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Ogólnopolska kampania informacyjno
-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest
LIFE10 INF/PL/678 RAPORT LAIKA

METRYCZKA PROJEKTU
 ■ Termin złożenia wniosku: 2010 r.
 ■ Tytuł projektu: Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna 

na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
 ■ Akronim projektu: Kampania antyazbestowa
 ■ Nr projektu: LIFE10 INF/PL/0678
 ■ Czas trwania: 3 lata (2012-2014)
 ■ Benefi cjent: Federacja Zielonych GAJA
 ■ Budżet projektu: 926.233 €
 ■ Instytucje fi nansujące i wspierające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Instrument Finansowy LIFE+ UE, Ministerstwo Gospodarki RP

CELE PROJEKTU
Ogólnym celem projektu było wsparcie procesu usuwania azbestu w Polsce poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz mo-
nitoring gminnych programów usuwania azbestu. 

Cele szczegółowe projektu obejmowały: 
 ■ wzmocnienie świadomości instytucji i obywateli n.t. szkodliwości azbestu i konieczności jego usuwania w sposób zgodny z 

prawem  i bezpieczny dla zdrowia,
 ■ zwiększenie indywidualnego zaangażowania instytucji i obywateli w rozwiązywanie problemu usuwania azbestu, 
 ■ promowanie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, 
 ■ wsparcie samorządów gminnych w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z ograniczaniem azbestu w środowisku, 
 ■ promocja „dobrych praktyk” w zakresie usuwania azbestu

 ■ promowanie sposobów i źródeł pozyskiwania środków na usuwanie azbestu.

GŁÓWNI ODBIORCY PROJEKTU
 ■ 2479 gmin w Polsce (100%)
 ■ 1,5 mln obywateli RP – właścicieli i użytkowników wyrobów azbestowych
 ■ zarządcy nieruchomości (1000 podmiotów)
 ■ instytucje fi nansowe (banki, fundusze ochrony środowiska)

Federacja Zielonych GAJA z siedzibą w Szczecinie jest stowarzysze-
niem działającym od 1993 roku na polu ekologii i ochrony środowi-
ska. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Od 2008 
roku realizujemy projekty wspierające usuwanie azbestu w Polsce. 
Efektem tych projektów jest duża wiedza merytoryczna oraz doro-
bek w postaci publikacji, raportów, opracowań, materiałów eduka-
cyjnych: wydaliśmy poradnik w formie broszury, wyprodukowali-
śmy fi lm edukacyjny, publikowaliśmy artykuły w prasie lokalnej, w 
prasie specjalistycznej, w internecie, braliśmy udział w audycjach 
telewizyjnych, radiowych, byliśmy uczestnikami dyskusji na temat 
azbestu w programach telewizyjnych. 

Federacja Zielonych GAJA była organizatorem trzech ogólno-
polskich konferencji w przedmiotowym zakresie (2008 r., 2010 
r. oraz 2014 r.). Obecnie ściśle współpracujemy z gminami, po-
wiatami, urzędami marszałkowskimi oraz Głównym Koordyna-
torem krajowego „Programu”, jak również z przedsiębiorcami, 
specjalistami i naukowcami zajmującymi się problematyką 
azbestu oraz unieszkodliwianiem wyrobów i odpadów zawiera-
jących azbest. Prowadzimy stały monitoring realizacji gminnych 
programów usuwania azbestu, którego wyniki raportujemy 
w internecie oraz w formie wydawnictw. Federacja Zielonych 
GAJA traktuje temat azbestu, jako element swojej stałej działal-
ności i w przyszłości zamierza nadal angażować się w „projekty 
azbestowe”. 
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TŁO PROJEKTU
Azbest jest włóknistym minerałem naturalnie występującym 
w przyrodzie o wyjątkowych właściwościach fizycznych i me-
chanicznych tj.: dźwiękochłonność, elastyczność, odporność 
na wysokie i niskie temperatury, obojętność na kwasy i sub-
stancje żrące, wytrzymałość. Posiadane zalety zadecydowały o 
masowym wykorzystywaniu azbestu w polskim przemyśle w II 
połowie XX wieku, głównie w budownictwie. 

