Zapobieganie ryzyku zawodowemu wynikającemu z obecności azbestu w
środowisku pracy w świetle kontroli PIP
Wprowadzenie
Do Polski po 1945 roku sprowadzono około 1,75 mln ton surowego azbestu
(90 % stanowił chryzotyl, a resztę krokidolit i amozyt). Szacuje się, że na terenie
Polski znajduje się ok. 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, z tego ok. 1%
znajduje się w instalacjach i obiektach przemysłowych, ok. 4 % stanowią rury
kanalizacyjne, a resztę – pokrycia dachowe i elewacyjne budynków przemysłowych,
mieszkalnych i użytku publicznego. Ilustruje to skalę problemów, jakie będą do
rozwiązania w najbliższych latach.
Po prawie 100 - letnim okresie produkcji i stosowania różnych wyrobów
zawierających azbest, w tym szczególnie płyt dachowych, następuje obecnie w
Polsce sukcesywne usuwanie tych wyrobów, ze względu na ich właściwości
rakotwórcze.
Działania te wynikają z:
-

realizacji ustawy o zakazie stosowania azbestu z 1997 roku,

-

coraz większej, choć ciągle niewystarczającej świadomości społecznej o
szkodliwości azbestu dla zdrowia i życia ludzkiego,

-

starzenia się tych wyrobów, utraty ich właściwości użytkowych i konieczności
wymiany na inne wyroby niezawierające azbestu.
Realizując podjętą przez Sejm RP rezolucję z 19 czerwca 1997 r. w sprawie

programu wycofywania azbestu z gospodarki oraz ustawę o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest, Rada Ministrów przyjęła w maju 2002 r. „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski”. Ze względu na trwałość wyrobów zawierających azbest, a przede wszystkim
wyrobów azbestowo-cementowych, jego realizację założono na około 30 lat.
Celem „Programu ...” jest m.in.:
-

oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od
wielu lat wyrobów zawierających azbest,

-

wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski
spowodowanych azbestem oraz ustalenie priorytetów działań w tym zakresie,

-

likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie , w
określonym

horyzoncie

czasowym,

środowiska,
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do

spełnienia

wymogów

ochrony

-

stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii
Europejskiej.
Interdyscyplinarność „Programu ...” wymaga koordynacji pracy wszystkich

jednostek i instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.
Utworzona została Rada Programowa przy Ministrze Gospodarki jako organ
inicjatywny, opiniodawczy i doradczy. W jej skład wchodzą przedstawiciele resortów,
urzędów centralnych (w tym przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy), instytutów
naukowo - badawczych, wojewodów, samorządów wojewódzkich, banków, związków
zawodowych i organizacji pozarządowych.
Polskie regulacje prawne dotyczące postępowania z wyrobami azbestowymi,
począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów
do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, obejmują ponad
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aktów prawnych. Najważniejsza z nich jest ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 1997 Nr 101, poz. 628). Zakazuje
ona:
-

wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest,

-

produkcji wyrobów zawierających azbest,

-

obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi, z wyjątkiem azbestu włóknistego i
wyrobów azbestowych niemających jeszcze zamienników stosowanych do
celów specjalnych.
Aktem wykonawczym ustawy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki

(wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrem Środowiska) z 14.08.1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego
użytkowania

oraz

warunków

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest,

znowelizowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z

2004 Nr.71, poz.649). Nakłada ono na

właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu i
oceny stanu technicznego obiektów z zabudowanymi elementami zawierającymi
azbest, jak również obowiązek dalszego postępowania wynikającego z tej oceny.
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Z

usuwaniem

wyrobów

zawierających

azbest

związany

jest

proces

powstawania odpadów niebezpiecznych. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadu
zawierającego azbest jest jego odpowiednie składowanie.
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Pierwsze
przepisów

