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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

ustawa o zarządzaniu 
kryzysowym

ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

ustawa o działach 
administracji rządowej

ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 888)

ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)

ustawa o ochronie 
osób i mienia

ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, ze zm.)

ustawa  
o powszechnym 

obowiązku obrony

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.)

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 524)

ustawa  
o samorządzie 

gminnym

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.)

ustawa  
Prawo wodne

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.)

rozporządzenie  
w sprawie SOCK

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
(Dz. U. Nr 96, poz. 850)

rozporządzenie  
w sprawie planowania

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych  
w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji 
rządowej i organy samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 152, poz. 1599, ze zm.)

rozporządzenie  
w sprawie NPOIK

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010  r. w  sprawie  
Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
(Dz. U. Nr 83, poz. 541)

rozporządzenie  
Rady Ministrów  

w sprawie planów 
ochrony IK

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów 
ochrony infrastruktury krytycznej 
(Dz. U. Nr 83, poz. 542)

rozporządzenie  
w sprawie Raportu 

o zagrożeniach 
bezpieczeństwa 

narodowego

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie  
Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. Nr 83, poz. 540)

rozporządzenie  
w sprawie wzorów 

tablic informacyjnych

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów 
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
(Dz. U. Nr 136, poz. 1457, ze zm.)



zarządzenie MGPiB  
nr 2/95

zarządzenie nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
z dnia 21 września 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych  
(M.P. Nr 59, poz. 663) – nieobowiązujące

wytyczne SOCK  
w sprawie planów

wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
(http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock)

wytyczne SOCK  
w sprawie stanu OC

wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony 
cywilnej w województwach. Do dnia 29 sierpnia 2016 r. – wytyczne Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowywania 
oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w województwach
(http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock)

kryzys  
lub zdarzenie 

kryzysowe

sytuacja, w której istnieje zagrożenie dla podstawowych wartości, interesów 
i celów organizacji, grup społecznych lub zagrożone są prawa i swobody 
obywateli, ich życie i mienie

sytuacja kryzysowa sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia 
w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia 
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu  
na nieadekwatność posiadanych sił i środków (art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym)

obrona cywilna działalność mająca na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków (art. 137 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony)

zarządzanie  
kryzysowe

działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania 
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej (art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

dokumentacja 
dotycząca zapewnienia 

bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę

dokumentacja obejmująca zadania w zakresie przygotowania i realizacji 
zadań zabezpieczających ludność w wodę – niezależnie od nadanej nazwy 
dla tej dokumentacji (może ją stanowić zbiór różnych dokumentów, w tym  
np. analiza ryzyka utraty bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę 
wraz z oceną możliwości przeciwdziałania poszczególnym zagrożeniom),  
w szczególności „Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”

plany reagowania 
kryzysowego

dokumentacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, 
plany zarządzania kryzysowego, plany obrony cywilnej

infrastruktura 
krytyczna

systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie 
obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe 
dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także 
instytucji i przedsiębiorców (art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).



przedsiębiorstwo 
wodociągowe

przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, prowadząca tego rodzaju działalność (art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę)

woda przeznaczona  
do spożycia przez ludzi

woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, 
przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie  
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, 
cystern, w butelkach lub pojemnikach oraz woda wykorzystywana przez 
przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, 
konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi (art. 2 pkt 18 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę)

minimalne potrzeby 
ludności w zakresie 

dostaw wody

ilość wody wynikająca z iloczynu 7,5 litra wody na osobę na dobę i liczby 
ludności danej jednostki terytorialnej

niezbędne potrzeby 
ludności w zakresie 

dostaw wody

ilość wody wynikająca z iloczynu 15 litrów wody na osobę na dobę i liczby 
ludności danej jednostki terytorialnej

IK infrastruktura krytyczna

MAiC Minister Administracji i Cyfryzacji

RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

NPOIK Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

SOCK Szef Obrony Cywilnej Kraju

SUFO Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (zdefiniowane w art. 2 pkt 7 
ustawy o ochronie osób i mienia)
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W P R O W A D Z E N I E

Kontrola zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich 
na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych (nr kontroli P/16/068) była kontrolą koordynowaną, 
ujętą w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na lata 2016–2017. 

Kontrola, podjęta z inicjatywy własnej NIK, miała na celu ocenę, czy organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz przedsiębiorstwa wodociągowe w sposób prawidłowy wykonują jedno 
z podstawowych zadań Państwa jakim jest zapewnienie ludności stałego dostępu do wody. Woda 
postrzegana jest bowiem jako dobro narodowe (wspólne) i w tym kontekście ma strategiczne 
znaczenie dla każdego społeczeństwa. Z tych też względów niezwykle istotne jest zapewnienie 
ciągłości jej dostaw, w tym na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym, takich 
jak przykładowo skażenie sieci wodociągowej, awarie jej podstawowych elementów, długotrwałe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, działania sił natury bądź akty terrorystyczne zakłócające 
funkcjonowanie urządzeń wodociągowych, jak również zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa 
państwa i wojna. Brak właściwego przygotowania na wystąpienie takich zdarzeń w zakresie 
systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę może powodować niezwykle negatywne skutki 
zarówno dla ludności, przedsiębiorców, jak i dla Państwa (w tym może prowadzić do destabilizacji 
struktur społecznych i politycznych1). Przykładem sytuacji kryzysowej związanej m.in. z systemem 
zaopatrzenia w wodę była powódź na terenie Wrocławia w 1997 r., w wyniku której zalane zostały 
zakłady produkcji wody, co pozbawiło miasto dostaw wody pitnej2. Tego rodzaju kryzysy miały 
miejsce również poza granicami Polski, przykładowo w 1999 r. dokonano cyberataku na system 
dostawy wody pitnej w Australii, co w konsekwencji doprowadziło do zakłóceń w dostawie 
oraz spowodowało zanieczyszczenie wody3. Ponieważ bezpieczeństwo dostaw wody winno być 
zagwarantowane niezależnie od charakteru zdarzenia kryzysowego jemu zagrażającego, kontrolą 
NIK objęto działalność organów administracji publicznej i przedsiębiorstw wodociągowych 
zarówno w sferze zarządzania kryzysowego, jak i obrony cywilnej4. Przy ustaleniu zakresu kontroli 
NIK uwzględniono fakt, iż bezpieczeństwu dostaw wody, zarówno w jednym, jak i w drugim 
przypadku, służą często te same podstawowe siły i środki (w szczególności alternatywne do sieci 
wodociągowych źródła wody oraz środki jej dystrybucji), jak również te same plany reagowania 
kryzysowego (w szczególności „Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”5). 

1  Dr inż. Marian Żuber, „Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego”,  
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2014, vol. 8, nr 2, str. 188.

2  Zgodnie z  raportem Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z  działań ratowniczych 
przeprowadzonych w czasie tej powodzi. 

 (http://www.kwpsp.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:dziaania&catid=98:pracowania-&Itemid=240).

3  Zgodnie z pkt 2.8.1 załącznika nr 2 do NPOIK z 2013 r.

4  To jest w zakresie szerszym od zdefiniowanego w pojęciu „sytuacji kryzysowej”, określonym w art. 3 pkt 1 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym.

5  W toku przygotowania kontroli NIK ustalono, że podmioty zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
wody posługują się „Dokumentacją planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę w warunkach specjalnych”, sporządzaną w oparciu o zasady określone w uchylonym z dniem 30 marca 2001 r. 
zarządzeniu MGPiB nr 2/95. Zgodnie z pkt 1.1 załącznika do tego zarządzenia, przez „warunki specjalne” rozumiano 
skażenie, klęskę żywiołową lub wojnę. W dniu wejścia w życie tego zarządzenia (17 listopad 1995 r.) sformułowanie 
„klęska żywiołowa” zdefiniowane było w dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, ze zm.) jako „wszelkiego rodzaju zdarzenie żywiołowe zagrażające bezpieczeństwu 
życia lub mienia większej ilości osób albo też mogące wywołać poważne zakłócenia gospodarki narodowej, w szczególności 
w komunikacji miejskiej na skutek nadmiernych opadów śnieżnych dla których zwalczania konieczna jest zorganizowana 
akcja społeczna”.
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W P R O W A D Z E N I E

Zakładany cel kontroli został osiągnięty poprzez określenie stanu i poziomu zaspokojenia potrzeb 
w planowaniu i przygotowaniu zarządzania bezpieczeństwem systemów zaopatrzenia w wodę 
w dużych aglomeracjach miejskich, jak również poprzez zidentyfikowanie występujących 
problemów w tym zakresie (także w sferze uregulowań legislacyjnych). Powyższe pozwoliło 
na określenie działań niezbędnych dla zwiększenia skuteczności realizacji zadań, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody.

.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1

9

  Cel główny kontroli

Celem kontroli było zweryfikowanie, czy organy władzy publicznej i przedsiębiorstwa wodociągowe 
są przygotowane do dostaw wody na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego.

  Cele szczegółowe

Obszary objęte kontrolą, służące realizacji celu głównego kontroli, dotyczyły działań związanych z:

 ¾ dysponowaniem aktualnymi planami reagowania kryzysowego;
 ¾ przygotowaniem do realizacji ww. planów;
 ¾ zabezpieczeniem podstawowych elementów instalacji wodnych przed dostępem do nich  

osób nieuprawnionych i innymi formami nieuprawnionej ingerencji.

  Zakres podmiotowy kontroli

Badaniami kontrolnymi objęto 14 jednostek, w tym dwa ministerstwa oraz po cztery: urzędy 
wojewódzkie, urzędy miejskie oraz przedsiębiorstwa wodociągowe.

Wykaz skontrolowanych podmiotów zawiera Załącznik 5.1.

  Okres objęty kontrolą

Analizowano działania podejmowane w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. (do dnia 
zakończenia kontroli) oraz działania wcześniejsze, które miały wpływ na realizację badanych 
zadań, lub których efekty wystąpiły po 1 stycznia 2015 r., a także skutki działań ujawnione do dnia 
zakończenia kontroli.

  Podstawy prawne i kryteria kontroli

Postępowanie kontrolne przeprowadzono w okresie od 12 października 2016 r.6 do 15 lutego 2017 r.7 w:

 ¾ Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Cyfryzacji oraz w czterech 
urzędach wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, w oparciu o kryteria kontroli 
określone w art. 5 ust. 1 tej ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności;

 ¾ czterech urzędach miast na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, w oparciu o kryteria kontroli 
określone w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 
Kontrolą objęto wyłącznie miasta na prawach powiatu;

 ¾ czterech przedsiębiorstwach wodociągowych na podstawie art. 2 ust. 2 lub 3 ustawy o NIK, 
w oparciu o kryteria kontroli określone w art. 5 ust. 2 lub 3 tej ustawy (w zależności od statusu 
prawnego podmiotu wybranego do kontroli), tj. pod względem legalności, gospodarności 
i rzetelności bądź wyłącznie legalności i gospodarności.

Ponadto, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, pozyskano informacje od kierowników 
jednostek nieobjętych kontrolą, w szczególności od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Dyrektora 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

6  Data rozpoczęcia kontroli NIK w pierwszej jednostce objętej kontrolą NIK.

7  Data podpisania ostatniego wystąpienia pokontrolnego.
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ludność dużych aglomeracji miejskich nie jest 
wystarczająco zabezpieczona na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych dotyczących 
systemu zaopatrzenia w wodę.

1. Plany reagowania kryzysowego jakimi dysponowały organy administracji publicznej 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę oraz przedsiębiorstwa 
wodociągowe nie zawierały w większości pełnych i rzetelnych danych o uwarunkowaniach 
dostaw wody na określonym terenie (np. powiat, województwo) w razie wystąpienia 
zdarzenia kryzysowego. W konsekwencji nie było możliwe dokonanie rzetelnej diagnozy 
tych uwarunkowań (w tym określenie ewentualnych niedoborów w zakresie źródeł wody 
i środków jej dystrybucji) oraz właściwe przygotowanie do potencjalnego kryzysu.

 Powyższe w znacznym stopniu wynikało z braku powszechnie obowiązujących regulacji 
prawnych określających zasady zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach kryzysu, w tym obowiązki poszczególnych podmiotów co do sporządzania 
i aktualizacji dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę,  
jak również w sferze nadzoru nad prawidłowością wykonania tej dokumentacji. Problem ten był 
wielokrotnie podnoszony przez zainteresowane podmioty, jednak naczelne i centralne organy 
administracji publicznej nie podjęły skutecznych działań w celu ustanowienia odpowiednich 
rozwiązań prawnych. Niepodjęcie tych działań mogło wynikać m.in. z faktu nieprzypisania 
na poziomie ustawowym, w sposób jednoznaczny, żadnemu z ministrów kompetencji  
w zakresie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

2. Stopień zabezpieczenia dostaw wody, na wypadek braku możliwości korzystania z sieci 
wodociągowych (np. w wyniku skażenia), był niewystarczający. 

 Pomimo bowiem zapewnienia, przez trzy z czterech miast objętych kontrolą, alternatywnych 
źródeł wody pozwalających na pokrycie minimalnych/niezbędnych potrzeb ludności danego 
miasta, żadne z nich nie było przygotowane do dystrybucji wody na wymaganym poziomie. 

3. Przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniły ochronę urządzeń wodociągowych przed dostępem 
do nich osób nieuprawnionych i innymi formami nieuprawnionej ingerencji. 

 Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą w znacznie ograniczonym zakresie 
realizowano cel główny NPOIK jakim było stworzenie warunków poprawy bezpieczeństwa IK 
w obrębie systemu zaopatrzenia w wodę. 

 Nie zapewniono bowiem prawidłowej realizacji podstawowego założenia NPOIK, iż zwiększenie 
skuteczności ochrony IK może nastąpić jedynie przez działania jej operatorów wspieranych przez 
możliwości i potencjał administracji publicznej. Jak wykazała kontrola NIK, ówczesny Minister 
Administracji i Cyfryzacji, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 listopada 2015 r., nie wykonywał 
w pełnym zakresie zadań nałożonych na niego przepisami § 8 rozporządzenia w sprawie 
NPOIK oraz zadań wynikających z samego NPOIK, a od 16 listopada 2015 r. żaden z Ministrów  
nie wykonywał obowiązków „gospodarza” lub „współgospodarza” systemu zaopatrzenia 
w wodę jako systemu IK (w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę). Powyższe nie stanowiło  
więc gwarancji zaangażowania najwyższych władz państwowych w proces budowy bezpieczeństwa 
państwa, jaką to rolę NPOIK przypisał właśnie ministrom. W ocenie NIK powyższe wynikało 
w znaczącej mierze z braku zgodności pomiędzy systemami IK określonymi w NPOIK, 
a kompetencjami poszczególnych ministrów ujętymi w ustawie o działach administracji rządowej. 
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Również skuteczność NPOIK mierzona jednym z jej podstawowych mierników przyjętych w tym 
programie, tj. zatwierdzonymi planami ochrony IK, w znacznym stopniu nie była zadowalająca, 
gdyż ponad połowa operatorów IK systemu zaopatrzenia w wodę nie dysponowała takimi planami.

 2.2  Synteza wyników kontroli

I. Dysponowanie aktualnymi planami reagowania kryzysowego

I.1. Przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i prezydenci miast oraz wojewodowie nie dysponowali 
informacjami o wielkości całkowitego zapotrzebowania na wodę w przypadku wystąpienia zdarzenia 
kryzysowego na terenie ich działania. Zapotrzebowanie to ustalano bowiem w oparciu o liczbę 
ludności, nie uwzględniając chociażby potrzeb zakładów opieki zdrowotnej; żłobków, przedszkoli, 
szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych; zakładów przemysłu 
spożywczego, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia ludności warunków  
do przetrwania, czy też potrzeb urządzeń do likwidacji skażeń. Z materiałów uzyskanych z jednostek 
nieobjętych kontrolą NIK wynika zaś, że ww. nieuwzględnione zapotrzebowanie mogło stanowić 
nawet wielokrotność zapotrzebowania na wodę obliczonego wyłącznie w oparciu o liczbę ludności8.
 [Informacja, str. 17–20]

I.2. Z czterech skontrolowanych przedsiębiorstw wodociągowych, dwa nie dysponowały 
dokumentacją dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, pomimo takiego 
obowiązku nałożonego przez władze miasta. Kolejne dwa posiadały wprawdzie taką dokumentację, 
zawierała ona jednak w części niezaktualizowane bądź nierzetelne dane. W związku z powyższym 
prezydenci połowy skontrolowanych miast nie posiadali przedmiotowej dokumentacji (co wynikało 
m.in. z niepodjęcia wystarczających działań w celu wyegzekwowania obowiązku jej sporządzenia 
przez przedsiębiorstwa wodociągowe), a prezydenci kolejnych dwóch miast dysponowali 
planami w części niezaktualizowanymi bądź nierzetelnymi. Trzech z czterech wojewodów, których 
działalność była kontrolowana, nie weryfikowało skuteczności działań prezydentów miast w zakresie 
zapewnienia aktualności i rzetelności dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę. Jedynie Wojewoda Śląski podejmował takie działania, które jednak okazały 
się w znacznej mierze nieskuteczne. [Informacja, str. 20–24]

I.3. Plany zarządzania kryzysowego oraz plany obrony cywilnej sporządzane na poziomie urzędów 
miast i urzędów wojewódzkich w większości nie zawierały pełnej, rzetelnej oraz zaktualizowanej 
informacji o zagrożeniach w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz o poziomie 
przygotowania poszczególnych podmiotów do ich eliminacji. [Informacja, str. 24–31]

I.4. Dane przedstawiane przez prezydentów miast oraz wojewodów w sprawozdaniach pn. „Ocena 
stanu przygotowania ochrony ludności i obrony cywilnej” były w znacznej mierze nierzetelne, 
tj. nie tylko nie obrazowały rzeczywistego stopnia przygotowania poszczególnych podmiotów  
do dostaw wody na wypadek kryzysu, ale nawet mogły być interpretowane w sposób prowadzący 
do fałszywych (nieprawdziwych) wniosków w tym zakresie. [Informacja, str. 31–38]

8  Zgodnie z  pismem Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji spółka z  o.o. w  Mysłowicach  
nr ROŚ/KN/4852/07/16 z 27 lipca 2016 r. zapotrzebowanie niezbędne miasta Mysłowice obliczone w oparciu o liczbę 
ludności wynosi 1.068,9 m3/d, a zapotrzebowanie w zakresie pozostałych potrzeb wynosi 2.113,1 m3/d (stanowiąc  
197,68% tego pierwszego zapotrzebowania). Zgodnie z „Programem zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych  
dla miasta Toruń”, stanowiącym załącznik do pisma Prezesa Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. nr NZ-021-16 z 22 sierpnia 2016 r., 
zapotrzebowanie niezbędne miasta Toruń obliczone w oparciu o liczbę ludności wynosi 3.091,25m3/d, a zapotrzebowanie 
w zakresie pozostałych potrzeb wynosi 43.189,91m3/d (stanowiąc 1.397,16% tego pierwszego zapotrzebowania).
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Przyczyną powyższych nieprawidłowości był brak odpowiednich regulacji w sprawie zasad 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody w warunkach kryzysu, w tym w zakresie zdefiniowania 
określonych pojęć. Przykładowo, brak obowiązującej definicji pojęcia „studni awaryjnych” 
spowodował, że z ww. sprawozdań dotyczących Województwa Śląskiego wynikało, iż w 2014 r. 
ludność województwa objęta była zasięgiem 1 017 studni awaryjnych, a w 2015 r. liczba tych 
studni wynosiła już tylko 146 (nastąpiło ponad 85% zmniejszenie liczby studni). Kontrola NIK 
wykazała, że przyczyną tak dużej zmiany była weryfikacja przeprowadzona przez pracowników 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, której celem było wykazanie tylko tych studni, które 
można było uznać za awaryjne (tj. stwarzające zabezpieczenie w wodę w warunkach kryzysu).  
Tym samym wyeliminowano szereg studni innego rodzaju (np. przyzagrodowych, posiadających 
małą wydajność i zabezpieczających potrzeby tylko jednego gospodarstwa, bądź zapewniających 
wodę służącą tylko dla celów gospodarczych). SOCK dopiero w wytycznych z dnia 30 sierpnia 2016 r.9, 
zdefiniował pojęcie studni awaryjnych10. W ocenie NIK, przedmiotowa definicja wymaga jednak 
doprecyzowania istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych, które pozwolą na zaliczenie 
konkretnej studni do alternatywnych źródeł wody. Do takich warunków zaliczyć można 
np. konieczność uwzględniania wyłącznie studni czynnych, zapewniających bezpieczeństwo 
zdrowotne wody, studni posiadających zasilanie w energię elektryczną i pompy głębinowe, 
ewentualnie studni nie mających stałego zasilania w energię, ale posiadających zastępcze 
źródło zasilania (agregat prądotwórczy) lub przystosowanych do zasilania z takiego agregatu,  
tzn. posiadających sprawną instalację do jego podłączenia11.