W połowie lat 80 okazało się, że wyroby azbestowe stanowią za-
grożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia człowieka. Włókna 
azbestu mają tendencję do wielokrotnego rozwarstwiania się 
– są dziesiątki, a nawet setki razy cieńsze od ludzkiego włosa. 
Po przedostaniu się z wdychanym powietrzem do płuc, zostają 
najczęściej wydalone przez organizm. Jednakże istnieją takie 
włókna azbestu (włókna respirabilne), których organizm nie 
potrafi się pozbyć. Takie włókna nagromadzone w tkance płuc-
nej w ciągu całego życia, mogą powodować zmiany chorobowe, 
nie wyłączając nowotworów. Zagrożenie ze strony azbestu jest 
przez ludzi bagatelizowana ze względu na mikroskopijną wiel-
kość włókien (niewidoczne „gołym okiem”) oraz długotrwały i 
utajony rozwój choroby. Przez długi okres czasu choroba może 
się nie ujawniać -  pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać 
po dwudziestu, a nawet czterdziestu latach od pierwszego kon-
taktu z pyłem azbestowym.  

POKA
W 2002 roku rząd RP przyjął „Program usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 
(przemianowany na „Program Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu na lata 2009 - 2032” tzw. POKA).  Zgodnie z założeniami 
POKA Polska ma być wolna od wyrobów azbestowych do roku 

2032. W Programie określone zostały warunki, jakie powinny 
być spełnione, aby Polska uporała się z problemem azbestu 
do tego czasu. Istotna rola w realizacji krajowego „Programu” 
przypadła gminom oraz właścicielom i zarządcom nieruchomo-
ści. Nałożone na nie obowiązki, a ściśle mówiąc realizacja tych 
obowiązków, mają doprowadzić do wyeliminowania azbestu 
ze środowiska.  „Program” zobowiązał gminy do utworzenia 
gminnych programów usuwania azbestu oraz do inwentaryza-
cji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie 
gminy. Gminne programy powinny zostać utworzone już w 
2006 roku. Pierwsze inwentaryzacje winny być przeprowadzo-
ne jeszcze wcześniej. Dodatkowo rokrocznie powinny być one 
aktualizowane. Tak się jednak nie dzieje – głównie ze względu 
na wielość tematów, jakimi zajmują się urzędnicy gminni poza 
problematyką azbestu oraz wysokie koszty wymiany wyrobów 
azbestowych na bezpieczne.

Problemów i zaniedbań, będących przyczyną  zbyt wolnego 
tempa usuwania azbestu w Polsce jest znacznie więcej: brak 
gminnych programów usuwania azbestu, fragmentaryczne 
inwentaryzacje, bierność zarządców i właścicieli nieruchomo-
ści w zakresie obowiązku składania informacji o posiadanych 
wyrobach azbestowych, bierność gmin w zakresie realizacji 
programów usuwania azbestu,  brak aktywności w zakresie po-
zyskiwania środków finansowych z zewnątrz.

Federacja Zielonych GAJA, będąca organizacją pozarządową 
zaangażowaną w usuwanie azbestu, postanowiła szerzej wes-
przeć gminy,  zarządców i właścicieli nieruchomości w wypeł-
nieniu przez nich obowiązków. Stąd pomysł na realizację ogól-
nopolskiej „Kampanii antyazbestowej” – trzyletniego projektu 
edukacyjno-informacyjnego z elementami monitoringu spo-
łecznego.
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RADA PROJEKTU
Każdy projekt fi nansowany w ramach Instrumentu LIFE+ Unii 
Europejskiej powołuje do istnienia ciało doradcze i opiniotwór-
cze w formie Rady projektu. W skład Rady powinni wchodzić 
przedstawiciele głównych odbiorców i interesariuszy projektu. 
Tak też się stało w przypadku Kampanii antyazbestowej.

Na samym początku projektu zaprosiliśmy do Rady sześciu 
przedstawicieli kluczowych interesariuszy projektu:

 ■ Głównego Koordynatora Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu w Ministerstwie Gospodarki RP,

 ■ Przewodniczącego Konwentu Prezesów Zarządów 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
– Panią Prezes WFOŚiGW w Gdańsku,

 ■ Głównego Ekologa BOŚ,
 ■ Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 ■ Przewodniczącego Związku Gmin 

Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,

 ■ przedstawiciela sektora biznesu.

Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziało 5 zaproszonych 
osób, z czego ostatecznie w spotkaniu uczestniczyły 4 osoby 

– nie licząc przedstawicieli Federacji Zielonych GAJA: Prezesa 
Stowarzyszenia i Koordynatora projektu, którzy również wcho-
dzili w skład Rady. 

Podczas każdego spotkania Rada była informowana przez Ko-
ordynatora projektu o bieżących wydarzeniach i dokonaniach. 
Podczas spotkań omawiane były problemy oraz plany na naj-
bliższy czas trwania Kampanii.

W trakcie realizacji projektu skład Rady ulegał zmianie. Z uczest-
nictwa w pracach zrezygnowała Główna Ekolog BOŚ, również 
Przewodnicząca Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW. W 
pracach rady uczestniczyli również: Jarosław Roliński – przed-
stawiciel NFOŚiGW, Piotr Sobeyko-Bejnarowicz – prawnik i 
praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, Monika 
Krasuska – Główny Specjalista w Departamencie Instrumentów 
Wsparcia  Ministerstwa Gospodarki.

Efektem pracy Rady projektu był prawidłowy i sprawny  prze-
bieg całej Kampanii.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

Strona internetowa 

Stworzenie odrębnej strony internetowej zostało zlecone 
fi rmie zewnętrznej. Strona w pełni gotowa została uruchomio-
na 1 lipca 2012 pod adresem www.bezazbestu.eu lub www.
bezazbestu.com.pl. Strona posiada również wersję w języku 
angielskim Na stronie znajduje się punkt konsultacyjny dla 
wszystkich zainteresowanych problematyką usuwania azbestu. 
Na bieżąco zamieszczane były aktualności z życia projektu oraz 
przydatne informacje dla odbiorców projektu: nowe przepisy 
prawne, ważne wydarzenia w Polsce i w Europie dotykające 
problemu azbestu, możliwości pozyskiwania środków, konkur-
sy grantoweitp. Strona ma również cechy wortalu, w którym 
można odnaleźć wiele treści o charakterze edukacyjnym.

Podjęliśmy dwa działania promujące stronę internetową: 1) 
wyprodukowaliśmy banner elektroniczny, który przekierowuje 
internautę do punktu konsultacyjnego oraz 2) dbaliśmy o po-
zycjonowanie strony. Wielokrotnie podczas trwania projektu 
zwracaliśmy się do gmin z propozycją zamieszczenia banne-
ra na ich stronach internetowych. Zamieszczenie bannera na 
stronach zadeklarowało pisemnie około 200 urzędów. Do tej 
pory banner został  zamieszczony na stronach internetowych 
107 gmin, jednego związku gmin oraz na stronach Ministerstwa 
Gospodarki (link do Punktu konsultacyjnego).

W trakcie trwania projektu stronę Kampanii odwiedziło 
niemal 45 tys. unikalnych użytkowników.

OPIS DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW

Spotkania Rady projektu miały miejsce:

27 marca 2012 r. w Warszawie,  
28 września 2012 r. w Szczecinie,
26 lutego 2013 r. w Warszawie, 
17 września 2013 r. w Warszawie,
25 marca 2014 r. we Wrocławiu,  
30 września 2014 r. w Poznaniu.
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Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny jest integralnym elementem  strony in-
ternetowej projektu. Punkt konsultacyjny daje możliwość 
wszystkim zainteresowanym zasięgnięcia nieodpłatnej porady 
eksperckiej i prawnej dotyczącej usuwania azbestu. Na czas 
trwania projektu podpisaliśmy umowę z kancelarią prawną, 
która doradzała w przedmiotowym zakresie. Po zakończeniu 
projektu Punkt konsultacyjny nadal będzie otwarty. Pytania 
mogą być przesyłane do nas za pomocą formularza elektro-
nicznego na stronie www, e-mailowo, telefonicznie, listownie 
oraz podczas spotkań osobistych. W trakcie trwania Kampanii 
udzielono 155 porad prawnych i eksperckich. Naszym założe-
niem było udzielenie minimum 108 porad. 