kontrole

dotyczących

przestrzegania
użytkowania

przez

wyrobów

pracodawców

obowiązujących

zawierających

azbest

oraz

bezpieczeństwa i higieny podczas prac związanych z usuwaniem azbestu
przeprowadzono w 1999 r. w ramach tematu zatytułowanego „Zapobieganie ryzyku
zawodowemu wynikającemu z obecności azbestu w środowisku pracy”. Od tego
czasu Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła kontrole w trzech grupach zakładów.
W pierwszej oceniano przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujących

przy

prowadzeniu

prac

związanych

z

usuwaniem

lub

zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. W drugiej – prowadzono kontrole
rozpoznawcze i prewencyjne w zakładach użytkujących wyroby zawierające azbest,
natomiast w trzeciej

kontrolowano zakłady zajmujące się unieszkodliwianiem

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
W latach 2001 – 2003 przeprowadzono kontrole w 173 zakładach oceniając
przestrzeganie przepisów obowiązujących przy prowadzeniu prac związanych z
usuwaniem lub zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Zatrudnionych w
nich było około 21400 osób, w tym 1266 bezpośrednio narażonych na azbest
podczas wykonywania prac. Pozostali pracownicy narażeni byli na kontakt z pyłem
azbestu

powstałym

w

wyniku

prowadzonych

prac.

Wykaz

stwierdzonych

nieprawidłowości przedstawiono w załączniku nr 1.
Analiza wyników kontroli wskazuje na stałą pozytywną tendencję spadkową
nieprawidłowości polegających na braku zezwoleń na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych,
Utrzymuje się natomiast wysoki stopień nieprawidłowości (41%) spowodowany
dopuszczaniem do pracy z azbestem pracowników

bez znajomości ich

predyspozycji zdrowotnych określonych profilaktycznymi badaniami lekarskimi.
Jeszcze wyższy stopień nieprawidłowości (ponad 50%) dotyczył braku rejestru
pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych. Stwierdzano
również wysoki stopień nieprawidłowości spowodowany niezgłaszaniem robót
budowlanych związanych z azbestem organowi nadzoru budowlanego (ponad 32%).
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Wysoki poziom nieprawidłowości polegających na nieoznakowaniu stref pracy w
zagrożeniu z azbestem, nieprzestrzeganiu zakazu palenia i spożywania posiłków w
miejscu robót z azbestem (ponad 40%) czy nieopracowaniu planu prac,
określającego metody prac i środki minimalizujące ryzyko zawodowe (ok. 40%),
świadczy o powszechnym braku świadomości zagrożeń, jakie wiążą się z pracą
wykonywaną w kontakcie z azbestem.
W drugiej grupie 234 zakładów użytkujących wyroby zawierające azbest
kontrole miały charakter prewencyjny i ograniczały się do identyfikacji obiektów i
urządzeń budowlanych oraz urządzeń i procesów technologicznych, w których
zastosowano azbest oraz do stwierdzenia prawidłowości dokonania przeglądu
technicznego.
W zakładach tych utrzymywał się bardzo wysoki stopień nieprawidłowości
(ponad

70%)

spowodowany

organizacyjnymi
powodowały,

że

właścicieli
usuwanie

uwarunkowaniami
obiektów
lub

technicznymi,

zawierających

wymiana

wyrobów

azbest.

