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Azbest jest naturalnym mineralem, kto-

ry mozna rozdzielic na pojedyncze wlok-

na.Azbest byl uzywany w wielu 

rodzajach przemyslu i materialach. Wlo-

kna posiadaja wspaniale wlasciwosci 

izolacyjne, wytrzymuja cieplo, ogien, 

chemikalia i nie przewodza pradu.  

 

Przez dziesieciolecia azbest byl uzywany 

w budownictwie i w materialach 

budowlanych. W latach 80 – tych zostal 

wprowadzony zakaz uzytku materialow 

z zawartoscia azbestu. Azbest jest 

przyczyna chorob raka pluc czy azbesto-

zy. Choroby azbestowe pojawiaja sie 

typowo 30 lat po kontakcie z azbestem.  

Na pokazanym obrazie mozna zobaczyc 

gdzie w budynkach mozemy spotkac 

azbest. Azbest w budynkach mozemy 

spotkac w nastepujacych miejscach/

materialach: dach, poddasze, kanal 

wentylacyjny, podlogi, pokrycie scian i 

sufitow w wewnetrz budynku, 

zewnetrzne poszycie budynku, kotly 

ciepla/wody, rurach, piecach, para-

petach, kleju do plytek, farbie i tynku, 

fugach i masach do szpachlowania, po 

sprzatniu po pozarach czy powodziach.  

Uwaga! Przy kazdej pracy wykonywanej 

w budynkach zbudowanych przed lata-

mi 80 – tymi powinnysmy byc bardzo 

uwazni i ostrozni. Czerwone lamy 

powinny sie zapalic! Powinnismy zadac 

sobie pytanie! – Czy w tym budynku 

znajduje sie azbest?  

Zasada jest jedna! Obowiazkiem 

wlasciela – inwestora budynku jest 

zrobienie tkzw. przeswietlenie budynku 

na zawartosc azbestu. Przeswietlenie 

moga wykonac wyspecjalizowane 

firmy, ktore pobiora probki materialow 

i zrobia raport. Kazdy z nas pracowni-

kow ma prawo przed ropoczeciem 

pracy w budynku poprosic swojego 

pracodawce o przedstawienie 

przeswietlenia budynku.  

Jesli zostal znaleziony azbest- nalezy go 

usunac wedlug zasad prawnych i 

przepisow. Uwaga! Materialy z zawar-

toscia azbestu moga tylko usuwac 

osoby – pracownicy, ktorzy przeszli 

kurs azbezstu i posiadaja certyfikat 

zaliczenia kursu. Taki certyfikat nalezy 

odnawiac co 3 lata.  

Bez certyfikatu mozna tylko usuwac 

azbest tylko przy pracach na zewnatrz – 

gdzie sam material z zawartoscia az-

bestu nie kurzy sie, np. przy demontazu 

plyt poszyc dachowych. Uwaga! Prace 

musi nadzorowac i instruowac osoba z 

waznym certyfikatem.  

Uwaga! Kazde usuwanie azbestu musi 

byc wykonywane poprzez uzycie wy-

posazenia ochrony osobistej. To sa 

maski, rekawiczki, okulary, odziez na 

ktorej nie osiada kurz/wlokna azbestu. 

Musza zostac  stworzone specjalne 

warunki socjalne, gdzie mamy mozli-

wosc w jednym pomieszceniu do 

sciagniecie odziezy ochronnej i kapieli. 

A w drugim pomieszczeniu do ubrania 

czystej odziezy i spozywanie posilkow.  

Trzeba zauwazyc ze przepisy reguluja 

ilosc czasu w jakim mozemy pracowac 

w maskach podcza jednego dnia pracy. I 

tak np. maske filtrujaca (z filtrem) moz-

na tylko uzywac przez makymalnie 3 

AZBEST – ZABIJA!  
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godziny na dzien pracy.  

Przy kazdej pracy z abestem , praco-

dawca musi wypelnic protol pracy i 

przeslac go do Inspekcji Pracy. Robi 

sie to poprzez standardowy formu-

larz na stronie at.dk. Taki protokul 

jest przechowywany przez 40 lat. W 

protokole znajduja sie miedzy innym 

dane wszystkich pracownikow.  