Punkt konsultacyjny był i jest promowany dzięki tablicy-szyldo-
wi umieszczonemu na elewacji budynku, w którym mieści się 
biuro FZ GAJA. Wyprodukowany został również banner elek-
troniczny, który przekierowuje internautę na strony www pro-
jektu – bezpośrednio do punktu konsultacyjnego. Aby poinfor-
mować odbiorców o funkcjonowaniu punktu konsultacyjnego i 
zachęcić ich do korzystania z darmowych porad zamieściliśmy 
taką informację w korespondencji prowadzonej w ramach pro-
jektu. Na każdym organizowanym seminarium czy konferencji 
promowaliśmy Punkt konsultacyjny i zachęcaliśmy uczestni-
ków do korzystania z niego.

Biuletyny projektu

Na zakończenie każdego roku trwania projektu wydawany był 
Biuletyn projektu, w którym relacjonowane były najważniejsze 
bieżące wydarzenia, ciekawe artykuły oraz publikowane były 
wyniki monitoringu realizowanego w danym roku (monitoring 
realizacji gminnych programów usuwania azbestu został opisa-
ny w dalszej części niniejszego Raportu). 

Łącznie wydane zostały trzy edycje biuletynu: 2012, 2013/2014 
oraz 2014.

Nakład każdego wydawnictwa wynosił po 2500 egz. Każdora-
zowo organizowaliśmy wysyłkę biuletynów do wszystkich urzę-
dów gmin w Polsce.

Pakiety edukacyjne

W ramach Kampanii wyprodukowaliśmy i rozprowadziliśmy 
750 tys. pakietów edukacyjno-informacyjnych, składających się 
z poradnika w formie broszury oraz z fi lmu edukacyjnego na 
DVD. Początkowo planowaliśmy nakład pakietów w wysokości 
625 tys. sztuk, jednak dzięki oszczędnościom, które się pojawi-
ły w projekcie, możliwa była produkcja dodatkowych 125 tys. 
pakietów. 

Materiały zostały opracowane z myślą o edukacji właścicieli i 
zarządców nieruchomości z azbestem. Zawierają one najważ-
niejsze i najbardziej przydatne informacje przekazane w sposób 
prosty i zrozumiały. Dystrybucja pakietów odbywała się dzięki 
pomocy urzędników, odpowiedzialnych za ochronę środowiska 
w gminach. Udział gmin w przekazywaniu pakietów mieszkań-
com wpisuje się w działalność edukacyjną gmin, dlatego dystry-
bucja przebiegła bardzo sprawnie.

Produkcja, magazynowanie i dystrybucja tak dużej ilości mate-
riałów była dla nas nie lada wyzwaniem – zarówno pod wzglę-
dem organizacyjnym, jak i logistycznym. Jednak całe zadanie 
zostało zrealizowane pomyślnie i zakończyliśmy je w I połowie 
2014 roku. 

W wyniku tego działania do każdej polskiej gminy trafi ło śred-
nio 300 pakietów edukacyjnych. 
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Seminaria tematyczne w powiatach

W ramach „Kampanii antyazbestowej” Federacja Zielonych  
GAJA przeprowadziła 96 seminariów/konferencji na terenie 
całej Polski – po 6 seminariów w każdym województwie.  

Przy realizacji seminariów na stałe współpracowaliśmy z 
trzema wykładowcami- prelegentami. Byli to:

 ■ Stanisława Szałucha – ekspert z ramienia Ministerstwa Go-
spodarki RP – prezentująca wykład „Program Oczyszczania 
Kraju z Azbestu 2009-2032, obowiązujące prawo w zakresie 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest oraz problematyka zdrowotna”

 ■ Wojciech Górka – z wykładem” Obsługa Bazy azbestowej” 
 ■ Piotr Sobeyko-Bejnarowicz – prawnik, praktyk w zakresie 

zarządzania nieruchomościami – wykład „Zarządzanie nieru-
chomością z azbestem”

Dodatkowo w każdym województwie, w którym organizowane 
były seminaria, zapraszaliśmy do przeprowadzenia prelekcji:

 ■ pracownika urzędu marszałkowskiego z wykładem „Obo-
wiązki sprawozdawcze w zakresie wyrobów zawierających 
azbest”

 ■ przedstawiciela wojewódzkiego funduszu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej z prezentacją możliwości uzyskania 
dotacji na usuwanie azbestu

 ■ w województwach lubelskim i małopolskim przedstawicieli 
Programu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy – podmiotu fi-
nansującego usuwanie azbestu na terenie tych województw,

 ■ przedstawicieli samorządów – najczęściej gmin – które 
wzorcowo realizują swoje programy usuwania azbestu.

