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JAKIE SĄ GŁÓWNE WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ PRAWO DLA …? [Przepisy krajowe lub regionalne]

BADANIA

Prace w narażeniu na azbest [Odnosi się do Firm i/lub pracowników]
- instruowanie pracowników, rozwijanie szczegółowego planu pracy przy usuwaniu materiałów zawierających
azbest oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i socjalny,
- zgłaszanie prac do: organu nadzoru budowlanego, inspektora pracy i inspektora sanitarnego, co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem prac,
- podejmowanie działań celem redukcji narażenia na azbest (narażenie pracowników na azbest musi być
ograniczone do minimum, ocena ryzyka musi zostać przeprowadzona, pracodawcy muszą zapewnić by żaden
pracownik nie był narażony na stężenie azbestu w powietrzu przekraczające 0,1 włókna na cm3 jako średnia
ważona w czasie 8 godzin),
- pracownicy zostaną zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej - dla układu oddechowego i inny, który
musi być noszony,
- pracodawcy zapewnią odpowiednie szkolenie dla wszystkich pracowników, którzy są, bądź prawdopodobnie będą,
narażeni na pył pochodzący z azbestu lub materiałów zawierających azbest,
- stan zdrowia każdego pracownika musi być oceniany przed rozpoczęciem pracy w narażeniu na azbest, a
medyczna opieka i nadzór mają być kontynuowane do zakończenia prac w tym narażeniu.

Jakie są główne wyniki związane z obecną sytuacją polityki dotyczącej postępowania z azbestem? [Jedynie
krótki opis każdego z efektów]
Zgodnie z ustawą z roku 1997, produkcja, import oraz sprzedaż azbestu oraz materiałów zawierających azbest są w
Polsce zakazane. W związku z tym, ocena narażenia na azbest jak i monitorowanie stanu zdrowia pracowników
zakładów przetwórstwa azbestowego stały się nieistotne. Jednakże, odroczone skutki zdrowotne przeszłego
narażenia na azbest cały czas stanowią problem zdrowia publicznego. Podobnie, środowiskowe zanieczyszczenie
składowiskami odpadów azbestowych w pobliżu zakładów przetwórstwa azbestowego (gdzie zostały odnotowane
wysokie stężenia włókien azbestu w powietrzu) nadal będzie stanowiło poważny problem zdrowia publicznego.
Obecnie, narażenie na azbest jest związane głównie z zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego materiałami
zawierającymi azbest stosowanymi w budownictwie. Zużycie azbestu na mieszkańca i zarejestrowane umiarkowane
poziomy stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym wskazują na
stosunkowo niski poziom
zanieczyszczenia środowiska azbestem w Polsce. Obszary w pobliżu byłych zakładów przetwórstwa azbestu
wykazują znacznie wyższe stężenia włókien azbestu, w porównaniu z pozostałą częścią kraju.

Postępowanie z azbestem jako odpadem [Włączając wszystkie operacje związane z postępowaniem z odpadami:
transport, przeładunek i usuwanie]
Powszechną metodą usuwania odpadów azbestowych jest wywóz niebezpiecznych odpadów na składowiska
odpadów bądź w wydzielone części składowisk dla innych niż niebezpieczne i obojętne odpady. Dopuszczalne jest
również przechowywanie w magazynach podziemnych.

Czy istnieją jakieś zidentyfikowane trendy? [Jeśli tak, wymień jakie ]
W okresie 2000-2010, w programie AMIANTUS uczestniczyło 6 853 byłych pracowników. Zostali oni poddani
łącznie 18 955 badaniom profilaktycznym. Pylica azbestowa została zdiagnozowana w 1475 przypadkach,
stanowiąc 21% wszystkich badanych; rak płuc został odnotowany w 68 przypadkach, a międzybłoniak u 40 osób.
Zmiany radiologiczne opłucnej zostały zaobserwowane u 3027 (44%) pacjentów, a zaciemnienie miąższu płuc u
4086 (60%) pacjentów. Analiza pokazała, że patologie azbestozależne były najczęstsze w grupie byłych
pracowników zakładów azbestowo-cementowych.
.

