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Wprowadzenie
Azbest jest zaliczany do substancji o udo-
wodnionym działaniu rakotwórczym, 
będącym wynikiem wdychania włókien 
zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie 
to jest często ignorowane ze względu na 
mikroskopijną wielkość włókien (są nie-
widoczne dla oka ludzkiego) oraz długo-
trwały i utajony rozwój choroby. Produkcja 
wyrobów azbestowych – z uwagi na szko-
dliwość dla zdrowia – została zakazana 
w Polsce ustawą o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest1. W kra-
jach Unii Europejskiej całkowity zakaz 

1 Ustawa z 19.06.1997 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20, ze zm.).

stosowania azbestu wprowadzono dopiero 
1 stycznia 2005 r., podczas gdy w Polsce do 
28 września 1998 r. zakończono produkcję 
płyt azbestowo-cementowych, a już od 
28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu 
azbestem i zawierającymi go wyrobami. 
W 2002 r. Rada Ministrów zatwierdziła 
krajowy „Program usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski”, którego realizacja 
została zaplanowana na lata 2003–2032. 
W 2008 r. Rada Ministrów przyjęła „Ra-
port z realizacji w latach 2003–2007 
Programu z 2002 roku”, a wnioski w nim 
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finansowe. Dotychczas usunięto tylko około 7% ilości zinwentaryzowanej azbestu. 
Według szacunków Najwyższej Izby Kontroli, przy dotychczasowym tempie usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest, prace te zakończą się za około 200 lat, przy czym 
w obliczeniach uwzględniono jedynie ilości już wprowadzone do Bazy Azbestowej. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, że Ministerstwo Gospodarki wydatkowało już 
ponad 43% środków budżetu państwa przeznaczonych na cały okres programowania, 
a w dalszym ciągu nie zna skali problemu.
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zawarte stanowiły wytyczne do opracowa-
nia „Programu oczyszczania kraju z azbestu 
na lata 2009–2032”2, który jest zarówno 
kontynuacją, jak i aktualizacją Programu 
z 2002 r. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowa-
dziła w 2015 r. kontrolę mającą na celu 
ocenę skuteczności usuwania i unieszko-
dliwiania wyrobów zawierających azbest3. 
NIK zbadała realizację zadań określo-
nych w wyżej wymienionym Programie, 
jak i programach poszczególnych jedno-
stek samorządu terytorialnego (JST) oraz 
prawidłowość wykonywania zadań nało-
żonych w tym w zakresie na właścicie-
li, użytkowników wieczystych i zarząd-
ców nieruchomości przez Ministerstwo 
Gospodarki, JST oraz oddziały terenowe 
Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 
2009–2015. 

Wyniki kontroli wskazały na znikomą 
skalę usuwania wyrobów zawierających 
azbest. Dotychczas usunięto około 7% 
ilości zinwentaryzowanej. Według sza-
cunków Najwyższej Izby Kontroli, przy 
dotychczasowym tempie usuwania wy-
robów zawierających azbest prace te za-
kończą się za około 200 lat (przy czym 
należy zwrócić uwagę, że w obliczeniach 
uwzględniono jedynie ilości wprowa-
dzone do Bazy Azbestowej4). Jaki byłby 

2	 Załącznik	do	uchwały	nr	122/2009	Rady	Ministrów	z	14.07.2009	r.	w	sprawie	ustanowienia	programu	
wieloletniego	pod	nazwą	Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032,	zmieniony	uchwałą	
nr	39/2010	Rady	Ministrów	z	15.03.2010	r.

3	 Artykuł	 został	 przygotowany	 na	 podstawie	 Informacji	NIK	 pt.	Realizacja Programu oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009–2032,	nr	ewid.	225/2015/P/15/087/LLO,	czerwiec	2016	r.

4	 Elektroniczne	narzędzie	służące	do	gromadzenia	danych	o	rodzaju,	ilości	i	miejscach	występowania	wy-
robów	zawierających	azbest	 jest	darmowym	narzędziem	dostępnym	dla	JST	do	prowadzenia	 rejestru	
tych	wyrobów.

5	 Według	 szacunków	 przedstawionych	 w	 Programie,	 na	 terenie	 kraju	może	 być	 wykorzystywanych	 ok.	
14,5	mln	ton	wyrobów	zawierających	azbest.

prognozowany termin zakończenia w przy-
padku poznania rzeczywistej ilości azbe-
stu5? Przeprowadzane fragmentaryczne 
inwentaryzacje wyrobów zawierających 
azbest uniemożliwiają uzyskanie rzetel-
nej wiedzy o ich ilości, lokalizacji oraz sta-
nie technicznym, pomimo że Minister 
Gospodarki w latach 2009–2014 przezna-
czył 14,3 mln zł na dofinansowanie lokal-
nych programów i inwentaryzacji. W efek-
cie Elektroniczny System Informacji 
Przestrzennej (ESIP) – główne narzędzie 
monitoringu – nie spełniał swoich pod-
stawowych zadań w zakresie koordyna-
cji i monitorowania realizacji Programu, 
a planowano, że do końca 2012 r. znana 
będzie rzeczywista ilość wyrobów zawie-
rających azbest znajdujących się na terenie 
naszego kraju. Z szacunków sporządzonych 
podczas tworzenia Programu wynika, że 
w Polsce znajduje się 14,5 mln ton wy-
robów azbestowych, natomiast oficjalne 
dane zawarte w Bazie Azbestowej wyka-
zywały na 30 października 2015 r. 5,3 mln 
ton, to jest niespełna 36,55%. Najwięcej 
azbestu pozostałego do unieszkodliwie-
nia – według danych, którymi dysponuje 
Ministerstwo – znajduje się w wojewódz-
twach: mazowieckim, lubelskim i łódzkim.

