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O AM Trans Progres sp. z o.o.

• Firma powstała w 2002 roku

• Działalność związana z ochroną środowiska
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest – partner w zadaniach 

realizowanych przez JST, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne
- Programy, plany, inwentaryzacje – partner w zadaniach 

projektowych i doradczych realizowanych przez JST i 
przedsiębiorstwa

- Projekty badawczo – rozwojowe dla podnoszenia innowacyjności 
Wielkopolski – partner dla JST, przedsiębiorców i organizacji 

- Partner Projektu z programu Interreg CENTRAL EUROPE, pod nazwą 
CIRCE2020 – rozwój Circular Economy

- Audyty dla przedsiębiorstw recyklingowych – EuCertPlast, 
Recovinyl, EMAS, LAGA, Blue Angel – partner dla przedsiębiorców 
docierających na rynki międzynarodowe

- Zagospodarowanie odpadów przemysłowych – partner dla JST i 
przedsiębiorców



Zlecający zadania usuwania materiałów zawierających azbest

Realizujemy zadania związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest od 2002 roku:

- osoby fizyczne – głównie płyta azbestowa falista, płaska, 
PWA-3

- osoby prawne – przedsiębiorstwa – płyta azbestowa 
falista, płaska, PWA-3, maty, okładziny ścienne i 
elewacyjne, izolacje, sznury, okładziny pieców, rury

- osoby prawne – instytucje - KOWR, Lasy Państwowe, 
zakłady energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, MON –
płyta azbestowa falista, płaska, PWA-3, izolacje

- JST – gminy, powiaty, związki gminne – płyta azbestowa 
falista, płaska, PWA-3, rury



Doświadczenia z zadań realizowanych dla JST – cz.1

Inwentaryzacja i Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest
- Inwentaryzacja, Baza Azbestowa, mapa cyfrowa, Program 

usuwania azbestu – elementy niezbędne do ubiegania się 
o wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska

- Narzędzia do zarządzania stanem azbestu – dane 
wprowadzane i uaktualniane są na bieżąco, zbiór nigdy 
nie jest zamknięty, administratorzy to gminy i urzędy 
marszałkowskie

- Zadanie polega na spisie z natury, konieczna współpraca 
wszystkich szczebli JST zaangażowanych w zadanie

- Różne postawy mieszkańców – od pełnej współpracy i 
zrozumienia do nieufności i wrogości 



Doświadczenia z zadań realizowanych dla JST – cz.2

Finansowanie – budżet zadania

- Budżet zadania tworzy składa się z wielu elementów.

- Im większa elastyczność w dysponowaniu i podziale na 
poszczególne gminy tym efektywniejsze jego 
wykorzystanie.

- Nie wszystkie gminy/powiaty przewidują pomoc w 
usuwaniu azbestu dla firm.



Doświadczenia z zadań realizowanych dla JST – cz.3

Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych 
mieszkańców

- Gminy/powiaty, które przyjmują wnioski przez cały rok 
realizują zawsze cały budżet.

- Informacja do mieszkańców jest jednym z najważniejszych 
elementów wpływających na powodzenie zadania. 

- Pomoc dla mieszkańca przy kompletowaniu wniosku. 

- Jeżeli mieszkaniec nie będzie chciał usunąć azbestu to nikt 
go do tego nie zmusi.



Doświadczenia z zadań realizowanych dla JST – cz.4

Wyłonienie wykonawcy zadania.

- Zmiany na przestrzeni lat, wymagań prawnych w stosunku do 
podmiotów realizujących usługi demontażu wyrobów 
zawierających azbest.

- Jeżeli wybiera się najtańszego wykonawcę nie można oczekiwać 
wysokiej jakości usług. 

- Przy dużych zadaniach zamawiający powinien mieć wysokie 
wymagania, aby mieć pewność że wykonawca zrealizuje 
powierzony zakres we właściwy sposób. 

- Pewność gdzie azbest ostatecznie zostanie unieszkodliwiony. 

- Czy azbest powinien być transportowany na duże odległości?



Doświadczenia z zadań realizowanych dla JST – cz.4

Realizacja zadania

- Kontakt z mieszkańcem i ustalenie terminu realizacji 
zadania.

- Zgłoszenia i kontakt z państwowymi organami kontroli.

- Elastyczne podejście do mieszkańców.

- Lokalizacja spakowanego azbestu.

- Składowisko wyrobów azbestowych.



Co na przyszłość

- Bez pomocy środków z różnych źródeł, azbest z Polski nie 
zniknie.

- Rok 2032 jako data likwidacji wyrobów azbestowych w 
Polsce jest absolutnie nierealny.

- Konieczność rozbudowy składowisk odpadów azbestowych.

- Połączenie zadań związanych z usuwaniem azbestu ze 
środkami na różnego typu modernizacje obiektów.

- Działania dają efekty, azbest znika z otoczenia ale można to 
zoptymalizować.
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