ABClean Często Zadawane Pytania (FAQ)
1. Jak podczas wykonywania zadań z zakresu usuwania, renowacji, rozbiórki czy

demontażu można rozpoznać produkty zawierające azbest? W których budynkach
można spodziewać się azbestu, biorąc pod uwagę datę powstania budynku?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykorzystujący wyroby zawierające azbest
(właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których występują lub występowały wyroby
zawierające azbest) jest obowiązany do wykonania inwentaryzacji (spisu z natury)
zastosowanych oraz usuniętych wyrobów zawierających azbest.
Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadku prac w budynkach z późnych lat 60-tych aż
do tych z lat 90-tych.
Mało prawdopodobne jest znalezienie azbestu w budynkach wzniesionych po roku 2000.
Mieszkalne i przemysłowe nieruchomości mogą zawierać materiały zawierające azbest np.:
wewnątrz: powłoki w sprayu na sufitach, ścianach, kolumnach czy belkach, które
zawierają azbest
azbestowo-cementowe zbiorniki wodne
luźna izolacja wypełniająca
otuliny i płyty izolacyjne wokół kotłów i rurociągów
uszczelki linowe, uszczelki, papier na kotłach, itp
sufitowe płyty izolacyjne, ścianki działowe, drzwi przeciwpożarowe
fakturowane powłoki dekoracyjne na sufitach
winylowe płytki podłogowe
na zewnątrz: dachy azbestowo-cementowe, rynny, rury spustowe, sufity, dachówki
przewody kominowe
Nieruchomości mieszkalne mogą także mieć azbest:
wewnątrz:
panele wokół wanny, toalety i cysterny wodne
mocowania skrzynki bezpieczników
drzwi ognioodporne
izolacja wywietrznika szafki
kominy
płyty okienne/dekoracyjne panele w oknach
ognioodporne wykładziny w sufitach i ścianach garaży
izolacja przewodów elektrycznych
linoleum podłogowe
winylowe płytki podłogowe
na zewnątrz: papy
azbestowo-cementowe dachy
dachówki
-

Płyty azbestowo-cementowe nie są odporne na ciężar – nie wchodź na nie!
Mało prawdopodobne jest znalezienie azbestu w budynkach wzniesionych po roku
2000.

2. Kiedy przeprowadzane są zadania z zakresu usuwania, renowacji, demontażu lub

rozbiórki, jakie konkretnie czynności sprzyjają uwalnianiu włókien azbestowych?
Piaskowanie, szlifowanie i cięcie generują wysokie poziomy pyłu więc materiały powinny
być zwilżane przed rozpoczęciem tych czynności; jeśli materiały zawierają azbest należy
stosować odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej (PPE).
3. Czy cięcie, łamanie i inne sposoby naruszania produktów zawierających azbest jest

niebezpieczne?
Cięcie, łamanie czy inne sposoby naruszania produktów zawierających azbest uwalnia do
powietrza duże ilości włókien azbestowych co czyni te czynności bardzo niebezpiecznymi.
Powinno się takich czynności unikać a prace powinny być przeprowadzane przez
profesjonalne firmy zajmujące się usuwaniem azbestu przy użyciu odpowiednich środków
bezpieczeństwa.
Piaskowanie, szlifowanie czy cięcie generują wysokie poziomy pyłu więc materiały powinny
być pokryte warstwą ochronną, zwilżane lub poluzowane w mocowaniach przed
rozpoczęciem pracy. Powinna być stosowana odpowiednia odzież ochronna jak i sprzęt
ochrony osobistej.
Narzędzia powinny być zaopatrzone w system zbierający pył zaopatrzony w filtry HEPA. Po
zakończeniu prac obszar pracy należy dokładnie oczyścić a odpady zawierające azbest
odpowiednio zabezpieczone w szczelnych opakowaniach przewieść na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
Praca powinna być zaplanowana tak by wszystkie materiały zawierające azbest zostały
usunięte z jak najmniejszym ich uszkodzeniem.
4. W jaki sposób narażenie na azbest jest niebezpieczne dla mojego zdrowia jak i

zdrowia innych, w tym mojej rodziny? Czy niebezpiecznym jest dotykanie,
przenoszenie i wdychanie? Czy niebezpiecznym jest jedzenie, picie czy palenie w
pobliżu azbestu?
Wdychanie pyłu azbestu może być przyczyną chorób azbestozależnych. Głównym powodem
chorób azbestozależnych wśród osób nie pracujących w narażeniu jest narażenie
środowiskowe oraz parazawodowe związane z „przynoszeniem” azbestu do domu. Odzież
robocza, itp. powinny być utylizowane w miejscu pracy i wywożone do autoryzowanych
składowisk odpadów. Preferowana jest odzież jednorazowego użytku a jakiekolwiek pranie
powinno być przeprowadzane przez specjalistyczną pralnię używającą do ścieków
odpowiednich systemów filtrujących. Nigdy nie wolno zabierać odzieży roboczej do domu i
prać jej w domowej pralce.
Pracownicy, którzy pracują w kontakcie z azbestem powinni unikać palenia.
5. Jak powinno się zareagować, kogo poinformować w przypadku natknięcia się na