Kontrolerzy NIK ustalili, że nie osią-
gnięto żadnych z założonych w Programie 
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wskaźników, a wydatki z budżetu państwa 
przeznaczane na działalność edukacyjną 
i szkoleniową nie wpłynęły na zwiększe-
nie zaangażowania urzędów gmin w re-
alizację zadań. Nie są też prowadzone 
działania w kierunku poszukiwania in-
nych, niż składowanie na składowiskach 
odpadów, metod utylizacji odpadów 
azbestowych. Budowa i rozbudowa do-
tychczasowych składowisk odpadów nie-
bezpiecznych jest jedynie rozwiązaniem 
tymczasowym – nierozwiązany problem 
pozostawiamy następnym pokoleniom.

Rozproszenie obowiązków, zadań i kom-
petencji w wielu aktach prawa, przy niejed-
nolitych definicjach pojęć (lub ich braku) 
powodują, że zarówno osoby fizyczne, 
jak i podmioty prawne mają wątpliwości, 
co należy do ich obowiązków i w jaki spo-
sób mają się z nich wywiązać. W efekcie 
zjawiskiem powszechnym jest nieprzeka-
zywanie przez podmioty do tego zobowią-
zane corocznych informacji o ilości wyro-
bów zawierających azbest do właściwych 
terytorialnie urzędów gmin lub urzędów 
marszałkowskich, przy milczącym przy-
zwoleniu urzędników. 

Liberalizacja prawa w zakresie punk-
tacji przy określaniu stopnia pilności 
usuwania wyrobów zawierających az-
best spowodowała, że wyroby zakwalifi-
kowane do natychmiastowego usunięcia 
znalazły się – po zmianie przepisów we 
wrześniu 2010 r. – w grupie zakwalifikow-
anej do wymiany w późniejszym okresie, 
tak jakby z nieznanych przyczyn nastąpiła 
poprawa ich stanu.

Jednostki samorządu terytorialnego nie 
stosowały się do wyników przeprowadzo-
nych „ocen stanu i możiwości bezpieczne-
go użytkowania wyrobów zawierających 

azbest” i usuwano wyroby bez zachowania 
kolejności z nich wynikającej. W stosunku 
do osób fizycznych (właścicieli nierucho-
mości, w których występowały wyro-
by azbestowe) urzędnicy samorządowi 
nie prowadzili żadnej koordynacji ma-
jącej na celu usuwanie wyrobów zakwali-
fikowanych do pierwszego stopnia pilnoś-
ci. Wspomagano tylko tych mieszkańców, 
którzy sami wykazywali zainteresowanie 
dokonaniem wymiany dachu, przy czym 
niejednokrotnie fatalna organizacja całego 
procesu powodowała, że okres oczekiwania 
na odbiór odpadów wynosił do kilkunastu 
miesięcy od momentu zdemontowania 
eternitu. 

„Polska jest jedynym państwem w Euro-
pie, które przyjęło plan działania na rzecz 
kraju wolnego od azbestu” (jak mówi rezo-
lucja Parlamentu Europejskiego z 2013 r.), 
jednak charakter Programu, którego po-
stanowienia nie mają mocy obowiązującej 
w stosunku do jednostek samorządu te-
rytorialnego, nie pozwala osiągnąć zamie-
rzonych w nim efektów. Samo opracowa-
nie Programu nie świadczy o odniesieniu 
sukcesu w dziedzinie usuwania azbestu. 
Zdaniem NIK, obowiązki wszystkich 
uczestników Programu powinny być jasno 
i precyzyjnie określone w przepisach po-
wszechnie obowiązującego prawa.

Uwzględniając fakt, że do 1999 r. wy-
roby zawierające azbest były dopuszczo-
ne do obrotu handlowego i w krajobrazie, 
szczególnie wiejskim, przeważają zabu-
dowania pokryte eternitem, NIK zwró-
ciła uwagę na szczególną rolę organów ad-
ministracji państwowej i samorządowej, 
która powinna wykazać się większym 
niż dotychczas zaangażowaniem w koor-
dynowaniu procesu usuwania wyrobów 
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azbestowych, przede wszystkim tam, gdzie 
ich stan wymaga natychmiastowego re-
agowania. Należy zaznaczyć, że zdaniem 
ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy, 
wyroby azbestowe nie stanowią zagroże-
nia dla ludzi i środowiska gdy są w do-
brym stanie, nieuszkodzone i nieskoro-
dowane. Niebezpieczeństwo uwalniania 
się do środowiska włókien azbestu wzra-
sta w momencie uszkodzenia struktury 
wyrobu lub w chwili jego nieumiejętnego  
usuwania.

Strona prawna Programu 
i działania legislacyjne
Charakter prawny Programu może sta-
nowić istotną przeszkodę dla sprawnej 
i efektywnej realizacji określonych w nim 
zadań, ponieważ uchwały Rady Ministrów 
mają charakter wewnętrzny i obowiązu-
ją tylko jednostki organizacyjne podle-
głe organowi je wydającemu, nie są więc 
źródłem prawa powszechnie obowiązu-
jącego6. Część istotnych zadań przypisa-
no jednostkom samorządu terytorialnego 
jedynie w Programie, przyjętym uchwałą 
Rady Ministrów, nie są więc dla samorzą-
dów lokalnych obowiązkowe. Dotyczy to: 
przygotowania i aktualizacji programów 
usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest, organizowania usuwania wy-
robów zawierających azbest, współpracy 
z Głównym Koordynatorem w zakresie 
potrzeb wynikających z bieżącej realizacji 
Programu, współpracy z organami kon-
trolnymi, współpracy z lokalnymi media-
mi w celu propagowania odpowiednich 

6	 Zob.	art.	87	i	93	Konstytucji	RP.

inicjatyw społecznych oraz rozpowszech-
niania informacji dotyczących zagrożeń 
powodowanych przez azbest, opracowa-
nia dla województwa planu sytuacyjnego 
rozmieszczenia na jego terenie wyrobów 
zawierających azbest  – na podstawie infor-
macji przekazywanych przez samorządy 
lokalne i przedsiębiorców. 

