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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/087 – Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontroler Oskar Zadrejko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 94907 z dnia 10.04.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego (marszałek) od 29 listopada 
2010 r.1  

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Marszałek realizował w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2015 r. zadania 
przewidziane w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
w szczególności poprzez uwzględnianie potrzeby usuwania azbestu 
w wojewódzkich planach gospodarki odpadami i programach ochrony środowiska, 
a także współpracę z samorządami powiatowymi i gminnymi. Prowadzono 
i aktualizowano bazę azbestową w zakresie wyrobów zawierających azbest na 
terenie województwa lubuskiego. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 
uczestniczyli również w „Kampanii Antyazbestowej”, informując podmioty użytkujące 
wyroby zawierające azbest, m.in. o obowiązkach sprawozdawczych w tym zakresie. 
Informacje o programie usuwania azbestu, o instrumentach finansowania 
demontażu azbestu oraz stanie prawnym w tym zakresie opublikowane zostały na 
stronie internetowej województwa lubuskiego. 

W 2006 r. opracowano Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 
Azbest dla Województwa Lubuskiego, zawierający m.in. informacje o składowisku 
odpadów azbestowych oraz plan sytuacyjny występowania wyrobów azbestowych.  

Podejmowane działania w celu ustalenia ilości wyrobów azbestowych 
występujących w obiektach należących do województwa lubuskiego, użytkowanych 
przez jednostki organizacyjne samorządu województwa, były niewystarczające. 
Osiemnaście spośród 41 zobowiązanych jednostek, nie przesłało do Marszałka 
Województwa wymaganych informacji o posiadaniu (lub nie) wyrobów 
zawierających azbest, po skierowanym przez Urząd w listopadzie 2010 r. 
powiadomieniu o ich obowiązkach w tym zakresie. Dopiero w czasie kontroli NIK 
skierowano stosowne przypomnienia. 

 
                                                      
1 Poprzednio od 21 sierpnia 2008 r. - Marcin Jabłoński. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 

Ocena ogólna2 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032  

1.1. W Urzędzie zadania marszałka oraz organów województwa, wynikające 
z ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska3, realizował 
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi (dalej Departament RŚiRW), 
którego pracownikom przyporządkowano m.in. wykonanie zadań przewidzianych 
w wojewódzkim programie usuwania azbestu. Według stanu na ostatni dzień roku 
na terenie województwa lubuskiego zinwentaryzowano następujące ilości wyrobów 
azbestowych: 
- w 2009 r. – zinwentaryzowano 611.023 kg, (os. fizyczne 4.587 kg, os. prawne 

606.436 kg), unieszkodliwiono 38.863 kg; 
- w 2010 r. – zinwentaryzowano 12.958 kg, (os. fizyczne 1.485 kg, os. prawne 

11.473 kg), unieszkodliwiono 12.958 kg; 
- w 2011 r. – zinwentaryzowano 1.324.751 kg, (os. fizyczne 409.772 kg, os. prawne 

914.979 kg), unieszkodliwiono 1.161.858 kg; 
- w 2012 r. – zinwentaryzowano 6.084.065 kg, (os. fizyczne 4.177.496 kg, 

os. prawne 1.906.569 kg), unieszkodliwiono 780.389 kg; 
- w 2013 r. – zinwentaryzowano 11.398.442 kg, (os. fizyczne 8.229.823 kg, 

os. prawne 3.168.618 kg), unieszkodliwiono 1.544.231 kg; 
- w 2014 r. –- zinwentaryzowano 9.748.620 kg, (os. fizyczne 8.654.034 kg, 

os. prawne 1.094.586 kg), unieszkodliwiono 1.943.063 kg. 
(dowód: akta kontroli, str. 4-16, 23-33) 

Marszałek uzyskał dostęp do bazy azbestowej (obecnie 
www.bazaazbestowa.gov.pl) w 2008 r. Ewidencja w bazie odbywała się 
na podstawie inwentaryzacji przekazywanych przez jednostki organizacyjne 
samorządu województwa, realizujące obowiązki określone w § 10 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest…4 oraz informacji 
przekazywanych przez gminy, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa 
informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska5.  

