Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy1) z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów2) (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
(Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo
innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed
szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest, zwanych dalej "pyłem azbestu", w
szczególności:
1) na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia, stosować
niezbędne środki ochrony zmniejszające to ryzyko;
2) kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony w
przepisach dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
2. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być zweryfikowana, jeśli zachodzi podejrzenie,
że jest nieprawdziwa, lub gdy nastąpiła znacząca zmiana warunków pracy.
§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie
występowania azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach lub konstrukcji budynku.
§ 3. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, którzy w związku z
wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz osób kierujących takimi
pracownikami i pracodawców powinno być przeprowadzane z uwzględnieniem programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, stanowiącego załącznik do
rozporządzenia.
§ 4. Do planu prac, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, dołącza się informacje dotyczące:
1) określenia odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, niezbędnych do zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
2) określenia sposobów:
a) wyeliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,
b) informowania pracowników i innych osób, które mogą być narażone na działanie pyłu azbestu, o
zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochrony;
3) konieczności usunięcia materiałów zawierających azbest przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, z
wyjątkiem sytuacji, gdyby powodowało to większe zagrożenie dla pracowników lub innych osób niż w
przypadku pozostawienia tych materiałów w dotychczasowym miejscu.
§ 5. 1. Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo
innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie
pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości
najwyższego dopuszczalnego stężenia, określonej w przepisach dotyczących najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
2. Pracodawca w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby przy pracach stwarzających narażenie
na działanie pyłu azbestu:
1) liczba osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia były ograniczone do niezbędnego
minimum;
2) maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub ograniczały do
minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy lub środowiska
naturalnego;
3) stosowane były odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego.

§ 6. W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagających stosowania środków ochrony układu
oddechowego - pracodawca jest obowiązany, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami,
zapewnić pracownikom wykonującym takie prace odpowiednie do istniejących warunków środowiska pracy
przerwy na odpoczynek w miejscach, w których nie występuje narażenie na działanie pyłu azbestu.
§ 7. 1. W przypadku przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu,
określonej w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca jest obowiązany wstrzymać wykonywanie pracy
przez pracowników oraz niezwłocznie podjąć działania w celu obniżenia stężenia pyłu azbestu do wartości
dopuszczalnej.
2. Ponowne podjęcie pracy jest dopuszczalne po stwierdzeniu, iż w wyniku działań, o których mowa w
ust. 1, stężenie pyłu azbestu w środowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej wartości.
3. Jeżeli, mimo podjętych działań, nie jest możliwe obniżenie stężenia pyłu azbestu do wartości
dopuszczalnej - podjęcie pracy jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków ochrony układu
oddechowego zapewniających nieprzekraczanie dopuszczalnego narażenia pracowników na działanie pyłu
azbestu. Stosowanie tych środków nie może być stałe i powinno być ograniczone do minimum.
4. Środki ochrony układu oddechowego mogą być stosowane jedynie jako rozwiązanie uzupełniające
lub awaryjne; nie mogą one zastępować technicznych środków ograniczających narażenie pracowników na
działanie pyłu azbestu.
§ 8. 1. Maszyny i inne urządzenia stosowane przy pracach związanych z zabezpieczaniem wyrobów
albo usuwaniem wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest powinny być wyposażone w
instalacje odciągów miejscowych zaopatrzone w wysoko efektywne filtry.
2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić regularne wykonywanie przeglądów, regulacji, konserwacji i
napraw instalacji, maszyn i innych urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli jest to możliwe, czynności te
należy wykonywać w strefie pracy tych instalacji i urządzeń.
§ 9. 1. Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów lub innych
materiałów zawierających azbest należy ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie
drobnych i słabo związanych.
2. Odpadów zawierających azbest nie należy mieszać z innymi rodzajami odpadów.
§ 10. Pracodawca jest obowiązany tak organizować stanowiska pracy, na których występuje narażenie
na pył azbestu, aby wysiłek fizyczny pracownika był ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie był
narażony na działanie innych czynników rakotwórczych.
§ 11. 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikom narażonym na działanie pyłu azbestu
odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej właściwe do poziomu narażenia oraz
zapobiegające odpowiednio stykaniu się ciała z pyłami azbestu i ich wdychaniu.
2. Odzież, o której mowa w ust. 1, powinna być wykonana z materiału uniemożliwiającego przenikanie
pyłu azbestu oraz umożliwiającego łatwe czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w
kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała.
§ 12. 1. Pracodawca jest obowiązany wymieniać środki ochrony układu oddechowego jednorazowego
użytku po każdej zmianie roboczej lub gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną.
2. Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu oddechowego w strefie
zanieczyszczonej pyłem azbestu. Wszelkich zmian elementów filtrujących należy dokonywać po wyjściu z
tej strefy.
§ 13. W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu,
niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy
osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby.
§ 14. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na
działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były:
1) oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na
mokro w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu do środowiska pracy lub do środowiska
naturalnego;

2) przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu, w sposób wykluczający kontakt z własną odzieżą
pracowników.
2. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stosowane w warunkach, o których
mowa w ust. 1, nie mogą być używane poza miejscem pracy.
3. Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być pakowana i
oznakowana w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
§ 15. 1. Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów lub
innych materiałów zawierających azbest pracodawca jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu
wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób
uniemożliwiający ich emisję do środowiska.
2. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia powinny być czyszczone pod
koniec każdej zmiany roboczej.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być wykonywane z maksymalną starannością, z
wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne
filtry lub metodą czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie
pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
§ 16. 1. Pył azbestu gromadzony w elementach filtracyjnych sprzętu, o którym mowa w § 15 ust. 3,
należy regularnie usuwać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, stosując odpowiednio
dobrane środki ochrony indywidualnej. Filtry włókninowe należy wymieniać zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu. Zużyte filtry należy usuwać, pakując je do szczelnych worków i postępując z nimi tak,
jak z innymi odpadami zawierającymi azbest. Regenerowanie filtrów jest niedopuszczalne.
2. Worki do gromadzenia pyłu azbestu, zamontowane w urządzeniach odpylających, powinny być
przeznaczone do jednorazowego użytku.
§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 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. Nr 45, poz. 280).
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2)
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia postanowień dyrektywy
83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z
narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 327 z 24.11.1983), zmienionej
dyrektywą 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. WE L 206 z 29.07.1991) oraz dyrektywą
2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Urz. WE L 097 z 15.04.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w tym rozporządzeniu,
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.
1)

ZAŁĄCZNIK
PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Program szkolenia, tj. instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia okresowego pracowników, którzy w
związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz pracodawców
i osób kierujących takimi pracownikami, powinien zapewnić wystarczające informacje dotyczące:
1) potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu;
2) dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania
zanieczyszczeń powietrza;

3) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym:
- środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej,
- specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu,
- zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od
palenia tytoniu w miejscu pracy;
5) postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy
wypadkom.
Minimalny czas szkolenia*
Lp.

Temat szkolenia

pracowników na
stanowiskach
robotniczych

pracodawców i
osób
kierujących
pracownikami

1

2

3

4

1

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym:

1,0

2,0

a) przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy
oraz aktów wykonawczych dotyczących:
- najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy,
- czynników rakotwórczych w środowisku pracy,
b) przepisy w zakresie stosowania wyrobów
zawierających azbest,
c) przepisy dotyczące ochrony i kształtowania
środowiska naturalnego, z uwzględnieniem
przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę
ochrony środowiska
2

Zastosowanie azbestu:
a) właściwości azbestu,
b) rodzaje wyrobów (materiałów) mogących
zawierać azbest:
- budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów
azbestowo-cementowych),
- przemysł (z uwzględnieniem materiałów
izolacyjnych, uszczelek),
- inne

3

Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających
azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich
analiza)

4

Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z
zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne
jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego
wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu

5

Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w
styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania
profilaktyczne:

a) źródła narażenia na pył azbestowy,
b) oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka:

1,5

1,5

3,0

2,0

- sposób przenikania azbestu do organizmu,
- wpływ azbestu na stan zdrowia,
c) choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z
zawartością azbestu,
d) profilaktyka zdrowotna:
- badania lekarskie,
- zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie
azbestu i liczby narażonych osób,
- kontrola narażenia na działanie pyłu
azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne
stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy
oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń
powietrza,
- utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na
odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie
środków ochrony indywidualnej,
e) postępowanie w sytuacjach awaryjnych
6

Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane
podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub
usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu

7

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi
azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów
zawierających azbest:
a) prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami
zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania
lub usuwania tych wyrobów):
- właściwa organizacja pracy podczas
prowadzenia prac z materiałami
zawierającymi azbest (w tym plan prac),
- stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących
lub ograniczających do minimum wydzielanie
się pyłów azbestu (urządzeń odpylających,
narzędzi zaopatrzonych w urządzenia
odpylające itp.),
- izolowanie stref pracy, w których występują
pyły azbestu, i ich znakowanie znakami
ostrzegawczymi,
- stosowanie metod pracy i specjalnych
środków ostrożności uniemożliwiających lub
ograniczających emisję pyłów azbestu do
środowiska pracy lub środowiska
naturalnego,
b) zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest:
- materiały stosowane do zabezpieczania
wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
związane ze stosowaniem określonych
materiałów do zabezpieczania wyrobów
zawierających azbest,
c) zasady znakowania wyrobów i innych materiałów

zawierających azbest (znajdujących się w
opakowaniach i nieopakowanych),
d) stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej:
- dobór odpowiednich do cech
antropometrycznych użytkownika oraz do
poziomu narażenia na pyły azbestu środków
ochrony indywidualnej (m.in. ubrań
ochronnych, środków ochrony układu
oddechowego),
- właściwe używanie środków ochrony układu
oddechowego i ograniczenia w ich
stosowaniu,
- środki ostrożności związane ze stosowaniem
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, w szczególności:
oczyszczanie i przechowywanie
uniemożliwiające zanieczyszczenie
środowiska naturalnego pyłami azbestu,
zakaz przechowywania odzieży stosowanej na
stanowisku pracy obok odzieży własnej
(domowej),
e) utrzymanie porządku i czystości w miejscach
pracy:
- oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub
zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest
z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające
uwalnianie się pyłów do środowiska pracy
lub środowiska naturalnego; utylizacja
odpadów zawierających azbest,
- zasady pakowania i transportu odpadów
zawierających azbest, z uwzględnieniem
ochrony środowiska pracy i środowiska
naturalnego przed pyłami azbestu
8

Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej
związane z pracą w kontakcie z azbestem:
a) zakaz spożywania posiłków, picia napojów i
palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac
w kontakcie z pyłem azbestu,
b) utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po
zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości
odzieży i obuwia oraz środków ochrony
indywidualnej)
Razem

*

W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

5,5

5,5