NIK zwróciła uwagę na niekonsekwencję 
ustawodawcy w uregulowaniu kwestii usu-
wania azbestu. Należy bowiem zauważyć, 
że tylko obowiązki wykorzystujących wy-
roby zawierające azbest zostały określone 
na poziomie ustawy, natomiast obowią-
zek JST organizowania usuwania azbestu 
nie wynika z regulacji ustawowej, a jedynie 
z przepisów prawa wewnętrznie obowią-
zującego. Zdaniem NIK, brak ustawowo 
nałożonego na gminy obowiązku usuwania 
azbestu mógł być przyczyną lekceważenia 
tego problemu i niepodejmowania działań 
w tym zakresie, co potwierdziły wyniki 
przeprowadzonej kontroli.

Rozproszenie uregulowań dotyczących 
wyrobów azbestowych w różnych aktach 
prawa (m.in. w ustawach: Prawo ochrony 
środowiska, o zakazie stosowania azbe-
stu, o odpadach oraz w rozporządzeniach 
wydanych na ich podstawie), niejednolite 
pojęcia lub brak ich definicji nie sprzyja-
ły efektywnemu realizowaniu Programu. 
Przykładem są problemy interpretacyjne 
pojęcia „wykorzystujący wyroby zawiera-
jące azbest”, a mianowicie – czy obejmuje 
ono właściciela, użytkownika wieczystego 
i zarządcę nieruchomości, czy również na-
jemcę lub dzierżawcę nieruchomości. 
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Liberalizacja przepisów rozporządzenia 
w sprawie warunków bezpiecznego użytko-
wania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest może doprowadzić do odsuwania 
w czasie ostatecznego terminu oczyszcze-
nia kraju z wyrobów azbestowych, a więc 
faktycznie pozostaje w sprzeczności z za-
łożeniami Programu, w którym wskazano 
cele (wskaźniki) i konkretne ramy cza-
sowe dla ich osiągnięcia. Konsekwencją 
zmiany sposobu przyznawania punktacji, 
jak i zmiany wartości progowych jest uzna-
nie, że pewne typy wyrobów mogą być 
oceniane zbyt łagodnie. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie 
oceniła wstrzymanie prac nad noweliza-
cją ustawy o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest. 

Projekt rozporządzenia Ministra Gos-
podarki w sprawie przetwarzania odpa-
dów zawierających azbest w urządzeniach 
przewoźnych7 przygotowano i przekazano 
do uzgodnień bez uprzedniego przepro-
wadzenia badań, ekspertyz czy innych 
opracowań, które świadczyłyby o sku-
teczności nowego sposobu zagospodaro-
wania azbestu w technologii Microwave 

7	 Ustawą	z	22.01.2010	r.	o	zmianie	ustawy	o	odpadach	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	nr	28,	poz.	145)	
znowelizowano	ustawę	o	odpadach	z	2001	r.,	dopuszczając	przetwarzanie	odpadów	zawierających	azbest	
w	urządzeniach	przewoźnych.	W	związku	z	uchwaleniem	nowej	ustawy	z	14.12.2012	r.	o	odpadach,	wyga-
sła	możliwość	przetwarzania	odpadów	zawierających	azbest	w	urządzeniach	przewoźnych.

8	 Technologia	ta	przedstawiana	jest	jako	innowacyjne	rozwiązanie	unieszkodliwiania	odpadów	w	sprawnych	
energetycznie	reaktorach	unieszkodliwiających	w	bardzo	wysokich	temperaturach	szeroką	gamę	niebez-
piecznych	odpadów,	przy	kosztach	eksploatacji	wielokrotnie	mniejszych	od	dotychczas	 znanych	 i	 sto-
sowanych	urządzeń	i	technologii	(S.	Linert,	UMK	Toruń,	praca	pt.	Utylizacja azbestu w technologii MTT 
– w aspekcie badań i analiz laboratoryjnych,	Włocławek	2008	r.).

9	 Opinia	B.	Stankiewicz-Choroszuchy	–	członka	Rady	Programowej	Programu oczyszczania kraju z azbestu 
na lata 2009–2032,	członka	Prezydium	Rady	Programowej	Programu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest stosowanych na terytorium Polski na lata 2002–2032	i	radcy	ministra	w	Departamencie	
Zdrowia	Publicznego	Ministerstwa	Zdrowia.

10	 W	ustawie	z	14.12.2012	r.	o	odpadach	nie	ma	przepisów	dopuszczających	przetwarzanie	odpadów	zwie-
rających	azbest	w	urządzeniach	przewoźnych.

Thermal Treatment (MTT)8. Projekt roz-
porządzenia spotkał się z krytyką opi-
niujących go podmiotów, w tym zwłasz-
cza Ministerstwa Środowiska, Rady 
Programowej9 oraz  Ośrodka Refe-
rencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdro-
wo tnego Związanych z Azbestem (w Insty-
tucie Medycyny Pracy w Łodzi). 