Z kolei przykładem przedstawienia w sprawozdaniu informacji (danych) mogących prowadzić  
do ich błędnej interpretacji o poziomie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody, jest „Ocena stanu 
przygotowań obrony cywilnej miasta Katowice za 2015 rok”. W dokumencie tym nie wykazano bowiem 
potrzeb dotyczących budowy nowych studni awaryjnych, co mogło wskazywać na zapewnienie 
przez Miasto pokrycia przynajmniej minimalnego i niezbędnego zapotrzebowania w wodę ludności 
na wypadek zdarzenia kryzysowego. W toku kontroli NIK stwierdzono jednak, że takiego pokrycia 
Miasto nie zapewniało, natomiast niewykazanie potrzeb w zakresie budowy nowych studni 
awaryjnych wynikało m.in. z uwarunkowań geologicznych i wyrobisk górniczych charakteryzujących 
miasto Katowice, determinujących konieczność rezygnacji z tego typu inwestycji.

W oparciu o nierzetelne dane zawarte w ww. sprawozdaniach, opracowywanych na poziomie 
poszczególnych województw, SOCK sporządzał (na poziomie kraju) oceny przygotowań dotyczące 
ochrony ludności i obrony cywilnej (w tym za lata 2014–2015). Opracowania te nie zawierały 
wymaganej przepisami prawa diagnozy stanu, tj. na ich podstawie nie było możliwe stwierdzenie, 
czy właściwe podmioty były przygotowane do zapewnienia dostaw wody pitnej przynajmniej 
na poziomie niezbędnym/minimalnym, a jeśli nie, to jaki był poziom niedoboru w tym zakresie. 

9  W sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach.

10  Jako „studni publicznych i studni zakładowych (w tym studni rezerwowych ujęć wodociągowych spełniających wymóg zasilania 
z zespołu prądotwórczego) oraz wyznaczonych studni prywatnych, które w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej  
będą ogólnodostępne”. Zgodnie z przedmiotową definicją, „źródło wody do zaopatrzenia ludności w wodę w tych warunkach, 
stanowić będą również zbiorniki wody czystej w układach wodociągowych” (definicję zamieszczono pod tabelą nr 10 
załącznika do ww. wytycznych).

11  Pismem nr  ZK IV.644.2.1.2017 z  11  stycznia 2017  r. Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach polecił starostom oraz prezydentom miast na prawach powiatu uwzględnianie 
ww. warunków techniczno-eksploatacyjnych.
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Pomimo tych braków, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował przedłożone  
przez SOCK ww. oceny przygotowań, co w konsekwencji nie pozwoliło ich adresatom (Radzie 
Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej) na poznanie faktycznego stopnia przygotowania 
poszczególnych podmiotów do zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę.  
Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji dokonywał akceptacji ww. dokumentów  
bez ich uprzedniej weryfikacji, wymaganej regulacjami wewnętrznymi.

I.5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomimo ponawianych corocznie, co najmniej 
od 2011 r., przez SOCK postulatów, nie podjął działań mających na celu ustanowienie zasad 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody w czasie kryzysu. Działania takie podjął dopiero 
w 2016 r., nadzorowany przez tego Ministra SOCK, co nie pozwoliło jednak, z uwagi m.in. na złożone 
uwarunkowania prawne w tym obszarze12, do czasu zakończenia kontroli NIK, na ustanowienie 
regulacji (bądź ich projektu) zapewniających skuteczne zaplanowanie, przez podmioty do tego 
zobowiązane, działań gwarantujących zabezpieczenie ludności w wodę w warunkach kryzysu.
 [Informacja, str. 38–39]

I.6. W okresie objętym kontrolą NIK, obowiązujące regulacje prawne, a w szczególności ustawa 
o działach administracji rządowej, nie przypisywały w sposób jednoznaczny kompetencji w zakresie 
zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę żadnemu z ministrów. Takie wskazanie zawarto 
dopiero w planowanej nowelizacji ustawy Prawo wodne13, zgodnie z którą z działu budownictwo, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (sprawy infrastruktury 
komunalnej) wyodrębniono m.in. sprawy dotyczące zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, przekazując je do działu gospodarka wodna14. 
Brak takich zapisów w okresie objętym kontrolą NIK spowodował, że ani Minister Infrastruktury 
i Budownictwa (kierujący działem budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo15), ani Minister Środowiska (kierujący działem gospodarka wodna16), ani także Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (odpowiedzialny m.in. za sprawy zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej17 oraz za sprawy przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu18), nie uznawali się  
za odpowiedzialnych w zakresie spraw związanych z systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
W konsekwencji żaden z tych ministrów nie podejmował działań mających na celu ustanowienie 
zasad bezpieczeństwa dostaw wody w warunkach kryzysu. [Informacja, str. 40–41]

12  W szczególności dotyczące kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej. 

13  Dokument został przedłożony przez Ministra Środowiska Radzie Ministrów pismem nr  DZW-ZDI.0230.15.2016.AK 
z  7  października 2016  r., a  następnie przez Prezesa Rady Ministrów Marszałkowi Sejmu pismem nr  RM-10-115-16  
z 25 kwietnia 2017 r. 

14  Art. 487 projektu ustawy Prawo wodne (druk sejmowy nr 1529).

15  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907, ze zm.), wcześniej za sprawy wchodzące 
w zakres ww. działu odpowiadał Minister Infrastruktury i Rozwoju (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1390).

16  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904, ze zm.) i wcześniej zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

17  Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o działach administracji rządowej.

18  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4b i 4c ustawy o działach administracji rządowej.
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II. Przygotowanie do realizacji planów reagowania kryzysowego

II.1. Trzy z czterech miast objętych kontrolą NIK zapewniły możliwość pokrycia minimalnego 
i niezbędnego zapotrzebowania w wodę ludności na wypadek zdarzenia kryzysowego, 
polegającego na braku możliwości dostaw wody siecią wodociągową (np. w wyniku jej skażenia, 
zniszczenia itp.), w tym również w razie jednoczesnego braku energii elektrycznej, z alternatywnych 
zasobów wody. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę, że powyższych ustaleń dokonano w oparciu 
o wielkość zapotrzebowania na wodę obliczonego wyłącznie w oparciu o liczbę mieszkańców 
danego miasta, bez uwzględnienia pozostałych potrzeb (z uwagi na brak danych w tym zakresie, 
co przedstawiono w pkt I.1 niniejszej Informacji). Uwzględniając powyższe, stopień pokrycia 
niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania w wodę kształtował się na poziomie odpowiednio 
od 28% do 186% oraz od 56% do 372%. [Informacja, str. 41–45]

II.2. Podmioty odpowiedzialne za dostawy wody dysponowały także, w określonych zdarzeniach 
kryzysowych, możliwością pobierania wody pitnej ze zbiorników19. Przy pominięciu ograniczeń 
uzależnionych od rodzaju zdarzenia kryzysowego, czasowe pokrycie niezbędnego i minimalnego 
zapotrzebowania na wodę w skontrolowanych miastach wynosiło odpowiednio od 4 do 44 dób 
oraz od 8 do 89 dób. [Informacja, str. 45–46]

II.3. Stopień zabezpieczenia dostaw wody, na wypadek braku możliwości korzystania z sieci 
wodociągowych, był niewystarczający (niezależnie od zapewnienia przez trzy z czterech ww. miast 
alternatywnych źródeł wody oraz od zapasów wody w zbiornikach). Znajdujące się bowiem 
w dyspozycji poszczególnych miast środki transportu pozwalały na dostarczenie zaledwie  
od 2,1% do 28% zapotrzebowania na wodę na poziomie niezbędnym i od 3,47% do 56%  
na poziomie minimalnym. [Informacja, str. 46–48]

NIK wskazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody wymaga nie tylko zagwarantowania 
dostępu do źródeł wody spełniającej odpowiednie wymagania jakościowe, ale również zapewnienia 
możliwości jej dystrybucji, w szczególności w sytuacji, gdy źródła te znajdują się w znacznych 
odległościach od skupisk ludności (np. w gminach ościennych). 

NIK zwraca uwagę, że nieobowiązujące zarządzenie MGPiB nr  2/95 zobowiązywało  
do określonego umiejscowienia alternatywnych źródeł wody (np. oddalenie studni awaryjnych 
od budynków mieszkalnych lub innych miejsc zgrupowań ludności nie mogło przekraczać 800 m20), 
natomiast w obowiązującym stanie prawnym (i faktycznym) położenie tych źródeł jest dowolne,  
co w konsekwencji kreuje obowiązek zapewnienia odpowiednich zdolności systemu transportowego 
do dystrybucji wody.

II.4. Przedsiębiorstwa wodociągowe, pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie, 
podejmowały działania mające na celu przysposobienie urządzeń wodociągowych do pracy 
w warunkach kryzysu. Działania te były różnorodne i polegały m.in. na wykonywaniu prac 
umożliwiających awaryjne zasilanie urządzeń wodociągowych, montażu urządzeń służących 
dezynfekcji sieci wodociągowej czy też określeniu procedur składowania i miejscowego 
zabezpieczenia materiałów niebezpiecznych. [Informacja, str. 49–50]

19  Korzystanie ze zbiorników było uzależnione m.in. od tego, czy w danym zdarzeniu kryzysowym, polegającym np. na skażeniu 
sieci wodociągowej, możliwe było ich odcięcie od tej sieci, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakości wody;  
czy i w jakim zakresie potrzeba wykorzystania zbiorników dotyczyła innych gmin. 

20  Pkt 3.3.10 załącznika do zarządzenia MGPiB nr 2/95.
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III.  Zabezpieczenie podstawowych elementów instalacji wodnych przed dostępem do nich osób 
nieuprawnionych i innymi formami nieuprawnionej ingerencji

III.1. Przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniły ochronę obiektów i urządzeń tworzących 
system zaopatrzenia w wodę w danym mieście. Przedsiębiorstwa dysponowały planami 
ochrony, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie osób i mienia, uwzględniającymi wszystkie 
urządzenia wodociągowe ujęte w ewidencjach prowadzonych przez poszczególnych Wojewodów 
na podstawie art. 5 ust. 5 tej ustawy. Przedsiębiorstwa zapewniły właściwą ochronę tych 
urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje ochronne oraz inne zabezpieczenia takie 
jak systemy elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej. Ustanowione strefy ochronne  
dla ujęć wody były właściwie oznakowane i zabezpieczone odpowiednimi ogrodzeniami  
i innymi urządzeniami ochrony. [Informacja, str. 50–56]

III.2. Ówczesny Minister Administracji i Cyfryzacji, realizując w okresie od 1 stycznia 2015 r.  
do 15 listopada 2015 r. jedynie część obowiązków „współgospodarza” systemu zaopatrzenia 
w wodę, wykonywał je prawidłowo i zgodnie z regulacjami prawnymi. Od 16 listopada 2015 r. Minister 
ten, posiadając uzasadnione podstawy prawne (związane z przekształceniem dotychczasowego 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, polegającym m.in. na włączeniu działu administracja 
publiczna do dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), całkowicie zaprzestał 
pełnić ww. obowiązki. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dysponował,  
po 15 listopada 2015 r., prawnie uzasadnionymi podstawami do podjęcia tych obowiązków.  
Także Minister Środowiska, wytypowany w NPOIK, od dnia 1 czerwca 2016 r., jako jedyny „gospodarz” 
systemu zaopatrzenia w wodę, nie podjął ich realizacji. [Informacja, str. 61–64]

III.3. Dwa z trzech przedsiębiorstw wodociągowych dysponujących obiektami zaliczonymi do IK,  
nie posiadało, w okresie objętym kontrolą NIK, zatwierdzonych przez Dyrektora RCB planów 
ochrony IK. Trzecie z tych przedsiębiorstw dysponowało takim planem dopiero od 29 grudnia 2016 r. 
Powyższe było konsekwencją m.in. opóźnień w sporządzeniu tych planów przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe, tj. przekroczeniu 9-miesięcznego terminu, liczonego od daty otrzymania informacji 
o uznaniu danego obiektu za element IK i określonego w § 3 rozporządzenia w sprawie planów 
ochrony IK. Tym samym przedsiębiorstwa wodociągowe nie dysponowały (bądź dysponowały 
dopiero od dnia 29 grudnia 2016 r.), uzgodnioną z organami administracji i z właściwymi służbami 
i instytucjami oraz zatwierdzoną przez Dyrektora RCB, dokumentacją obejmującą informacje 
wymagane § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie planów ochrony IK. Do informacji tych zalicza się 
m.in. charakterystykę zagrożeń dla IK oraz oceny ryzyka ich wystąpienia wraz z przewidywanymi 
scenariuszami rozwoju zdarzeń, charakterystykę zależności IK od pozostałych systemów IK  
oraz możliwości zakłócenia jej funkcjonowania w wyniku zakłóceń powstałych w pozostałych 
systemach IK, charakterystykę zasobów własnych możliwych do wykorzystania w celu ochrony IK, 
czy też zasadnicze warianty działania w sytuacji zagrożenia lub zakłócenia funkcjonowania IK 
i zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania. [Informacja, str. 57–58]

Na poziomie kraju, na dzień 26 grudnia 2016 r., jedynie 45% obiektów, instalacji oraz urządzeń IK 
systemu zaopatrzenia w wodę, ujętych w jednolitym wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zostało objętych zatwierdzonymi przez Dyrektora RCB planami 
ochrony IK. 
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III.4. Powiatowe plany zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym, zawierały wykazy IK znajdującej się na terenie powiatu. Na poziomie 
wojewódzkim, wykazy takie zawierała jedynie połowa skontrolowanych wojewódzkich planów 
zarządzania kryzysowego. [Informacja, str. 58–60]

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Zdaniem NIK, dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody, poza realizacją wniosków 
zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, niezbędne jest:

 − zapewnienie przez Radę Ministrów jednoznacznego określenia działu administracji rządowej 
obejmującego sprawy systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę21;

 − podjęcie przez naczelne i centralne organy administracji publicznej skutecznych działań 
w celu ustanowienia zasad zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody w warunkach kryzysu,  
w tym dotyczących sporządzania niezbędnej dokumentacji w tym zakresie. Regulacje te winny 
w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości określać role poszczególnych podmiotów 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysu. 

Odnośnie zasad zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody, NIK wskazuje w szczególności na:
 − brak regulacji prawnych określających sposób ustalania zapotrzebowania na wodę w przypadku 
wystąpienia zdarzenia kryzysowego, w tym dotyczących:

 � poziomu, na jakim winna być zagwarantowana dostawa wody (przykładowo nieobowiązujące 
zarządzenie MGPiB nr 2/95 definiowało określone poziomy dostaw, jakie należało zapewnić 
na poszczególnych etapach kryzysu22);

 � ustalania liczby ludności (w szczególności wobec nierejestrowanego napływu ludności 
do dużych aglomeracji miejskich – migracji wewnętrznych) i zasad jej aktualizacji;

 � ustalania wskaźników jednostkowego zapotrzebowania wody i zasad ich aktualizacji (obecnie 
jedyne zapisy w tym zakresie znajdują się w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego23 
wskazując, że do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych obywateli potrzeba  
od 7,5 do 15 litrów wody na dobę, brak jest natomiast jakichkolwiek regulacji dotyczących 
ustalania pozostałych potrzeb24);

 � brak regulacji prawnych określających wymaganą charakterystykę osiągania kolejnych stanów 
gotowości urządzeń wodociągowych do pracy, w tym w zakresie chociażby wyposażenia 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w zapasowe źródła zasilania energią elektryczną25.

NIK jednocześnie zwraca uwagę na nieprecyzyjne zapisy § 3 pkt 10 i 13 rozporządzenia w sprawie 
SOCK, z uwagi na przypisanie tych samych zadań różnym szczeblom obrony cywilnej (szefowie 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin), bez określenia podziału i sposobu ich realizacji.

21  Po zakończeniu niniejszej kontroli NIK, w dniu 2 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,  
m.in. nowelizującą ustawę o działach administracji rządowej, stąd należy uznać, że powyższy wniosek NIK został zrealizowany.

22  Zarządzenie MGPiB nr 2/95 definiowało pojęcia minimalnych i niezbędnych dostaw, wskazując jednocześnie okresy, 
w których należało je rozpatrywać (pkt 1.3.2 do 1.3.4 załącznika do tego zarządzenia).

23  Zgodnie z przypisem nr 23 zawartym w tym planie, do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych obywateli  
potrzeba od 7,5 do 15 litrów wody na dobę, w tym: woda niezbędna do przeżycia (w płynie i pokarmie) 2,5–3 litrów/dobę, 
praktyki podstawowej higieny 2–6 litrów/dobę, gotowanie żywności 3–6 litrów/dobę.

24  Np. Zarządzenie MGPiB nr 2/95 określało sposób ustalania zapotrzebowania m.in. zakładów użyteczności publicznej, 
odkażania i dezaktywacji itd. (pkt 5.3 załącznika do tego zarządzenia).

25  Powyższe zostało również wskazane w informacji NIK z 20 czerwca 2013 r. (Nr KPB-4114-01-00/2012) o wynikach z kontroli 
nr I/12/006 w temacie „Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi”.
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 3.1  Dysponowanie aktualnymi planami reagowania kryzysowego

3.1.1.  Wielkość zapotrzebowania na wodę w warunkach kryzysu

Uwarunkowania prawne: w okresie objętym kontrolą NIK brak było przepisów powszechnie 
obowiązujących regulujących zasady obliczania wielkości zapotrzebowania w wodę w warunkach 
kryzysu. Jedynymi regulacjami w tym zakresie były zapisy Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, 
określające ilość wody potrzebną do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych obywateli. 
Szczegółowe zasady obliczania wielkości zapotrzebowania w wodę w warunkach normalnych 
i w okresie ograniczonych dostaw26 (ilości niezbędne27 i minimalne28) określone były natomiast, 
w obowiązującym do dnia 30 marca 2001 r., zarządzeniu MGPiB nr 2/95. Zgodnie z tym zarządzeniem, 
zapotrzebowanie wody dla okresu ograniczonych dostaw należało określić dla wszystkich 
wodociągów oraz miast i wsi nie objętych systemem wodociągowym. W ww. zarządzeniu podano 
również wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na wodę, przykładowo dla ludności w okresie 
dostaw niezbędnych i minimalnych, wskaźnik ten wynosił odpowiednio 7,5 oraz 15 l/osobę 
i dobę, a dla zakładów użyteczności publicznej – 50% normalnego zapotrzebowania. Określono 
również współczynniki i dodatki do jednostkowego zapotrzebowania na wodę, tj. nakazano 
uwzględniać współczynnik nierównomierności rozbioru dobowego oraz uwzględniać 15% dodatek 
do obliczonych średnich dobowych zapotrzebowań niezbędnych i minimalnych ilości wody. 
Zapotrzebowanie w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw (ilości niezbędne 
i minimalne) miało być wykazane w „dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”. 

Ustalenia kontroli NIK:

a/ przedsiębiorstwa wodociągowe

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało nieobowiązującą „dokumentacją 
planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych Miasta Katowice” z 1998 r., zawierającą dane w zakresie potrzeb wody 
w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw (ilości niezbędne i minimalne)  
dla ludności miasta, zakładów przemysłowych, zakładów spożywczych, służby zdrowia, pogotowia 
ratunkowego, zakładów użyteczności publicznej, oświaty, celów odkażania i dezaktywacji, 
zwierząt hodowlanych oraz celów przeciwpożarowych. Spółka dysponowała również projektem 
takiej dokumentacji opracowanym w 2004 r. zawierającym dane o zapotrzebowaniu na wodę  
dla ludności miasta, zakładów użyteczności publicznej, szpitali, straży pożarnej, zakładów przemysłu 
spożywczego, punktów zabiegów specjalnych, sanitarnych i odkażania odzieży oraz na potrzeby 
odkażania i dezaktywacji terenu i urządzeń technologicznych. 

Łódź: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało zdezaktualizowanym opracowaniem z 2002 r. 
pn. „Zasady zaopatrzenia w wodę miasta Łodzi w warunkach specjalnych”, w którym określono 
zapotrzebowanie na wodę na poziomie niezbędnym dla ludności, wyznaczonych zakładów 
przemysłu spożywczego oraz innych zakładów, których funkcjonowanie było niezbędne  

26  Definiowanym jako „stan, podczas którego następują zmniejszone dostawy wody z ewentualnym obniżeniem parametrów 
jakościowych” (pkt 1.3.2. załącznika do zarządzenia MGPiB nr 2/95).

27  Definiowane jako „ilość wody, która pokrywa potrzeby wszystkich odbiorców w ilościach niezbędnych do życia, funkcjonowania 
zakładów użyteczności publicznej i potrzeby wybranej produkcji” (pkt 1.3.3. załącznika do zarządzenia MGPiB nr 2/95).