(dowód: akta kontroli, str. 34-93) 

1.2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania 
marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska6, informacje 
dotyczące wyrobów zawierających azbest wprowadzano do bazy azbestowej 
bezpośrednio przez wójta, burmistrza, prezydenta. Spośród 83 gmin województwa 
lubuskiego w bazie azbestowej aktywnych jest 79 gmin, przy czym jedna z gmin 
niewystępujących w bazie przekazuje marszałkowi informacje w formie papierowej.  

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

5 Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ze zm.  Poprzednio: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 
sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska –(Dz. U. Nr 175, poz. 1439). 

6 Dz. U. z 2013 r., poz. 24. 
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W okresie objętym kontrolą marszałek każdego roku informował gminy o stanie 
prawnym w zakresie wyrobów zawierających azbest, funkcjonowaniu bazy 
azbestowej oraz zwracał się o informacje w zakresie: 
- działań inwestycyjnych dot. usuwania azbestu, 
- działań pozainwestycyjnych (edukacyjnych i popularyzatorskich), 
- możliwości uzyskania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, 
- uchwalenia gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych, 
- inwentaryzacji i oceny stanu wyrobów azbestowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 95, 151-158, 264-266) 

1.3. W celu upowszechniania informacji o możliwość uzyskania dofinansowania 
zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, na stronie internetowej 
samorządu województwa (www.lubuskie.pl) wskazano dostępne instrumenty 
finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów 
azbestowych, takie jak: pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony 
środowiska (których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego), środki 
unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środki z kredytów komercyjnych 
i preferencyjnych (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu).  

(dowód: akta kontroli, str. 96-97) 

1.4. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego uwzględniono 
sprawy dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, poprzez 
odwołanie się do Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 
Zawierających Azbest (Program wojewódzki), przedstawiając charakterystykę 
wyrobów azbestowych, dane wynikające z inwentaryzacji oraz wskazując główne 
problemy w zakresie usuwania odpadów azbestowych.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 
zdefiniowano odpady zawierające azbest jako odpady niebezpieczne, a jako cel 
krótkoterminowy do końca 2016 r. wskazano sukcesywną realizację Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA lub Program krajowy). Wymienione wyżej 
działania przewidziano w POKzA (pkt 3 zadań określonych dla marszałka). 

(dowód: akta kontroli, str. 249, 253-263) 
Na terenie województwa lubuskiego zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów 
zawierających azbest7, o pojemności 40.000 m3. Według stanu na koniec 2014 r. 
zeskładowano na nim odpady o masie 23.910,761 Mg. Do wykorzystania pozostało 
9.500 m3, co pozwoli na zeskładowanie 12.825 Mg odpadów8.  
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przewidywał rozbudowę istniejącego 
składowiska do końca 2013 r. W tym celu podmiot prowadzący składowisko 
podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, jednak 
do czasu rozpoczęcia kontroli NIK rozbudowa nie została zrealizowana. W chwili 
obecnej prowadzący składowisko podejmuje działania zmierzające do jego 
rozbudowy (złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla rozbudowy składowiska). Po rozbudowie składowisko 
powiększy możliwości składowania9 o ok 34.000 m3, co pozwoli na przyjęcie 
kolejnych odpadów azbestowych o masie ok 45.900 Mg i powinno zabezpieczyć 

                                                      
7 Składowisko odpadów zawierających azbest, ul. Małyszyńska, Chrościk, 66-400 Gorzów Wlkp. 
8 Przy założeniu, że 1 m3 płyty falistej waży 1350 kg, wg www.bazaazbestowa.gov.pl. 
9 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest…”. 
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potrzeby województwa w tym zakresie (na dzień 14.05.2015 r. w województwie 
lubuskim pozostaje do unieszkodliwienia 54.604,3 Mg odpadów azbestowych)10.  

(dowód: akta kontroli, str. 104-105, 120-145) 

1.5. Program krajowy, uchwalony przez Radę Ministrów w marcu 2010 r.11, 
przewidywał m.in. opracowanie i aktualizację wojewódzkiego programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest, przy czym ww. uchwała mając charakter 
wewnętrzny obowiązywała tylko jednostki organizacyjne podległe organowi 
podejmującemu uchwałę. 
Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Województwa 
Lubuskiego opracowany został w roku 2006 przez podmiot zewnętrzny12 
i przedstawiony Zarządowi Województwa Lubuskiego w lutym 2007 r., przy czym nie 
był formalnie zatwierdzony uchwałą zarządu ani sejmiku województwa. Podstawą 
opracowania był Program krajowy, przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r.  