Ministerstwo Gospodarki, przystępując 
do prac legislacyjnych, nie dysponowało 
badaniami, ekspertyzami lub innymi opra-
cowaniami potwierdzającymi skuteczność 
całkowitego unieszkodliwienia azbestu 
w przetworzonych odpadach. O wykona-
nie tego typu badań wystąpiono do firmy, 
która informowała o posiadaniu urządzeń 
do utylizacji azbestu. Jak się później oka-
zało, wyniki tych badań nie potwierdziły 
całkowitego unieszkodliwienia włókien 
azbestu i ostatecznie wstrzymano prace 
nad projektem rozporządzenia w spra-
wie przetwarzania odpadów zawierają-
cych azbest w urządzeniach przewoźnych 
i wykreślono z ustawy o odpadach posta-
nowienia o dopuszczeniu przetwarzania 
odpadów zwierających azbest w urządze-
niach przewoźnych10. 
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Organizacja realizacji Programu
Zadania przewidziane w Programie miały 
być realizowane na trzech poziomach:

 • centralnym (Rada Ministrów, Minister 
Go spodarki i będący w strukturze Mini-
sterstwa Gospodarki – Główny Koordy-
nator, który odpowiadał za koordynację, 
monitoring i zarządzanie Programem);
 • wojewódzkim (samorząd województwa);
 • lokalnym (samorząd powiatowy i samo-
rząd gminny).
Obowiązki nałożone w Programie na sa-

morządy terytorialne nie wynikały z prze-
pisów prawa i były tylko zadaniami fakul-
tatywnymi. Z przepisów prawa wynikały 
jedynie zadania polegające na:

 • gromadzeniu przez urzędy marszałkow-
skie informacji o ilości, rodzaju i miej-
scach występowania wyrobów zawie-
rających azbest i przekazywaniu ich do 
Głównego Koordynatora za pośrednic-
twem dostępnego narzędzia informa-
tycznego <www.bazaazbestowa.pl>;
 • uwzględnianiu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest w wojewódz-
kich planach gospodarki odpadami i pro-
gramach ochrony środowiska, w szcze-
gólności w zakresie lokalizacji składowisk 
odpadów zawierających azbest;
 • gromadzeniu przez wójta/burmistrza/
prezydenta miasta informacji o ilości, 
rodzaju i miejscach występowania wy-
robów zawierających azbest i przekazy-
waniu ich do marszałka województwa za 
pośrednictwem dostępnego narzędzia 
informatycznego 

 <www.bazaazbestowa.pl>.
Wspólne zadania poszczególnych szcze-

bli administracji samorządowej określone 
w Programie dotyczyły podjęcia współpra-
cy między nimi, jak również współpracy 

z organami kontrolnymi oraz prowadzenia 
działalności edukacyjnej, informacyjnej 
i promocyjnej na rzecz realizacji Programu. 
Jednak w Programie nie sprecyzowano, na 
czym te zadania miałyby polegać.

Zgodnie z Programem, do Głównego 
Koordynatora należało gromadzenie infor-
macji o ilości, rodzaju i miejscach wystę-
powania wyrobów zawierających azbest, 
monitorowanie realizacji wszystkich 
zadań, planowanie corocznych wydatków 
budżetowych związanych z Programem, 
składanie rocznych raportów i informa-
cji Ministrowi Gospodarki, prowadzenie 
działalności edukacyjnej i informacyjno-
-promocyjnej, podejmowanie inicjatyw 
związanych z realizacją Programu, współ-
praca z JST oraz współpraca na szczeblu 
centralnym z organami kontrolnymi. 

Faktyczne wykonanie tych zadań po-
zostawiało wiele do życzenia, ponieważ:

 • pozyskane przez Głównego Koordyna-
tora informacje o ilości, rodzaju i miej-
scach występowania wyrobów zawiera-
jących azbest nie odpowiadały stanom 
faktycznym; 
 • działalność edukacyjno-informacyjna 
była mało efektywna;
 • nie podjęto (po 2011 r.) żadnych ini-
cjatyw na rzecz poszukiwania innych 
sposobów unicestwiania odpadów 
azbestowych oprócz ich składowania 
na składowiskach oraz nie prowadzono 
działań na rzecz budowy składowisk, 
szczególnie w województwach, w któ-
rych nie została zapewniona wymagana 
pojemność;
 • nieefektywna była współpraca z uczest-
nikami Programu, w szczególności z Mi-
nistrem Zdrowia oraz Ministrem Śro-
dowiska;
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 • nie współpracowano z organami kon-
trolnymi (inspekcją sanitarną, inspekcją 
pracy, inspekcją nadzoru budowlanego, 
inspekcją ochrony środowiska).

Inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest
Zgodnie z celem Programu, do końca 
2012 r. miała zostać zakończona rzetelnie 
przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest, a dane ze wszystkich 
gmin i województw miały zostać wpro-
wadzone do Bazy Azbestowej. Ponieważ 
nie wszystkie gminy wprowadziły dane 
(jak również dane te były nierzetelne, 
gdyż nie wszystkie obiekty zostały zin-
wentaryzowane, co potwierdziły kontrole 
NIK), ilość azbestu zinwentaryzowanego 
(oraz usuniętego i pozostającego do usunię-
cia) wykazana w Bazie nie odzwierciedla 
rzeczywistej ilości tych wyrobów, podlega-
jących – zgodnie z Programem – usunięciu. 

Z danych zawartych w Bazie Azbestowej 
wynika, że według stanu na 30 październi-
ka 2015 r. zinwentaryzowano 5,3 mln ton 
wyrobów zawierających azbest, co stanowi 
36,55% wielkości szacowanej w Programie 
(14,5 mln ton), a unieszkodliwiono jedy-
nie 0,35 mln ton (tj. 6,6% ilości zinwen-
taryzowanej).

W celu zaktywizowania samorządów 
terytorialnych do ustalenia ilości wyro-
bów zawierających azbest na ich terenach 
oraz opracowania dokumentów planistycz-
nych w zakresie podejmowania działań na 
rzecz ich usuwania, Minister Gospodarki 
udzielał dotacji na opracowanie lokalnych 
programów usuwania azbestu, w tym na 
sporządzenie inwentaryzacji tych wyro-
bów. W latach 2009–2014 dofinansowa-
nych zostało 958 gminnych programów 

oraz trzy wojewódzkie i jeden związ-
ku międzygminnego – na ogólną kwotę 
14 089,8 tys. zł. W porozumieniach zawar-
tych w latach 2009–2013 nie uregulowano 
jednak sposobu prowadzenia inwentaryza-
cji, w związku z czym część gmin dokonała 
spisu z natury, część przez ankietyzację 
mieszkańców lub szacunkowo określi-
ła ilość wyrobów. Nie zadbano również, 
aby wyniki inwentaryzacji zostały wpro-
wadzone do Bazy Azbestowej. W efek-
cie Minister Gospodarki oraz Główny 
Koordynator Programu nie mają wiedzy 
o skali problemu. Wydatkowanie środków 
publicznych (w ramach Programu) w wy-
sokości ponad 14 mln zł na sporządzenie 
lokalnych programów usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest wraz z wy-
konaniem inwentaryzacji oraz oceny stanu 
technicznego tych wyrobów nie przyniosło 
zakładanych rezultatów. 