28  Definiowane jako „ilość wody, która pokrywa potrzeby niezbędne dla przetrwania ludności i  zwierząt gospodarskich”  
(pkt 1.3.4. załącznika do zarządzenia MGPiB nr 2/95).
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dla zapewnienia ludności warunków do przetrwania, zakładów użyteczności publicznej, urządzeń 
specjalnych do likwidacji skażeń, zwierząt hodowlanych i do celów przeciwpożarowych. W 2010 r. 
Prezydent Miasta Łodzi zobowiązał Prezesa przedsiębiorstwa do opracowania „Dokumentacji 
planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych”29, która miała zawierać m.in. dane w zakresie zapotrzebowania na wodę 
w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw (ilości niezbędne i minimalne).  
Opracowany w 2013 r. projekt tej dokumentacji nie został formalnie zatwierdzony.

Poznań: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało, opracowanym w 2014 r. z inicjatywy 
własnej, „Planem zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych”.  
W planie tym zawarto m.in. informacje o liczbie mieszkańców zaopatrywanych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe, nie podano natomiast innych danych w zakresie wielkości zapotrzebowania na wodę 
na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego, takich jak potrzeby zakładów opieki zdrowotnej, 
jednostek oświatowych itp. (Spółka nie była zobowiązana do określenia tych danych).

Wrocław: przedsiębiorstwo wodociągowe w przyjętej do stosowania z dniem 30 września 2016 r. 
„Procedurze postępowania w przypadku wystąpienia ekstremalnej sytuacji kryzysowej braku możliwości 
dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” oszacowało minimalne zapotrzebowanie 
na wodę ludności miasta. W opracowaniu tym nie podano innych danych w zakresie wielkości 
zapotrzebowania na wodę na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego, takich jak potrzeby zakładów 
opieki zdrowotnej, jednostek oświatowych itp. (Spółka nie była zobowiązana do określenia tych danych).

b/ prezydenci miast

Prezydent Miasta Katowice oraz Prezydent Miasta Łodzi: Prezydenci Miast nie dysponowali 
dokumentacją dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, do której opracowania 
zobowiązano przedsiębiorstwa wodociągowe, w związku z czym nie posiadali aktualnych danych 
dotyczących całkowitego zapotrzebowania na wodę w warunkach kryzysu. W szczególności 
Prezydenci Miast nie dysponowali informacją o zapotrzebowaniu zakładów opieki zdrowotnej; 
żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych; 
zakładów przemysłu spożywczego, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia 
ludności warunków do przetrwania, czy też urządzeń do likwidacji skażeń.

Prezydent Miasta Poznania: Prezydent Miasta nie zobowiązał przedsiębiorstwa wodociągowego 
do opracowania dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. 
Przedsiębiorstwo wodociągowe z własnej inicjatywy i na własne potrzeby opracowało w 2014 r.  
„Plan zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych”, w którym zawarto 
m.in. informacje o liczbie ludności obsługiwanej przez to przedsiębiorstwo, nie podając innych danych 
dotyczących wielkości zapotrzebowania na wodę na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego, 
takich jak potrzeby zakładów opieki zdrowotnej, jednostek oświatowych itp. Danych o zapotrzebowaniu 
na wodę nie zawarto również w „Planie Obrony Cywilnej dla Miasta Poznania” z 2013 r., który w swej treści 
odwoływał się do „Planu zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych”.

Prezydent Miasta Wrocławia: Prezydent Miasta dysponował „Planem zaopatrzenia Miasta Wrocławia 
w wodę na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń” z 2015 r., w którym nie podano żadnych danych 
dotyczących wielkości zapotrzebowania na wodę. Danych tych nie zawarto również w „Planie 
Obrony Cywilnej Wrocławia” z 2013 r.

29  Zarządzenie nr 4150/W10 Prezydenta Miasta Łodzi z 8 kwietnia 2010 r. „w sprawie wyznaczenia miejskiego koordynatora  
do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych”.
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c/ wojewodowie

Wojewoda Śląski: Wojewoda dysponował danymi o zbiorczym, dobowym zapotrzebowaniu 
na wodę na terenie województwa. Źródłem pozyskania tych danych były „Dokumentacje planowych 
działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych” gmin województwa śląskiego, których ponad połowa była niezaktualizowana. 

Wojewoda Łódzki: Wojewoda nie dysponował danymi o zbiorczym, dobowym zapotrzebowaniu 
na wodę na terenie województwa. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnił w toku kontroli NIK, że „danymi takimi dysponują gminy, 
jako podmioty zapewniające dostawy wody na swoim terenie. Dla całego województwa konieczne 
byłoby zsumowanie kolejno wszystkich (prawie 180) jednostek”. 

Wojewoda Wielkopolski: Wojewoda dysponował „Planem Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego” 
z 2001 r., w którym zestawiono potrzeby na wodę na terenie województwa, w tym w oparciu  
o dane dotyczące zapotrzebowania ludności, zakładów przemysłu i użyteczności publicznej,  
odkażania i dezaktywacji (zabiegów specjalnych), celów hodowlanych, celów przeciwpożarowych 
i odkażania i dezaktywacji terenu i urządzeń technologicznych. Zestawienie opracowano w oparciu 
o zasady wynikające z zarządzenia MGPiB nr 2/95. Ostatnia aktualizacji tego planu miała miejsce 
18 kwietnia 2008 r. Zarządzeniem nr 568/2016 z 27 października 2016 r. Wojewoda wprowadził  
do stosowania nowy „Plan Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego”, który nie zawierał 
danych o zbiorczym, dobowym zapotrzebowaniu na wodę na terenie województwa.

Wojewoda Dolnośląski: Wojewoda nie dysponował danymi o zbiorczym, dobowym zapotrzebowaniu 
na wodę na terenie województwa.

Infografika nr 1  
Typy zapotrzebowania na wodę uwzględniane i nieuwzględniane przy sporządzaniu planów  
reagowania kryzysowego

Całkowite 
zapotrzebowanie 

na wodę 
w czasie kryzysu

Ludność

BRAK DANYCHDANE

Zakłady 
opieki zdrowotnej

żłobki, 
przedszkola, 
szkoły, 
inne placówki 
oświatowo-
-wychowawcze 
oraz opiekuńcze

zakłady przemysłu 
spożywczego, 
których funkcjonowanie 
jest niezbędne 
dla zapewnienia ludności 
warunków do przetrwania

zwierzęta 
hodowlane

Źródło: Ustalenia kontroli NIK.
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Przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i prezydenci miast oraz wojewodowie nie dysponowali 
informacjami o wielkości całkowitego zapotrzebowania na wodę na okoliczność wystąpienia 
zdarzenia kryzysowego na terenie ich działania. Zapotrzebowanie to ustalano wyłącznie w oparciu 
o liczbę ludności, nie uwzględniając pozostałych potrzeb.

3.1.2. Dokumentacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

Uwarunkowania prawne: właściciele i użytkownicy systemów zaopatrzenia w wodę, w okresie 
objętym kontrolą NIK, nie byli zobligowani przepisami prawa powszechnie obowiązującego  
do tworzenia lub aktualizowania dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę. Tym samym brak było regulacji prawnych określających pożądany zakres 
spójności tej dokumentacji z pozostałymi planami reagowania kryzysowego, tj. planami zarządzania 
kryzysowego oraz planami obrony cywilnej. Uchylone z dniem 30 marca 2001 r. zarządzenie MGPiB 
nr 2/95, które nie zostało zastąpione innych aktem prawnym powszechnie obowiązującym, określało 
zasady i zakres sporządzania „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”. Zgodnie z tym zarządzeniem, 
dokumentacja ta winna była składać się z:

 − części opisowej zawierającej m.in.: zestawienie „publicznych” urządzeń zaopatrzenia w wodę i ich 
charakterystykę techniczną, w tym dane dotyczące ich wyposażenia w zespoły prądotwórcze, 
chloratory, pompy itp.; określenie brakującej liczby ujęć wody (w tym studni awaryjnych), zespołów 
prądotwórczych, innych urządzeń i materiałów np. pomp głębinowych, chloratorów itp.; opis 
przysposobienia „publicznych” urządzeń zaopatrzenia w wodę do pracy „w warunkach specjalnych”; 
wykaz prac wynikłych z założonego sposobu przysposobienia w rozbiciu na poszczególne  
stany gotowości; opis czynności niezbędnych do wykonania w przypadku wystąpienia skażenia 
oddzielnie dla każdego rodzaju skażeń wraz z podaniem wielkości dawek przewidzianych  
do stosowania reagentów i sposobu ich dawkowania; bilans potrzeb materiałowych i sprzętu 
technicznego z określeniem czasu ich kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji;

 − części graficznej zawierającej m.in.: schemat wodociągu z zaznaczeniem charakterystycznych 
elementów niezbędnych przy jego pracy „w warunkach specjalnych”, rozmieszczenie studni 
awaryjnych istniejących oraz planowanych do wykonania oraz rozmieszczenie zespołów 
prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych, chloratorów (istniejących i wynikających 
z projektowanych potrzeb). W zarządzeniu MGPiB nr 2/95 określono również zasady aktualizacji  
ww. dokumentacji. Postanowiono także, że koordynator wojewódzki, na podstawie 
ww. dokumentacji opracowanej na poziomie gmin, będzie sporządzał opracowanie zbiorcze  
dla województwa, stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania i realizacji 
zapewnienia zaopatrzenia ludności w wodę „w warunkach specjalnych”.

Ustalenia kontroli NIK:

a/ przedsiębiorstwa wodociągowe

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe nie dysponowało, pomimo takiego obowiązku 
nałożonego przez władze miasta30, aktualną i formalnie obowiązującą dokumentacją dotyczącą 
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Spółka posiadała wyłącznie projekt takiej 

30  Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice z 24 września 2003 r. i pismem Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Katowice z 19 czerwca 2006 r.
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dokumentacji, datowany na 2004 r., który do czasu kontroli NIK nie został zatwierdzony i przyjęty 
jako obowiązujący. Ponadto, Spółka dysponowała nieobowiązującą „Dokumentacją planowanych 
działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych” z 1998 r., której zawartość uległa znaczącej dezaktualizacji. Zarówno w projekcie 
dokumentacji z 2004 r., jak i w dokumentacji z 1998 r., nie określono potrzeb dotyczących 
alternatywnych ujęć wody oraz materiałów i sprzętu technicznego niezbędnych w razie braku 
możliwości dostaw wody siecią wodociągową, jak również nie określono charakterystyki zagrożeń 
w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia.

Łódź: przedsiębiorstwo wodociągowe nie dysponowało aktualną dokumentacją dotyczącą 
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Opracowane w 2002 r. „Zasady zaopatrzenia 
w wodę miasta Łodzi w warunkach specjalnych” uległy dezaktualizacji, a opracowany w 2013 r. 
projekt takiego dokumentu nie został formalnie zatwierdzony. Przedsiębiorstwo wodociągowe 
nie posiadało oryginału ww. Zasad z 2002 r., a jedynie ich nieuwierzytelnioną kserokopię. 
W opracowaniu tym nie wskazano żadnej regulacji stanowiącej podstawę jego sporządzenia. 
Zarówno całość opracowania, jak i poszczególne części (opisowa, tabelaryczna i graficzna)  
wraz z załącznikami nie zostały opatrzone podpisami osób sporządzających lub zatwierdzających. 
Przedłożona kontroli NIK kopia tego opracowania była niekompletna, gdyż nie zawierała dwóch 
wykazanych załączników dotyczących niezbędnych i minimalnych dostaw wody31. Przedsiębiorstwo 
wodociągowe kserokopię Zasad z 2002 r. uzyskało w 2012 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, nie posiadając 
wcześniej tego dokumentu. Pozyskanie dokumentu było spowodowane przystąpieniem  
do realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 kwietnia 2010 r. zobowiązującego 
Prezesa przedsiębiorstwa wodociągowego do opracowania „Dokumentacji planowych działań 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”32. 
Załącznik do tego zarządzenia określał zakres i treść dokumentacji, nie wskazując jednak trybu 
i procedury jej uzgadniania oraz zatwierdzania. W zarządzeniu nie został również zakreślony termin 
wykonania tej dokumentacji. Przedsiębiorstwo opracowało projekt ww. dokumentacji pn. „Zasady 
zaopatrzenia w wodę miasta Łodzi w warunkach specjalnych”, sygnowany nazwą Spółki, miejscem 
i czasem sporządzenia (Łódź 2013), projekt nie zawierał podpisów osób go sporządzających  
lub zatwierdzających i jak wyżej opisano, nie został on formalnie zatwierdzony.

Poznań: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało dokumentacją dotyczącą zapewnienia 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę składającą się z „Planu zaopatrzenia ludności m. Poznania 
w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych”, „Planu działań kryzysowych na wypadek powodzi” oraz „Planów 
zaopatrzenia w wodę (…) w warunkach kryzysowych” gminy Mosina i rejonu Swarzędza oraz „Planu 
zaopatrzenia w wodę Murowanej Gośliny w sytuacjach kryzysowych”. Przedsiębiorstwo wodociągowe 
nie było zobowiązane do przygotowania dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę, jak również do jej aktualizacji (przedsiębiorstwo opracowało ww. dokumentację 
z własnej inicjatywy i na własne potrzeby). „Plan zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną 
w sytuacjach kryzysowych” nie był aktualizowany od momentu jego opracowania (czerwiec 2014 r.). 

31  Załącznik nr II.2 Plan zaopatrzenia w wodę m. Łodzi w okresie niezbędnych dostaw - wariant I (przy czynnej energetyce 
zawodowej) oraz załącznika nr  II.3 Plan zaopatrzenia w wodę m. Łodzi w okresie minimalnych dostaw – wariant II  
(przy zasilaniu w energię elektryczną z agregatów prądotwórczych i studni ZWiK).

32  Zarządzenie nr 4150/W10 Prezydenta Miasta Łodzi z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejskiego koordynatora 
do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
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Plan ten nie zawierał danych odpowiadających stanowi faktycznemu w zakresie liczby: studni 
lokalnych, zbiorników wody pitnej, stacji wodociągowych będących w dyspozycji przedsiębiorstwa 
wodociągowego oraz pojemności cystern.

Wrocław: przedsiębiorstwo wodociągowe z dniem 30 września 2016 r. przyjęło do stosowania 
„Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia ekstremalnej sytuacji kryzysowej braku możliwości 
dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, stanowiącą aktualizację przyjętego 
w lipcu 1991 r. „Programu działania MPWiK na wypadek klęsk ekologicznych lub innych zagrożeń, 
warunkujących dostawę wody do miasta”. Załącznikiem do tej procedury był „Plan zaopatrzenia 
miasta Wrocławia w wodę na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń” z 16 marca 2015 r., który został 
sporządzony i zatwierdzony na poziomie Urzędu Miasta Wrocławia. Procedura z 30 września 2016 r. 
(wraz z ww. załącznikiem) była opracowana nierzetelnie, gdyż zawierała nieaktualny wykaz urządzeń 
służących do awaryjnego zaopatrzenia w wodę oraz błędne dane dotyczące środków przewozu 
wody w zakresie ich pojemności i możliwości dystrybucyjnych. Ponadto w ww. procedurze wskazano, 
jako alternatywne źródło wody, studnie należące do prywatnej spółki, mimo że przedsiębiorstwo nie 
posiadało w tym zakresie udokumentowanego porozumienia.

b/ prezydenci miast

Prezydent Miasta Katowice: Prezydent Miasta nie wyegzekwował, nałożonego na przedsiębiorstwo 
wodociągowe33, obowiązku sporządzenia dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę, pomimo że został zobowiązany przez Wojewodę Śląskiego34 do dysponowania 
uaktualnioną ww. dokumentacją. 

Prezydent Miasta Łodzi: zarządzeniem Prezydenta Miasta z 8 kwietnia 2010 r.35 „w sprawie 
wyznaczenia miejskiego koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych”, zobowiązano koordynatora (tj. prezesa 
przedsiębiorstwa wodociągowego) m.in. do opracowania „Dokumentacji planowych działań 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”. 
W załączniku do tego zarządzenia określono szczegółowy zakres i treść ww. opracowania, 
obejmującego część opisową i graficzną. W zarządzeniu nie wskazano jednak terminu realizacji 
ww. zadania. W efekcie do czasu zakończenia kontroli NIK dokument ten nie został opracowany. 
Od dnia wydania przedmiotowego zarządzenia do czasu przeprowadzenia kontroli NIK upłynęło 
prawie 7 lat. W tak długim okresie nie zmieniono zarządzenia poprzez ustalenie terminu lub okresu 
wykonania określonego w nim zadania. Urząd nie podjął również żadnych zdecydowanych 
działań w celu wyegzekwowania od prezesa przedsiębiorstwa wodociągowego obowiązku 
opracowania przedmiotowej dokumentacji. Działania takie podjęto dopiero w czasie kontroli NIK36. 
W związku z powyższym Urząd, w okresie objętym kontrolą, dysponował jedynie dokumentem  

33  Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice z  24  września 2003  r. i  pismem  
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Katowice z 19 czerwca 2006 r.

34  Pismami Wojewody Śląskiego z 10 września 2003 r. i z 3 grudnia 2004 r., zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 229/05 
z 20  lipca 2005  r. „w  sprawie działań zapewniających funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w  wodę 
w warunkach specjalnych w województwie śląskim” oraz Wytycznymi Wojewody Śląskiego w sprawie realizacji zadań 
w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie śląskim w 2015 r. i w 2016 r.

35  Nr 4150/V/10.

36  Przy piśmie z 11 stycznia 2017 r. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu przekazał 
kontrolującym projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi „w  sprawie wyznaczenia miejskiego koordynatora  
do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych” (Prezesa 
przedsiębiorstwa wodociągowego), uchylającego wcześniejsze zarządzenie nr 4150A/V/10 z 8 kwietnia 2010 r. W projekcie 
tym wskazano m.in., że koordynator zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w terminie do 1 marca 2017 r. 
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pn. „Zasady zaopatrzenia w wodę Miasta Łodzi w warunkach specjalnych”, który stanowił załącznik 
do nieaktualnego Planu obrony cywilnej miasta Łodzi z 2003 r. i również był nieaktualny. Przedstawione 
w nim dane liczbowe, określające m.in. liczbę, rodzaj odbiorców wody i ich zapotrzebowanie na wodę, 
z uwagi m.in. na upływ czasu (14 lat), uległy dezaktualizacji. Ponadto, w „Zestawieniu istniejących 
możliwości zapewniających dostarczanie wody dla miasta Łodzi” oraz w „Analizie zabezpieczenia 
dostaw niezbędnych ilości wody z uwzględnieniem zapewnienia wody dla ważniejszych zakładów 
kontynuujących działalność w warunkach specjalnych”, jako lokalizacje źródeł wodnych (ujęć, studni, 
zbiorników), wykazano szereg nieistniejących zakładów pracy i instytucji. 

Prezydent Miasta Poznania: „Plan zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach 
kryzysowych” został opracowany przez przedsiębiorstwo wodociągowe w czerwcu 2014 r.  
(z inicjatywy tego przedsiębiorstwa) i zatwierdzony przez jego Prezesa. Przedmiotem opracowania 
było określenie sposobu zaopatrzenia ludności miasta Poznania w wodę pitną w sytuacjach różnego 
rodzaju awarii, działań terrorystycznych oraz na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych. Wykazane 
w planie liczby studni awaryjnych, stacjonarnych i przewoźnych agregatów prądotwórczych 
oraz pojemności cystern nie odpowiadały w pełni stanowi faktycznemu jaki został ustalony 
w przedsiębiorstwie wodociągowym.