Koszty realizacji Programu wojewódzkiego oszacowano łącznie na kwotę 
1.197.175 tys. zł, z czego 372.407 tys. zł stanowiły koszty I etapu (2007-2012). 
Zgodnie z przewidzianą strukturą finansowania, udział samorządów stanowić miał 
w I etapie jedynie 0,07% oszacowanych kosztów realizacji Programu (największy 
udział w kosztach realizacji Programu przewidziano dla  osób fizycznych - 55% 
i pozostałych podmiotów - 42,4%). 

W Programie wojewódzkim określono m.in. cele w perspektywie krótko, średnio 
i długoterminowej, opracowano harmonogram jego realizacji wraz z kosztami 
wdrożenia. Dla samorządu wojewódzkiego przewidziano m.in.: 
- cykliczną aktualizację wojewódzkiego programu, 
- utworzenie wojewódzkiej bazy danych o lokalizacji, ilości  i stanie istniejących 

wyrobów zawierających azbest, 
- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym 

użytkowaniu, i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
- przekazywanie informacji nt. realizacji Programu wojewódzkiego - Gł. 

Koordynatorowi, 
- poszukiwanie środków finansowych ze  źródeł zewnętrznych dla wsparcia 

usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania, 
- podjęcie stosownych inicjatyw i decyzji dotyczących budowy składowisk/kwater 

dla odpadów azbestowych. 

Na podstawie danych szacunkowych ustalono, że na terenie województwa 
lubuskiego występuje 180.034 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 
156.534 Mg wyrobów zawierają budynki mieszkalne i inwentarskie. Według założeń 
Programu w latach 2007-2012 planowano usunąć 54.787 Mg wyrobów 
zawierających azbest, w latach 2013-2022 – 62.614 Mg, a w latach 2023-2032 – 
39.133 Mg. Przewidywano również rozbudowę istniejącego składowiska odpadów 
w Chróściku o 30.000 m3 oraz konieczność wybudowania nowego składowiska na 
potrzeby południowej części województwa.  

W Programie określono sposób prowadzenia monitoringu, który zakładał m.in. 
aktualizację Programu na podstawie prowadzonej przez marszałka bazy 
azbestowej. Zamieszczony również został plan sytuacyjny rozmieszczenia 
na terenie województwa wyrobów zawierających azbest. Program został 
opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. 

                                                      
10 Wg danych z bazy azbestowej dla województwa lubuskiego. 
11 Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
12 Program opracowany na podstawie umowy z dnia 16.10.2006 r., zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a ARCADIS 
Ekokonrem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Koszt sporządzenia Programu wyniósł 26.230 zł. 
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Nie aktualizowano Programu wojewódzkiego od czasu jego opracowania w 2006 r., 
a wykazane w nim dane stanowiły wartości szacunkowe, niezweryfikowane podczas 
inwentaryzacji13.  

(dowód: akta kontroli, str. 98-119, 226, 249) 

Dyrektor Departamentu RŚiRW W. Kozieja zadeklarował, iż podjęte zostaną 
działania w celu opracowania nowego dokumentu, ale dopiero w momencie 
pozyskania pełnej informacji z gmin o występowaniu wyrobów azbestowych 
sporządzonych na podstawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 
Z uwagi na niepełną inwentaryzację wyrobów azbestowych w poszczególnych 
gminach województwa w opracowanej aktualizacji nadal byłyby podane dane 
szacunkowe w zakresie ilości azbestu, zamiast danych wynikających ze spisu 
z natury. Zakładano zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009-2032, że do 2012 r. zostanie zakończona przez gminy rzetelna 
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Natomiast aktualizacja danych 
w zakresie występowania wyrobów zawierających azbest  w miarę pozyskiwania 
informacji z gmin jest na bieżąco dokonywana, zgodnie bowiem z obowiązującymi 
przepisami marszałek województwa gromadzi informacje o ilości, rodzaju 
i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem 
narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl. Mając na uwadze, że dane 
dotyczące wyrobów azbestowych, w związku z przeprowadzaną przez gminy 
inwentaryzacją, co roku się zmieniają, należałoby aktualizować dokument właściwie 
co roku. Wymaga to jednak wydatkowania dodatkowych środków publicznych, 
a efekt tych działań nie byłby w pełni satysfakcjonujący.  
Nie dokonano też z podobnych przyczyn oceny realizacji harmonogramu ”Programu 
wojewódzkiego” po zakończeniu I okresu (lata 2007-2012). Zostanie to ujęte 
w aktualizacji dokumentu.  