Każdorazowo staraliśmy się o patronat Marszałka Wojewódz-
twa oraz organizowaliśmy konferencje prasowe o charakterze 
wojewódzkim oraz lokalne briefingi prasowe.

Seminaria cieszyły się dużą popularnością zwłaszcza w woj. 
dolnośląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Prezentowały 
wysoki poziom pod względem merytorycznym oraz były atrak-
cyjne dla uczestników ze względu otrzymywane materiały edu-
kacyjne, informacyjne i  promocyjne projektu. 

Łącznie w seminariach uczestniczyło 2871 osób. W projekcie 
założyliśmy udział 2496 osób.

Ankiety wypełniane przez uczestników wysoko oceniały pro-
gram oraz poziom spotkania. Największym uznaniem wśród 
odbiorców cieszyły się dwa wykłady: mgr Stanisławy Szałuchy 
n.t. „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 
oraz prezentacja dot. zarządzania nieruchomością z azbestem. 
Największa aktywność uczestników była zazwyczaj podczas 
prezentacji Bazy azbestowej oraz podczas prezentacji dotyczą-
cej pozyskiwania dotacji/dofinansowania.

Na potrzeby seminariów zaprojektowaliśmy i wyprodukowa-
liśmy interesującą wystawę tematyczną, składającą się z 10 
tablic oraz z dodatkowej tablicy informacyjnej LIFE+. Wystawa 
była atrakcyjnym uzupełnieniem przekazywanej podczas semi-
nariów wiedzy. Postaraliśmy się również o materiały edukacyj-
no-informacyjne oraz gadżety promocyjne oznaczone logoty-
pami projektu.  

W trakcie trwania Kampanii odbyło 
się 96 seminariów w całej Polsce:

- 28 seminariów w 2012 roku 
- 38 seminariów w 2013 roku 
- 30 seminariów w 2014 roku

Liczby uczestników poszczególnych seminariów w latach 
2012-2014

liczba  
uczestników

Seminaria w 2012

6 seminariów w woj. zachodniopomorskim 134

6 seminariów w woj. łódzkim 185

6 seminariów w woj. podkarpackim 189

6 seminariów w woj. lubuskim 153

4 seminaria w woj. pomorskim 109

Razem 2012 rok 770

Seminaria w 2013

2 seminaria w woj. pomorskim 93

6 seminariów w woj. lubelskim 163

6 seminariów w woj. podlaskim 145

6 seminariów w woj. dolnośląskim 217

6 seminariów w woj. małopolskim 116

6 seminariów w woj. śląskim 163

6 seminariów w woj. wielkopolskim 316

Razem 2013 rok 1213 osób

Seminaria w 2014

6 seminariów w woj. opolskim 166

6 seminariów w woj. mazowieckim 235

6 seminariów w woj. warmińsko-mazurskim 173

6 seminariów w woj. świętokrzyskim 158

6 seminariów w woj. kujawsko-pomorskim 156

Razem 2014 rok 888 osób
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Konferencja podsumowująca

W listopadzie – 24 i 25 listopada 2014 r. – przy współpracy z 
Ministerstwem Gospodarki RP - zorganizowaliśmy dwudnio-
wą konferencję podsumowującą projekt oraz dotychczasową 
realizację „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032”. Konferencja „Polska bez azbestu” została zorgani-
zowana w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki. Została 
objęta Honorowym Patronatem Wicepremiera Ministra Go-
spodarki Pana Janusza Piechocińskiego. Wicepremier Minister 
Gospodarki otworzył konferencję i wygłosił przemówienie.  

W programie konferencji znalazły się m.in.:
 ■ prezentacja „Programu Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032”: dotychczasowe 
wyniki oraz planowana aktualizacja,

 ■ perspektywy finansowania przez NFOŚiGW 
oraz fundusze wojewódzkie,

 ■ podsumowanie Kampanii antyazbestowej,
 ■ doświadczenia w zakresie usuwania 

azbestu w Europie Zachodniej,

 ■ problematyka zdrowotna,
 ■ „dobre praktyki” w zakresie inwentaryzacji 

wyrobów azbestowych oraz realizacji 
gminnego programu usuwania azbestu,

 ■ zarządzanie nieruchomością z azbestem,
 ■ Baza Azbestowa wraz z transponowaniem danych do 

Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej.