Wartość merytoryczna lokalnych pro-
gramów nie była zadowalająca, ponieważ 
około 80% ich treści stanowiły opisy do-
tyczące azbestu (historii wydobywania 
minerału z kopalń i jego zastosowania od 
XIX wieku), procedur bezpiecznego po-
stępowania z nim, obowiązków wynikają-
cych z przepisów prawa, szkodliwości azbe-
stu i jego wpływu na zdrowie człowieka, 
metod unieszkodliwienia wyrobów zawie-
rających azbest oraz celów i zadań wyni-
kających z Programu, jak również wykazy 
wszystkich składowisk zlokalizowanych na 
terenie kraju. Zdecydowanie mniej miej-
sca poświęcono informacji o przyjętych 
w gminie zasadach organizacji oraz for-
mach udzielania pomocy mieszkańcom 
w zakresie usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest, o możliwościach otrzyma-
nia pomocy finansowej, o zakładanym 
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horyzoncie czasowym usunięcia tych wy-
robów oraz sposobach monitorowania pro-
gramu przez określone wskaźniki. 

Urzędnicy gminni nie podejmowali 
działań w celu uzyskania od osób fizycz-
nych niebędących przedsiębiorcami co-
rocznych informacji o wyrobach zawie-
rających azbest. Bieżące wprowadzanie 
do Bazy Azbestowej danych z tych in-
formacji zapewniłoby zarówno organom 
wykonawczym JST, jak  i Głównemu 
Koordynatorowi aktualną wiedzę o ilo-
ściach wyrobów azbestowych.

Brak wiedzy osób fizycznych niebędą-
cych przedsiębiorcami o obowiązkach 
(określonych w art. 162 ust. 4 w zw. 
z art. 162 ust. 1 Prawa ochrony środowiska) 
wynikających z wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest, przy bierności urzęd-
ników gminnych, skutkował nieskładaniem 
corocznych informacji o ilości posiadanych 
wyrobów azbestowych. Dlatego też gminy 
nie miały orientacji co do stopnia pilnoś-
ci usuwania tych wyrobów, określonego 
w „ocenie stanu i możliwości bezpieczne-
go użytkowania wyrobów zawierających 
azbest”. Nie mogły zatem w żaden sposób 
koordynować procesu usuwania tego typu 
wyrobów.

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest
Ustalenia kontroli wykazały, że w niek-
tórych urzędach gmin został zauważony 
problem azbestu, ale skala podjętych 
działań jest niezadowalająca z uwagi 
na niewielką ilość usuniętych wy-
robów azbestowych. Jak już wspomnia-
no, według danych zawartych w Bazie 
Azbestowej, na 30 października 2015 r. 
unieszkodliwiono jedynie 0,35 mln ton 

wyrobów zawierających azbest, to jest 
6,6% ilości zinwentaryzowanej. 

W stosunku do osób fizycznych gminy 
nie koordynowały usuwania wyrobów 
zakwalifikowanych do pierwszego stopnia 
pilności. Wspomagały tylko tych miesz-
kańców, którzy sami wykazywali zaintere-
sowanie dokonaniem wymiany pokrycia 
dachu. Podobnie postępowano w przypad-
ku usuwania tego typu wyrobów z obiek-
tów gminnych – JST nie stosowały się do 
wyników przeprowadzonych „ocen stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowan-
ia wyrobów zawierających azbest” i usu-
wano wyroby azbestowe bez zachowania 
kolejności z nich wynikającej. Najczęściej 
następowało to podczas termomoderni-
zacji budynków będących własnością JST, 
w związku z czym często wcześniej usu-
wano eternit zachowany w lepszym stanie, 
niż ten, który kwalifikował się do natych-
miastowego demontażu. 

W treści Programu odpowiedzialnymi za 
usuwanie wyrobów zawierających azbest 
ustanowiono właścicieli nieruchomości, 
nie przewidziano przy tym możliwości 
udzielania przez Ministra Gospodarki 
do tacji na ten cel, a koszt całkowity re-
alizacji Pro gramu (wraz ze środkami wła-
ścicieli nieruchomości) oszacowano na 
około 40,4 mld zł. 

Składowiska 
odpadów niebezpiecznych
Jednym z ważnych elementów procesu 
usuwania wyrobów zawierających azbest, 
określonym w Programie, jest budowa-
nie odpowiednich składowisk. Zawarte 
w Programie postanowienia nie uwzględ-
niają jednak rozwiązań przedstawionych 
w rezolucji Parlamentu Europejskiego 
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z 2013 r., która zwraca uwagę, że tworze-
nie składowisk jest jedynie tymczasowym 
rozwiązaniem problemu, który w ten spo-
sób pozostawia się przyszłym pokoleniom. 
O wiele bardziej wskazany byłby wybór 
zakładów unieszkodliwiania azbestu.