finansowymi
Przyczyny

zawierających

i
te

azbest

nienadających się do dalszej eksploatacji była często niemożliwa. Nieprawidłowość
ocen stanu technicznego wynikała zaś z braku wiedzy i doświadczenia osób
dokonujących takiej oceny.
W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przystąpiła do kontroli trzeciej
grupy zakładów, tj. zakładów zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Unieszkodliwianie odpadów odbywa się
poprzez ich deponowanie na specjalnie do tego celu wyznaczonych składowiskach
lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk. Kontrole prowadzone
były pod kątem oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na
składowiskach odpadów i miały charakter rozpoznawczy.
Do chwili obecnej przeprowadzono 14 kontroli na składowiskach odpadów
azbestowych. Najczęściej występujące nieprawidłowości zestawiono w tabeli
stanowiącej załącznik nr 2.
Wyniki tegorocznych kontroli wskazują na występowanie nieprawidłowości,
które mogą również skutkować poważnymi zagrożeniami dla zdrowia pracowników.
Poważnym problemem, stwierdzonym niemal w połowie kontrolowanych zakładów (6
zakładów) był brak badań profilaktycznych uwzględniających możliwość narażenia
zatrudnionych pracowników na pył azbestu. Niewskazanie przez pracodawcę w
skierowaniu na badania informacji o występowaniu na stanowisku pracy wszystkich
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czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych uniemożliwia lekarzowi
prowadzącemu badania lekarskie właściwe określenie zakresu i częstotliwości badań
profilaktycznych, co z kolei może wywołać poważne skutki zdrowotne u pracowników.
Ta nieprawidłowość, jak również ignorowanie obowiązku przekazywania m.in. do
inspekcji pracy „Informacji o czynnikach rakotwórczych” (4 zakłady), a także
nieprowadzenie rejestru czynników rakotwórczych oraz rejestru pracowników
narażonych na te czynniki (2 zakłady) świadczy o niskiej świadomości pracodawców
o zagrożeniach, jakie wiążą się z pracą w narażeniu na azbest. Jest to również
jedna z przyczyn niedokonywania oceny ryzyka zawodowego lub

dokonywania

oceny w nieprawidłowy sposób. Brak lub nierzetelna ocena ryzyka zawodowego ma
daleko idące konsekwencje i rzutuje bezpośrednio na występowanie wielu zagrożeń i
nieprawidłowości, co w przypadku kontaktu z azbestem nabiera szczególnego
znaczenia. Bez rozpoznania zagrożeń, które wiążą się z wykonywaną pracą nie
można bowiem prowadzić skutecznej działalności prewencyjnej.
Istotnym problemem okazało się – podobnie jak w latach poprzednich nieprzygotowanie pracowników do pracy. W co piątym zakładzie pracownicy nie
zostali poddani szkoleniu z zakresu przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem pracy w
narażeniu na pył azbestu (3 zakłady). W konsekwencji
dostatecznej

wiedzy

o

zasadach

i

sposobach

pracownicy nie mieli

bezpiecznego

wykonywania

powierzonych im prac oraz o zagrożeniach dla zdrowia związanych z wykonywanymi
pracami, a to z kolei pociąga za sobą zwiększone ryzyko zawodowe.
Nieprawidłowości w zakresie organizacji prac niebezpiecznych, ujawnione na co
trzecim składowisku, świadczą o niewłaściwym nadzorze ze strony osób kierujących
pracownikami oraz o nieprzewidywaniu potencjalnych skutków braku kontroli prac
niebezpiecznych lub w narażeniu na czynniki rakotwórcze.
Zdarzały się również przypadki (4 zakłady) niewłaściwego składowania
odpadów azbestowych, w nieszczelnych oraz nieoznakowanych opakowaniach
foliowych, które nie zapewniają pełnej izolacji i nie zabezpieczają przed ewentualną
emisją włókien azbestu do otoczenia. Konsekwencją tej sytuacji, a także
nieprzeprowadzania pomiarów stężenia pyłów azbestu podczas pracy (4 zakłady)
jest brak oceny stopnia narażenia pracowników na uwalniany pył azbestowy na
stanowiskach pracy oraz brak pełnego rozeznania co do ilości uwalnianego do
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atmosfery pyłu azbestu, stanowiącego zagrożenie nie tylko dla pracowników, ale i
dla zdrowia ludzi oraz całego środowiska.
Należy zaznaczyć, że w roku bieżącym odnotowano pozytywną tendencję
przestrzegania przepisów w zakresie wyposażania pracowników w odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej. W zdecydowanej większości pracodawcy
wypełniają ten obowiązek, a jedynym uchybieniem jest brak tabeli norm przydziału
odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (3 zakłady).
Z rozpoznania Państwowej Inspekcji Pracy
kontrolowanych