(dowód: akta kontroli, str. 226) 

1.6. Marszałek corocznie przekazywał Ministrowi Gospodarki sprawozdania 
z realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu zawierające m.in. informacje o: 
- ilości i rodzaju usuniętych wyrobów zawierających azbest, 
- ilości składowanych odpadów azbestowych, 
- istniejącym składowisku odpadów, stopniu wypełnienia składowiska, powierzchni 

przeznaczonej do składowania i planach rozbudowy, 
- liczbie przedsiębiorstw uprawnionych do usuwania wyrobów zawierających azbest, 
- działaniach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

usuwania azbestu, 
- działaniach edukacyjnych, 
- instrumentach wsparcia finansowego przy usuwaniu azbestu. 

Przykładowo w sprawozdaniu za rok 2013 i 2014 marszałek wykazał m.in.: 
- 59.587,7 Mg zinwentaryzowanych i 6.679,2 Mg zutylizowanych odpadów 

azbestowych, 
-  4.990,9 Mg odpadów składowanych w 2013 r. na jedynym składowisku odpadów 

azbestowych dla województwa lubuskiego, którego stopień wypełnienia w 2013 r, 
wyniósł 92,7%, 

- działania podejmowane przez gminy (akcje edukacyjno-informacyjne, 
ogłoszenia, konkursy, współpraca z Federacją Zielonych GAJA), 

- ogólną informację o dofinansowaniu przez WFOŚiGW kosztów demontażu 
odpadów azbestowych w ramach działań podejmowanych przez gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 163-177) 

                                                      
13 Nie sporządzano również analizy kosztów realizacji Programu wojewódzkiego. 
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1.7. Marszałek realizował zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu, określone w punktach 1-3, 5-6 i 8-9, tj.: 
- współpracował z Głównym Koordynatorem Programu m.in. poprzez uczestnictwo 

w corocznych spotkaniach Rady Programowej w Ministerstwie Gospodarki, 
- gromadził informację o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest,  
- prowadził bazę danych o wyrobach zawierających azbest znajdujących się 

na terenie województwa, 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest zostało uwzględnione w Planie 

Gospodarki Odpadami oraz Programie Ochrony Środowiska w zakresie lokalizacji 
składowisk odpadów, 

- prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, poprzez 
m.in. udział w cyklu seminariów pt. „Kampania Azbestowa”, skierowanych do 
samorządów i osób fizycznych, 

- lokalnym mediom (Gazeta Lubuska) przekazywano informacje w zakresie 
usuwania azbestu, 

- każdego roku kierowano pismo do gmin (w 2010 r. również do powiatów) 
z przypomnieniem o obowiązku przedkładania Marszałkowi informacji 
o występowaniu wyrobów zawierających azbest i aktualizacji bazy azbestowej oraz 
o przedstawieniu działań gminy w zakresie usuwania azbestu, 

- Program wojewódzki, opracowany w 2006 r., zawierał plan sytuacyjny 
rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest, który 
prezentował w układzie powiatowym ilość wyrobów zawierających azbest oraz 
wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest. Zdefiniowano również 
rejony o najmniejszym i największym zagrożeniu azbestem na podstawie 
przyjętego wskaźnika nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (Mg/km2) . 

Urząd nie podejmował współpracy na szczeblu wojewódzkim z organami 
kontrolnymi takimi jak inspekcje: sanitarna, pracy, nadzoru budowlanego czy 
ochrony środowiska. Odnosząc się do braku współpracy z inspekcjami kontrolnymi, 
z-ca Dyrektora Departamentu J. Tonder wyjaśnił, że w jego ocenie, dotychczas nie 
wystąpiła taka potrzeba. 