Wszystkie prezentacje wykładowców oraz ich wystąpie-
nia video są dostępne na stronie internetowej Kampanii  
www.bezazbestu.eu/multimedia

Zaproszonych zostało około 3000 osób: wszyscy urzędni-
cy gminni odpowiedzialni za wdrażanie programu usuwania 
azbestu w swojej gminie, przedstawiciele urzędów marszał-
kowskich, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, firm i podmiotów zarejestrowanych w 
Bazie Azbestowej. 

W konferencji uczestniczyło 230 osób. 

Aktywność medialna

Na początku 2012 roku zorganizowaliśmy konferencję prasową 
inaugurującą projekt. Konferencja miała miejsce w Warszawie 
w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Relacje z tego spotkania 
zostały wyemitowane m.in. w audycji popołudniowej ogólno-
polskiej stacji radiowej: Program 3 Polskiego Radia, w czasopi-
smach branżowych: Murator, Izolacje oraz na wielu portalach 
internetowych. 

W trakcie realizacji projektu:

Przy okazji organizacji seminariów azbestowych w każdym 
mieście wojewódzkim organizowaliśmy tematyczną konferen-
cję prasową. Łącznie zorganizowaliśmy 16 takich konferencji. 
Wielokrotnie również dziennikarze stacji ogólnopolskich oraz 
mediów lokalnych uczestniczyli w organizowanych przez nas 
briefingach prasowych przygotowywanych w miastach powia-
towych, w których odbywały się seminaria. 

Na zakończenie projektu:

Przed dwudniową konferencją podsumowującą projekt, zor-
ganizowaliśmy śniadanie prasowe, na które przybyło czterech 
dziennikarzy: m.in. z Polskiej Agencji Prasowej, Programu III 
Polskiego Radia, Programu I Polskiego Radia. Dzięki depeszy 
wyemitowanej przez PAP w wielu mediach pojawiły się infor-
macje dotyczące POKA, Kampanii antyazbestowej, konferencji 
podsumowującej projekt oraz dotyczące „tematyki azbestowej” 
w ogóle. Program III Polskiego Radia oraz Radiowa Jedynka na 
podstawie materiałów zebranych podczas śniadania prasowe-
go wyemitowały audycje oraz reportaż. 

Wszystkie doniesienia prasowe i medialne będące efektem 
zrealizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej 
kampanii: www.bezazbestu.eu/multimedia
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Proces usuwania azbestu posuwa się bardzo powoli. Jedną z 
przyczyn takiego stanu rzeczy są wysokie koszty całego przed-
sięwzięcia. 

W 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił ogólnopolski program, 
polegający na  przekazywaniu środków dla wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska, celem dotowania jednostek 
samorządu terytorialnego i obywateli. Program NFOŚiGW, 
który stale i aktywnie promowaliśmy w ramach Kampanii an-
tyazbestowej, przyczynił się do częściowej poprawy sytuacji. 
Nie wpłynęło to jednak w sposób znaczący na przyspieszenie 
procesu usuwania azbestu w Polsce. 

Największą przeszkodą jest zbyt wysoki - dla przeciętnego 
użytkownika wyrobów azbestowych w Polsce - koszt zakupu i 
montażu zamienników wyrobów azbestowych, głównie pokryć 
dachowych. Podczas spotkań Rady projektu omawiano ten 
problem bardzo szczegółowo. Efektem dyskusji był pomysł 
uruchomienia ogólnopolskiego programu finansowego w 
formie kredytu z dotacją na całość zadania: demontaż + zakup 
i montaż nowych materiałów, na wzór programu finansowania 
montażu kolektorów słonecznych. W trakcie trwania Kampanii 
dwukrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami Narodowego 
Funduszu w tej sprawie, jednakże przedstawiciele Fundusz nie 
widział możliwości prawnych wprowadzenia proponowanego 
przez nas modelu finansowania.