składowisk

jest

dobrze

wynika, że

przygotowana

na

większość z
przyjęcie

i

unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Jednak kwatery przygotowane do
deponowania tych odpadów pozostają niewykorzystane. Natomiast azbest zaśmieca
lasy, tworząc “dzikie” składowiska, jednocześnie szkodząc ludziom i lokalnemu
środowisku. Okazuje się, że problem z azbestem nie tyle dotyczy kontrolowanych
zakładów, ale jest to głównie problem społeczny - „dzikich wysypisk”. Taka sytuacja
może

wynikać

zarówno

z

niewiedzy

społeczeństwa

na

temat

sposobów

postępowania z odpadami azbestowymi, szkodliwości azbestu, jak również z
kosztów, jakie należy ponieść, aby zagospodarować odpady azbestowe zgodnie z
prawem, czyli wywieźć go na odpowiednie składowisko odpadów.

Przyczyny nieprawidłowości i zastosowane środki prawne
W ocenie pracodawców najczęstsze przyczyny nieprawidłowości to:
-

bardzo skomplikowane i rozbudowane oraz wymagające długiego oczekiwania
na decyzje administracyjne procedury formalne związane z przystąpieniem do
usuwania wyrobów zawierających azbest,

-

brak

przystępnych

informacji

dotyczących

postępowania

z

wyrobami

zawierającymi azbest,
-

brak przejrzystego systemu prawnego dotyczącego postępowania z azbestem,

-

wysokie koszty transportu odpadów azbestowych,

-

brak osób z uprawnieniami budowlanymi, które mogłyby dokonać oceny stanu
wyrobów azbestowych.
W ocenie inspektorów pracy natomiast przyczyną dużej skali nieprawidłowości

jest:
-

brak wiedzy, nieznajomość obowiązujących przepisów,
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-

nadal niska świadomość skutków zdrowotnych narażenia na azbestowe
włókna respirabilne;

-

oszczędzanie

przez

pracodawców

na

wydatkach

związanych

z

bezpieczeństwem pracy w kontakcie z azbestem.
Podczas przeprowadzonych w latach 2001 – 2003 kontroli inspektorzy pracy wydali:
•

958 decyzji, w tym:
-

34 decyzje wstrzymania robót,

-

30 decyzji skierowania do innych prac 107 pracowników;

•

560 wniosków w 143 wystąpieniach;

•

59 mandatów karnych na kwotę 20650 zł.

Podczas

przeprowadzonych

kontroli

składowisk

odpadów

niebezpiecznych

inspektorzy pracy wydali 59 decyzji nakazowych oraz 53 wnioski w wystąpieniach,
trzech pracodawców ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie 1150 zł.
W wyniku realizacji zastosowanych środków prawnych:
-

usunięto zagrożenie dla zdrowia związane z wadliwym wyposażeniem 40
pracowników w środki ochrony indywidualnej,

-

w przedsiębiorstwach prowadzących prace związane z usuwaniem azbestu
przeszkolono w zakresie bhp wg obowiązującego programu 98 pracodawców i
osób kierujących pracownikami oraz 254 pracowników,

-

ograniczono uwalnianie się pyłu azbestu do środowiska pracy (poprawa
warunków pracy ok. 5100 pracowników),

-

w 42 zakładach założono lub uzupełniono rejestry pracowników narażonych
na działanie czynników rakotwórczych,

-

w 618 obiektach budowlanych rozpoznano i oceniono wyroby azbestowe.
Wszystkie okręgowe inspektoraty pracy udzielały porad technicznych i

prawnych dotyczących postępowania z azbestem. Porad udzielano również z
wykorzystaniem internetu.
Inspektorzy

pracy

współpracowali

z

terenowymi

organami

nadzoru

budowlanego, z inspektoratami ochrony środowiska oraz z inspekcją sanitarną
(niejednokrotnie były to wspólne kontrole).
Ponadto kierowano pisma profilaktyczno - informacyjne do terenowych
organów nadzoru budowlanego (154), administracji (350), ochrony środowiska (39)
oraz do inspekcji sanitarnej (19). O konieczności dokonania oceny zabudowanych
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wyrobów azbestowych informowano pracodawców oraz właścicieli i użytkowników
obiektów budowlanych.
Państwowa Inspekcja Pracy – wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez
pracodawców potrzebom- już w 2000 r. wydała broszurę “Postępowanie z azbestem
w obiektach budowlanych”. Broszura była również umieszczona na stronie
internetowej PIP.
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
-