azbest lub podejrzenia jego obecności w swojej pracy? Kto może usuwać azbest?
Natychmiast przestań pracować, skontaktuj się z przełożonym, który powinien poszukać
profesjonalnego doradztwa i zaaranżować analizy podejrzanego materiału. Usuwanie czy

zabezpieczanie azbestu powinno być zawsze przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy
z odpowiednim szkoleniem i sprzętem bezpieczeństwa.
6. Czy jest jakiś bezpieczny sposób na rozróżnienie produktów zawierających azbest od

tych bezpiecznych?
Produkty oraz materiały, które zawierają azbest powinny być odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane. Bardzo trudno jest rozpoznać azbest jedynie za pomocą oględzin.
Azbest często zmieszany jest z innymi materiałami co tym samym utrudnia jego
identyfikację, np. produkty azbestowo-cementowe mogą zawierać od 5% do 20% azbestu
zmieszanego z cementem.
Nawet doświadczeni pracownicy będą mieli problem z rozpoznaniem azbestu jedynie na
podstawie oględzin.
7. Jeśli azbest został już zidentyfikowany, jakie czynności można nadal przeprowadzać

bezpiecznie? W jakich przypadkach powinno się prosić o usługi zewnętrznej firmy
specjalizującej się w pracy z azbestem?
Usuwanie luźnej izolacji wypełniającej, płytek dachowych, powłoki w sprayu, otuliny rur,
gruzu oraz materiałów podczas czyszczenia po pożarach, powodziach lub przeciekach
powinno być zawsze przeprowadzane przez licencjonowaną firmę kontraktową.
Praca może być kontynuowana bezpiecznie w pobliżu azbestu, jeśli produkty zawierające
azbest są zabezpieczone i uszczelnione, nienaruszone i nie są narażane w trakcie pracy.
8. Jaki rodzaj sprzętu bezpieczeństwa jest konieczny w przypadku pracy z azbestem?

Kto jest odpowiedzialny za jego zapewnienie?
Należy używać odpowiedniego sprzętu najlepiej jednorazowego użytku. Kombinezony (typ
5), sprzęt ochrony dróg oddechowych (półmaski P3, z filtrami P3) powinny zapewniać
odpowiednią ochronę.
Wszystko – od odzieży roboczej po sprzęt powinno być zapewnione przez pracodawcę.
9. Jaka jest moja odpowiedzialność jako pracownika? Jako kierownika? Jako

pracodawcy? Jakie są funkcje Eksperta ds. Azbestu ?
Pracodawca musi zagwarantować, że pracownicy podczas pracy nie znajdują się w
niebezpieczeństwie oraz ma obowiązek zminimalizowania ryzyka uwalniania się pyłu azbestu
i opracowania bezpiecznego planu pracy.
Ekspert ds. Azbestu powinien być zaangażowany od samego początku i zapewnić
świadomość azbestową wśród pracowników. Powinien on przeprowadzić szkolenie w
zakresie świadomości azbestowej przed rozpoczęciem pracy i powinien upewnić się, że
bezpieczny plan pracy jest wdrażany. Ekspert ds. Azbestu nie zastępuje istniejących już
struktur takich jak przedstawiciele BHP. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzanie pracy
zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez specjalistów BHP, innych przedstawicieli
pracowników czy przedstawicieli lokalnych związków zawodowych.
Pracownicy mają obowiązek raportować o jakimkolwiek ryzyku czy zagrożeniu, które
odkryli.

Jeżeli praca stanowi poważne zagrożenie dla życia czy zdrowia zaangażowanego pracownika
czy jakichkolwiek innych pracowników, pracownik ma prawo odmówić wykonania takiej
pracy.
10. Jak powinno się postępować z odpadami zawierającymi azbest?

Pokrywanie obszaru pracy plastikową płachtą ułatwi sprzątanie. Sprzątaj w miarę
wykonywania prac – nie pozwól by odpady gromadziły się w miejscu pracy.
Narzędzia oraz powierzchnie powinny być wycierane zwilżoną szmatką lub za pomocą
sprzętu zaopatrzonego w filtry HEPA by usunąć pył. Zabronione jest sprzątanie przy użyciu
sprężonego powietrza.
Wszystkie odpady, w tym odzież robocza, powinny być pakowane w podwójne torby;
uszczelnione taśmą i oznakowane. Niebezpieczne odpady należy utylizować jedynie na
licencjonowanych składowiskach śmieci.
Duże ilości odpadów najlepiej przechowywać i wywozić na składowisko odpadów w
uszczelnionych kontenerach.
11. Które władze publiczne są odpowiedzialne za ochronę pracowników przed azbestem?