W ramach projektu zwracaliśmy się z propozycją współpracy 
w przedmiotowym zakresie do Agencji Nieruchomości Rol-
nych, Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (PSD)oraz do przedsię-
biorstw z „branży dachowej”. Rozmowy nie przyniosły oczeki-
wanych rezultatów.  Kontakty z PSD miały na celu nakłonienie 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu firm dekarskich do uruchomie-
nia systemu rabatów, jako zachęty dla gmin i osób fizycznych 
do wymiany dachów azbestowych na nowe - bezpieczne. 

Jesienią 2013 r. przygotowaliśmy i przekazaliśmy szereg uwag 
do tworzących się Regionalnych Programów  Operacyjnych  
2014 – 2020 (RPO) następujących województw: zachodniopo-
morskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
wielkopolskiego i dolnośląskiego. Celem przekazywania uwag 
i uzupełnień było rozszerzenie zakresu planowanego dofinan-
sowania, poprzez umożliwienie uzyskania dotacji (pomocy bez-
zwrotnej) na całość zadania polegającego na wymianie pokryć 
dachowych na bezazbestowe. W Programach tych województw 
zostały wprawdzie ujęte zadania polegające na dotowaniu usu-
wania azbestu, jednakże w żadnym przypadku nasza koncepcja 
nie została zaakceptowana w proponowanym kształcie. 

Monitoring projektu odbywał się poprzez monitoring realizacji 
gminnych programów usuwania azbestu. Polegał on na corocz-
nym pozyskiwaniu aktualnych danych, jako informacji publicz-
nej dotyczącej usuwania azbestu, od wszystkich 2.479 gmin 
w Polsce. Wnioski o udzielenie takiej informacji były wysłane 
pocztą tradycyjną - listem poleconym.

W trakcie trwania projektu zrealizowaliśmy trzy edycje moni-
toringu: 
1) monitoring zrealizowany w roku 2012 obrazujący sytuację 

na koniec roku 2011
2) monitoring zrealizowany w roku 2013 obrazujący sytuację 

koniec roku 2012 i I kwartał 2013 r.
3) monitoring zrealizowany w roku 2014 obrazujący sytuację 

na koniec roku 2013 i I półrocze 2014 r.

Dane z tych trzech edycji były przez nas porównywane, celem 
określenia dynamiki zmian w zakresie postępów w realizacji 
gminnych programów usuwania azbestu. 

Prowadzenie monitoringu w konkretnej gminie oddziałuje na 
wdrażanie Programu w tej gminie. Dane zebrane ze wszystkich 
gmin, opracowane i sprowadzone do wartości statystycznych 
informują bezpośrednio i precyzyjnie o oddziaływaniu pro-
jektu. Dane porównawcze dotyczą ilości utworzonych progra-
mów usuwania azbestu przez gminy, wykonania inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych, ilości zinwentaryzowanych wyrobów, 
ilości usuniętych wyrobów azbestowych w danym roku, aktyw-
ności gminy w zakresie pozyskiwania środków na cele związane 
z usuwaniem azbestu. 

Monitoring projektu odbywał się także poprzez:
 ■ Prowadzenie pisemnego wykazu porad udzielonych 

w ramach Punktu konsultacyjnego (155 porad). 
 ■ Badanie statystyk odwiedzin strony internetowej  

www.beazabestu.eu. W ciągu 30 miesięcy od momentu 
uruchomienia serwisu stronę odwiedzono 45 tys. razy. 

DZIAŁANIA WZMACNIAJĄCE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

DZIAŁANIA MONITORINGOWE
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1) Kształtowanie postawy i wpływ na aktywność polskich 
gmin w zakresie tworzenia i  realizacji  lokalnych progra-
mów usuwania azbestu:

Dzięki monitoringowi prowadzonemu w trakcie realizacji pro-
jektu możemy obserwować wzrost liczby tworzonych i uchwa-
lanych gminnych programów usuwania azbestu.