utworzenia
azbestowych,

tymczasowych
co

lokalnych

ułatwiłoby

punktów

przeciwdziałanie

zbiorczych

odpadów

składowaniu

odpadów

azbestowych „na dziko” powodującego niekontrolowane zagrożenie dla
społeczeństwa (wobec ogromnego rozprzestrzenienia odpadów zawierających
azbest),
-

wprowadzenia wymogu okazywania świadectw z odbytych szkoleń z zakresu
bhp przy pracach z azbestem przez osoby ubiegające się o pozwolenie na
prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne,

-

upowszechniania wiedzy o azbeście przede wszystkim na wsiach wśród
rolników indywidualnych (na etapie przygotowań do druku jest ulotka PIP pt.
„AZBEST – ważne informacje dla rolników”).

-

stworzenia dla indywidualnych posiadaczy odpadów zawierających azbest (np.
rolników) uproszczonych procedur prawnych oraz systemu preferencyjnych
warunków odbioru wytworzonych odpadów azbestowych.
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Załącznik 1
Nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w
latach 2001 - 2003
Odsetek zakładów,
w
których Uwagi
stwierdzono
nieprawidłowości
2003 2002 2001

Zagadnienia objęte
kontrolą

Zakłady usuwające lub zabezpieczające wyroby zawierające azbest
posiadanie zezwolenia
wyniku

na działalność,

której

powstają

w

odpady 24

35

42

niebezpieczne
zgłoszenie do właściwego organu nadzoru
budowlanego
usuwania

przystąpienia
lub

zawierających

do

azbest

w

PIP poinformowała o problemie organy

robót

naprawy

wyrobów 32

obiektach

nieprawidłowość często powodowana
długim okresem oczekiwania
na
uzyskanie
pozwolenia
prowadzenia
działalności, w wyniku której powstają
odpady niebezpieczne

2

46

i

nadzoru

budowlanego, wskazując

potrzebę podjęcia

działań

na

w

tym

zakresie

urządzeniach budowlanych
sporządzenie przed przystąpieniem do prac
związanych z usuwaniem azbestu planu
pracy

określającego

zastosowane

metody

środki

nieprawidłowość

oraz 40

33

57

zapobiegawcze

nieznajomości

wynikała
lub

z

lekceważenia

podstawowych przepisów prawa

minimalizujące ryzyko zawodowe
wydzielenie strefy wykonywania prac przy
wyrobach azbestowych
oznakowanie wydzielonej strefy pracy w
zagrożeniu azbestem
postępowanie z odpadami azbestowymi

31

40

32

45

40

46

35

27

49

profilaktyczne badania lekarskie pracowników
wykonujących prace z narażaniem
w

na 41

49

42

zakresie

bhp

osób
32

54

z 23

15

38

19

30

30

picia napojów i palenia tytoniu w miejscu 43

31

40

51

65

azbestem oraz nadzorujących te prace
pracowników

przystosowaną

do

w

warunków

odzież

pracy

azbestem
przekazywanie odzieży do prania
przestrzeganie zakazu spożywania posiłków,
robót z azbestem
rejestr

narażenie

na

pył

azbestowy innych pracowników i osób
postronnych

(mieszkańców

osiedli,

przechodniów)
niewłaściwe opakowanie i/lub składowanie
lub braku orzeczenia lekarskiego dot.
przeciwwskazań do pracy z azbestem

bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z 38
wyposażenie

to

nieprawidłowość polegała na braku badań

działanie azbestu
przeszkolenie

powodowało

pracowników

narażonych

działanie czynników rakotwórczych

na

51

9

do pracy dopuszczano pracowników bez
wymaganego przepisami przeszkolenia
nieprawidłowość

