
AZBEST OUT!

Czyli o tym czym jest azbest i co zrobić, aby 
nie był dla nas groźny?



CO TO JEST AZBEST?

• Azbest to minerał o budowie włóknistej. 

• Jest odporny na działanie wysokiej i niskiej 
temperatury, substancje Ŝrące, wytrzymały na 
rozciąganie i zgniatanie.

• Słowo azbest oznacza niezniszczalny.



GDZIE WYSTĘPUJE AZBEST?

• Przez ponad 100 lat azbest był wykorzystywany do 
produkcji materiałów azbestowo-cementowych.

• W Polsce jest około 14.500 tysięcy ton wyrobów 
zawierających azbest.



TROCHĘ WIEDZY Z HISTORII

Azbest wykorzystywano do produkcji:
• pokryć dachowych: eternit i papa 

dachowa
• płyt elewacyjnych i balkonowych
• drobnych urządzeń w 

gospodarstwach domowych: Ŝelazka, 
płyty kuchenne, piece akumulacyjne

• rur do instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych

• przewodów wentylacyjnych i 
kominowych



AZBEST W POLSCE

• Polska nie posiada złóŜ azbestu nadających się
do eksploracji przemysłowej.

• Po roku 1945 sprowadzono do Polski około 2 
milionów ton azbestu.

• Importowano azbest z krajów byłego Związku 
Radzieckiego, Chin i Afryki Południowej.



AZBEST A ZDROWIE i ŚRODOWISKO

• W latach 80-tych ubiegłego stulecia uznano azbest za 
jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników 
rakotwórczych w środowisku.

• Szczególnie niebezpieczne są włókna azbestowe, które 
uwalniają się do środowiska w przypadku uszkodzenia 
wyrobu zawierającego azbest.



AZBEST A PRAWO I OBOWIĄZKI

• W 1997 roku wprowadzono w Polsce zakaz 
stosowania wyrobów zawierających azbest.

• Do roku 2032 muszą zostać usunięte wszystkie 
wyroby zawierające azbest.

• Usuwanie wyrobów zawierających azbest naleŜy 
rozpocząć od tych, które są uszkodzone i 
stanowią zagroŜenie dla zdrowia i środowiska.



ABY AZBEST NIE BYŁ GROŹNY

• Mamy obowiązek sprawdzenia, czy na terenie naszego 
gospodarstwa znajdują się wyroby zawierające azbest.

• Mamy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest i stworzenia planu ich 
usuwania.

• Mamy obowiązek oceny stanu technicznego
wszystkich wyrobów azbestowych znajdujących się na 
terenie naszego gospodarstwa.



USUWANIE AZBESTU

• Usuwaniem azbestu moŜe zajmować się tylko firma 
posiadająca uprawnienia i umiejętności postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi.

• Kontakt do upowaŜnionych firm w twoim rejonie 
uzyskasz w urzędzie gminy.



DODATKOWE INFORMACJE

• Więcej informacji na temat azbestu znajdziecie na 
stronie internetowej Bazy Azbestowej:
�www.bazazbestowa.gov.pl