W Programie oszacowano, że koszty 
budowy 56 składowisk odpadów wynio-
są w latach 2009–2032 około 260 mln zł. 
Zadanie to przypisano marszałkom woje-
wództw, którzy powinni uwzględnić budo-
wę kolejnych tego rodzaju obiektów w wo-
jewódzkim planie gospodarki odpadami. 
Według Informacji o realizacji w latach 
2009–2014 „Programu oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009–2032”, na koniec 
2014 r. na terenie kraju funkcjonowało 
35 składowisk odpadów azbestowych, 
a w najbliższym czasie planowana była bu-
dowa sześciu następnych. Sprawa planowa-
nia składowisk jest kolejnym bardzo waż-
nym zagadnieniem ujętym w Programie. 
W ocenie NIK, brakuje konkretnych ure-
gulowań prawnych umożliwiających reali-
zację zadań inwestycyjnych. Ministerstwo 
Gospodarki nie inicjowało tworzenia no-
wych składowisk odpadów zawierających 
azbest, nie wspomagało marszałków wo-
jewództw, nie monitorowało planowania 
i realizacji budowy (rozbudowy) tego typu 
składowisk, jak również nie poszukiwało 
innych sposobów utylizacji azbestu. 

Baza Azbestowa i monitoring 
realizacji Programu
Baza Azbestowa służy do gromadze-
nia danych o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania wyrobów zawierających 
azbest. Zgo dnie z założeniami Programu, 
jest nieodpłatnym narzędziem dostępnym 
dla gmin i urzędów marszałkowskich do 

prowadzenia rejestru wyrobów zawierają-
cych azbest. Gromadzone dane powinny 
być wykorzystywane w systemie monito-
ringu realizacji Programu przez wszystkie 
szczeble administracji, a według założeń 
programowych – mają ułatwić bieżące 
określanie stopnia zaawansowania prac 
związanych z usuwaniem wyrobów azbe-
stowych z terenu kraju w gminach, powia-
tach i województwach oraz unieszkodli-
wianiem tych niebezpiecznych odpadów. 
Zawartość Bazy jest jednak niekompletna, 
ponieważ nie wszystkie gminy wprowa-
dziły stosowne informacje. 

Baza nie pozwala przy tym na ustale-
nie ilości wyrobów zinwentaryzowanych 
oraz unieszkodliwionych według stanu 
na dany dzień. W opinii NIK, możliwość 
uzyskiwania danych na określony dzień 
jest niezbędna z punktu widzenia oceny 
monitorowania postępu realizacji zadań 
(zarówno inwentaryzacji, jak i usuwania 
azbestu), co pozwoliłoby na ocenę uzyska-
nych efektów rzeczowych finansowanych 
ze środków budżetu.

Finansowanie zadań Programu
Jak wskazano w Programie, źródłami  
finansowania usuwania azbestu są „środki 
budżetu państwa pozostające w dyspozy-
cji Ministra Gospodarki, środki własne 
właścicieli obiektów budowlanych, środki 
własne inwestorów prywatnych, środki 
funduszy ochrony środowiska, środki po-
mocowe Unii Europejskiej, środki własne 
JST oraz kredyty”.

Środki będące w dyspozycji Ministra 
Go spodarki (ogółem na cały okres pro-
gramowania w wysokości 53,2 mln zł) 
miały być przeznaczone na „finansowanie 
zadań wspierających realizację Programu 
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w latach 2009–2032”, z podziałem na po-
szczególne bloki tematyczne. Według stanu 
na 31 grudnia 2014 r., Ministerstwo wy-
datkowało już 43% środków (43 mln zł), 
przy czym największą grupę wydatków 
stanowiły dotacje udzielane JST na opra-
cowanie lokalnych programów usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 
wraz z przeprowadzeniem (aktualizacją) 
inwentaryzacji.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, 
wydatkowanie środków finansowych na 
zadania wspierające realizację Programu 
nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. 
Świadczą o tym następujące fakty:

 • Wydatki w wysokości 4034 tys. zł na 
działania edukacyjno-informacyjne 
nie przyczyniły się do wzrostu zaan-
gażowania JST w realizację Programu, 
jak również do uświadomienia osobom 
prawnym i osobom fizycznym obowiąz-
ków na nich ciążących. 
Finansowano z tych pieniędzy orga-
nizację szkoleń, warsztatów i semina-
riów szkoleniowych oraz konferencji, 
w tym międzynarodowych. Zapłacono 
za opracowanie i kolportaż poradników 
(w tym informatorów o możliwościach 
pozyskiwania środków finansowych na 
działania związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest, które roze-
słano do wszystkich jednostek samorzą-
du terytorialnego), ulotek i plakatów, 
opracowanie oraz emisję filmów i audy-
cji radiowych, opracowanie materiałów 
dla nauczycieli oraz publikację w lokalnej 
prasie artykułów o tematyce związanej 
z azbestem. 
Pomimo tych działań podejmowanych 
przez Ministerstwo Gospodarki (skut-
kujących zrealizowaniem 71 projektów 

w latach 2009–2014 r.), służących zwięk-
szeniu aktywności samorządów w wy-
konywaniu zadań w ramach Programu, 
ustalenia kontroli NIK wskazały, że 
gminy nie znały swoich obowiązków 
(nie przekazywały rocznych informacji 
o ilości wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się w obiektach, których 
właścicielem była gmina, nie dokonywa-
ły obowiązkowej oceny stanu tych wy-
robów).
 • Minister Gospodarki, pomimo wydat-
kowania 14 799 tys. zł na wsparcie usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, nadal nie ma wiedzy o ilości wy-
robów zawierających azbest na terenie 
kraju, jak również o ilości zutylizowa-
nych odpadów azbestowych. Błędne 
okazało się uznanie przez Ministerstwo, 
że jednym z warunków skutecznego 
przyspieszenia tempa usuwania azbe-
stu jest opracowanie gminnych progra-
mów w tym zakresie. Przekazanie kwoty 
ogółem 14 089,8 tys. zł na opracowanie 
lokalnych programów oraz sporządze-
nie inwentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest nie przyniosło oczekiwanych 
rezultatów. Wszystkie dotychczasowe 
terminy określone w Programie (doty-
czące zakończenia inwentaryzacji i wpro-
wadzenia danych do Bazy Azbestowej) 
nie zostały dotrzymane. Urzędy gmin 
nie wykonywały obowiązków nałożo-
nych przepisami prawa, a Główny Koor-
dynator nie podejmował działań w celu 
zmiany tego stanu.
 • Zadania związane z oceną narażenia 
i ochroną zdrowia, realizowane w ra-
mach Programu, w odróżnieniu od po-
zostałych bloków zadań mają charak-
ter badawczo-analityczny. W związku 
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z tym ich poprawność merytoryczna wy-
maga profesjonalnego przygotowania, 
umożliwiającego zarówno interpreta-
cję uzyskanych informacji, jak i przed-
stawienie wniosków i rekomendacji do 
dalszych działań. W latach 2009–2014 
Ministerstwo Gospodarki wydatkowa-
ło na badania stężeń azbestu w powie-
trzu łącznie ponad 463 tys. zł, jednak 
dotychczas nie wypracowano żadnego 
sposobu ich wykorzystania. 
Głównymi źródłami finansowania usu-