miała

miejse

przede

wszystkim w małych firmach usługowych
możliwość narażenia na azbest osób
zatrudnionych w transporcie i przy
praniu
odzieży
zanieczyszczonej
azbestem
zakaz

lekceważony

zarówno

przez

pracowników jak i pracodawców
nieprawidłowość dotyczyła ogółem 556
pracowników

Zakłady użytkujące wyroby zawierające azbest
dopełnienie przez pracodawców (właścicieli
lub

zarządców

obiektów budowlanych

zawierających wyroby azbestowe) obowiązku

pracodawcy nie chcą lub nie są w stanie
79

63

45

ponosić kosztów związanych z usuwaniem
lub

konserwacją

(zabezpieczaniem)

przeglądu technicznego

wyrobów zawierających azbest

przegląd techniczny, w tym:

brak

-

ustalenie rodzaju azbestu w

58

63

81

ogólnodostępnych

informacji

o

laboratoriach wykonujących rozpoznanie
rodzaju azbestu

wyrobach ( chryzotyl , krokidolit);
przegląd
-

udział osoby z uprawnieniami
budowlanymi ;

88

76,5

75

wykonany

przez

osoby

nieuprawnione jest niewiarygodny, a niewłaściwa

ocena

może

powodować

zagrożenie publiczne
niewłaściwa ocena, jej brak lub też
-

ocena stanu technicznego i
możliwości dalszego użytkowania

91

73,5

wyrobów zawierających azbest

66

zaniechanie

działań

wynikających

dokonanej

oceny

(wymiana

z
lub

zabezpieczenie) wyrobów zawierających
azbest
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Załącznik nr 2

Nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy podczas kontroli
składowisk odpadów azbestowych
Zagadnienia
objęte kontrolą

Liczba
kontrolowanych
składowisk,
na których stwierdzono Uwagi
nieprawidłowości

profilaktyczne badania lekarskie

6

-

organizacja wykonywania prac 5
niebezpiecznych

-

brak badań profilaktycznych uwzględniających
możliwość narażenia na pył azbestu
nieustalenie
wykazu
prac
szczególnie
niebezpiecznych,
nieustalenie rodzaju prac wykonywanych co
najmniej przez 2 osoby,

szkolenia bhp

3

-

brak szkoleń z zakresu przepisów i zasad bhp z
uwzględnieniem pracy w narażeniu na pył azbestu

czynniki rakotwórcze

4

-

nieprzekazywalnie „informacji o czynnikach
rakotwórczych” do właściwego inspektoratu pracy,
a także brak rejestru czynników rakotwórczych,
rejestru pracowników narażonych na te czynniki,
brak pomiarów stężenia pyłów azbestu podczas
pracy
brak
udokumentowanej
oceny
ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy lub
niepełna ocena – brak korekty po zmianach
technologicznych,niezidentyfikowanie wszystkich
zagrożeń na stanowiskach pracy, nieprawidłowe
oszacowanie lub nieoszacowanie
ryzyka
zawodowego

ocena ryzyka zawodowego

5

-

11

Bezpieczeństwa pracy w kontakcie z azbestem dotyczą:
-

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wydane w porozumieniu z
Ministrem Zdrowia) z 2.04.1998 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 1998 r. Nr 45, poz.280).

-

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz.1833),

-

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.09.1996 r. w sprawie czynników
rakotwórczych

w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. (Dz.U. z 1996 r. Nr 121,
poz. 571).
Unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest składowanych na
istniejących i nowych składowiskach powinno być zgodne z:
-

ustawą „Prawo ochrony środowiska” z 27.06.2001 (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz.627),

-

ustawą o odpadach z 27.06.2001 (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.628),

-

rozporządzeniami Ministra Środowiska z:
-

24.03.2003

w

sprawie

stwierdzenia

kwalifikacji

w

zakresie

gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2001 r. Nr140, poz.1584),
-

9.12.2002 w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220,
poz.1858),

-

24.03.2003 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji,
budowy,

eksploatacji

i

zamknięcia

jakim

powinny

odpowiadać

poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2003 r. Nr 61, poz.
549).
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