Prezydent Miasta Wrocławia: Prezydent Miasta dysponował „Planem zaopatrzenia miasta 
Wrocławia w wodę na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń” (zatwierdzonym w dniu 16 marca 2015 r. 
przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Wrocławia), będącym podstawą prowadzenia ewentualnych działań na wypadek braku 
możliwości dostaw wody mieszkańcom za pomocą sieci wodociągowej. Plan był nieaktualny  
bądź nierzetelny w zakresie m.in. alternatywnych źródeł wody. Do źródeł tych zaliczono m.in. stację 
uzdatniania wody w Leśnicy, która jak ustalono w toku kontroli NIK, działała jedynie do końca 2015 r. 
Ponadto faktyczne możliwości dostaw wody dla Wrocławia, ze wskazanych w tym planie źródeł 
znajdujących się w gminach ościennych, wynosiły jedynie 15% wielkości wykazanej w tym planie. 
Nadto, z 22 studni zakładowych wykazanych w planie, możliwość pozyskania wody zdatnej do picia 
zidentyfikowano tylko w przypadku czterech. Urząd nie dysponował „Procedurą postępowania 
w przypadku wystąpienia ekstremalnej sytuacji kryzysowej braku możliwości dostarczania wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi” przyjętą przez przedsiębiorstwo wodociągowe w dniu 
30 września 2016 r.

c/ wojewodowie

Wojewoda Śląski: Wojewoda w dniu 20 lipca 2005 r. wydał zarządzenie nr 229/05 „w sprawie działań 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 
w województwie śląskim”, w którym w celu realizacji tych działań wskazał na konieczność stosowania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zasad określonych w zarządzeniu MGPiB nr 2/95,  
w tym w zakresie struktury i treści dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w wodę. Powołany, zgodnie z § 2 tego zarządzenia, koordynator wojewódzki, prowadził nadzór  
nad zadaniami dotyczącymi opracowania tej dokumentacji oraz jej aktualizacji. Projekty  
ww. dokumentacji przesyłane przez gminy Wojewodzie w celu uzgodnienia kompletności,  
po ich sprawdzeniu były odsyłane nadawcom, a następnie, po ich uzupełnieniu i zatwierdzeniu 
na poziomie gmin, były ponownie przesyłane Wojewodzie. Ponadto, koordynator wysyłał ponaglenia 
do gmin niewywiązujących się z obowiązku utworzenia lub aktualizacji ww. dokumentacji. Pomimo 
tych działań nadzorczych, ponad połowa gmin województwa śląskiego nie przekazała Wojewodzie 
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aktualnych „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”37. W związku z powyższym Wojewoda dysponował 
danymi o m.in. istniejących i brakujących studniach awaryjnych oraz pozostałych alternatywnych 
źródłach wody jakimi dysponowały poszczególne powiaty województwa, jednak dane te były 
oparte na ww. dokumentacjach, które w dużym stopniu były nieaktualne. Wojewoda, w piśmie 
z dnia 8 listopada 2012 r., skierowanym do SOCK, zwrócił uwagę na konieczność opracowania 
zasad sporządzania dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę 
ze względu na anulowanie w 2001 r. zarządzenia MGPiB nr 2/95.

Wojewoda Łódzki: Wojewoda nie określił wymogów co do struktury i treści dokumentacji dotyczącej 
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, ani nie przedstawił w trakcie kontroli NIK żadnej 
dokumentacji świadczącej o posiadaniu przez niego informacji o dysponowaniu przez jednostki 
samorządu terytorialnego ww. dokumentacją oraz weryfikowaniu jej prawidłowości. Wojewoda 
wskazał jednocześnie na brak podstaw prawnych uprawniających go do realizacji ww. zadań.

Wojewoda Wielkopolski: Wojewoda również nie określił ww. wymogów, a nadzór nad opracowaniem 
dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę prowadził wyłącznie 
w oparciu o coroczne informacje uzyskiwane ze starostw powiatowych, sprowadzające się  
do niezgłaszania problemów w tym zakresie.

Wojewoda Dolnośląski: Wojewoda nie określił wymogów co do struktury i treści dokumentacji 
dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Wojewoda stwierdził, że pracownicy 
Urzędu Wojewódzkiego nie analizowali ww. dokumentacji, gdyż były one opracowywane 
indywidualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa wodociągowe i brak jest podstaw prawnych 
do ich przekazywania do uzgodnień bądź zatwierdzania przez Wojewodę.38

Dobre praktyki
Jako dobrą praktykę należy wskazać okresowe opracowywanie przez Wojewodę Śląskiego 
dokumentu pn. „Ocena możliwości zapewnienia zaopatrzenia województwa śląskiego w wodę 
w warunkach specjalnych”, zawierającego w szczególności dane poinwentaryzacyjne dotyczące: 
publicznych i przydomowych studni na terenie gmin, ujęć awaryjnych, beczkowozów oraz agregatów 
prądotwórczych stanowiących elementy awaryjnej dystrybucji wody oraz analizę stanu opracowania 
przez gminy i powiaty „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”38.

3.1.3. Plany zarządzania kryzysowego

Uwarunkowania prawne: art. 5 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym zobligował organy 
właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego do sporządzenia odpowiednio Krajowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania 

37  Wojewoda dysponował aktualną i zgodną z przyjętymi regulacjami „Dokumentacją planowych działań zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych” z 78 na 167 gmin województwa 
śląskiego. W przypadku pozostałych gmin, trzy nie posiadały jej w ogóle, a kolejne 86 posiadały wersje nieaktualne. 

38  W „Ocenie możliwości zapewnienia zaopatrzenia województwa śląskiego w wodę w warunkach specjalnych” z 2016 r. 
przedstawiono m.in. wyniki dokonanej analizy stanu opracowania i aktualizacji „Dokumentacji planowych działań zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”, wskazując na konieczność „pilnej 
aktualizacji” ww. dokumentacji w przypadku „wielu gmin”. Dane poinwentaryzacyjne zawarte w ww. dokumencie, oparte 
były w znacznej mierze na ww. niezaktualizowanych „Dokumentacjach planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”.
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kryzysowego. W ust. 2 tego artykułu określono elementy, jakie winny być ujęte w tych planach. 
Do elementów tych zaliczono m.in. plan główny mający zawierać charakterystykę zagrożeń oraz 
ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących IK oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń; zadania 
i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa; zestawienie 
sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych; jak również zespół 
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: zadania w zakresie monitorowania 
zagrożeń; tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych 
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej; procedury reagowania kryzysowego, określające 
sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także współdziałanie między siłami, o których 
mowa wyżej. 

Ustalenia kontroli NIK:

a/ prezydenci miast

Prezydent Miasta Katowice: Prezydent Miasta dysponował planem zarządzania kryzysowego, 
zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego 15 grudnia 2014 r. Po 15 grudnia 2016 r. plan ten stał 
się nieaktualny, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, plany zarządzania 
kryzysowego podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy  
niż dwa lata. W planie zarządzania kryzysowego ujęto zagrożenie w zakresie zapewnienia ciągłości 
dostaw wody wraz z oceną jego wystąpienia. Jako zagrożenie wskazano długotrwały brak dostaw 
wody spowodowany awarią techniczną bądź też biologicznym lub chemicznym skażeniem sieci 
wodociągowej. Przyjęto małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia, natomiast 
duży stopień podatności mieszkańców Katowic na jego skutki. Wpływ tego zagrożenia na stan 
bezpieczeństwa określono jako średni. Procedury wynikające z ww. planu miały być stosowane 
w przypadku zaistnienia na terenie miasta sytuacji braku wody pitnej, w której zasoby ludzkie 
i środki przedsiębiorstwa wodociągowego byłyby niewystarczające do zwalczenia zagrożenia, 
a rozwój sytuacji wysoce uprawdopodobniałby, iż brak wody w danym rejonie może z tego 
powodu stać się długotrwały. W planie nie przedstawiono informacji dotyczących zapewnienia 
funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysu, takich jak np.: wielkość 
zapotrzebowania w wodę, zestawienie urządzeń zaopatrzenia w wodę wraz z ich charakterystyką 
techniczną, wskazanie brakujących ujęć wody i ich wydajności (w tym studni awaryjnych lub innych 
alternatywnych źródeł wody) oraz brakujących materiałów i sprzętu technicznego niezbędnych 
na wypadek braku możliwości dostaw wody siecią wodociągową.

Prezydent Miasta Łodzi: plan zarządzania kryzysowego, opracowany w styczniu 2013 r. 
i zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego 4 lutego 2013 r., był czterokrotnie aktualizowany, 
w lutym i marcu 2014 r. Kolejny plan zarządzania kryzysowego opracowany został w maju 2016 r. 
i zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego 29 czerwca 2016 r. Powyższy cykl planowania był 
niezgodny z postanowieniami art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym o maksymalnie 
dwuletnim cyklu planowania. W ww. planach nie scharakteryzowano zagrożeń w zakresie 
zapewnienia ciągłości dostaw wody, ani nie przedstawiono oceny ryzyka ich wystąpienia.

Prezydent Miasta Poznania: Prezydent Miasta dysponował planem zarządzania kryzysowego 
dla Poznania, zatwierdzonym przez Wojewodę 15 lipca 2015 r. (opracowanie poprzednio 
obowiązującego planu zarządzania kryzysowego, jak również jego zatwierdzenie przez Wojewodę, 
nastąpiło w 2012 r., tym samym przekroczono termin cyklu planowania przewidziany w art. 5 
ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). W części planu obejmującej charakterystykę zagrożeń 
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oraz oceny ryzyka ich wystąpienia, jak również mapy ryzyk i zagrożeń, jako sytuację kryzysową 
wskazano m.in. zakłócenia w dostarczaniu wody. Z oceny ryzyka dotyczącej tej sytuacji wynikało, 
że prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest małe, a skutki dla ludności lub infrastruktury średnie. 
W odniesieniu do mapy zagrożeń, wskazano na możliwość wystąpienia tej sytuacji na terenie całego 
Poznania. W charakterystyce tego zagrożenia wskazano jednocześnie, że szczegóły dotyczące 
pozyskiwania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadku długotrwałych 
awarii zamieszczone zostały w „Planie zaopatrzenia ludności Miasta Poznania w wodę pitną w sytuacjach 
kryzysowych” z 2014 r., stanowiącego element planu zarządzania kryzysowego (w ramach procedury 
PRK nr 06). W toku kontroli NIK stwierdzono, że procedura PRK nr 06 „Zakłócenia w dostarczaniu 
wody i odprowadzaniu ścieków” była niezgodna, w zakresie organizacji i funkcjonowania Centrum 
Zarządzenia Kryzysowego dla Poznania, z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta nr 557/2016/P 
dotyczącego m.in. całodobowego systemu dyżurów stacjonarnych oraz że dane o liczbie studni 
awaryjnych, stacjonarnych i przewoźnych agregatów prądotwórczych oraz o pojemności cystern 
wykazane w „Planie zaopatrzenia w wodę Miasta Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych” 
były rozbieżne ze stanem faktycznym ustalonym w przedsiębiorstwie wodociągowym.

Prezydent Miasta Wrocławia: Prezydent Miasta dysponował planem zarządzania kryzysowego, 
który został zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w 2010 r. Tym samym plan ten nie był 
opracowywany i wdrażany okresowo (w cyklach nie przekraczających dwóch lat), do czego obligował 
art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Plan nie odpowiadał ponadto m.in. wymogom 
określonym w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zaleceniom 
Wojewody Dolnośląskiego z 15 lutego 2010 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, 
a mianowicie nie zawierał charakterystyki zagrożeń związanych z zapewnieniem ciągłości dostaw 
wody (wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia), jak również zestawienia sił i środków planowanych  
do wykorzystania w sytuacji kryzysowej, polegającej na niedoborze dostaw wody. W trakcie kontroli 
NIK w planie dokonano zmian i uzupełnień eliminujących stwierdzone braki, w tym: opracowano 
procedury reagowania na niedobory wody (przerwy w dostawie wody), określono zadania 
i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w zakresie zakłóceń w systemie zaopatrzenia 
w wodę, zestawiono siły i środki planowane do wykorzystania w sytuacji kryzysowej, polegającej 
na niedoborze dostaw wody.

b/ wojewodowie

Wojewoda Śląski: Wojewoda od 23 maja 2015 r. dysponował niezaktualizowanym planem 
zarządzania kryzysowego (przekroczono dwuletni cykl planowania, określony w art. 5 ust. 3 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż plan zatwierdzony został przez Ministra Administracji 
i Cyfryzacji 22 maja 2013 r.). W aneksie nr 1.1. do ww. planu pn. „Charakterystyka zagrożeń oraz ocena 
ryzyka ich wystąpienia” ujęto charakterystykę zagrożeń dotyczących zapewnienia ciągłości 
dostaw wody (w szczególności w związku z powodziami, podtopieniami, uszkodzeniami budowli 
hydrotechnicznych, uszkodzeniami obwałowań, działaniami terrorystycznymi) wraz z oceną 
ryzyka ich wystąpienia. W planie przyjęto też rozwiązania (procedury) dotyczące reagowania 
na niedobory wody (instrukcja „Przerwy w dostawie wody”). W instrukcji tej określono zadania 
i obowiązki poszczególnych uczestników zarządzania kryzysowego. W elektronicznej bazie danych 
– odnośnie systemu zaopatrzenia w wodę – znajdowały się informacje o istniejących na terenie 
województwa: ujęciach wodociągowych powierzchniowych (z uwzględnieniem punktów poboru 
wody, ich wydajności oraz zbiorników krytych na wodę), ujęciach wodociągowych głębinowych  
(z uwzględnieniem studni, ich wydajności oraz zbiorników krytych na wodę), ujęciach zakładowych 
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głębinowych (z uwzględnieniem studni, ich wydajności, zbiorników krytych na wodę oraz wody 
na cele komunalne), oczyszczalniach ścieków, pojazdach do przewozu wody (z uwzględnieniem 
samochodów – cystern i przyczep – cystern do przewozu wody), zakładach produkujących wodę 
mineralną.

Wojewoda Łódzki: obowiązujący w okresie objętym kontrolą NIK plan zarządzania kryzysowego 
województwa aktualizowany był z opóźnieniem. Plan ten został sporządzony przez Wojewodę 
8 sierpnia 2011 r. i zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych 23 lutego 2012 r. Następnie 
został on zmieniony 27 marca 2015 r. i zatwierdzony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 
1 czerwca 2015 r., tzn. po upływie ponad trzech lat. Dane zawarte w zestawieniu sił i środków, 
będącym częścią planu były niekompletne39. W planie nie zdefiniowano odrębnego zagrożenia  
oraz nie określono procedury reagowania dla sytuacji kryzysowej polegającej na wystąpieniu 
zakłóceń w dostawach wody pitnej, wymagającego wykonywania działań koordynacyjnych 
przez wojewodę, wyodrębniono natomiast charakterystyki i procedury dotyczące zagrożeń, 
których wystąpienie może skutkować powstaniem bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę. 

Wojewoda Wielkopolski: Wojewoda, w okresie objętym kontrolą NIK, dysponował planem 
zarządzania kryzysowego zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych 23 maja 2012 r. 
i obowiązującym do 17 grudnia 2015 r., a następnie planem zatwierdzonym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 18 grudnia 2015 r. Tym samym dwuletni cykl planowania, określony 
w art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przekroczono o blisko półtora roku. W planie 
z 2015 r. nie określono procedury reagowania w sytuacji kryzysowej polegającej na zagrożeniu 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, pomimo że w tym planie zdefiniowano takie zagrożenie.  
Plan nie zawierał wyczerpującego katalogu zagrożeń, których wystąpienie stwarza ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Do zestawienia sił i środków planowanych  
do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych nie zostały włączone dane o siłach i środkach będących 
w gestii podległych Wojewodzie służb, inspekcji i straży, co mogło mieć wpływ na efektywność 
planowania zasobów istotnych dla zarządzania kryzysowego.

Wojewoda Dolnośląski: Wojewoda dysponował planem zarządzania kryzysowego zatwierdzonym 
22 maja 2013 r. przez ministra właściwego ds. administracji publicznej, który od 23 maja 2015 r. 
nie był aktualizowany pomimo obowiązku opracowywania planu w cyklach nieprzekraczających 
dwóch lat, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W planie, w części 
„Charakterystyki zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia”, wskazano na scenariusz zagrożenia 
obejmujący zakłócenia w dostawach wody i określono skutki tego zagrożenia dla ludności, 
gospodarki/mienia/infrastruktury oraz dla środowiska. W części planu obejmującej zadania 
i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa, zidentyfikowano 
zagrożenie obejmujące zakłócenia w systemie technicznym „woda”, wskazując podmiot wiodący, 
powołany do kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

39  Na 69, wykazanych w zestawieniu sił i środków, środków transportu wody (obejmujących 40 samochodów cystern  
i 29 przyczep cystern), tylko w pięciu przypadkach (7,2% zgłoszonych środków) wójtowie zgłosili posiadanie tytułu 
prawnego (umowa, porozumienie) do dysponowania wykazanym środkiem i tylko w odniesieniu do siedmiu zgłoszonych 
środków transportu wody (10,1% zgłoszonych środków), poinformowali oni Wojewodę o pojemności wodnej tych środków 
(jednostka pojemności była niespójna, tj. podawana była w m3 lub litrach). Dane o pojemności środków transportu wody 
były wykazywane w dodatkowej pozycji jako uwagi, ponieważ w zestawieniu sił i środków nie wyodrębniono pozycji  
do ich podawania. Na 69 wykazanych środków transportu wody, tylko 40 (57,9% zgłoszonych środków) było ujęte 
w kolumnie dotyczącej możliwości wykorzystania środka transportu w sytuacjach kryzysowych.
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 zagrożeń na terenie województwa, tj. Wojewodę Dolnośląskiego oraz podmioty wspierające,  
czyli uczestników zarządzania kryzysowego, tj. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, 
Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, operatorów systemów 
i powiaty/gminy. W ramach „Zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych” określono 
„Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń”, gdzie stały monitoring zakłóceń w dostawach wody 
powierzono Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, operatorom i jednostkom 
samorządu terytorialnego. W planie ujęto procedury reagowania kryzysowego, określające sposób 
postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym procedurę 9.6. „Działania w przypadku zakłóceń 
w dostawach wody”. W zestawieniu sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach 
kryzysowych, stanowiącym element planu głównego, wyodrębniono podmioty odpowiedzialne 
za bezpośrednie uruchomienie sił i środków, rodzaje sił i środków, oraz wskazano przewidywany 
czas ich uruchomienia. Ponadto służby Wojewody korzystały z Platformy Operacyjnej Zarządzania 
Kryzysowego, tj. systemu informatycznego, którego integralną częścią była baza zasobów (sił i środków) 
posiadanych przez jednostki samorządu terytorialnego, służby, straże i inne instytucje. W bazie 
tej znajdowało się ilościowe zestawienie środków, obejmujące agregaty prądotwórcze, pojazdy  
do przewozu wody, ujęcia wodociągowe głębinowe, ujęcia wodociągowe powierzchniowe, 
zbiorniki (kontenery) przewoźne na wodę pitną.

3.1.4. Plany obrony cywilnej

Uwarunkowania prawne: SOCK, na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie SOCK, 27 grudnia 2011 r. wydał wytyczne, 
w których określił zasady opracowywania planów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
W wytycznych postanowiono m.in., że ww. plany opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania 
sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i wojny. Zgodnie z § 19 ww. wytycznych, plany obrony cywilnej powinny odwoływać się  
do informacji zawartych w planach zarządzania kryzysowego, dokonując korelacji danych rzeczowo- 
-materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 
województwa, powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny.

Ustalenia kontroli NIK:

a/ prezydenci miast

Prezydent Miasta Katowice: Prezydenta Miasta w listopadzie 2012 r. zatwierdził plan obrony 
cywilnej dla Katowic. Plan ten każdego roku był aktualizowany, co spełniało wymogi określone 
w § 16 wytycznych SOCK w sprawie planów. Plan, stosownie do postanowień zawartych w § 1  
ww. wytycznych, został sporządzony wyłącznie na  wypadek zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny. W części planu dotyczącej oceny zagrożeń oraz ich charakterystyki 
i ryzyka wystąpienia, przedstawiono m.in. zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne wywołane 
siłami natury lub zdarzeniami losowymi związanymi z działalnością człowieka. Stwierdzono, 
że największego niebezpieczeństwa zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych należy spodziewać 
się w związku z wystąpieniem: zakażenia żywności i wody, zalewania obiektów (powodzie)  
oraz uwolnienia toksycznych środków przemysłowych do powietrza, gleby i wody. Określono jako 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, a zasięg ich 
występowania – teren całego miasta.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

29

Prezydent Miasta Łodzi: W „Planie obrony cywilnej Miasta Łodzi”, uzgodnionym 12 czerwca 2013 r. 
z Wojewodą Łódzkim oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie dotyczącym ich 
działalności, ujęto m.in. zadania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody w sytuacji 
„wystąpienia symptomów zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”. Plan został 
zaktualizowany w marcu 2015 r., zgodnie z wymogami określonymi w § 16 wytycznych SOCK 
w sprawie planów. Zapisy ujęte w planie związane były z ocenami ryzyka zagrożeń w postaci 
zakłóceń w zaopatrzeniu miasta i mieszkańców w wodę z sieci wodociągowej, a zidentyfikowane 
ryzyko wiązano z uszkodzeniami bądź zniszczeniem obiektów energetycznych i ujęć wody  
oraz stacji jej uzdatniania, wskutek działań wojennych lub działalności dywersyjnej albo sabotażowej. 
W celu radzenia sobie ze skutkami hipotetycznie założonego ryzyka zaistnienia zdarzenia 
kryzysowego, w planie określono zadania i działania związane z zapewnieniem funkcjonowania 
w takich warunkach urządzeń i zaopatrzenia w wodę. Analizę i opis działań zawarto w stanowiącej 
integralną część ww. planu „Karcie realizacji zadania Nr 8 obrony cywilnej OC-H” dotyczącej zadania 
polegającego na doraźnym przywracaniu do działania uszkodzonych instalacji i urządzeń 
zaopatrujących ludność w wodę pitną. W ww. Karcie jako dokumentację bazową, tj. dokumenty 
warunkujące realizację ww. zadania wskazano „Plan zaopatrzenia miasta Łodzi w wodę”, którym, 
jak wyżej opisano, Prezydent Miasta nie dysponował.