Pracownicy pracujacy z azbestem 

musza co 2 lata przechodzic 

obowiazkowe badania lekarskie lub 

wedlug potrzeby.  

Tutaj nie mamy miejsca na opis 

wszystkiego tego co jest zwiazane z 

azbestem. Pamietajmy, ze 

obowiazkiem kazdego pracodawcy 

jest wydawanie instrukcji wykon-

ywania pracy. I jesli mamy chociaz 

troche niepewnosci jak wykonac 

prace, pytajmy pracodawce.  

Mozna znalesc wiele informacji na 

temat prac z azbestem. Np. wydana 

przez branze budowlana: www.asbest

-huset.dk czy Inspekcji Pracy 

vejledninger i bekendtgørelser / in-

strukcje i rozporzadzenia na 

www.at.dk  

Pamietajmy – zycie i zdrowie mamy 

jedno. Nawet jedno zdarzenie – praca 

wykonywana z azbestem bez uzycia 

wyposazenia ochrony osobistej moze 

znaczyc bardzo powazna nieuleczalna 

chorobe i smierc.  

Po wielu tragicznych wypadkach drogowych, 31.marca 2021 

wprowadzono nowe prawo drogowe. Prawo daje mozliowsc 

konfiskacji pojazdu przez panstwo. Jest to prawo drogowe § 

133 – “szalona jazda”. 

Pojazd mozna stracic za jazde pod wplywem alkoholu, 

narkotykow i za szybka jazde.  

Dotyczy to takze pojazdow, ktore pracodawcy udostepniaja 

nam pracownikom. Z tego powodu pracodawcy rozpoczeli 

przekazywanie do podpisu oswiadczen dotyczacych § 133, ze 

w przypadku konfiskacji pojazdu, pracownik zostanie obar-

czony odpowiedzialnoscia finansowa za pojazd. 

Tutaj trzeba dodac ze pojazd firmowy zawsze byl jest tylko do 

uzytku zwiazanego z praca, a nie prywatnym uzytkiem. I jesli 

pracownik lamie ten przepis moze poniesc konsekwencje fi-

nansowe lub nawet utracic prace.  

Polecamy aby w kazdej firmie dokonac polityki – zasad uzytku 

pojazdow firmowych. Tak aby uzytkownik byl 100% pewien w 

jaki sposob moze uzywac pojazd firmowy.  

Polecamy dokonanie w kazdej fimie, dokonanie wspolnie z 

przedsiebiorstwem oswiadczen dotyczacych § 133. Lub 

skozystanie ze standardowego egzemlarza, ktore stworzyly 

organizacje zwiazkowe i organizacje pracodawcow.  

Przypominamy, ze umowy lokalne dotyczace np. uzytku 

pojazdow/§ 133 dokonuja mezowie/kobiety zaufania w 

imieniu pracownikow. Tzn. nasi reprezentanci. Jesli nie ma 

takiego u was, to apelujemy o wybor swojego reprezentanta 

ktory jest chroniony poprzez uklady zbiorowe. 

W przypadku niejasnosci zawsze warto skontaktowac sie z 

wlasnym oddzialem zwiazku zawodowego.  

Nasza wazna porada jest, aby kazdy uzytkownik pojazdu  

prowadzil swoj wlasny kalendarz uzytku pojazdu. Gdzie warto 

zapisac miejsca przejazdu, ilosc przejechanych km i dzien  

uzytku. Taki kalendarz zawsze bedzie dobrym udokumen-

towaniem korzystania z pojazdu.  

Temat zwiazany z § 133 jest dosc powazny, gdyz konsekwencje 

konfiskacji pojazadu moga nas kosztowac sporo pieniedzy, 

ktore bedziemy zmuszeni pokryc wlascicielowi pojazdu.  

P.S. Zrodlo FDM 24.6.21. Od 31 marca 21 – policja skonfiskow-

ala 237 pojazdow. 

Nowe prawo drogowe -  konfiskacja pojazdu 

firmowego (prywatnego) 
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