
Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi 

azbest 

 

Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu  

na lata 2009-2032” proponuje stosowanie się do procedur dotyczących postępowania  

z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, które pozwalają na ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko podczas użytkowania i demontażu wyrobów zawierających 

azbest, a także transportu odpadów azbestowych. 

GRUPA I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub 

urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest. 

Procedura 1 – Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu 

obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest. 

Procedura 2 – Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów lub terenów. 

 

Grupa II – Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych 

Procedura 3 – Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 

Procedura 4 – Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu 

odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji. 

 

Grupa III – Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

Procedura 5 – Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

 

Grupa IV – Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest 

Procedura 6 – Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach 

przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. 

 

 

 

 



Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu 

obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzenie „Oceny stanu 

i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” 

Przeprowadzenie 

inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest 

Opracowanie corocznego 

planu kontroli jakości 

powietrza dla pomieszczeń 

zawierających azbest 

Sporządzenie informacji dla 

wójta/burmistrza/prezydenta 

Opracowanie instrukcji 

bezpiecznego 

postępowania i użytkowania 

pomieszczenia z wyrobami 

zawierającymi azbest 

Oznakowanie pomieszczeń, 

gdzie znajdują się 

urządzenia lub instalacje w 

wyrobami zawierającymi 

azbest 

Zaznaczenie na planach 

sytuacyjnych terenu miejsc 

z wyrobami zawierającymi 

azbest 



Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów lub terenów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu 

materiałów niebezpiecznych i sposobach zabezpieczenia 

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu 

lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni 

przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów 

zawierających azbest – celem zgłoszenia 

Dokonywanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. 

Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia 

przed emisją azbestu 

Przygotowanie identyfikacji azbestu w wyrobach przeznaczonych 

do usunięcia na podstawie posiadanych dokumentów 

Uzyskanie od Wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza 

po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 

5 lat 



Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 

zawierających azbest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca powinien posiadać 

zezwolenie na wytwarzanie, 

zbieranie i transport odpadów 

zawierających azbest 

Przyjęcie zlecenia – zawarcie umowy 

na wykonanie prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, wraz 

z oczyszczaniem miejsca prac z 

azbestem  

Opracowanie planu prac 

Przygotowanie miejsca i wskazanie 

tymczasowego sposobu 

magazynowania odpadów  

Zawarcie porozumienia z zarządzającym 

składowiskiem odpowiednim dla 

odpadów zawierających azbest  

Przygotowanie rejestru pracowników 

narażonych na działanie azbestu 

Skompletowanie wyposażenia 

technicznego 

Organizacja zaplecza, w tym 

socjalnego i bhp 

Zawarcie umowy z laboratorium o 

prowadzenie monitoringu powietrza 

Określenie stanu środowiska przed 

przystąpieniem do prac, w tym 

strefy przyszłych prac 

Przygotowanie dokumentów 

ewidencji odpadów 

Opracowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(„BIOZ”)-poinformowanie 

pracowników 

Przeszkolenie pracowników w 

zakresie ryzyka dla zdrowia oraz 

bezpiecznych metod pracy 

Skompletowanie środków ochrony 

pracowników 

Zgłoszenie rozpoczęcia prac 

usuwania wyrobów zawierających 

azbest do właściwego organu 

nadzoru budowlanego, okręgowego 

inspektora pracy oraz 

wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego 

Identyfikacja rodzaju i ilości azbestu 

w wyrobach do usunięcia – wg 

danych od właściciela lub wyników 

badań próbek przez uprawnione 

laboratorium 



Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu 

odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie obiektu i 

terenu wokół obiektu Izolowanie miejsc pracy 

Wytwarzanie odpadów 

zawierających azbest 

Wykonywanie niezbędnych pomiarów 

czynników rakotwórczych w czasie 

prowadzenia prac 

Pakowanie odpadów Oznakowanie odpadów 

Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów 

Karta ewidencji odpadu Karta przekazania odpadu 

Przygotowanie odpadów do odbioru 

Oczyszczenie pola pracy i otoczenia 

terenu robót z pozostałości azbestu 

Prowadzenie rejestru prac w 

kontakcie z substancjami 

rakotwórczymi 

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i 

oczyszczenia z azbestu 

Składanie corocznej informacji do wojewódzkiego inspektora sanitarnego 

dotyczącej pracy w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi  



Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest 

Odbiór odpadów zawierających 

azbest od poprzedniego 

posiadacza 

Karta przekazania 

odpadów 

Sprawdzenie 

prawidłowości i 

szczelności opakowania 

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych 

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią 

Przygotowanie dokumentów 

Dowód rejestracyjny 

pojazdu 

Świadectwo dopuszczenie pojazdu do 

przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne 

Dokument przewozowy z opisem 

przewożonych towarów niebezpiecznych 

Karta przekazania 

odpadów 

Załadunek odpadów w pakietach foliowych 
Zabezpieczenie ładunku 

przed przesuwaniem 

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR Transport odpadów na 

składowisko przeznaczone do 

składowania azbestu 

Przekazanie odpadów na 

składowisko odpadów – Karta 

przekazania odpadu 



Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach 

przeznczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na 

składowisko 

Potwierdzenie odbioru na 

karcie przekazania 

odpadów 

Pobranie opłaty za 

korzystanie środowiska – 

odprowadzenie opłaty na 

rachunek właściwego 

urzędu marszałkowskiego 

Składowanie odpadów 

zgodnie z przepisami 

dotyczącymi odpadów 

niebezpiecznych 

zawierających azbest oraz 

zatwierdzoną instrukcją 

eksploatacji składowiska 

Przeszkolenie pracowników 

w zakresie ryzyka dla 

zdrowia oraz bezpiecznych 

metod postępowania z 

odpadami zawierającymi 

azbest 

Prowadzenie rejestru prac w 

kontakcie z czynnikami 

rakotwórczymi (azbestem) 

Prowadzenie rejestru 

pracowników zatrudnionych 

w kontakcie z azbestem 

Sporządzanie corocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i 

ilości odpadów 

Przekazywanie corocznie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego i 

okręgowego inspektora pracy właściwych danych dotyczących pracy w 

kontakcie z azbestem 