Prezydent Miasta Poznania: Plan obrony cywilnej został zatwierdzony przez Prezydenta 
Miasta 30 sierpnia 2013 r. W planie znajdowały się odniesienia do nieobowiązującej procedury 
reagowania kryzysowego PRK 10 „Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania” 
i procedury realizacji zadania PRZ 07 „Działania w przypadku powstania długotrwałej awarii 
systemów dostarczania energii elektrycznej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepła i paliw  
oraz systemów odprowadzania i usuwania ścieków i śmieci”, stanowiących elementy planu zarządzania 
kryzysowego Poznania z 2012 r. Przywołane procedury zostały zaktualizowane 30 listopada 2016 r., 
tj. w trakcie kontroli NIK. W planie ujęto m.in. charakterystykę zagrożeń w zakresie zapewnienia 
ciągłości dostaw wody wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia. W ww. planie brak było postanowień 
dotyczących możliwości awaryjnego zabezpieczenia dostaw wody na wypadek braku możliwości 
jej dostaw siecią wodociągową, zawarto natomiast w nim zapisy odwołujące się do „Planu 
zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych”. W załączonych  
do planu kartach realizacji zadań obrony cywilnej OC 12/1 (zapewnienie wody pitnej dla ludności) 
i OC 14/2 (zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach jakości), jako podstawową ścieżkę 
postępowania wskazano dostarczenie ludności wody ze studni lokalnych, pomimo że jak ustalono 
w toku kontroli NIK, woda pochodząca z tych studni była niezdatna do picia (przy jednoczesnym 
braku możliwości jej uzdatnienia).

Prezydent Miasta Wrocławia: Prezydent Miasta dysponował planem obrony cywilnej Wrocławia 
z 2013 r. W planie ujęto charakterystykę zagrożeń w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody 
wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia, wyszczególniając zestawienie potrzeb oraz plan zabezpieczenia 
w wodę jako zadanie przedsiębiorstwa wodociągowego. W pkt 4.15 planu „Zestawienie potrzeb  
oraz plan zabezpieczenia w wodę” podano, że dane w tym zakresie zawarte są w „Planie 
zabezpieczenia w wodę Wrocławia przez MPWiK Sp. z o.o.” będącym w dyspozycji przedsiębiorstwa 
wodociągowego. W toku kontroli NIK ustalono, że przedsiębiorstwo to dysponowało „Procedurą 
postępowania w przypadku wystąpienia ekstremalnej sytuacji kryzysowej braku możliwości 
dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” z 30 września 2016 r., stanowiącą 
aktualizację przyjętego w 1991 r. „Programu działania MPWiK na wypadek klęsk ekologicznych 



 

30

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

 lub innych zagrożeń, warunkujących dostawę wody do miasta” (załącznikiem do tej procedury  
był „Plan zaopatrzenia miasta Wrocławia w wodę na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń” z 2015 r.). 
Ww. procedura wraz z załącznikiem była nieaktualna bądź nierzetelna w zakresie wykazu 
urządzeń służących do awaryjnego zaopatrzenia w wodę i środków przewozu wody, możliwości 
dystrybucyjnych oraz alternatywnych źródeł wody.

b/ wojewodowie

Wojewoda Śląski: 28 sierpnia 2013 r. Wojewoda zatwierdził plan obrony cywilnej województwa.  
Plan został sporządzony w celu zapewnienia systematycznego i efektywnego wykorzystania 
zasobów obrony cywilnej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
W planie ujęto charakterystykę zagrożeń dotyczących zapewnienia ciągłości dostaw wody  
wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia. W planie wskazano m.in. źródła wody w poszczególnych 
powiatach i miastach na prawach powiatu, podając m.in., że miasto Katowice posiada możliwość 
pozyskania wody z ujęcia znajdującego się w stacji uzdatniania wód dołowych KWK „Wujek-Śląsk” 
o wydajności 1.000 m3 na dobę, pomimo, że jak ustalono w toku kontroli NIK przeprowadzonej 
w Urzędzie Miasta Katowice, zapewniona wydajność z tego źródła wynosiła jedynie 800 m3 na dobę.

Wojewoda Łódzki: Wojewoda, w dniu 19 marca 2014 r., zatwierdził plan obrony cywilnej 
województwa. Plan opracowano w celu prowadzenia skutecznych działań mających na celu 
zapewnienie podstawowych warunków przetrwania ludności w sytuacji wystąpienia symptomów 
masowego zagrożenia, zarówno w okresie wojny, jak również pokoju. W planie nie ujęto 
charakterystyki zagrożeń zapewnienia dostaw wody wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia. W treści 
planu zapisano m.in., że „obecnie brak jest regulacji prawnych określających funkcjonowanie 
i organizację publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
działania i organizacji służb wodociągowych, określenia układów technologicznych wodociągów, 
warunków technicznych dostawy wody, ustaleń dotyczących zapotrzebowania i jakości wody, 
zasad łączności dyspozytorskiej zobowiązującej do podejmowania określonych przedsięwzięć 
zapewniających funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę pitną 
w sytuacjach dostaw niezbędnych do życia oraz zasad i zakresu sporządzania dokumentacji planowych 
działań zapewnienia funkcjonowania ww. urządzeń”.

Wojewoda Wielkopolski: Wojewoda dysponował planem obrony cywilnej województwa 
obowiązującym od 27 października 2016 r. (wcześniej obowiązywał plan obrony cywilnej zatwierdzony 
w 2001 r.). Plan z 2016 r. określał rolę, miejsce i zadania jednostek administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego oraz wyznaczonych instytucji i organizacji przewidzianych do prowadzenia 
przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Ujęto w nim zadania i obowiązki 
osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej. W planie przewidziano 
procedury uruchamiania działań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną i budowę jej 
doraźnych ujęć. Plan nie zawierał procedur postępowania na wypadek zagrożenia zabezpieczenia 
dostaw wody, uwzględniających np. liczbę studni awaryjnych oraz innych alternatywnych źródeł 
wody w poszczególnych miastach (powiatach). Plan nie zawierał też zasad współpracy polegających 
np. na zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wodnych pomiędzy miastami. 

Wojewoda Dolnośląski: Wojewoda, zarządzeniem Nr 655 z 12 listopada 2015 r., wprowadził 
do stosowania plan obrony cywilnej województwa w celu realizacji zadań obrony cywilnej 
na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny. Zakres zadań ustalony w planie dla Szefa Obrony Cywilnej Województwa 



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

31

obejmował m.in.: planowanie i zapewnienie ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia 
zniszczeniem i zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu 
spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych. 
W planie wskazano na obowiązek m.in. zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych 
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń  
i do celów p.poż. Wskazano nadto na brak przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysu. W załączniku nr 6 do planu przedstawiono, 
w formie tabelarycznej, stan zaopatrzenia ludności województwa dolnośląskiego w wodę, na dzień 
31 grudnia 2014 r., poprzez wyszczególnienie powiatów wraz z dotyczącymi ich danymi, 
wskazującymi na: liczbę ludności, procent ludności objętej zasięgiem wodociągów, ilość wodociągów, 
ilość wodociągów wyposażonych w zespoły prądotwórcze, ilość wodociągów wyposażonych 
w ujęcia wody podziemnej, ilość wodociągów wyposażonych w zespoły prądotwórcze oraz ujęcia 
wody podziemnej, ilość studni awaryjnych, procent ludności objętej zasięgiem studni awaryjnych, 
ilość studni awaryjnych wyposażonych w możliwość zasilania z zespołów prądotwórczych, 
potrzeby budowy nowych studni awaryjnych. Dane te, tożsame z danymi zawartymi w ocenie stanu 
przygotowań obrony cywilnej za 2014 r., nie obrazowały stopnia przygotowania obrony cywilnej 
w województwie dotyczącego zapewnienia dostaw wody w warunkach kryzysu.

3.1.5. Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

Uwarunkowania prawne: W § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie planowania, zobowiązano 
SOCK do sporządzania oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz 
przedkładania jej do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zgodnie 
z tym przepisem, ww. dokument winien zawierać diagnozę stanu przygotowania organów 
i formacji obrony cywilnej, innych podmiotów, a także ludności, do realizacji zadań w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wraz z wnioskami.  
SOCK zobowiązany został do przedkładania oceny przygotowań, po jej akceptacji przez ww. ministra, 
Radzie Ministrów (do 31 maja w latach parzystych – § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie 
planowania) oraz Ministrowi Obrony Narodowej (do 31 maja w latach nieparzystych – w celu jej 
wykorzystania w procesie opracowania raportu o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej  
– § 12 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia w sprawie planowania). SOCK, na podstawie art. 17 ust. 4 
pkt 3 i ust. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie 
SOCK, w dniu 30 sierpnia 2016 r. wydał wytyczne zobowiązujące Szefów Obrony Cywilnej 
Województw do corocznego przesyłania mu, na podstawie danych otrzymanych od Szefów 
Obrony Cywilnej Powiatów i Gmin, ocen stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej 
w województwie (wcześniej obowiązywały wytyczne z  10 lipca 2009 r.). W załączniku do wytycznych 
SOCK określił wzór ww. oceny, w tym m.in. w zakresie stanu zaopatrzenia ludności w wodę. 

Ustalenia kontroli NIK:

a/ prezydenci miast

Prezydent Miasta Katowice: Prezydent Miasta terminowo przesłał Wojewodzie Śląskiemu 
sprawozdanie pn. „Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej miasta Katowice za 2015 r.”. 
W sprawozdaniu dane dotyczące zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności były zgodne 
z danymi zawartymi w planie zarządzania kryzysowego miasta Katowice. Podano, że miasto 
Katowice nie posiada ujęć wodnych i studni awaryjnych oraz wykazano brak potrzeb budowy 
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 nowych studni awaryjnych. W sprawozdaniu, jako alternatywne źródła wody, podano stację  
uzdatniana wód dołowych oraz zakup od producentów wody i dystrybucję wody butelkowanej.  
Zawarte w sprawozdaniu dane w zakresie zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności (pkt 9 
sprawozdania) były rzetelne, z wyjątkiem informacji o liczbie i pojemności cystern będących 
własnością przedsiębiorstwa wodociągowego. 

Prezydent Miasta Łodzi: „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej miasta Łodzi za 2015 r.” 
sporządzono według otrzymanego wzoru i terminowo przekazano Wojewodzie Łódzkiemu. 
Dane ujęte w punkcie 9 oceny40 dotyczyły składników infrastruktury eksploatowanej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe i nie zostały prawidłowo zweryfikowane. W ocenie nie wykazano 
bowiem studni awaryjnych (w ocenie za 2014 r. wykazano studnie awaryjne w liczbie 234 szt.), 
tymczasem, na dzień 31 grudnia 2015 r., przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało 19 studniami 
awaryjnymi (w tym pięcioma spełniającymi jakościowe wymagania wody oraz dwoma 
zlokalizowanymi ze stacją uzdatniania wody zasilaną agregatem prądotwórczym).

Prezydent Miasta Poznania: dane o stanie przygotowań obrony cywilnej w mieście za 2015 r., 
przekazane Wojewodzie drogą elektroniczną 26 lutego 2016 r., nie były zgodne z danymi zawartymi 
w dokumentacji dotyczącej zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych. I tak:

 − w „Planie zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych” podano,  
że liczba lokalnych studni awaryjnych wynosi 240, natomiast Wojewodzie przekazano 
informacje o 252 studniach awaryjnych (jednocześnie zgodnie z ww. planem, woda z tych studni  
nie nadawała się do spożycia, brak było również możliwości jej uzdatnienia);

 − w pkt 9.3 przekazanych informacji „Możliwości awaryjnego zapewnienia dostaw wody (ilość 
cystern i ich objętość)”, nie uwzględniono danych dotyczących cystern na wodę. 

W ww. ocenie nie zgłoszono potrzeb budowy nowych studni awaryjnych, nie zawarto również 
uwag i wniosków dotyczących systemu zaopatrzenia w wodę.

Prezydent Miasta Wrocławia: dane o stanie przygotowań obrony cywilnej w mieście za 2015 r. 
przekazane przez Prezydenta Wrocławia Wojewodzie Dolnośląskiemu były zgodne z danymi 
zawartymi w dokumentacji z zakresu obrony cywilnej. Prezydent Miasta nie zgłaszał potrzeb 
budowy studni awaryjnych i potrzeb sprzętowych.

b/ wojewodowie

Wojewoda Śląski: Wojewoda przesłał do SOCK sprawozdanie o stanie przygotowań obrony cywilnej 
w województwie śląskim za 2014 rok 25 marca 2015 r. oraz za 2015 rok 10 marca 2016 r. Treść  
ww. sprawozdań była zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do wytycznych SOCK w sprawie 
stanu OC i zawierała dane zestawione na podstawie sprawozdań pozyskanych z poszczególnych 
powiatów województwa śląskiego. Rzetelność danych otrzymanych od Szefów Obrony Cywilnej 
Powiatów była weryfikowana w oparciu o „Dokumentacje planowych działań zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych” posiadane 
przez Wojewodę, sprawozdania o stanie przygotowań obrony cywilnej w województwie 
śląskim za lata poprzednie oraz dane gromadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego41. Szefowie Obrony Cywilnej Powiatów 
w przekazanych sprawozdaniach wskazywali m.in. na utrudnienia w realizacji zadań obrony 
cywilnej w związku z brakiem osobnego aktu prawnego w randze ustawy oraz dokumentów 

40  „Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń 
specjalnych do likwidacji skażeń i do celów ppoż.” zawierający tabelę nr 11 „Stan zaopatrzenia ludności w wodę stan na dzień 
31 grudnia 2015 r.”.

41  Zwanego dalej WBZK ŚUW.
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wykonawczych, które regulowałyby zasady jej organizacji, umiejscowienia w systemie ochrony 
ludności w czasie pokoju i wojny oraz uszczegółowiłyby zasady jej finansowania. Ze sprawozdań 
sporządzonych przez Wojewodę wynikało m.in., że istniejący na terenie województwa śląskiego 
system wodociągowy posiadał zróżnicowaną odporność na możliwość powstania zanieczyszczeń 
i uszkodzeń oraz zróżnicowaną możliwość zapewnienia ciągłości funkcjonowania ujęć wody. 
Wynikało to z faktu, że rozwiązania dotyczące zaopatrzenia w wodę w byłych województwach 
częstochowskim i bielskim nie pokrywały się z funkcjonującym w dawnym województwie 
katowickim tzw. „systemem pierścieniowym zaopatrzenia w wodę”42. Pomimo ochrony zewnętrznej 
zbiorników/ujęć powierzchniowych łatwość ich skażenia i  zanieczyszczenia była duża, 
w związku z czym w wyniku skażenia woda będzie przez dłuższy czas niezdatna do użycia. Duże 
uprzemysłowienie województwa stanowiło kolejne, potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia 
zbiorników odpadami ropopochodnymi i innymi substancjami. Wśród pozostałych czynników 
wpływających na uszkodzenie istniejących ujęć wody wymieniono: powodzie, uszkodzenia 
mechaniczne (wywołane np. zużyciem technologicznym) powodujące rozszczelnienia rurociągów, 
uszkodzenia celowe oraz brak energii elektrycznej. W sprawozdaniach Wojewoda wskazał również 
na problem przemieszczania wody z miejscowości mających ją w nadmiarze do miejscowości 
odczuwających braki bądź nie posiadających własnych ujęć lub innych systemów zabezpieczeń, 
a także na trudności w awaryjnej dystrybucji wody za pomocą np. beczkowozów (spowodowane 
ich niewystarczającą liczbą) oraz awaryjnego zasilania ujęć w energię elektryczną43. Wojewoda 
zwrócił przy tym uwagę na pominięcie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zagadnień 
dotyczących „zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych” (głównie klęsk żywiołowych i wojny) oraz na brak delegacji prawnej  
do opracowania takich założeń. Wojewoda stwierdził, że zasady te określało dotychczas zarządzenie 
MGPiB nr 2/95, które jednak straciło ważność. Podał także, że na podstawie pisma Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 2 maja 2003 r.44, ww. zarządzenie jest nadal stosowane 
w województwie śląskim, choć pismo to nie stanowi podstawy prawnej. Wojewoda wskazał, 
że w ww. ustawie wspomina się jedynie o wymogach udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
działalności, natomiast nie określa się dla przedsiębiorstw zadań związanych z okresem zagrożenia 
(m.in. dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa). Dlatego też, zdaniem Wojewody, 
do ww. ustawy konieczne jest uregulowanie wykonawcze (np. zarządzenie), w którym powinna 
zostać określona struktura planowania oraz zakres zadań dla dostawców wody, związany z ich 
funkcjonowaniem „w warunkach specjalnych”. Wojewoda zwrócił również uwagę, że wprowadzając 
nowe wzory sprawozdań (ocen) o stanie przygotowań obrony cywilnej wskazane byłoby 
sporządzenie instrukcji dotyczącej ich wypełnienia, gdyż bez niej sprawozdający w dowolny 
sposób przedstawiają poszczególne dane. Odnośnie działań podjętych przez Wojewodę w celu 
realizacji wniosków/uwag zawartych w ww. sprawozdaniach podano m.in., że „(...) należy uznać,  
że wnioski, które odnosiły się do sposobu realizacji zadań na szczeblu wojewódzkim, zostały zrealizowane 
w zakresie istniejących możliwości. Problemem natomiast pozostaje realizacja wniosków, które powinny 
być załatwione na szczeblu Szefa OCK, jak i właściwych ministerstw. Należy zdecydowanie podkreślić, 
że w »Ocenie...« podano szereg uwag i wniosków pod adresem Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W zależności 

42  Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę w sytuacjach specjalnych pozwalał na przekierowywanie wody pomiędzy 
poszczególnymi aglomeracjami.

43  Nie wszystkie ujęcia posiadały takie zabezpieczenia, a istniejące były w stanie wydobyć wodę na tzw. „poziom zerowy”, 
co w praktyce oznaczało, że przy ich użyciu woda nie popłynęłaby rurociągiem, tylko należałoby ją dystrybuować  
za pomocą np. beczkowozów.

44  Nr SO-731-3/EŚ/2003/350.
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jak na tym szczeblu zarządzania będą one zrealizowane – szczególnie odnośnie regulacji prawnych 
– zależeć będzie jakimi narzędziami realizacyjnymi będzie dysponował wojewoda, co ma istotne 
i bezpośrednie przełożenie na jakość realizowanych zadań. Od szeregu lat brak jest podstawowego 
dokumentu czy to w postaci ustawy, czy rozporządzenia, które regulowałoby sposób realizacji 
zadań dotyczących obrony cywilnej, nałożonych na wojewodę, jak również starostów, prezydentów, 
burmistrzów oraz wójtów. Obecnie funkcjonujące rozporządzenie (...) nie spełnia wymogów  
w tym zakresie, głównie ze względu na fakt, że takie same zadania są przypisane do szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a jednocześnie nie ma aktów prawnych niższego rzędu 
określających podział i sposób realizacji tych zadań”.

Wojewoda Łódzki: Wojewoda terminowo przesłał SOCK oceny stanu przygotowań obrony cywilnej 
w Województwie Łódzkim za lata 2014–2015, jednak nie obrazowały one stopnia przygotowania 
obrony cywilnej w województwie w obszarze zapewnienia dostaw bezpieczeństwa dostaw 
wody z uwagi na zawarte w nich niepełne i szacunkowe dane. W tabelach nr 11 dotyczących 
stanu zaopatrzenia ludności w wodę, zamieszczonych w ww. ocenach (sprawozdaniach),  
nie wszystkie rubryki dotyczące poszczególnych powiatów i miast były wypełnione (wpisane było 
„b.d.”). W wyjaśnieniu dotyczącym przyczyn tego stanu rzeczy Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził m.in., że informacje 
przekazane w trybie oceny przygotowań były weryfikowane poprzez analizę sprawozdań, która 
polegała na porównaniu tendencji zmian co do ilości oraz jakości, a w przypadkach budzących 
wątpliwości, prowadzący analizę zwracał się z prośbą o wyjaśnienie powodów. Dyrektor stwierdził, 
że „pozostawienie nie wypełnionego elementu formularza oceny przygotowań obrony cywilnej, 
generalnie świadczy o przypadkach zaistnienia niepotwierdzonych zmian lub tendencji zmian, które 
nie zostały zakończone lub w przypadkach mających często miejsce w jednostkach samorządowych 
szczebla gminnego niemożności ustalenia konkretnych danych na wskazany dzień. Powodem takiego 
stanu, są ograniczone możliwości prowadzenia kontroli oraz zakres tych kontroli. Wojewoda otrzymuje 
ocenę, która zostaje sporządzona przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Natomiast zakres oceny 
dotyczy również elementów, które występują na poziomie miasta i gminy. Z tego tytułu czynności 
kontrolne nabierały by rozmiaru kontroli kompleksowej w powiecie. W myśl obowiązujących przepisów  
nie ma możliwości kontrolowania gmin przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa, jak również  
nie ma podstaw prawnych do wymagania realizowania zadań z zakresu zabezpieczenia w wodę 
w sytuacjach kryzysowych”. Dyrektor podał, że dane umieszczone w ww. tabelach należy uznać 
za szacunkowe (poglądowe). W sprawozdaniach (ocenach) Wojewoda informował SOCK o braku 
odpowiednich przepisów prawnych w obszarze zasad, wymagań i  regulacji dotyczących 
zabezpieczenia ludności w wodę w warunkach wystąpienia kryzysu. W uwagach i wnioskach 
dotyczących dostaw wody zawartych w ww. sprawozdaniach zapisano, że w obecnym stanie 
prawnym, nie ma regulacji prawnej normującej na szczeblu wojewódzkim zarówno zasad 
zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego 
oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,  
jak i podstaw prawnych do realizacji zadania określonego w § 3 pkt 10 rozporządzenia w sprawie SOCK, 
dotyczącego zabezpieczania ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem. 

