OCENA
stanu i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest
Miejsce/ obiekt/ urz dzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
..........................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urz dzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
..........................................................................
Pomieszczenie: ...........................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu

1)

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

Ilo  wyrobów (m , tony)
2

2)

Grupa / Nr

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

Wyrób - rodzaj

Ocena

Przyjta
punktacja

I.

Sposób zastosowania azbestu

1.

Powierzchnia pokryta mas natryskow z azbestem (torkret)

30

2.

Tynk zawierajcy azbest

30

3.

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
(ciar obj. < 1.000 kg/m3)

25

4.

Pozostałe wyroby z azbestem

10

II.

Rodzaj azbestu

5.

Azbest chryzotylowy

5

6.

Inny azbest (np. krokidolit)

15

III.

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

7.

Rozlu niona (naruszona) struktura włókien

30

8.

Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczajc
powłok farby zewntrznej

10

9.

Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewntrzna

0

IV.

Stan zewn trzny wyrobu z azbestem

10.

Du e uszkodzenia

30

3)

11.

Małe uszkodzenia

10

4)

12.

Brak

V.

Mo liwo

13.

Wyrób jest przedmiotem jakich  prac

0
uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
15

14.


Wyrób przez bezpo redni dostpno  nara ony na uszkodzenia
(do wysoko ci 2 m)

15.

Wyrób nara ony na uszkodzenia mechaniczne

10

16.

Wyrób nara ony na wstrzsy i drgania

10

17.

Wyrób nara ony na działanie czynników atmosferycznych (na
zewntrz obiektu)

10

18.

Wyrób znajduje si w zasigu silnych ruchów powietrza

10

10

19.

Wyrób nie jest nara ony na wpływy zewntrzne

VI.

Wykorzystanie pomieszczenia

20.
21.

Regularnie przez dzieci, młodzie  lub sportowców
Trwałe lub czste przebywanie w pomieszczeniach innych
osób

0

35
30

22.

Czasowo wykorzystywane pomieszczenie

20

23.

Rzadko wykorzystywane pomieszczenie

10

VII.

Usytuowanie wyrobu

24.

Bezpo rednio w pomieszczeniu

30

25.

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

26.

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

27.

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczeln powierzchni lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym

10

Suma punktów oceny

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

Stopie pilno ci I
(wymiana lub naprawa wymagana
bezzwłocznie)
Stopie pilno ci II
(ponowna ocena wymagana w czasie
do 1 roku)
Stopie pilno ci III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

65 i wi cej punktów
powy ej 35 do 60
punktów
do 35 punktów

UWAGA: podkre li  nale y tylko jedn  pozycj w grupie, je li
wyst pi wi cej ni  jedna, podkre li  nale y najwy sz 
punktacj. Zsumowa  ilo  punktów, ustali  ocen ko cow  i
stopie pilno ci.
.............................
Oceniaj cy nazwisko i imi

.........................
Wła ciciel / Zarz dca
.........................
Adres

data ..............
1)

2)

3)

4)

Według klasyfikacji wyrobów przyjtych w sprawozdaniu rocznym - załcznik nr 2 do rozporzdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 padziernika 2003r. w sprawie wymaga w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urzdze, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
Zgodnie z inwentaryzacj i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odno niku 1
rozporzdzenia.
Du e uszkodzenia - widoczne pknicia lub ubytki na powierzchni równej lub wikszej ni 3 %
powierzchni wyrobu.
Małe uszkodzenia - brak widocznych pkni , a ubytki na powierzchni mniejszej ni 3 % powierzchni
wyrobu.