W 2012 roku ilość gmin, deklarujących posiadanie programu  
usuwania azbestu wynosiła 1728, co stanowiło 70% wszystkich 
polskich gmin (na 2479). Aby wpłynąć na 751 gmin, które nie 
posiadały programu, Federacja Zielonych GAJA w październiku 
2012 r. wysłała do nich pisma w formie „Wniosków o zabez-
pieczenie w budżecie na rok 2013 środków na opracowanie 
gminnego programu usuwania azbestu”. Efekt wysłania tych 
Wniosków był wymierny: dane z tegorocznego monitoringu 
wskazują na to, że 180 spośród 751 gmin bez programu, przyję-
ło w ciągu roku gminny program usuwania azbestu.

2013 rok – 1908 gmin deklaruje posiadanie program usuwania 
azbestu, co stanowi 77% wszystkich polskich gmin. Na począt-
ku października do 571 urzędów gmin wysłaliśmy ponownie 
Wnioski o zabezpieczenie w budżecie na 2014 rok środków na 
opracowanie programu. Aby zwiększyć siłę naszego nacisku na 
gminę, wysłaliśmy również takie same Wnioski do przewod-
niczących rad miast/gmin, który jest organem nadrzędnym w 
stosunku do wójta, burmistrza czy prezydenta. Warto odnoto-
wać wzrost ilości gmin posiadających program usuwania azbe-
stu o 21% w stosunku do roku 2011 (stan początkowy: 1728 
gmin, stan końcowy: 2107 gmin z PUA). 

2014 rok – 2107 gmin posiadających program usuwania azbe-
stu, co stanowi 85% wszystkich gmin w Polsce. Ambicją projek-
tu było osiągniecie wskaźnika 90%.

Poprzez nasze działania staramy się, wzrost odsetek gmin po-
siadających PUA, wzrósł do poziomu 90%, a więc 2231 gmin.

W trakcie trwania Kampanii obserwujemy także wzrost ak-
tywności gmin w finansowaniu i realizacji gminnego programu 
usuwania azbestu. W 2012 roku raptem 1051 gmin angażowało 
się w finansowanie usuwania azbestu, natomiast w 2014 roku 
takich gmin było już 1654, z czego aż 214 gmin udzielało dotacji 
na usuwanie azbestu ze środków własnych. Wzrost ilości gmin 
zaangażowanych w finansowanie usuwania azbestu w 2014 r. 
stanowi 57% w stosunku do roku 2011.

Pozostałe rezultaty i efekty Kampanii antyazbestowej: 

2) Stała obecność tematyki azbestu w przestrzeni medial-
nej, dzięki cyklicznym konferencjom prasowym o zasięgu 
ogólnopolskim, wojewódzkim oraz powiatowym.

3) Promocja najlepszych praktyk w zakresie realizacji 
gminnego programu usuwania azbestu poprzez udział 
lokalnych liderów w 96 seminariach powiatowych.

4) Promocja instrumentów finansowych umożliwiających 
realizację gminnych programów usuwania azbestu.

5) Zaistnienie w przestrzeni publicznej i zasy-
gnalizowanie tematu prawidłowego zarzą-
dzania nieruchomością z azbestem.

6) Utrwalenie, uporządkowanie oraz poszerzenie wiedzy 
urzędników gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

7) Wsparcie gmin w zakresie edukacji eko-
logicznej mieszkańców poprzez:

 ■ dostarczenie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych,
 ■ ogólnodostępny punkt konsultacyjny 

udzielający pomocy eksperckiej i prawnej 
w zakresie usuwania azbestu,

 ■ wystawę edukacyjną,
 ■ otwarte seminaria tematyczne w całej Polsce.

8) Dotarcie z informacją o projekcie oraz z przekazem 
edukacyjnym Kampanii do 750 tys. właścicieli 
nieruchomości z azbestem w całej Polsce (ok. 50%), 
poprzez dystrybucję pakietów edukacyjnych.

9) Przygotowanie merytoryczne w zakresie 
problematyki azbestowej ponad 3100 osób 
w ramach zrealizowanych 96 powiatowych 
seminariów i jednej ogólnopolskiej konferencji. 

10) Ugruntowanie pozycji Federacji Zielonych GAJA, jako 
lidera z zakresu problematyki azbestowej w Polsce.

EFEKTY KAMPANII

Dynamika uchwalania gminnych PUA w latach 2012-2014 Odsetek gmin finansujących usuwanie azbestu z zasobów gminy  
oraz wśród mieszkańców w latach 2012, 2014
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