Wojewoda Wielkopolski: Wojewoda terminowo przesłał SOCK „Oceny stanu przygotowań OC 
w województwie wielkopolskim” za lata 2014–2015. Oceny te zawierały wymagane informacje. 
W ocenach wskazano, że pomimo ciążącego na szefach OC województwa, powiatów i gmin 
obowiązku zapewnienia dostaw wody dla ludności i wyznaczonych zakładów pracy, brak jest 
przepisów dotyczących naliczania zapotrzebowania na wodę. W ww. sprawozdaniach Wojewoda 
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zgłaszał SOCK potrzebę wydania regulacji dotyczących wymagań technicznych lub organizacyjnych 
dotyczących projektowania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę w celu zapewnienia 
funkcjonowania tych urządzeń w warunkach kryzysu. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnił m.in., że „SOCK, 
żądając informacji dotyczących m.in. uwzględniania w zadaniach obrony cywilnej danych dotyczących 
»studni awaryjnych«, powinien przynajmniej zdefiniować to pojęcie oraz określić zasady ich budowy, 
eksploatacji i zabezpieczenia. Żadna z tych czynności nie została do tej pory wykonana, mimo, że ustawa 
o powszechnym obowiązku obrony nakłada na SOCK obowiązek ustalenia ogólnych zasad realizacji 
zadań obrony cywilnej. (…) Brak precyzyjnych przepisów prawa w tym obszarze, ograniczało również 
precyzyjne określenie liczby studni, ich wydajności itd., których nie mógł określić wojewoda”. Dyrektor 
podał także, że „informacje zawarte w ocenie stanu przygotowań OC opracowywane są na wzorcu 
Oceny przekazanej przez SOCK. Oprócz tego, że organ ten żąda informacji w przedmiotowej sprawie, 
nie uczynił nic, żeby przekazywane informacje były obiektywne i spójne. Wojewoda nie ma obowiązku 
i prawa ustalać norm dotyczących (…) zaopatrywania w wodę”.
Wojewoda Dolnośląski: Wojewoda nieterminowo przekazał SOCK oceny stanu przygotowań OC 
za lata 2014 i 2015. W ww. sprawozdaniach nie uwzględniono informacji odnośnie: liczby 
własnych ujęć wody jednostek samorządu terytorialnego (w stosunku do ich ogólnej liczby), 
możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania ujęć wody oraz możliwości awaryjnego 
zapewnienia dostaw wody (liczba cystern i ich objętość). W Ocenie stanu przygotowań OC w 2014 r.  
nie sformułowano uwag i wniosków. Dane zawarte w ww. sprawozdaniach odpowiadały danym 
przekazanym Wojewodzie przez Szefów Obrony Cywilnej Powiatów (w obrębie stanu zaopatrzenia 
ludności w wodę). Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego nie posiadał jednak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji 
rzetelności tych danych. Dyrektor tego Wydziału wyjaśnił, że weryfikowano dane, które ewidentnie 
budziły wątpliwości, poprzez telefoniczny i mailowy kontakt z osobami opracowującymi arkusze 
ocen stanu przygotowań obrony cywilnej w powiatach. Dodał jednocześnie, iż nie było podstaw 
do podważania wiarygodności danych otrzymanych od Szefów Obrony Cywilnej Powiatów, którzy 
z kolei swoje dane opierali na informacjach otrzymanych od Szefów Obrony Cywilnej Gmin. Wskazał 
również, iż na szczeblu województwa nie weryfikowano zasadności ustalonej liczby brakujących 
studni awaryjnych, ponieważ do zadań własnych gminy należy zbiorowe zaopatrywanie w wodę, 
stąd też to gminy najlepiej znają swoje potrzeby w tym zakresie. Od Szefów Obrony Cywilnej Powiatu 
nie wymagano wyjaśnienia braku podawania wszystkich danych określonych w załączniku do oceny 
stanu przygotowań OC za 2014 r. i oceny stanu przygotowań OC za 2015 r. Dyrektor ww. Wydziału 
wyjaśnił, iż przyjęto zasadę, że w przypadku niewpłynięcia informacji z danego powiatu, uznawano, 
że to powiat nie otrzymał takiej informacji z gminy. Podał, iż ocena stanu przygotowań OC opierała się 
na przekazanych, niepełnych informacjach, otrzymywanych od Szefów Obrony Cywilnej Powiatów. 

c/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podsekretarz Stanu, sprawujący nadzór nad prowadzeniem m.in. spraw obrony cywilnej45, 
ustanowił procedurę o numerze WOL(06)46, określającą tryb (w tym terminy) przedkładania 
sporządzanych przez SOCK ocen przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, 

45  Zgodnie z § 4 pkt 1 decyzji nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności 
Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

46  O nazwie: „Nadzór nad działalnością Szefa Obrony Cywilnej Kraju – przedkładanie oceny przygotowań w zakresie ochrony 
ludności i  obrony cywilnej zawierającej diagnozę stanu przygotowania organów i  formacji obrony cywilnej, innych 
podmiotów, a  także ludności, do realizacji zadań w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  
i w czasie wojny, wraz z wnioskami”, zwaną dalej „procedurą WOL(06)”.
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o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie planowania. W procedurze określono  
m.in. departament Ministerstwa odpowiedzialny za sporządzanie analiz i opinii o tych Ocenach47, 
terminy występowania do SOCK o ich przekazanie oraz terminy ich zatwierdzania (akceptacji)  
przez Ministra. Niezgodnie z ww. procedurą WOL(06), Oceny przygotowań za lata 2014–2015 
przedłożone przez SOCK, nie podlegały właściwej weryfikacji na poziomie Ministerstwa, 
w szczególności DOLiZK nie sporządził analiz i opinii o tych Ocenach, które następnie miały być 
przedkładane zarówno Ministrowi (na poziomie akceptacji tych Ocen), jak i SOCK. 

W Ocenach przygotowań za lata 2011–2015 sporządzonych przez SOCK i zaakceptowanych przez 
Ministra, w odrębnym punkcie zatytułowanym „Zapewnienie dostaw wody pitnej oraz ochrony 
ujęć i urządzeń wodnych”48, opisano uwarunkowania prawne systemu zaopatrzenia w wodę. 
Wskazano m.in., że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pomija kwestie dotyczące „zasad 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”,  
m.in. w czasie klęsk żywiołowych i wojny, a także że nie daje delegacji prawnej do opracowania 
założeń dotyczących zapewnienia ich funkcjonowania w ww. warunkach. Zauważono49, że  zasady te 
opisywało zarządzenie MGPiB nr 2/95, które zostało uchylone z dniem 30 marca 2001 r.50. Wskazano 
jednocześnie51, że ww. nieobowiązujące zarządzenie jest nadal stosowane na podstawie „nakazu” 
zawartego w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 2 maja 2003 r.52. 
Ponadto w ocenach przygotowań przedstawiono stan dostępności sieci wodociągowych i studni 
awaryjnych dla ludności53 oraz przedstawiono działania podejmowane przez gminy w zakresie 

47  Do 28 lutego 2016 r. – Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności (zwany dalej „DRiOL”); od dnia 29 lutego 2016 r., 
tj. od wejścia w życie zarządzenia nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 7, ze zm.)  
– Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego (zwany dalej „DOLiZK”). Do zakresu DOLiZK należało 
m.in. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad działalnością SOCK oraz prowadzenie spraw związanych 
z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących obrony cywilnej (§17 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a ww. zarządzenia 
Ministra nr 6 z dnia 29 lutego 2016 r.). Analogiczne zadania DRiOL określone były w §17a pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b zarządzenia 
nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 1, poz. 3, ze zm.).

48  W Ocenach przygotowań za lata 2013–2015 w punkcie „Ochrona ujęć i urządzeń wodnych”.

49  Ocena przygotowań za 2012 r. i za 2015 r.

50  Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania 
aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268). Przedmiotowe zarządzenie zostało ujęte 
w obwieszczeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych 
aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc 
z dniem 30 marca 2001 r. (M.P. Nr 47, poz. 782).

51  Ocena przygotowań za 2015 r.

52  Nr SO-0731-3/ES/2003/350. W przedmiotowym piśmie, wystosowanym do Wojewody Śląskiego, stwierdzono, że zarządzenie 
MGPiB nr 2/95 utraciło moc obowiązującą jedynie ze względu na prawną podstawę jego wydania, tj. rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz. U. Nr 93, poz. 429) oraz że pomimo utraty mocy 
obowiązującej ww. zarządzenia, jego ustalenia (a w szczególności zasady określone w załączniku „zasady zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”), „nie straciły nic na aktualności”. 
Wskazano, że „doświadczenia wynikające z powodzi od roku 1997 poprzez wydarzenia z 11 września 2001 r. do bieżących 
wydarzeń, potwierdzają słuszność i celowość kontynuowania przedsięwzięć wynikających” z ww. załącznika, którego ustalenia 
zobowiązują gminy do sporządzania dokumentacji planowanych działań i podejmowania określonych przedsięwzięć 
zapewniających funkcjonowanie „publicznych” urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną „w sytuacjach nadzwyczajnych”, 
przynajmniej na poziomie dostaw niezbędnych do życia, funkcjonowania zakładów użyteczności publicznej i potrzeb 
wybranej produkcji. W piśmie wyrażono również „ubolewanie” w związku z brakiem podstaw prawnych do wydania 
stosownego aktu wykonawczego regulującego przedmiotową tematykę. W ocenie przygotowań za 2012 r. zapisano,  
że przedmiotowe pismo nie stanowi podstawy prawnej.

53  Według danych za 2015 r.: około 92% ludności kraju jest objęta zasięgiem sieci wodociągowych, a około 39% ludności 
zasięgiem studni awaryjnych.
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przeciwdziałania ewentualnym skutkom zakłócenia ciągłości w dostawach wody54. W ocenach 
przygotowań wskazywano m.in. na potrzeby budowy ujęć (studni) awaryjnych w kraju55, 
a także wyposażania i dostosowywania urządzeń zaopatrzenia w wodę w zapasowe źródła 
zasilania energią elektryczną, umożliwiające działanie w warunkach kryzysu56. W przedmiotowych 
dokumentach podkreślano konieczność zapewnienia niezbędnych przepisów wykonawczych, 
w których byłaby określona struktura planowania oraz standardy dotyczące dostaw wody do celów 
spożywczych i sanitarnych ludności na czas klęsk żywiołowych i/lub wojny57.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji58 zaakceptował oceny przygotowań za lata 2014–2015  
pomimo, że nie spełniały one wymagań określonych w § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie planowania. Zgodnie bowiem z tym przepisem, oceny winny zawierać diagnozę 
stanu przygotowania organów i formacji obrony cywilnej, innych podmiotów, a także ludności, 
do realizacji zadań m.in. w sferze zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych 
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń 
i do celów przeciwpożarowych59 w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny, wraz z wnioskami. Zaakceptowane przez Ministra dokumenty nie 
zawierały takiej diagnozy, gdyż na ich podstawie nie było możliwe stwierdzenie, czy właściwe 
podmioty są przygotowane do zapewnienia dostaw wody pitnej przynajmniej na poziomie 
niezbędnym/minimalnym, a  jeśli nie, to jaki był poziom tego niedoboru. W  ocenach 
przygotowań opisano jedynie działania podejmowane przez gminy w celu zabezpieczenia 
dostaw wody, nie wskazując na poziom ich skuteczności. Z samej natomiast informacji 

54  Polegające m.in. na wyposażaniu ujęć wodociągowych w agregaty prądotwórcze bądź przystosowywaniu instalacji 
elektrycznej do podłączenia przewoźnych agregatów, zapewnianiu możliwości przełączania zasilania energii elektrycznej, 
planowaniu wykonania nowych awaryjnych ujęć wody.

55  W 2015 r. zgłoszono potrzebę budowy 2.565 studni awaryjnych. W porównaniu z rokiem 2011 potrzeby w tym zakresie 
uległy zmniejszeniu o około 5% (na dzień 31 grudnia 2011 r. potrzeby wynosiły 2.681 studni awaryjnych).

56  Np. pkt 2.8 wniosek nr 2 oceny przygotowań za 2015 r.

57  W ocenie przygotowań za 2011  r. w  podsumowaniu (pkt  4.4) zapisano: „Ustawa (…) o  zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę pomija zagadnienie dotyczące zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych i nie daje delegacji prawnej do opracowania takich założeń. Istnieje potrzeba zapewnienia 
niezbędnych przepisów wykonawczych, w których byłaby określona struktura planowania, standardy w zakresie dostaw 
wody do celów spożywczych i sanitarnych ludności na czas klęsk żywiołowych i/lub wojny, a także wyposażania urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w zapasowe źródła zasilania energią elektryczną”. W ocenie przygotowań za 2012 r. w pkt 2.6 (wniosek 
nr 1) zapisano: „W związku z tym, że ustawa (…) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pomija zagadnienie dotyczące zasad 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i nie daje delegacji 
prawnej do opracowania takich założeń, istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązań pozwalających na wydanie niezbędnych 
przepisów wykonawczych, w których byłaby określona struktura planowania oraz zakres zadań dostawców, związany 
z ich funkcjonowaniem w warunkach specjalnych”. W ocenie przygotowań za 2013 r. (pkt 2.8) zapisano: „(…) ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (…) i inne przepisy dotyczące zaopatrzenia w wodę, pomijają zagadnienia dotyczące 
zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych m.in. w stanach 
kwalifikowanych. Problem ten jest podnoszony jako wymagający szczegółowego uregulowania. Należy uznać potrzebę 
szczegółowego uregulowania obszaru dotyczącego zasad zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych 
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych”. 
W ocenie przygotowań za 2014 r. w pkt 2.8 (wniosek nr 1) zapisano: „opracować akt prawny umożliwiający w sposób 
szczegółowy realizowanie zagadnienia dotyczącego zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę w warunkach specjalnych”. W ocenie przygotowań za 2015 r. (pkt 2.8 wniosek nr 1) rekomendowano podjęcie 
prac nad opracowaniem aktu prawnego oraz przepisów wykonawczych umożliwiających w sposób szczegółowy 
realizowanie zagadnienia dotyczącego „zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych”.

58  Akceptacji Oceny przygotowań za rok 2014 r. z upoważnienia Ministra dokonał Podsekretarz Stanu, a akceptacji Oceny 
przygotowań za rok 2015 r. dokonał Minister.

59  § 3 pkt 13 rozporządzenia w sprawie SOCK.
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o liczbie studni awaryjnych (w tym o liczbie brakujących studni) nie wynikało, czy ludność była 
zabezpieczona i w jakim zakresie na wypadek zakłócenia normalnych dostaw wody60. Jednocześnie 
oceny nie zawierały żadnych informacji o przewidywanych przez Wojewodów problemach  
przy dostawach wody w warunkach kryzysu (informacje te były przekazywane SOCK, który na ich 
podstawie sporządzał oceny przygotowań). Z danych przekazanych przez Wojewodów na dzień 
31 grudnia 2015 r. wynikało przykładowo, że w województwie lubelskim nie było możliwości 
zapewnienia ciągłości dostaw wody w przypadku awarii sieci elektrycznej61, a możliwości 
awaryjnej dostawy wody szacowano jedynie na około 40% potrzeb. Z kolei w województwie 
małopolskim przewidywano problemy z dostawą wody w przypadku skażeń, z uwagi m.in. na brak 
wyposażenia ujęć podziemnych w chloratory, brak agregatów prądotwórczych, brak możliwości 
napełnienia beczkowozów z około 40% zbiorników retencyjnych zamkniętych przy odciętej sieci 
wodociągowej. W przypadku województwa podlaskiego zgłoszono brak cystern do dowożenia 
wody pitnej, a w przypadku województwa podkarpackiego niezadawalający stan wielu studni 
awaryjnych (pełniących istotną rolę w sytuacjach awarii lub unieruchomienia wodociągów), 
który wymaga zdecydowanego podjęcia działań mających na celu doprowadzenie tych studni 
do możliwości ich ewentualnego użycia. Oceny nie zawierały również informacji o realizacji 
zadań z zakresu planowania i zapewnienia ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia zniszczeniem62 (przedstawiono jedynie działania podejmowane przez gminy w celu 
zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, nie zamieszczono natomiast informacji o sposobach 
i poziomie realizacji ochrony obiektów systemu zaopatrzenia w wodę). Przedmiotowych danych 
(w tym diagnozy stanu) nie zawierały również oceny przygotowań za lata 2011–2013.

3.1.6. Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie podjął działań w sprawie realizacji wniosków 
dotyczących konieczności podjęcia prac nad opracowaniem zasad zapewnienia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę (ewentualnie zapewnienia delegacji prawnej dla ich wydania), zawartych 
w otrzymanych od SOCK ocenach przygotowań za lata 2011–2015, jak również w informacji 
o realizacji zadań obrony cywilnej za rok 2011 oraz analizach realizacji wytycznych SOCK  
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej za lata 2012 i 2014, a także pomimo dyspozycji, 
sformułowanej w  dniu 9  września 2014  r. na  posiedzeniu Rady Ministrów (w  związku 

60  Przykładowo w Ocenach przygotowań nie podano, czy woda w wykazanych studniach awaryjnych nadawała się do spożycia 
– np. Kraków posiadał na dzień 31 grudnia 2015 r. 355 studni awaryjnych, z czego ani jedna nie mogła stanowić źródła wody 
pitnej (zgodnie z oceną stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie małopolskim na dzień 31 grudnia 2015 r., 
woda w studniach awaryjnych zdatna była jedynie do celów sanitarnych). W ocenach przygotowań nie zamieszczono 
również informacji, w jaki sposób dokonano ustalenia liczby brakujących studni (np. w oparciu o jaką metodologię 
ustalono, że w Krakowie brakuje jedynie 60 studni awaryjnych, skoro żadna z istniejących studni nie stanowi źródła wody 
pitnej), a w szczególności jaka miałaby być ich wydajność i czy przy wyliczeniach brano pod uwagę inne możliwości 
awaryjnych dostaw wody np. wody dołowe oraz czy uwzględniono potrzeby np. zakładów przemysłu spożywczego, 
czy urządzeń do likwidacji skażeń. W niektórych przypadkach (np. Ocena przygotowań na dzień 31 grudnia 2015 r. 
województwa łódzkiego) nie podano dla wszystkich powiatów danych w zakresie liczby ludności objętej zasięgiem studni 
awaryjnych, ilości tych studni oraz potrzeb w zakresie ich budowy. Brak było także informacji o skali niedoborów w zakresie 
agregatów prądotwórczych, co przekłada się na brak informacji o liczbie i wydajności studni, których nie można w związku  
z tym wykorzystać w przypadku awarii zasilania, brak było również informacji o skali niedoborów w zakresie środków 
służących dystrybucji wody pitnej.

61  Ciągłość zaopatrzenia w wodę będzie wyłącznie w zakładach i instytucjach użyteczności publicznej posiadających agregaty 
prądotwórcze.

62  Zadania wynikające z § 3 pkt 10 rozporządzenia w sprawie SOCK.
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z przedłożeniem oceny przygotowań za rok 2013), zobowiązującej Ministra do przedstawienia, 
w razie uznania za zasadne, propozycji zmian organizacyjnych lub legislacyjnych w zakresie ochrony 
ludności i obrony cywilnej63. 

