
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest" 

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest  do 2032 r. Należy jednoznacznie podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem w Unii 

Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierajacych 

azbest. 

  Parlament Europejski w Rezolucji z 14 marca 2013 roku w sprawie azbestozależnych chorób 

zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu w pkt 4, 

wezwał UE do przeprowadzenia za przykładem Polski oceny skutków oraz analizy kosztów i 

korzyści w odniesieniu do ewentualności ustanowienia do 2028 roku planu działania na rzecz 

bezpiecznego usuwania azbestu z budynków publicznych i budynków, w których są 

świadczone usługi wymagające regularnego dostępu klientów, oraz do dostarczania informacji 

i wytycznych w celu zachęcania prywatnych właścicieli budynków, aby poddawali swoje 

nieruchomości skutecznej kontroli obecności wyrobów zawierających azbest”. W dokumencie 

tym podkreślono, że „Polska jest jedynym państwem, które przyjęło plan działania na 

rzecz kraju wolnego od azbestu”.  

W imieniu Ministra Gospodarki koordynację, monitoring i zarządzanie Programem prowadzi 

powołany przez niego Główny Koordynator Programu. Jest nim Pani Ewa Swędrowska-

Dziankowska - Zastępca Dyrektora w Departamencie Instrumentów Wsparcia. 

Zadaniem Głównego Koordynatora jest przede wszystkim zapewnienie efektywnej realizacji 

wszystkich zadań finansowanych bezpośrednio ze środków budżetowych pozostających w 

dyspozycji Ministra Gospodarki. 

Poprzedni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., powstał w wyniku:  

 przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w 

sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. nr 38, poz. 373), w której 

Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do 

wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski, 

 realizacji 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.) oraz odpowiednich 

przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

 potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. 

 

Punkt konsultacyjny nieodpłatnych porad prawnych w zakresie usuwania azbestu 

http://bezazbestu.com.pl/punkt-konsultacyjny/ 
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