wania wyrobów zawierających azbest 
(oprócz środków własnych właścicie-
la) są środki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) oraz funduszy wojewódz-
kich (WFOŚiGW). 

W latach 2010–2013 NFOŚiGW prze-
prowadził sześć naborów wniosków o udo-
stępnienie środków w ramach programu 
priorytetowego pn. „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż  komunalne. 
Część 2. Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest”. Przedsięwzięcia finansowane 
z tego programu dotyczyły: demontażu, 
zbierania, transportu oraz unieszkodli-
wienia lub zabezpieczenia odpadów za-
wierających azbest. Zawarto 50 umów 
z WFOŚiGW na udostępnienie do 31 grud-
nia 2015 r. środków w łącznej wysokości 
89 mln zł. W I kwartale 2015 r. przepro-
wadzony został w ramach kolejnego pro-
gramu, pn. „System – Wsparcie działań 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej realizowanych przez WFOŚiGW. 
Część 1. usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest”, nabór wniosków o udo-
stępnienie środków na lata 2015–2017, 
w wyniku którego podpisano kolejnych 
15 umów z WFOŚiGW, na łączną kwotę 

32 mln zł. Pozyskane z NFOŚiGW środki 
poszczególne WFOŚiGW udostępniały 
samorządom terytorialnym, powiększając 
je jednocześnie o 35% udziału własnego. 
O dotacje mogły się ubiegać gminy, pod wa-
runkiem, że posiadały gminny program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest oraz dokonały inwentaryzacji 
tych wyrobów. 

Innym, przeznaczonym głównie dla osób 
fizycznych źródłem dofinansowania usu-
wania azbestu są preferencyjne kredyty 
bankowe, które częściowo są spłacane ze 
środków WFOŚiGW, przy czym nadal 
nie ma możliwości, aby zakup i montaż 
nowego pokrycia dachowego mogły być 
finansowane z tych środków. Bardzo małe 
było natomiast zainteresowanie środkami 
będącymi w dyspozycji urzędów marszał-
kowskich w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych poszczególnych wo-
jewództw. 

Najpoważniejszym, jak na razie, źró-
dłem finansowania są programy realizo-
wane przez NFOŚiGW przy współpracy 
z WFOŚiGW, przy czym można zauwa-
żyć pewne odstępstwa od tej zasady. Na 
przykład:

 • w województwie małopolskim gminy 
korzystają ze środków oferowanych 
w ramach Szwajcarsko-polskiego pro-
gramu współpracy, środków własnych 
oraz środków będących w dyspozycji 
powiatów;
 • w województwie lubelskim dominuje 
Szwajcarsko-polski program współpracy 
oraz WFOŚiGW w Lublinie;
 • w województwie wielkopolskim najpo-
pularniejsze są środki, którymi dyspo-
nują powiaty, WFOŚiGW w Poznaniu 
oraz środki własne gmin;
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 • w województwie śląskim gminy finansu-
ją zadania środkami własnymi oraz część 
z nich stara się o środki z powiatów 
i WFOŚiGW w Katowicach.
Nadal jednak 676 gmin (około 28% 

ogółu) nie aplikowało o środki na usuwa-
nie azbestu.

Program nie przewiduje możliwości do-
finansowania z budżetu państwa lub z fun-
duszy ochrony środowiska kosztów wy-
miany wyrobów zawierających azbest na 
inne, nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Gminy mają możliwość jedynie wspoma-
gania właścicieli nieruchomości przez do-
finansowanie kosztów demontażu, trans-
portu i utylizacji tych wyrobów. 

Konkluzje
Przy obecnym tempie usuwania i utyliza-
cji dotychczas zidentyfikowanych wyro-
bów zawierających azbest istnieje obawa, 
że wyroby te zostaną unieszkodliwione 
około 2211 r.11. 

Najbardziej zaangażowane podmio-
ty, to jest gminy, organizują demontaż 
oraz wywóz i utylizację odpadów zawie-
rających azbest, ale ilość unieszkodliwio-
nych wyrobów tego typu jest w skali kraju 
znikoma. Dotychczasowy stopień realizacji 
Programu nie daje gwarancji, że do końca 
2032 r. problem azbestu w Polsce zostanie 
rozwiązany. 

W rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z 2013 r. podkreślono wprawdzie, że Polska 
jest jedynym państwem, które przyjęło 
plan działania na rzecz kraju wolnego od 
azbestu, jednak w ocenie Najwyższej Izby 

11	 Przyjmując	założenie,	że	w	ciągu	13	lat	rzeczywiście	usunięto	6,6%	ilości	zinwentaryzowanej	i	że	zinwen-
taryzowana	ilość	wykazana	w	Bazie	Azbestowej	stanowi	100%.