Z kim powinno się skontaktować by uzyskać informacje dotyczące obowiązujących
przepisów, praw i obowiązków?
W zależności od kraju niezbędne informacje może przekazać Ci specjalista BHP,
przedstawiciel inspekcji sanitarnej i inspekcji pracy, bądź związek zawodowy.
Podstawy prawne nałożonego na pracodawcę obowiązku oceny i dokumentowania ryzyka
zawodowego związanego z wykonywaną pracą zawarto w Kodeksie pracy oraz
w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki
pracodawcy wobec pracowników narażonych na azbest zostały także powtórzone
w przepisach zawartych w Rozporządzeniu w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu materiałów
zwierających azbest zobowiązany jest podejmować działania zmniejszające narażenie
pracowników oraz ograniczać stężenie pyłu azbestu w powietrzu – co najmniej do wartości
określonych w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
12. Jeśli uważam, że mogę być zagrożony/na chorobą azbestozależną, jakie są moje

obowiązki w zakresie leczenia i odszkodowania?
Historia zatrudnienia musi być jasna i przejrzysta. Pracodawca jest zobowiązany do
prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania
w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w tym azbestu. Pracodawca jest obowiązany
przechowywać rejestr prac przez 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji
zakładu pracy – przekazać go właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu.

Prawne ustanowienie szerokich uprawnień pracowniczych dla osób narażonych na działanie
pyłu azbestu podyktowane było ważnym zadaniem zapewnienia im
szczególnej opieki zdrowotnej – nie tylko w trakcie zatrudnienia w szkodliwych dla zdrowia
warunkach pracy, ale również po ustaniu ekspozycji zawodowej na azbest. Takie podejście
wynika z długiego okresu utajenia chorób azbestozależnych oraz wzrostu ryzyka
zachorowania w zależności od wielkości narażenia i czasu ekspozycji. Pracownicy lub byli
pracownicy, którym nie przysługuje prawo do okresowych badań lekarskich na szczególnych
zasadach określonych dla byłych pracowników przetwórstwa azbestu mogą korzystać
z prawa do badań na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie pracy. Pierwsze badanie
okresowe powinno być wykonane po 3 latach pracy, następne co 2 lata, natomiast
po 10 latach narażenia – co rok. W celu realizacji ustawowych uprawnień byłych
pracowników zakładów przetwórstwa azbestu od 2001 r. organizowany jest program
okresowych badań lekarskich „Amiantus”. Badania przeprowadzane są przez wojewódzkie
ośrodki medycyny pracy właściwe terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia
działalności zakładu wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

13. Gdzie można szukać więcej informacji i doradztwa?

W zależności od kraju regionalny albo państwowy inspektorat pracy, inspektorat sanitarny,
czy władze BHP mogą udzielić Ci informacji. Porady można uzyskać również poprzez
związki zawodowe, które pomogą skontaktować się z odpowiednimi władzami. Europejska
Sieć Zagrożeń w Pracy (The European Work Hazards Network – www.ewhn.eu/links) może
również stanowić źródło informacji, gdyż dysponuje oddziałami w licznych państwach.
Inne źródło to pracownicze centra porad BHP - UK Hazards Campaign
(www.hazardscampaign.org.uk ). Magazyn Hazards dysponuje zasobami dotyczącymi
świadomości azbestowej oraz informacjami ze świata dotyczącymi spraw związanych z
azbestem (www.hazards.org/asbestos/index.htm). Podobnie strona internetowa
Międzynarodowego Sekretariatu Zakazu Azbestu (the International Ban Asbestos Secretariat,
IBAS – www.ibasecretariat.org) jest bazą wiadomości i wiedzy.
W Wielkiej Brytanii istnieje sieć grup wsparcia dla ofiar azbestu, która składa się głównie z
wolontariuszy, którzy prowadzą kampanie i służą poradą (www.asbestosforum.org.uk).
Są też organizacje takie jak Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ochrony przed Wypadkami
(UK British Royal Society for Protection from Accidents (RoSPA)) czy Brytyjska Rada
Bezpieczeństwa (British Safety Council). Należy jednak pamiętać, że takie organizacje są
“organami abonenckimi” obsługującymi ich członków, a związki zawodowe rzadko do nich
należą. W Wielkiej Brytanii specjalistyczną poradę, zwłaszcza dla tych cierpiących na jakąś
chorobę można uzyskać od Brytyjskiej Fundacji Raka (the British Lung Foundation) oraz od
organizacji McMillan Cancer.
W Polsce informacje na temat azbestu można znaleźć między innymi na stronach Instytutu
Medycyny Pracy w Łodzi oraz na stronach Ministerstwa Gospodarki.

