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Historie

Einrichtung der polnisch-deutschen Asbest-
Arbeitsgruppe auf dem „Polish-German OSH 
Dialogue“ am 8./9. Oktober 2014 in Frankfurt (Oder)
Ziel: Erarbeitung einer Gegenüberstellung der 
polnischen und deutschen Vorschriften zu 
Tätigkeiten mit Asbest
Bisherige Sitzungen:
− 7./8. Juli 2015, Potsdam
− 29./30. November 2016, Warschau
− 20./21. Juni 2017, Potsdam
− 14./15. Juni 2018, Breslau
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Historie

Verzögerungen durch:
− Abwarten auf die für Ende 2015 geplante 

Novellierung der Gefahrstoffverordnung, die 
geänderte Asbest-Regelungen zur Folge gehabt 
hätte. Novellierung jetzt voraussichtlich erst 2020 
zu erwarten

− Haushalt/Reisekosten
− Krankheit
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Aktuelle Mitglieder
Aus Polen: Marta Boguszewska

Zbigniew Bryk
Jakub Chojnicki
Marek Dudek
Waldemar Klucha
Sylwia Oziembło-Brzykczy

Aus Deutschland: Andrea Bonner
Sabine Knuhr
Dr. Hans Linde
Maik Schreiber
Dr. Bettina Schröder
Markus Stettnisch 
Thomas Gehrke
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Aktueller Stand

• Erarbeitung eines Textes in Tabellenform, um 
bessere Gegenüberstellung zu ermöglichen.

• Als Zielgruppe werden Firmen gesehen, die im 
jeweiligen Nachbarstaat Tätigkeiten mit Asbest 
durchführen wollen.

• Weiteres Treffen in Potsdam im Winter 2019/2020 
geplant.

• Veröffentlichung geplant (im Internet und ggf. als 
Papierversion).
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Ähnliche Vorschriften Polen-Deutschland 

• Verbot der Herstellung von asbesthaltigen 
Produkten

• Gefährdungsbeurteilung
• Unterweisung
• Arbeitsmedizinische Vorsorge/Untersuchungen
• Organisatorische Schutzmaßnahmen 

(Minimierung der Beschäftigtenzahl, Hygiene, 
Warnzeichen etc.)

• Persönliche Schutzausrüstung
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Ähnliche Vorschriften Polen-Deutschland 

• Anzeige der Asbestarbeiten (Adressaten aber 
unterschiedlich)

• Aufstellung eines Arbeitsplanes
• Verhinderung der Staubausbreitung

– Abschottung
– Schleusen
– Benetzung mit Wasser
– Kein Zerbrechen von Asbestprodukten
– Langsam laufende Trennmaschinen
– Verpackung des Abfalls und Kennzeichnung
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Unterschiedliche Regelungen Polen-Deutschland

Strategie zum Entfernen von Asbest im Bestand

Polen Deutschland

Förderung des Ausbaus durch 
ein nationales Programm bis 
2032

Keine direkte Förderung oder 
Pflicht zum Ausbau

(Überschichtung als 
Schutzmaßnahme erlaubt)

Sogenanntes „Passives 
Sanierungsgebot“, d.h. keine 
Überschichtung von 
Asbestzementverkleidungen.
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Odmienne regulacje w Polsce i w Niemczech

Kursy szkoleniowe do nabycia uprawnień 

Polska Niemcy

Czas trwania: minimalny czas 
szkolenia 5,5 h
(uzupełnione przez inne 
szkolenia w zakresie bhp)

Czas trwania: co najmniej 14h

Egzamin przed komisją 
powołaną przez organizatora 
szkolenia - szkolenie okresowe 
bhp.

Egzamin z udziałem
przedstawiciela urzędu.

Praktyczny instruktaż
przeprowadzany przez osoby
kierujące pracownikami.

Praktyczne demonstracje
(śluzy, itp.)
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Odmienne regulacje w Polsce i w Niemczech

Azbest aktualnie użytkowany
Polska Niemcy
Właściciel budynku zawierającego 
azbest kontroluje regularnie stan 
wyrobów zawierających azbest.

Wyjątek: budynki jednorodzinne, 
gospodarstwa rolne, domki 
letniskowe.

Ocena stanu tylko w przypadku 
występowania słabo związanego 
azbestu.

Wynik: usunięcie lub 
zabezpieczenie oraz ponowna 
ocena po upływie określonego 
czasu (1–5 lat).

Wynik: wymagana niezwłoczna 
naprawa lub kolejna kontrola w 
średnio- lub długookresowej
perspektywie czasowej.

Rozporządzenie REACH Załącznik XVII pkt. 6 „Azbest“: Zakaz 
produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania („Koniec okresu 
eksploatacji“)
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Odmienne regulacje w Polsce i w Niemczech

Słabo związany azbest

Polska Niemcy

Rzadko stosowany Często stosowany

Brak konieczności uzyskania
specjalnych zezwoleń.

Przedsiębiorstwa 
przeprowadzające prace muszą 
uzyskać certyfikację przez 
właściwy urząd ds. 
bezpieczeństwa pracy.

(Powlekanie słabo związanego 
azbestu jest dopuszczalne -
prawo budowlane)
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Odmienne regulacje w Polsce i w Niemczech

Wartości graniczne

Polska Niemcy

NDS – najwyższe dopuszczalne 
stężenie: 
0,1 włókna/cm3

Stężenie tolerowane: 
100.000 włókien/m³

Stężenie akceptowalne: 
10.000 włókien/m³
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Odmienne regulacje w Polsce i w Niemczech

Pozostałe kwestie cz. I

Polska Niemcy

Zawierające azbest odpady są
uważane za niebezpieczne, 
niezależnie od ilościowego
udziału włókien azbestu.

Odpady uznawane są za 
niebezpieczne, jeżeli zawierają
ponad 0,1 % azbestu (w
odniesieniu do wagi).

Środki ochrony indywidualnej 
są niezbędne bez względu na 
ilość włókien (prace z użyciem 
metod niskoemisyjnych nie są
ustawowo zdefiniowane)

Prace z użyciem metod 
niskoemisyjnych (< 10.000 
włókien/m³): rezygnacja ze 
środków ochrony 
indywidualnej, itp.
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Odmienne regulacje w Polsce i w Niemczech

Pozostałe kwestie cz. II

Polska Niemcy

Po usunięciu wyrobów 
zawierających słabo związany 
azbest lub wyrobów 
zawierających krokidolit
konieczne jest potwierdzenie 
jakości powietrza przez 
akredytowane laboratorium. 

Pomiary stężenia włókien po
pracach naprawczych ze słabo 
związanym azbestem zgodnie z 
dyrektywą azbestową. Wartość, 
której należy przestrzegać: 500 
włókien/m³

Choroby zawodowe: pokrycie
kosztów przez państwo

Choroby zawodowe: pokrycie 
kosztów przez ubezpieczenie z 
tytułu wypadków przy pracy 
(po skutecznym uznaniu jako 
choroby zawodowej)
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Podsumowanie na bazie aktualnego stanu prac

• Polskie firmy powinny posiadać uprawnienia 
zgodne z TRGS 519 dla przeprowadzania w 
Niemczech prac z azbestem (brak równoważności 
uprawnień).

• Wskazówka: z TRGS 519 w wersji polskojęzycznej
można zapoznać się stronie BAuA. 
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Dziękujemy za 
uwagę !
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