Dopiero w raporcie nt. działalności Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz SOCK w latach 
2008–2015, datowanym na dzień 1 czerwca 2016 r., stwierdzono „niewystarczające działania SOCK 
w zakresie uregulowania kwestii zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych 
zakładów przemysłu spożywczego oraz dostaw wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń 
i do celów przeciwpożarowych w warunkach specjalnych” oraz pilną potrzebę opracowania nowego 
przepisu prawnego regulującego te zagadnienia. W związku z powyższym SOCK zobowiązał 
swojego zastępcę do podjęcia współpracy z urzędami wojewódzkimi, instytucjami i urzędami 
centralnymi właściwymi w sprawach zapewnienia funkcjonowania urządzeń, dostaw i czystości 
wody, przede wszystkim z resortem właściwym ds. budownictwa, Państwową Inspekcją 
Sanitarną oraz Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, 
„celem opracowania dokumentu normatywnego lub standardu dotyczącego sfery zapewnienia 
dostaw wody do celów spożywczych i sanitarnych dla ludności w sytuacji kryzysowej, uwzględniając 
sytuację zewnętrznego zagrożenia państwa i/lub wojny”. Termin realizacji zadania wyznaczono 
na I kwartał 2017 r. NIK zwraca uwagę, że realizacja czynności zakończonych przedmiotowym 
raportem została zainicjowana przez SOCK, a Minister nie uczestniczył ani w zainicjowaniu tych 
prac, ani w realizacji audytu oraz formułowaniu wniosków zawartych w tym raporcie. 

Do dnia zakończenia kontroli NIK zasady zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę  
nie zostały określone, stąd w latach 2015–2016 nie były uregulowane sprawy dotyczące m.in.:

 9 reguł sprawowania nadzoru oraz koordynacji przedsięwzięć w zakresie przygotowań 
i realizacji zadań zabezpieczających ciągłość dostawy wody oraz prowadzenia określonej 
dokumentacji; 

 9 struktury i treści dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w wodę; 

 9 wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących projektowania i eksploatacji urządzeń 
zaopatrzenia w wodę, mających na celu zapewnienie funkcjonowania tych urządzeń w warunkach 
kryzysu (w tym zasad osiągania kolejnych stanów gotowości wodociągu do pracy i zasad ustalania 
potrzeb materiałowych);

 9 wymagań w zakresie budowy (w tym lokalizacji) i utrzymywania studni awaryjnych;
 9 regulacji dotyczących zasad higieniczno-sanitarnych użytkowania środków przewozu  

wody pitnej;
 9 regulacji dot. sposobu obliczania (kalkulowania) liczby i pojemności środków przewozu wody 

pitnej, niezbędnej dla zapewnienia jej dostaw w warunkach kryzysu.

63  Protokół ustaleń nr  34/2014. Nadto na  posiedzeniu w  dniu 16  sierpnia 2016  r. Rada Ministrów, na  wniosek SOCK, 
przyjęła „Ocenę przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2015 r.” (protokół ustaleń nr 29/26),  
który to dokument zawierał m.in. rekomendacje dotyczące podjęcia prac nad opracowaniem aktu prawnego oraz przepisów 
wykonawczych umożliwiających realizowanie zagadnienia dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w „warunkach specjalnych”. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392, ze zm.), członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania 
i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów 
normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów.
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3.1.7. Kompetencje w zakresie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W art. 12 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym zobowiązano m.in. ministrów kierujących 
działami administracji rządowej do realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego  
– zgodnie z zakresem swojej właściwości. Jednocześnie, w okresie objętym kontrolą NIK, brak było 
jednoznacznych regulacji prawnych wskazujących ministra właściwego w sprawach zbiorowego 
systemu zaopatrzenia w wodę, w szczególności w ustawie o działach administracji rządowej  
nie wyodrębniono spraw dotyczących tego systemu. W związku z powyższym żaden z ministrów 
nie uznawał się za kompetentnego w tym zakresie, i tak:

 � Minister Środowiska, w piśmie skierowanym do Dyrektora RCB z 25 marca 2016 r.64, wskazał, 
że nie jest on aktualnie organem właściwym w sprawach systemów zaopatrzenia w wodę. 
Minister dodał również, że w projekcie nowego Prawa Wodnego przewidziano wprawdzie 
zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, polegające na włączeniu do działu 
gospodarka wodna m.in. spraw z zakresu określenia zasad i warunków zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednakże z uwagi m.in. na fakt,  
iż projekt ten znajduje się we wstępnej fazie uzgodnień, zdaniem Ministra przypisywanie  
mu zadań związanych z koordynacją systemu zaopatrzenia w wodę jest przedwczesne. Minister 
Środowiska, w piśmie skierowanym do NIK z 23 grudnia 2016 r.65, podał m.in., że „zgodnie z § 3 
ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
Zasad techniki prawodawczej66, w ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby  
sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które reguluje)  
oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi). Dlatego też uregulowanie spraw 
związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych nie mogło nastąpić ani w projekcie ustawy Prawo wodne, regulującej 
głównie sprawy zarządzania wodami w celu zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki oraz 
zapewnienia ochrony wód i środowiska z nim związanego, ani też w ustawie o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, regulującej zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
odprowadzania ścieków, a także zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo- 
-kanalizacyjnych. Tego rodzaju uregulowanie co do zasady wykracza poza zakres regulacji tych 
dwóch ustaw. Mając na uwadze art. 29 ustawy o działach administracji rządowej, regulacja 
tego rodzaju powinna znaleźć się w przepisach pozostających w gestii ministra właściwego  
do spraw wewnętrznych, który jest odpowiedzialny za sprawy ochrony bezpieczeństwa publicznego, 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”.

 � Minister Infrastruktury i Budownictwa, w piśmie skierowanym do NIK z 5 stycznia 2017 r.67 
wyjaśnił, że „ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę od dnia wejścia w życie należała  
do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”  
(przy uwzględnieniu, na przestrzeni okresu jej obowiązywania, zmian nazw zarówno działów 
administracji rządowej, jak i ministrów). Minister wskazał jednak jednocześnie, że ustawa ta 
określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym m.in. zasady działalności 

64  Nr DP-II.0231.186.2016.AK.

65  Nr DZW.I.0911.1.2016.AKO.

66  Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

67  Nr DK.4.0810.18.2016.CG.
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 przedsiębiorstw wodociągowych lecz nie reguluje kwestii związanych z wystąpieniem sytuacji 
kryzysowych. Ponadto Minister Infrastruktury i Budownictwa, w piśmie skierowanym do NIK 
z 8 sierpnia 2016 r.68 wyjaśnił m.in., że „(…) w opinii Ministerstwa, obowiązek wydania regulacji 
dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
szczególnych spoczywa na ministrze właściwym do spraw środowiska”.

 � Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w piśmie skierowanym do NIK z 9 stycznia 2017 r.69, 
wyjaśnił m.in., że „(…) Funkcjonowanie państwa w czasie kryzysu lub wojny nie ogranicza się tylko 
do funkcjonowania obrony cywilnej. W ramach procesu planowania cywilnego oraz przygotowań 
obronnych wszystkie działy administracji rządowej powinny określić sposób realizacji własnych 
zadań w każdym czasie (sytuacja kryzysowa, stany nadzwyczajne). Ze względu na potrzebę 
identyfikacji kluczowych funkcji państwa (realizowanych również w czasie kryzysu i wojny) 
przydatne jest ich opisanie w kategoriach funkcji (systemów) krytycznych. W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę na dokonany w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej podział 
na poszczególne systemy infrastruktury krytycznej. W dokumencie wskazano również ministrów 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie wyróżnionych systemów. W przypadku systemu zaopatrzenia 
w wodę ministrem odpowiedzialnym za ten system jest Minister Środowiska. Zatem ten organ, 
wykonując »własne« zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, odpowiada  
za funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę również w czasie kryzysu i wojny”.

 3.2  Przygotowanie do realizacji planów reagowania kryzysowego

Uwarunkowania prawne: zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zadania 
własne gminy obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Z kolei zgodnie 
z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zadaniem własnym gminy jest zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest wymagane uzyskanie 
zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji, z tym,  
że nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych 
w ustawie (art. 16 ust. 1 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). Przedsiębiorstwo wodociągowo- 
-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim 
ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także 
zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne jest również obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej 
kontroli jakości wody (art. 5 ust. 1 i 1a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). W ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie zawarto upoważnienia do wydania regulacji w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysu. Jedynie w art. 18 pkt 6 
tej ustawy postanowiono, że zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę winno 
określać m.in. warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej 
niedoboru oraz w art. 19 ust. 2 pkt 7 tej ustawy, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków winien zawierać m.in. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości 

68  Nr DK.4.0810.18.2016.CG.

69  Nr DOLiZK-OL-551-3/2016/2017.
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usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody. Brak jest jednak szczegółowych regulacji 
prawnych określających wymogi i warunki postępowania w przypadku zakłócenia ciągłości 
dostaw wody. Takich regulacji nie wprowadziły również inne akty prawa powszechnie 
obowiązującego. 

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące systemów zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę określone były w zarządzeniu MGPiB nr 2/95, uchylonym, jak już wyżej podano, z dniem 
30 marca 2001 r. Tym samym w badanym okresie nie było powszechnie obowiązujących wymagań 
techniczno-projektowych oraz techniczno-eksploatacyjnych w zakresie zasad organizacji 
i funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysu. 

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej 
Kraju, który podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 17 ust. 1 i 3 ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony). Zgodnie z art. 17 ust. 6 tej ustawy, terenowymi organami 
obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). 
Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie 
oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje 
państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające 
na ich terenie (art. 17 ust. 7 ww. ustawy). Zgodnie z § 3 pkt 10 i 13 rozporządzenia w sprawie SOCK, 
do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze 
działania, należy planowanie i zapewnienie ochrony m.in. ujęć i urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych 
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń  
i do celów przeciwpożarowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ministrowie kierujący działami 
administracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych realizują, zgodnie z zakresem swojej 
właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 
oraz art. 19 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, organem właściwym w sprawach zarządzania 
kryzysowego na terenie województwa, powiatu i gminy jest odpowiednio wojewoda, starosta 
jako przewodniczący zarządu powiatu i wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgodnie z art. 3 pkt 6  
ww. ustawy, przez powiat rozumie się również miasto na prawach powiatu.

Ustalenia kontroli NIK:

Podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę 
w razie wystąpienia zdarzenia kryzysowego (przedsiębiorstwa wodociągowe i prezydenci miast) 
nie dysponowały planami reagowania kryzysowego zawierającymi pełne i rzetelne informacje 
o uwarunkowaniach dostaw wody w warunkach kryzysu (co przedstawiono w pkt 3.1 niniejszej 
Informacji). Z uwagi na powyższe, w toku kontroli NIK dokonano oceny stopnia przygotowania 
ww. podmiotów do działania w warunkach kryzysu, niezależnie od posiadania bądź braku  
ww. planów reagowania kryzysowego oraz ich aktualności i rzetelności. W wyniku tej weryfikacji 
ustalono, co następuje:

3.2.1. Stopień pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania w wodę

Stopień pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania w wodę w poszczególnych 
miastach objętych kontrolą NIK przedstawiał się następująco:
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Katowice: niezbędne zapotrzebowanie na  wodę wynosiło 4.280,3  m3/d70, minimalne 
zapotrzebowanie na wodę wynosiło 2.140,2 m3/d71, a wydajność awaryjnych źródeł wody wynosiła 
1.200 m3/d. Alternatywnymi źródłami wody była Stacja Uzdatniania Wody Dołowej KWK „Wujek” 
o wydajności 800 m3/d oraz woda konfekcjonowana od producentów wody w ilości 400 m3/d. 
Eksploatacja wód kopalnianych nie była możliwa w sytuacji braku energii elektrycznej. Tym samym 
stopień pokrycia zapotrzebowania niezbędnego wynosił 28%, a zapotrzebowania minimalnego 56%, 
a w przypadku braku energii elektrycznej stopień pokrycia zapotrzebowania wynosił odpowiednio 
9% i 19%.

Łódź: niezbędne zapotrzebowanie na wodę wynosiło 10.590 m3/d72, minimalne zapotrzebowanie 
na wodę wynosiło 5.295 m3/d73, a wydajność awaryjnych źródeł wody wynosiła 13.308 m3/d.  
Źródła te stanowiło pięć studni awaryjnych spełniających jakościowe wymagania wody oraz dwie 
studnie ze stacją uzdatniania wody. Zasilanie studni awaryjnych oraz stacji uzdatniania wody 
agregatami prądotwórczymi umożliwiało ich eksploatację także przy braku energii elektrycznej. 
Tym samym stopień pokrycia zapotrzebowania niezbędnego pozostawał na poziomie 126%, 
a stopień pokrycia zapotrzebowania minimalnego na poziomie 251%.

Poznań: niezbędne zapotrzebowanie na wodę wynosiło 7.500 m3/d74, minimalne zapotrzebowanie 
na wodę wynosiło 3.750 m3/d75, a wydajność awaryjnych źródeł wody wynosiła 13.961 m3/d, 
a w przypadku braku energii elektrycznej 11.979 m3/d. Alternatywnymi źródłami wody 
były znajdujące się w gminach ościennych stacje uzdatniania wody, będące w dyspozycji 
przedsiębiorstwa wodociągowego, niewchodzące w skład poznańskiego systemu wodociągowego 
o łącznej wydajności 7.703 m3/d, a w przypadku braku energii elektrycznej o łącznej wydajności 
5.721 m3/d. Ponadto w dyspozycji pozostawały studnie lokalne o łącznej wydajności 6.258 m3/d. 
Tym samym stopień pokrycia zapotrzebowania niezbędnego wynosił 186%, a zapotrzebowania 
minimalnego 372%, a w przypadku braku energii elektrycznej stopień pokrycia zapotrzebowania 
wynosił odpowiednio 160% i 319%.

Wrocław: niezbędne zapotrzebowanie na wodę wynosiło 9.556,5 m3/d76, minimalne zapotrzebowanie 
na wodę wynosiło 4.778,3 m3/d77, a wydajność awaryjnych źródeł wody wynosiła 12.642 m3/d. 
Alternatywnymi źródłami wody były ujęcia wody znajdujące się w gminach ościennych o łącznej 
wydajności 10.669 m3/d i jedna studnia awaryjna o wydajności 1.824 m3/d. Ponadto Miasto 
dysponowało mobilnymi stacjami uzdatniania wody o wydajności 149 m3/d. Eksploatacja ww. źródeł 
i urządzeń była możliwa również w sytuacji braku energii elektrycznej. Tym samym stopień pokrycia 
zapotrzebowania niezbędnego pozostawał na poziomie 132%, a stopień pokrycia zapotrzebowania 
minimalnego na poziomie 265%.

70  285.358 osób (liczba ludności) x 15 l/d ÷ 1000.

71  285.358 osób x 7,5 l/d ÷ 1000.

72  706 tys. osób (liczba ludności) x 15 l/d ÷ 1000.

73  706 tys. osób x 7,5 l/d / 1000.

74  500 tys. osób (liczba ludności) x 15 l/d / 1000.

75  500 tys. osób x 7,5 l/d / 1000.

76  637,1 tys. osób (liczba ludności) x 15 l/d ÷ 1000.

77  637,1 tys. osób x 7,5 l/d ÷ 1000.
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Powyższe ustalenia obrazują wykresy nr 1 i nr 2.

Wykres nr 1  
Stopień pokrycia niezbędnego zapotrzebowania na wodę z alternatywnych źródeł wody na dzień 30 września 2016 r.

45 

76 637,1 tys. osób (liczba ludności) x 15 l/d ÷ 1000. 
77 637,1 tys. osób x 7,5 l/d ÷ 1000. 
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Źródło: Dane własne NIK.

Wykres nr 2  
Stopień pokrycia minimalnego zapotrzebowania na wodę z alternatywnych źródeł wody na dzień 30 września 2016 r.
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Jako dobrą praktykę należy wskazać działania Urzędu Miasta Katowice, w wyniku których miasto pozyskało 
możliwość poboru wody pitnej ze Stacji Uzdatniania Wody Dołowej KWK „Wujek”, jako alternatywnego źródła 
wody. W ocenie NIK, mając na uwadze uwarunkowania geologiczne i skutki działalności górniczej na terenie 
Katowic, podejmowane działania w kierunku zagospodarowania wód dołowych z kopalń są uzasadnione. 

Zdjęcie nr 1 i nr 2 Agregat prądotwórczy 60 kVA (przedsiębiorstwo wodociągowe we Wrocławiu) 

Źródło: materiały kontrolne NIK 

3.2.2 Stopień pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania w wodę ze zbiorników  
          wodnych 

Czasowy stopień pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania na wodę ze zbiorników 
wodnych w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco:

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe nie posiadało zbiorników wody pitnej, pobór wody możliwy był 
z trzech zbiorników retencyjno-wyrównawczych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. 
(producent i hurtowy dostawca wody pitnej na Górnym Śląsku) o łącznej pojemności 191.000 m3

(przedsiębiorstwo nie posiadało jednak żadnej umowy lub porozumienia z GPW na dostarczanie wody 
w warunkach kryzysu). Uwzględniając pojemność ww. zbiorników retencyjno-wyrównawczych, zakres 
czasowy pokrycia niezbędnego zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców Katowic wynosił 44 doby, a 
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Źródło: Dane własne NIK.

Dobre praktyki
Jako dobrą praktykę należy wskazać działania Urzędu Miasta Katowice, w wyniku których miasto 
pozyskało możliwość poboru wody pitnej ze Stacji Uzdatniania Wody Dołowej KWK „Wujek”,  
jako alternatywnego źródła wody. W ocenie NIK, mając na uwadze uwarunkowania geologiczne 
i skutki działalności górniczej na terenie Katowic, podejmowane działania w kierunku zagospodarowania 
wód dołowych z kopalń są uzasadnione.
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Zdjęcie nr 1 i 2  
Agregat prądotwórczy 60 kVA (przedsiębiorstwo wodociągowe we Wrocławiu)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

3.2.2. Stopień pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania w wodę ze zbiorników wodnych

Czasowy stopień pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania na wodę ze zbiorników 
wodnych w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco:

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe nie posiadało zbiorników wody pitnej, pobór wody 
możliwy był z trzech zbiorników retencyjno-wyrównawczych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego S.A. (producent i hurtowy dostawca wody pitnej na Górnym Śląsku) o łącznej 
pojemności 191.000 m3 (przedsiębiorstwo nie posiadało jednak żadnej umowy lub porozumienia 
z GPW na dostarczanie wody w warunkach kryzysu). Uwzględniając pojemność ww. zbiorników 
retencyjno-wyrównawczych, zakres czasowy pokrycia niezbędnego zapotrzebowania na wodę  
dla mieszkańców Katowic wynosił 44 doby, a minimalnego zapotrzebowania na wodę 89 dób,  
przy założeniu korzystania z nich wyłącznie przez miasto Katowice. Wskazać jednak należy, 
że z tych zbiorników korzystały również gminy ościenne, m.in.: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, 
Mysłowice, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Bytom, 
Rybnik, Wodzisław Śląskie, Knurów, Rydułtowy, Czerwionka-Leszczyny.

Łódź: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało jedenastoma zbiornikami wody. Żaden z tych 
zbiorników nie był przystosowany do napełnienia beczkowozu, natomiast z dwóch, o łącznej 
pojemności użytkowej 40.280 m3, możliwy był grawitacyjny spływ wody do miasta. Zakres czasowy 
pokrycia niezbędnego zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców Łodzi wynosił tym samym 4 doby, 
a minimalnego zapotrzebowania na wodę 8 dób.

Poznań: spośród 14 zbiorników wody czystej będących w dyspozycji przedsiębiorstwa wodociągowego, 
cztery wchodziły w skład poznańskiej sieci wodociągowej, a dziesięć zlokalizowanych było 
na stacjach uzdatniania wody w gminach ościennych. Wszystkie zbiorniki przystosowane były  
do odcięcia od istniejącego układu wodociągowego. Żaden ze zbiorników nie był przystosowany 
do podłączenia cysterny. Zakres czasowy pokrycia minimalnego i niezbędnego zapotrzebowania 
na wodę ludności Poznaniu, przez zbiorniki wody pitnej, wchodzące w skład poznańskiej sieci 
wodociągowej, posiadające spływ grawitacyjny wynosił odpowiednio 698 i 427 godzin, a przez 
zbiorniki nieposiadające spływu grawitacyjnego – 210 i 129 godzin (w tym przypadku pobór wody 
był możliwy poprzez wykorzystanie, będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, pomp zatapialnych 
i węży strażackich). Zakres czasowy pokrycia zapotrzebowania na wodę w sytuacji kryzysowej 
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ludności Poznania z wykorzystaniem zbiorników spoza gminy wynosił odpowiednio 33 i 20 godzin. 
Zakres czasowy pokrycia niezbędnego zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców Poznania 
wynosił tym samym 24 doby, a minimalnego zapotrzebowania na wodę 39 dób.

Wrocław: zasobność zbiorników wody wynosiła 57.750 m3 i umożliwiała zaopatrzenie miasta 
Wrocławia w wodę na poziomie minimalnym i niezbędnym odpowiednio przez 12 i sześć dni.

Powyższe ustalenia obrazuje wykres nr 3.