(dowód: akta kontroli, str. 34-49, 101-103, 147-222, 249, 267-272) 

1.8. W POKzA przyjęto, że w okresie 2009-2012 unieszkodliwionych zostanie 
ok. 28% wyrobów zawierających azbest. W Programie wojewódzkim z 2006 r. 
przewidziano do usunięcia w I etapie (do końca 2012 r.) wyroby azbestowe w ilości 
54.788 Mg (30%), przy szacunkowej ilości wyrobów zawierającej azbest 
na poziomie 180.036 Mg. 
W sprawozdaniu za rok 2012 wykazano 42.105,5 Mg wyrobów zawierających 
azbest i usunięcie 1.847 Mg wyrobów (4,4%).  
Według stanu na 14.05.2015 r. w województwie lubuskim zinwentaryzowano razem 
60.375,3 Mg wyrobów azbestowych, unieszkodliwiono 5.771 Mg (9,5%), a pozostało 
do unieszkodliwienia 54.604,3 Mg wyrobów zawierających azbest.  
Pomimo wyraźnego wzrostu liczby unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest w każdym roku14, nie osiągnięto na koniec 2012 r. wskaźników założonych 
w programach wojewódzkim i krajowym (28% i 30%). 

(dowód: akta kontroli, str. 36, 101, 107, 169-171) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                      
14 W okresie 2009-2014 unieszkodliwiono każdego roku odpowiednio: 38,9 Mg; 12,9 Mg; 1.161,8 Mg; 780,4 Mg; 1.544,2 Mg; 
1.943,1 Mg. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

8 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań przewidzianych 
w POKzA na lata 2009-2032, w szczególności: prowadzenie i aktualizację bazy 
azbestowej, udział pracowników Urzędu w „Kampanii Antyazbestowej”, 
uwzględnienie usuwania azbestu w wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
i programach ochrony środowiska, współpracę z samorządami powiatowymi 
i gminnymi, umieszczenie informacji o programie usuwania azbestu oraz 
o instrumentach finansowania demontażu azbestu na stronie internetowej 
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.  

Mając na uwadze zadania określone w POKzA oraz Programie wojewódzkim, 
zasadnym jest dokonanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 
Zawierających Azbest dla województwa lubuskiego, po uzyskaniu pełnej informacji z 
gmin o występowaniu wyrobów azbestowych. W ocenie NIK, procentowy poziom 
unieszkodliwionych wyrobów azbestowych (nie osiągnięto założeń krajowych ani 
wojewódzkich), stanowi zagrożenie terminowej i pełnej realizacji Programu 
krajowego. 

 

2. Obowiązki właściciela/użytkownika wieczystego/ 
zarządcy nieruchomości, w zakresie posiadanych 
wyrobów zawierających azbest  

2.1. Urząd Marszałkowski bezpośrednio nie użytkował nieruchomości 
zawierających wyroby azbestowe. 
Według danych Urzędu, 10 spośród 41 jednostek organizacyjnych samorządu 
województwa lubuskiego, użytkowało nieruchomości zawierające wyroby azbestowe 
o łącznej masie 67,4 Mg15. W 6 przypadkach azbest występował w pokryciu 
dachowym (płyty faliste cementowo-azbestowe o łącznej powierzchni 2.332,95 m2), 
w 3 przypadkach azbest zawierały płytki pcv (łącznie 3.322,7 m2), w jednym obiekcie 
występował w izolacji przeciwpożarowej jako koc azbestowy wewnątrz stropów 
(2.059,9 m2). Wszystkie jednostki posiadały uprawnienia właściciela w stosunku do 
użytkowanych budynków lub były uprawnione do korzystania z budynków 
i zobowiązane do dbałości o ich prawidłowy stan techniczny. 

W celu zapewnienia realizacji założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032”, w tym zinwentaryzowania ilości wyrobów azbestowych 
występujących w podległych jednostkach marszałek województwa poinformował 
w 2010 r. te podmioty16 m.in. o: 
- jego głównych założeniach, 
- umieszczonym na stronie internetowej Urzędu programie usuwania azbestu dla 

województwa lubuskiego, 
- obowiązku dokonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest oraz o obowiązku sporządzenia inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest. 

