
Szkolenie na temat: 
 

REALIZACJA PROGRAMU 
LIKWIDACJI AZBESTU – SPOSOBY              

I METODY POSTĘPOWANIA  

 
Część I – Szkolenie i prezentacja 
1. Wprowadzenie. 
2. Krótki rys historyczny. 
3. Krótka charakterystyka i właściwości azbestu. 
4. Zastosowanie azbestu i klasyfikacja wyrobów 

azbestowych. 
5. Źródła zanieczyszczenia środowiska azbestem i 

wpływ azbestu na organizm ludzki. 
6. Podstawowe regulacje prawne w zakresie 

bezpiecznego postępowania i ochrony przed 
azbestem i materiałami zawierającymi azbest. 

7. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi 
azbest (6 procedur). 

8. Obowiązki w zakresie postępowania z 
azbestem: 

• Obowiązki administracji 
• Obowiązki wykonawców. 

9. Analiza sytuacji w kraju. 
10. „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium 
Polski” i „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2008-2032”. 

11. Finansowanie usuwania azbestu ze środków 
krajowych i unijnych w latach 2008-2013. 

12. Sposoby pozyskiwania środków na cele 
związane z usuwaniem azbestu. 

 
Część II – Warsztaty i panel dyskusyjny 
13. Analiza gospodarowania azbestem w wybranym 

przedsiębiorstwie budowlanym – studium 
przypadku. 

14. Założenia do samodzielnego wykonania programu 
gospodarki odpadami azbestowymi. 

15. Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń 
uczestników. 

Szkolenie przeznaczone jest przede 
wszystkim dla: 

- użytkowników obiektów, w których wbudowane są 
wyroby z azbestu, 

- firm budowlanych, które są zainteresowane 
usuwaniem azbestu, 

- przedstawicieli Starostw Powiatowych Urzędów 
Gminnych odpowiedzialnych za ochronę 
środowiska, 

- Inspektorów Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
(PINB, WINB), 

- rzeczoznawców budowlanych, 
- inspektorów nadzoru technicznego. 

 

Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie 
• ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów 
      tel.: (017) 862 41 35  
      fax.: (017) 852 13 89 
      e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl 
  
Akademia Dashofera  
• Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa 
      tel.: (22) 559 36 88  
      fax.: (22) 559 36 20 
      www.akademiadashofera.pl   
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