóz odpadów
Wymogi nadzoru medycznego

Pytania
1) Która z poniższych dyrektyw stanowi podstawę prawa UE dotyczącego azbestu?
a)
Ramowa Dyrektywa UE
b)
Dyrektywa 72/57
c)
Dyrektywa dotycząca Azbestu 2009/148
d)
Ustawa o Ochronie Środowiska 1990
2) Dyrektywa 92/57 wprowadza funkcję jakiej roli zawodowej?
a)
Dyrektora firmy
b)
Koordynatora BHP
c)
Praktykanta
d)
Koordynatora Środowiskowego
3) Jaka jest określona w Dyrektywie dotyczącej Azbestu 2009/148 wartość graniczna dla narażenia
na azbest?
a)
0.1 włókna na cm3 (8-godzinna średnia ważona)
b)
0.01 włókna na cm3 (8-godzinna średnia ważona)
c)
0.2 włókna na cm3 (8-godzinna średnia ważona)
d)
10 włókien na cm3 (10-godzinna średnia ważona)

Zadanie dotyczące Prawa
Mamy zamiar przedstawić Państwu krótkie podsumowanie dochodzeń sądowych dotyczących
azbestu, które miały miejsce w Europie. Wszystko co musicie zrobić to kliknąć na kwotę, którą
myślicie, że firma została ukarana.
Teraz, zobaczmy czy jesteście w stanie odgadnąć jakie grzywny zapłaciły firmy….

...w konkretnych dochodzeniach.
Kliknij tutaj by rozpocząć!
W Wielkiej Brytanii, firma zajmująca się usuwaniem azbestu została finansowo ukarana za narażanie
swoich pracowników na niebezpieczne włókna podczas rozbiórki dawnego budynku szkoły.
Została uznana winną 8 naruszeń Regulaminu Kontroli Azbestu 2006 odnoszących się do wydarzenia
z marca 2012 roku. Ankieta przeprowadzona przed rozpoczęciem pracy wykazała, że tylne ściany
głównego korytarza szkoły były pokryte powłoką azbestu nakładanego sprayem i w związku z
powyższym powinny być usunięte przez profesjonalną, licencjonowaną firmę w bezpiecznych i
kontrolowanych warunkach.

Sąd Pracy nr III w San Sebastián, Hiszpania, wydał oświadczenie potępiające Gerdau Special Steel
Europe by zrekompensować rodzinę Pedro María G. „To była najwyższa grzywna i wierzymy, że stanie
się to trendem, tzn. że od teraz sprawy te będą traktowane coraz bardziej poważnie"
Przypadek P.M.G. pokazuje, że ofiara azbestu pracowała w warunkach, w których produkt nie był
traktowany jak element niebezpieczny, potencjalnie kancerogenny, a tym samym w wielu przypadkach
śmiertelny.
We Włoszech, były radny miasta został skazany za nielegalne pozbywanie się odpadów. Giorgio
Giovinazzo, oskarżony o nielegalny wywóz odpadów zawierających azbest (z obszaru kilku jardów na
terenie Aosty) został skazany na karę pozbawienia wolności oraz grzywnę. Giovinazzo nigdy nie był
upoważniony do rekultywacji obszarów zawierających azbest i nie przedstawił też dokumentacji
niezbędnej w przypadku wywozu odpadów zawierających azbest.

Przepisy prawne w zakresie
stosowania oraz warunków
bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających
azbest w Polsce

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
Ustawa wprowadza zakaz:
þ wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej

azbestu i wyrobów zawierających azbestu

þ produkcji wyrobów zawierających azbest
þ obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest

2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów
(Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)
Rozporządzenie określa:
ç szczegółowe obowiązki pracodawcy wobec pracowników

zatrudnionych w warunkach narażenia na azbest

ç środki techniczne i metody wykonywania pracy

minimalizującej pylenie azbestu

ç sposoby sprzątania, pakowania, składowania,

oznakowania oraz transportu wyrobów i odpadów
azbestowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.)
Rozporządzenie określa:
æ obowiązki

wykonawcy prac polegających na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych

æ sposoby
æ metody

i warunki bezpiecznego użytkowana wyrobów
pracy minimalizujące pylenie azbestu

æ warunki

przygotowania do transportu i transport
odpadów zawierających azbest

æ Wymagania

dotyczące oznakowania wyrobów i
odpadów zawierających azbest

sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest
(Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31)
Rozporządzenie określa:
• wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest
• wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest
• wymagania w zakresie przemieszczania odpadów
zawierających azbest
• sposób oznaczania miejsc, pomieszczeń, instalacji lub
urządzeń zawierających azbest
• sposób inwentaryzowania wyrobów zawierających azbest
w miejscach ich wykorzystywania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w
sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporządzenie określa:
• tryb, metody, rodzaj oraz częstotliwość wykonywania

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących na konkretnych stanowiskach pracy
• wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria
wykonujące badania i pomiary
• sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i
pomiarów
• wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników
badań i pomiarów pracownikom

W Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów
zawierających azbest w środowisku zostało określone w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6
czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy i wynosi dla pyłu całkowitego (frakcji
wdychalnej) 0,5 mg/m3, natomiast dla włókien
respirabilnych – 0,1 włókna/cm3

roku w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników
zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w
produkcji
(Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1896)
Rozporządzenie określa:
• tryb i zakres okresowych badań lekarskich dla byłych
pracowników przetwórstwa azbestu
• warunki, które muszą spełniać podmioty uprawnione do
przeprowadzania okresowych badań lekarskich
• częstotliwość wykonywania okresowych badań
lekarskich oraz sposób ich dokumentowania
• sposób sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem
okresowych badań lekarskich

Kiedy w Polsce wprowadzono zakaz
produkcji wyrobów zawierających azbest?
1997, 2000, 2005, 1985

Jakie jest najwyższe dopuszczalne stężenie
pyłów zawierających azbest (włókien
respirabilnych) w środowisku pracy w
Polsce?
0,1 włókna/cm3 , 0,001 włókna/cm3 , 1
włókno/cm3 , 0,01 włókna/cm3