Kontroli, charakter Programu, którego po-
stanowienia nie mają mocy obowiązują-
cej w stosunku do jednostek samorządu 
terytorialnego, nie pozwala osiągnąć za-
mierzonych w nim efektów. 

Zdaniem NIK, obowiązki wszystkich 
uczestników Programu powinny być okre-
ślone w przepisach powszechnie obowią-
zujących.

W świetle prawa, na właściciela, użyt-
kownika wieczystego i zarządcę nieru-
chomości nałożono wiele obowiązków 
(m.in. przeprowadzenia inwentaryzacji 
oraz oceny stanu wyrobów) i są oni jedyny-
mi odpowiedzialnymi za usunięcie azbestu. 
Obowiązki te, przy ogólnym przyzwole-
niu innych organów i służb, powszechnie 
nie są respektowane (w zakresie sporządza-
nia informacji o wyrobach zawierających 
azbest, jak również usuwania i zabezpie-
czania tych wyrobów). 

Wynika to stąd, że osoby fizyczne nie są 
świadome problemu zagrożeń i obowiąz-
ków, rozproszonych w wielu aktach praw-
nych, w tym niższego rzędu niż ustawa, 
oraz nie posiadają środków finansowych 
na ich realizację (np. na wymianę dachu 
wykonanego z włókien azbestowych). 
Należy przy tym podkreślić, że do 1999 r. 
wyroby zawierające azbest były dopusz-
czone na terenie kraju do obrotu han-
dlowego.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, cał-
kowite wdrożenie Programu jest możliwe 
jedynie przez zaangażowanie jego uczestni-
ków, przy pełnym zrozumieniu oraz zaak-
ceptowaniu ich roli. Tymczasem ustalenia 
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kontroli wskazują, że Główny Koordynator 
nie ma wystarczającej wiedzy o zakresie 
prac wykonywanych przez poszczególne 
podmioty. 

Wprawdzie celem kontroli była ocena 
realizacji Programu, jednak jej ustalenia 
pozwalają na szersze spojrzenie na jego 
założenia, które w znacznej części okazały 
się nieaktualne. 

W związku z tym – zdaniem Najwyższej 
Izby Kontroli – dla prawidłowej realizacji 
zadań wynikających z „Programu oczysz-
czania kraju z azbestu na lata 2009–2032”, 
niezbędne jest podjęcie przez Ministra 
Rozwoju12 następujących działań:

 • Przeprowadzenie przeglądu i analizy 
obowiązujących przepisów prawa do-
tyczących usuwania azbestu, w celu 
opracowania kompleksowej propo-
zycji zmian zapewniających jednoli-
tą interpretację pojęć stosowanych 
przez prawodawcę. Istnieje potrzeba 
jednoznacznego określenia obowiąz-
ków spoczywających na podmiotach 
wykorzystujących wyroby zawierające 
azbest, a w szczególności doprecyzowa-
nia pojęcia „wykorzystujący”, użytego 
w art. 162 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz § 10 pkt 2 
i 3 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z 13 grudnia 2010 r., z uwzględ-
nieniem przy tym podmiotów wymie-
nionych w rozporządzeniu z 2 kwiet-
nia 2004 r.13, jak również uregulowania 

12	 Z	 dniem	16.11.2015	 r.	 rozporządzeniem	Rady	Ministrów	 z	 7.12.2015	 r.	 (Dz.U.	 poz.	 2076)	 utworzono	 
Ministerstwo	Rozwoju,	a	zniesiono	Ministerstwo	Gospodarki.

13	 W	ww.	rozporządzeniu	przepisy	prawne	określające	obowiązki	w	zakresie	użytkowania	i	usuwania	wyro-
bów	zawierających	azbest	są	skierowane	do	właściciela,	użytkownika	wieczystego	oraz	zarządcy	nieru-
chomości,	a	nie	– jak	w	rozporządzeniu	Ministra	Gospodarki	z	13.12.2010	r.	–	do	wykorzystującego	wyro-
by	zawierające	azbest.

problematyki azbestu w odrębnej usta-
wie.
 • Skoncentrowanie wsparcia logistycznego 
i finansowego na:
–  usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest z obiektów użyteczności pu-
blicznej, zgodnie z rezolucją Parla-
mentu Europejskiego z 2013 r., według 
„planu działania na rzecz bezpiecz-
nego usuwania azbestu z budynków 
publicznych i budynków, w których 
są świadczone usługi wymagające re-
gularnego dostępu klientów”;

–  usunięciu wyrobów, którym przypi-
sano pierwszy stopień pilności oraz na 
obszarze o najwyższych stwierdzo-
nych stężeniach azbestu w środowi-
sku.

 • Wypracowanie instrumentów wspar-
cia finansowego (np. przez rozszerze-
nie oferty preferencyjnych kredytów 
lub innej formy rekompensaty) na rzecz 
osób fizycznych niebędących przedsię-
biorcami, na wymianę pokryć dacho-
wych i elewacyjnych. W ocenie NIK, 
wysokie koszty modernizacji pokryć da-
chowych i elewacyjnych stanowią istotną 
barierę w usuwaniu wyrobów zawiera-
jących azbest, szczególnie na terenach 
wiejskich. Główny Koordynator powi-
nien opracować i upublicznić informację 
o obowiązujących przepisach w tym za-
kresie oraz wzorcowy lokalny program 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
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i regulamin przyznawania dofinansowa-
nia osobom fizycznym.
 • Znalezienie innych (bezpiecznych) spo-
sobów unieszkodliwiania azbestu, zgod-
nie z rezolucją Parlamentu Europejskiego 
z 2013 r. oraz ich wdrożenie.
Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że 

ustalenia omawianej kontroli wskazują, 
że osiągnięcie założonych w Programie 
celów – bez podjęcia zdecydowanych 

działań wskazanych wyżej – jest niemoż-
liwe do 2032 r.
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