W odpowiedzi 9 podmiotów potwierdziło użytkowanie obiektów zawierających 
azbest, 14 jednostek przekazało odpowiedź negatywną, a 18 jednostek nie 
przekazało żadnej odpowiedzi. Coroczną informację o wyrobach zawierających 
azbest przekazywały 4 jednostki organizacyjne. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK 
marszałek nie zwracał się ponownie o informacje dotyczące wyrobów zawierających 
azbest do podmiotów, od których nie otrzymał odpowiedzi. Nie egzekwował również 

                                                      
15 Stan na koniec 2014r. 
16 Pismo z 16.11.2010 r. 
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rocznych informacji o wyrobach zawierających azbest, o których mowa w § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest. Wyroby azbestowe występujące 
w obiektach użytkowanych przez jednostki organizacyjne województwa lubuskiego, 
o których wiedzę miał Urząd Marszałkowski, zostały ujęte w bazie azbestowej.  

(dowód: akta kontroli, str. 50-52, 56-94, 179-180) 
W trakcie kontroli NIK ustalono, że dwa podmioty17, które nie przekazały do Urzędu 
odpowiedzi na ww. pismo z 2010 r., użytkują obiekty zawierające wyroby azbestowe 
(płyty cementowo-azbestowe o powierzchni 27,8 m2, płyty osłonowe elewacyjne 
o powierzchni 420 m2 oraz wewnętrzne ścianki działowe o powierzchni 490 m2). 
Wymienione wyroby azbestowe nie zostały zinwentaryzowane i wpisane do bazy 
azbestowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 183-185, 190-191) 
W dniu 21.05.2015 r., tj. w toku kontroli NIK, Departament RŚiRW, działając 
z upoważnienia Marszałka, przesłał do jednostek organizacyjnych województwa 
pismo z przypomnieniem o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

(dowód: akta kontroli, str. 181-182) 

2.2. Wyroby zawierające azbest, występujące w obiektach, których 
właścicielem/zarządzającym/wieczystym użytkownikiem jest województwo lubuskie, 
otrzymały III stopień pilności i nie wymagały natychmiastowego usunięcia. W 2014 r. 
dwie wojewódzkie jednostki organizacyjne18 usunęły z użytkowanych obiektów płyty 
cementowo-azbestowe o łącznej powierzchni 1.052 m2 i masie 11,6 Mg (15% 
wyrobów znajdujących się w obiektach). Jednakże do czasu kontroli NIK Urząd nie 
posiadał informacji o sposobie unieszkodliwienia wyrobów azbestowych19.  

(dowód: akta kontroli, str. 56, 275-277) 

2.3. Oględziny obiektów zawierających wyroby azbestowe, przeprowadzone 
w 7 jednostkach wojewódzkich (płyty faliste cementowo-azbestowe w 6 jednostkach, 
koc azbestowy przeciwpożarowy w 1 jednostce), potwierdziły występowanie 
wyrobów w ilości zgodnej z wykazaną w bazie azbestowej. Płyty stanowiące 
pokrycie dachowe zachowywały ścisłą strukturę włókien z miejscowymi niewielkimi 
uszkodzeniami lub ubytkami, nie zostały pokryte warstwą zabezpieczającą, 
położone były na obiektach o charakterze gospodarczym, wykorzystywanych 
nieregularnie. Jedynie obiekty w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku 
i Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie były regularnie 
użytkowane (budynek mieszkalny i zakład produkcyjny). 
Koc azbestowy przeciwpożarowy, zastosowany w budynku Muzeum Lubuskiego 
w Gorzowie Wlkp. został zaizolowany folia aluminiową i znajduje się wewnątrz 
stropów, co uniemożliwia emisję włókien azbestu. 