PROCEDURY WYMAGANYCH KONTROLI

Jakie są najważniejsze działania zaproponowane w celu poprawy? [Jedynie krótki opis każdej propozycji ]

[Regulowane procedury monitorowania przestrzegania prawnych wymogów dotyczących prac wykonywanych z
ryzykiem narażenia na azbest; np. Inspekcje pracy w firmach przez Władze]
Pracodawca musi zgłaszać prace: do organu nadzoru budowlanego, inspektora pracy i inspektora sanitarnego, co
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,

- Rozwinięcie dobrze zdefiniowanych kryteriów pomiarów stężenia włókien azbestu w powietrzu,
- Ujednolicenie wysokich standardów opieki zdrowotnej, która traktuje wszystkich pracujących w narażeniu na
azbest tak samo, specjalna opieka prawna

WIADOMOŚCI/KOMUNIKATY:
WYTYCZNE/ REKOMENDACJE CO DO STOSOWANIA WYMOGÓW:

[Rekomendacje wynikające z krajowych i / lub regionalnych wytycznych odnoszących się do obowiązujących
przepisów prawnych]
Zgodnie z ustawą z 1997 roku, import, produkcja jak i sprzedaż azbestu oraz materiałów zawierających azbest jest
zabroniona. Obecnie, głównym problemem w Polsce jest bezpieczne użytkowanie istniejących już produktów
azbestowych i ich stopniowa eliminacja. Polskie przepisy dotyczące zarządzania azbestem i jego usuwania są
kompatybilne z Dyrektywami UE. Ustawodawstwo w Polsce wskazuje na silne podstawy dla bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników narażonych na działanie azbestu oraz dla byłych pracowników zakładów przetwórstwa
azbestu, a także wymaga od właścicieli oceny stanu i ryzyka wynikającego z tych materiałów. Te przepisy nakładają
na pracodawców obowiązek zapobiegania narażeniu na azbest. Jeśli praktycznie nie jest to możliwe, narażenie
powinno być zredukowane do możliwie najniższego poziomu. Przepisy wymagają od pracodawcy by ten informował
pracowników o zagrożeniu dla zdrowia powodowanego przez azbest i o podejmowanych środkach prewencyjnych
mających na celu redukcję zawodowego ryzyka wynikającego z narażenia na azbest. Polskie przepisy określają
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[Ostatnie wiadomości/komunikaty dotyczące postępowania z azbestem: np. Środowiskowe czy zawodowe wypadki,
wydarzenia, konferencje, regulacje prawne, usprawnienia techniczne czy te dotyczące postępowania, itp.] [Lista
tytułów komunikatów/news’ów, główny temat i rok]
Wszystkie dyrektywy unijne dotyczące azbestu zostały już w Polsce wdrożone.
Bibliografia [Podsumowanie najważniejszych źródeł informacji: np. dla badań: uniwersytety, instytuty i inne

organizacje, dla wiadomości: źródła wydawnicze]
Istotne źródła znajdują się w dokumencie: Przegląd bibliograficzny: Przepisy dotyczące azbestu w Polsce.
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IDENTIFIED ISSUES

Zidentyfikowane MOCNE STRONY

[Mocne strony obecnego prawa, wytycznych, badań w tym obszarze (badania, artykuły), etc.
Także potencjalne rozwiązania takie jak: propozycje w odpowiedzi na aktualne problemy w kraju: prawo i/lub
propozycje wytycznych, krajowe projekty będące w trakcie realizacji, etc. także mogą być postrzegane jako
mocne strony.]
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, 20022032”, uaktualizowany w 2009, po nazwą “„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” obejmujący pracowników wykonujących prace rozbiórkowe oraz instalacyjne pokryć ochronnych na składowiskach odpadów azbestowych.

Zidentyfikowane PROBLEMY

[Słabe strony dotyczące zarządzania azbestem w obowiązującym prawie (np. brak lub nieodpowiednie
wymagania, różnice w wymaganiach pomiędzy regionami, itp.), wytycznych, badaniach w tym temacie,
wiadomościach, etc.]

- Niewystarczające rozwiązania logistyczne i zasoby finansowe, które mają wspierać eliminację produktów
azbestowych,
- Niskie zainteresowanie lokalnych władz.

- Program badań profilaktycznych dla byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestowego (Program
AMIANTUS) zapewniający specjalną opiekę zdrowotną byłym pracownikom narażonym na pył azbestu,
włączając badania profilaktyczne i darmowe leki niezbędne w leczeniu chorób azbestozależnych.
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