(dowód: akta kontroli, str. 204-212) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Departament RŚiRW nie dochował należytej staranności w celu ustalenia 
występowania wyrobów azbestowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
samorządu województwa lubuskiego. Pismem z dnia 16 listopada 2010 r. Dyrektor 
                                                      
17 Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Lubuski Teatr w Zielonej Górze. 
18 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku i Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie. 
19 W trakcie oględzin ustalono, że demontażu płyt dokonały wyspecjalizowane podmioty a odpady przewieziono na właściwe 
składowisko odpadów azbestowych. Jedna z jednostek planuje w 2015 r., w ramach gminnego programu usuwania azbestu, 
unieszkodliwienie wszystkich wyrobów azbestowych występujących na użytkowanych obiektach (90 m2 płyt falistych o masie 
1 Mg). 
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Departamentu poinformował jednostki organizacyjne województwa lubuskiego 
o obowiązku sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest oraz o obowiązku przekazywania Marszałkowi 
corocznej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, o którym mowa w § 10 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest20. 
Informację w wymaganym zakresie przekazały 23 z 41 jednostek organizacyjnych 
samorządu województwa lubuskiego. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK 
Departament RŚiRW nie podejmował działań w celu ustalenia występowania 
wyrobów azbestowych w 18 podmiotach, które nie przekazały ww. informacji. 
Ponadto nie egzekwowano od 5 podmiotów (które potwierdziły występowanie 
wyrobów zawierających azbest) realizacji obowiązku przekazywania informacji 
o corocznej inwentaryzacji tych wyrobów.  
W trakcie kontroli NIK ustalono że 2 podmioty, z 18 niezweryfikowanych, użytkują 
obiekty zawierające wyroby azbestowe (płyty cementowo-azbestowe o powierzchni 
27,8 m2, płyty osłonowe elewacyjne o powierzchni 420 m2 oraz wewnętrzne ścianki 
działowe o powierzchni 490 m2). Dane o ww. wyrobach zawierających azbest nie 
zostały wprowadzone do bazy azbestowej. Na skutek braku działań zmierzających 
do ustalenia faktycznej ilości wyrobów zawierających azbest, Marszałek 
Województwa Lubuskiego nie posiadał rzetelnych informacji o ilości wyrobów 
azbestowych na terenie województwa lubuskiego. Obowiązek prowadzenia przez 
marszałka województwa bazy azbestowej wynika z § 2 rozporządzenia Ministra 
środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest21. Zadanie 
gromadzenia przez urząd marszałkowski informacji o ilości, rodzaju i miejscach 
występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie tych informacji 
do głównego koordynatora przewidziane zostało również w POKzA. 

(dowód: akta kontroli, str. 50-52, 179-180, 183-191) 
 
Dyrektor Departamentu RŚiRW wyjaśnił, że  działalnością Urzędu dotyczącą 
azbestu i prowadzeniem bazy azbestowej zajmuje się tylko jedna osoba, która 
w zakresie swoich obowiązków wykonuje również inne zadania związane 
z gospodarką odpadami. Duża ilość zadań, w tym większość terminowych oraz fakt, 
że w lipcu 2012 roku nastąpiła zmiana osoby prowadzącej bazę azbestową 
i zajmującej się tym tematem, przyczyniła się do przeoczenia braków informacji od 
jednostek organizacyjnych samorządu województwa lubuskiego.  
Dyrektor wskazał również, że pismem z dnia 21 maja 2015 r. (zn. 
DW.II.7242.2.52.2015) przypomniał jednostkom organizacyjnym samorządu 
województwa lubuskiego o obowiązkach w zakresie sprawozdawczości 
i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  

(dowód: akta kontroli, str. 228) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działania Urzędu w badanym obszarze. 
 
Ponieważ Urząd nie użytkował obiektów zawierających wyroby azbestowe 
odstąpiono od oceny Urzędu jako użytkownika.  

                                                      
20 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
21 Dz. U. z 2013 r., poz. 25. 
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IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli22, wnosi o ustalenie stanu faktycznego w zakresie 
występowania wyrobów zawierających azbest w obiektach użytkowanych przez 
wszystkie jednostki organizacyjne samorządu województwa lubuskiego oraz 
o aktualizację w tym zakresie bazy azbestowej. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie  wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Zielona Góra, dnia 3 lipca 2015 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Wicedyrektor 
Włodzimierz Stobrawa  Oskar Zadrejko 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

                                                      
22 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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