Wykres nr 3  
Czasowy stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę ze zbiorników na dzień 30 września 2016 r. [doby]

48 

Źródło: Dane własne NIK.

3.2.3 Stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę w zakresie środków transportu (dystrybucji) 

Stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę w zakresie środków transportu (dystrybucji) 
w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco: 

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało cysternę samojezdną o pojemności 6 m3 i dwie 
cysterny na przyczepie o pojemności 4 m3 i 0,5 m3. Przy założeniu dziesięciu zmian uwzględniających 
czas napełnienia i opróżnienia cystern, ilość wody możliwej do rozprowadzenia w ciągu doby
kształtowała się na poziomie 105 m3. Urząd Miasta nie posiadał cystern i beczkowozów. Zarówno 
Urząd, jak i przedsiębiorstwo wodociągowe, nie posiadały umów/porozumień dotyczących 
wypożyczenia cystern (beczkowozów) od innych podmiotów na wypadek wystąpienia zdarzenia 
kryzysowego. Urząd nie posiadał również umowy/porozumienia z GPW na dostarczanie wody w czasie 
ewentualnego kryzysu. Urząd dysponował natomiast 102 kontenerami na wodę o pojemności 1m3

z przeznaczeniem do rozprowadzania wody w ilości 800 m3. Tym samym Urząd i przedsiębiorstwo 
wodociągowe dysponowały łącznie środkami do przewozu wody pozwalającymi na dostarczenie 
21,1%78 niezbędnego i 42,2%79 minimalnego zapotrzebowania na wodę. 

Poznań: przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało trzy sprawne pojazdy z cysternami do przewozu 
wody pitnej, w tym dwa z cysternami o pojemności 6,9 m3 oraz jeden z dwoma cysternami o pojemności 
5 m3 każda. Trzy z czterech cystern były napełnione wodą którą wymieniano co 48 godzin. Woda 
przeznaczona do napełniania cystern była badana laboratoryjnie i zgodnie z wynikami badań nadawała 
się do bezpośredniego spożycia. Dezynfekcja przeprowadzana była każdorazowo po stwierdzonym
przekroczeniu norm badanych próbek wody z cysterny, jednak w latach 2015-2016 (do dnia 
zakończenia kontroli NIK) nie było takiej konieczności. Każda z cystern oznaczona została napisem
„woda pitna". Przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało również urządzenie do konfekcjonowania wody 

78 800 m3 + 105 m3 ÷ 4.280,3 m3/d x 100%.
79 800 m3 + 105 m3 / 2.140,2 m3/d x 100%.
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Źródło: Dane własne NIK.

3.2.3. Stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę w zakresie środków transportu (dystrybucji)

Stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę w zakresie środków transportu (dystrybucji) 
w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco:

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało cysternę samojezdną o pojemności 6 m3  
i dwie cysterny na przyczepie o pojemności 4 m3 i 0,5 m3. Przy założeniu dziesięciu zmian 
uwzględniających czas napełnienia i opróżnienia cystern, ilość wody możliwej do rozprowadzenia 
w ciągu doby kształtowała się na poziomie 105 m3. Urząd Miasta nie posiadał cystern i beczkowozów. 
Zarówno Urząd, jak i przedsiębiorstwo wodociągowe, nie posiadały umów/porozumień 
dotyczących wypożyczenia cystern (beczkowozów) od innych podmiotów na wypadek wystąpienia 
zdarzenia kryzysowego. Urząd nie posiadał również umowy/porozumienia z GPW na dostarczanie 
wody w czasie ewentualnego kryzysu. Urząd dysponował natomiast 102 kontenerami na wodę 
o pojemności 1m3 z przeznaczeniem do rozprowadzania wody w ilości 800 m3. Tym samym Urząd 
i przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowały łącznie środkami do przewozu wody pozwalającymi 
na dostarczenie 21,1%78 niezbędnego i 42,2%79 minimalnego zapotrzebowania na wodę.

78  800 m3 + 105 m3 ÷ 4.280,3 m3/d x 100%.

79  800 m3 + 105 m3 / 2.140,2 m3/d x 100%.
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Poznań: przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało trzy sprawne pojazdy z cysternami do przewozu 
wody pitnej, w tym dwa z cysternami o pojemności 6,9 m3 oraz jeden z dwoma cysternami 
o pojemności 5 m3 każda. Trzy z czterech cystern były napełnione wodą którą wymieniano 
co 48 godzin. Woda przeznaczona do napełniania cystern była badana laboratoryjnie i zgodnie 
z wynikami badań nadawała się do bezpośredniego spożycia. Dezynfekcja przeprowadzana 
była każdorazowo po stwierdzonym przekroczeniu norm badanych próbek wody z cysterny, 
jednak w latach 2015–2016 (do dnia zakończenia kontroli NIK) nie było takiej konieczności. Każda 
z cystern oznaczona została napisem „woda pitna”. Przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało 
również urządzenie do konfekcjonowania wody pitnej – Wodoerka80, którego wydajność wynosiła 
1000 I na godzinę. Urząd Miasta nie dysponował środkami przewozu wody pitnej. Uwzględniając 
dane dotyczące pojemości cystern oraz wydajność Wodoerki wskaźniki pokrycia niezbędnego 
i minimalnego zapotrzebowania na wodę wynosiły odpowiednio 2,12% i 3,47%81.

Łódź: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało pięcioma pojazdami do przewozu wody 
o łącznej pojemności 31,4 m3, za pomocą których możliwe było rozprowadzenie 225 m3 wody 
w ciągu doby. Urząd Miasta nie dysponował środkami przewozu wody pitnej. Tym samym wskaźniki 
pokrycia niezbędnego i minimalnego zapotrzebowania na wodę wynosiły odpowiednio 2,1% i 4,2%.

Wrocław: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało trzema beczkowozami do przewozu wody 
pitnej o łącznej pojemności 16 m3, za pomocą których możliwe było rozprowadzenie 96 m3 wody 
w ciągu doby. Beczkowozy posiadały aktualny atest higieniczny, stwierdzający przystosowanie  
do przewozu wody pitnej, oraz dokumentację dotyczącą ich serwisowania i dezynfekcji. 
Beczkowozy były myte i dezynfekowane. Laboratorium przedsiębiorstwa posiadało zatwierdzenie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badania próbek wody, 
w związku z czym wykonywało m.in. badania wody z beczkowozów, na podstawie których 
dokonywano oceny jej jakości. Miasto Wrocław nie było właścicielem środków transportu  
do przewozu i dystrybucji wody pitnej. Rozpoznane i dostępne środki transportu ujęte zostały 
w „Planie zaopatrzenia miasta Wrocławia w wodę na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń”. 
Właścicielem i  posiadaczem tych środków było przedsiębiorstwo wodociągowe oraz 
przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działalności było usuwanie i recycling odpadów. 
Te zasoby sprzętowe, umożliwiały rozwóz i dystrybuowanie wody w łącznej ilości 276 m3/d, 
tj. na poziomie 5,8% potrzeb minimalnych i 2,9% dobowych potrzeb niezbędnych. Ponadto, 
w opracowanej w przedsiębiorstwie wodociągowym i wdrożonej 30 września 2016 r. „Procedurze 
postępowania w przypadku wystąpienia ekstremalnej sytuacji kryzysowej braku możliwości 
dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, do rozwozu wody przewidziano 
wykorzystanie, będących w posiadaniu dolnośląskich zakładów wodno-kanalizacyjnych,  
35 beczkowozów o pojemności łącznie 399,0 m3. Beczkowozy wykazano w jednym z załączników 
do tej procedury, pn. „Zestawienie beczkowozów dostępnych we Wrocławiu i gminach ościennych”. 
Podano w nim posiadacza sprzętu oraz pojemność beczkowozu. Zakładając możliwość 
pełnego wykorzystania wszystkich ww. środków do przewozu wody, możliwości dystrybucyjne 
miasta Wrocławia na wypadek kryzysu umożliwiałyby pokrycie 56% potrzeb minimalnych  
oraz 28% potrzeb niezbędnych. 

80  Worki z wodą po skonfekcjonowaniu ww. urządzeniem mogły być rozwiezione mieszkańcom dowolnych środkiem 
transportu. 

81  Założono: liczbę mieszkańców 500 tys., trzy kursy każdej z cystern na dobę oraz ciągłą pracę Wodoerki.
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Powyższe ustalenia obrazuje wykres nr 4.

Wykres nr 4  
Stopień pokrycia zapotrzebowania w wodę w zakresie środków transportu (dystrybucji)  
na dzień 30 września 2016 r.

50 

82 Spółka nie posiadała ujęć wodnych (podziemnych i powierzchniowych), studni awaryjnych, zbiorników wody czystej, stacji 
uzdatniania wody, jak również innych alternatywnych źródeł wody. Woda dostarczana poprzez sieć wodociągową Spółki 
pochodziła wyłącznie z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, tj. producenta i hurtowego dostawcy wody na 
Górnym Śląsku (w skrócie” „GPW”). Wodę transportowano siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników 
retencyjno-wyrównawczych GPW, następnie wodę wychodzącą ze zbiorników przesyłano rurociągami magistralnymi do 
lokalnych sieci wodociągowych (należących do miejskich przedsiębiorstw wodociągowych), a pobór wody odbywał się 
w studniach wodomierzowych (punkty zakupowe wody). Spółka zawierała stosowne umowy cywilnoprawne na zakup wody. 
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Źródło: Dane własne NIK.

Zdjęcie nr 3  
Beczkowóz o pojemności 5 m3 (przedsiębiorstwo wodociągowe we Wrocławiu)

50 

82 Spółka nie posiadała ujęć wodnych (podziemnych i powierzchniowych), studni awaryjnych, zbiorników wody czystej, stacji 
uzdatniania wody, jak również innych alternatywnych źródeł wody. Woda dostarczana poprzez sieć wodociągową Spółki 
pochodziła wyłącznie z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, tj. producenta i hurtowego dostawcy wody na 
Górnym Śląsku (w skrócie” „GPW”). Wodę transportowano siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników 
retencyjno-wyrównawczych GPW, następnie wodę wychodzącą ze zbiorników przesyłano rurociągami magistralnymi do 
lokalnych sieci wodociągowych (należących do miejskich przedsiębiorstw wodociągowych), a pobór wody odbywał się 
w studniach wodomierzowych (punkty zakupowe wody). Spółka zawierała stosowne umowy cywilnoprawne na zakup wody. 
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3.2.4. Przysposobienie urządzeń wodociągowych do pracy w warunkach kryzysu

Przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły następujące działania mające na celu przysposobienie 
urządzeń wodociągowych do pracy w warunkach kryzysu:

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe nie dysponowało formalnie obowiązującą dokumentacją 
dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. W ramach przysposobienia 
miejskiej sieci wodociągowej do pracy w stanie stałej gotowości82 przedsiębiorstwo prowadziło 
kontrolę punktów zasilania sieci rozdzielczej za pomocą stałego monitoringu. Sprawdzanie 
zasuw i przepustnic przeprowadzano podczas: awarii sieci wodociągowej GPW lub miejskiej 
sieci wodociągowej, wymiany wodomierzy w studniach wodomierzowych, naprawy, regulacji 
i konserwacji reduktorów ciśnienia. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna sieci wodociągowej 
korygowana była na bieżąco w systemie GIS. Właściwe funkcjonowanie sieci wodociągowej 
realizowane było przez wymianę najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, stały 
monitoring sieci wyposażony w system wykrywania awarii, badania przepływu i ciśnienia wody, 
badania jakości wody oraz wymianę sprzętu technicznego.

Łódź: przedsiębiorstwo wodociągowe nie dysponowało formalnie obowiązującą dokumentacją 
dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, posiadając jedynie niepodpisaną 
kopię „Zasad zaopatrzenia w wodę miasta Łodzi w warunkach specjalnych” z 2002 r. Dokument 
ten zawierał zasady przysposobienia obiektów wodociągowych do pracy „w warunkach 
specjalnych” i osiągania kolejnych stanów gotowości, jednak uległy one dezaktualizacji (w tym 
nastąpiła zmiana działania procesów i układów technologicznych obejmująca m.in. redukcję 
skażeń). Przedsiębiorstwo na przełomie lat 2009–2010 wprowadziło w obiektach produkcyjnych 
system komputerowego biomonitoringu (przy użyciu żywych organizmów), w celu bieżącego 
nadzorowania i ciągłej kontroli produkowanej i przesyłanej do odbiorców wody pod kątem jej 
ewentualnego skażenia promieniotwórczego, biologicznego lub chemicznego (jako uzupełnienie 
prowadzonych cyklicznie badań laboratoryjnych). W 2012 r. wprowadzono w życie „Instrukcję 
postępowania w przypadku wystąpienia alarmu ze strony biomonitoringu w ZWiK Sp. z o.o.”. Ponadto 
przedsiębiorstwo w trakcie robót modernizacyjnych przepompowni mających miejsce w 2015 r., 
podjęło działania, które nie miały charakteru ćwiczebnego sensu stricto, jednakże wymagały 
takiego przeorganizowania systemu dostawy wody do II strefy ciśnień, dla której źródłem wody jest  
ww. przepompownia, by zagwarantować dostawę wody dla obszarów miasta położonych  
w tej strefie ciśnienia, w warunkach całkowitego postoju Wydziału Produkcji Wody. W przypadku 
potencjalnego skażenia, działania winny przebiegać w analogiczny sposób. 

Poznań: w „Planie zaopatrzenia ludności m. Poznania w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych” ujęto 
zadania przysposobienia urządzeń wodociągowych do pracy w stanie ciągłej gotowości, obejmujące: 
uzupełnienie i skorygowanie istniejącej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wodociągu 
stosownie do wymagań zapewnienia jego funkcjonowania w warunkach kryzysu oraz opracowanie 
technologii uzdatniania wody w warunkach skażenia. Nadto z dokumentacji przedsiębiorstwa 
wodociągowego wynikało, iż w latach 2015–2016 realizowano także zadania obejmujące:

82  Spółka nie posiadała ujęć wodnych (podziemnych i powierzchniowych), studni awaryjnych, zbiorników wody czystej, stacji 
uzdatniania wody, jak również innych alternatywnych źródeł wody. Woda dostarczana poprzez sieć wodociągową Spółki 
pochodziła wyłącznie z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, tj. producenta i hurtowego dostawcy wody 
na Górnym Śląsku (w skrócie” „GPW”). Wodę transportowano siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników 
retencyjno-wyrównawczych GPW, następnie wodę wychodzącą ze zbiorników przesyłano rurociągami magistralnymi  
do lokalnych sieci wodociągowych (należących do miejskich przedsiębiorstw wodociągowych), a pobór wody odbywał się 
w studniach wodomierzowych (punkty zakupowe wody). Spółka zawierała stosowne umowy cywilnoprawne na zakup wody.
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 � zapewnienie pracy wodociągu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami  
techniczno-sanitarnymi i organizacyjnymi – zawarte w programach działań inwestycyjnych  
na lata 2015–2024 i 2016–2025 oraz w planach zamówień publicznych na lata 2015 i 2016;

 � wykonanie prac umożliwiających zamontowanie dodatkowych chloratorów w ramach 
wykonania stałych punktów dezynfekcji na sieci wodociągowej;

 � określenie sposobu składowania i miejscowego zabezpieczenia materiałów niebezpiecznych, 
poprzez: wprowadzenie procedur stosowania substancji chemicznych i mieszanin stwarzających 
zagrożenie w przedsiębiorstwie wodociągowym, ustalenie trybu eksploatacji chlorowni  
oraz aktualizację instrukcji użytkowania chlorowni dwóch stacji uzdatniania wody, likwidację 
chlorowni na chlor gazowy w jednej ze stacji uzdatniania wody, modernizację chlorowni  
w kolejnej stacji uzdatniania wody, montaż tablic informacyjnych w chlorowni jednej ze stacji 
uzdatniania wody, montaż kurtyny wodnej w chlorowni w jednej ze stacji uzdatniania wody, 
zakup ubrań gazoszczelnych i przeprowadzenie szkoleń w zakresie ich użytkowania;

 � przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych pracy wodociągu w przypadku wystąpienia skażenia 
poprzez całkowite wyłączenie jednej ze stacji uzdatniania wody i zasilanie wodociągu Poznania 
wyłącznie z dwóch innych stacji uzdatniania wody (działanie ze względu na wysokie ryzyko 
wystąpienia usterek przeprowadzono w czerwcu 2013 r.) oraz ograniczenia w działaniu 
jednej ze stacji uzdatniania wody w toku robót inwestycyjnych budowy pompowni II stopnia 
z lampami UV (w czerwcu i lipcu 2015 r.). 

W toku kontroli NIK ustalono, że w przedsiębiorstwie wodociągowym przeprowadzono  
m.in. działania polegające na:

 � zamontowaniu dodatkowych chloratorów w ramach wykonania stałych punktów dezynfekcji 
na sieci wodociągowej;

 � podjęciu prac projektowych oraz adaptacyjnych dotyczących budowy agregatu prądotwórczego, 
mającego zapewnić zasilanie urządzeń wodociągowych z awaryjnych źródeł energii;

 � określeniu sposobu składowania i miejscowego zabezpieczenia materiałów niebezpiecznych 
(przeszkolono pracowników w zakresie użytkowania ubrań gazoszczelnych).

Wrocław: w celu przysposobienia urządzeń i obiektów wodociągowych służących do awaryjnego 
zaopatrzenia w wodę, przedsiębiorstwo wodociągowe m.in. wyniosło powyżej maksymalnego 
poziomu wód powodziowych urządzenia elektryczne i łączności (od 1997 r. i nadal), pozyskało agregaty 
prądotwórcze (w latach 2006–2013), wywierciło w latach 2010–2011 cztery nowe studnie w SUW 
Leśnica, wybudowało w 2014 r. stację koagulacji w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli, nabyło w latach 
2014–2015 mobilną stację uzdatniania wody oraz stację badawczą dla ZPW Mokry Dwór, służącą  
do uzdatniania wody, a także przebudowało studnię horyzontalną Bierdzany (w latach 2015–2016). 

 3.3  Zabezpieczenie podstawowych elementów instalacji wodnych przed dostępem do nich 
osób nieuprawnionych i innymi formami nieuprawnionej ingerencji

3.3.1.  Realizacja obowiązków określonych w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w ustawie 
Prawo wodne

Uwarunkowania prawne: zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o ochronie osób i mienia, 
ujęcia wody i wodociągi zaliczono do obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, 
interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów 
państwa podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje 
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ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Prowadzenie ewidencji tych obiektów, 
znajdujących się na terenie województwa, powierzono wojewodzie (art. 5 ust. 5 tej ustawy). 
Ustawa określiła obowiązki kierownika jednostki zarządzającej tymi obiektami, w tym w zakresie 
tworzenia planów ich ochrony. Poza ww. ustawą, sposób ochrony ujęć wodnych reguluje ustawa 
Prawo wodne. Zgodnie z art. 58 ust. 1 tej ustawy, strefę ochronną ustanawia, w drodze aktu prawa 
miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek i koszt właściciela 
ujęcia wody, wskazując nakazy i zakazy, ograniczenia oraz obszary na jakich obowiązują stosownie 
do art. 52–57 ww. ustawy. Zgodnie z art. 52 ust. 3 ww. ustawy, dopuszcza się ustanowienie strefy 
ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi 
warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną 
ochronę ujmowanej wody. Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej 
ustanawia na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, w drodze decyzji organ właściwy do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego, a kopię tej decyzji organ przekazuje właściwemu dyrektorowi 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 58 ust. 5 ustawy). 

Ustalenia kontroli NIK:

przedsiębiorstwa wodociągowe

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe nie posiadało urządzeń służących zbiorowemu 
zaopatrzeniu w wodę, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia (żadne 
urządzenie wodociągowe Spółki nie było ujęte w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 
tej ustawy przez Wojewodę Śląskiego). Przedsiębiorstwo nie posiadało ujęć wodnych (podziemnych 
bądź powierzchniowych).

Łódź: przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało 11 planami ochrony obszarów, obiektów 
i urządzeń wodociągowych, ujętych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy 
o ochronie osób i mienia przez Wojewodę Łódzkiego. Jeden z ww. planów ochrony obejmował 
obiekt umieszczony w Jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących 
w skład IK według stanu na dzień 6 maja 2013 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie osób 
i mienia, wszystkie ww. plany zostały uzgodnione z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. 
W planach tych zawarto analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa 
poszczególnych obiektów wskazując zagrożenia spowodowane dywersją i aktami terrorystycznymi 
oraz dołączono do czterech z nich instrukcję w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku 
terrorystycznego. Stosownie do obowiązku określonego art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie osób 
i mienia, przedsiębiorstwo wodociągowe zapewniło, w formach przewidzianych w art. 3 tej ustawy, 
ochronę ujęć wody, urządzeń wodociągowych i obiektów magazynowania wody. Wykonywanie 
ochrony powierzono przedsiębiorcom wybranym w przetargu nieograniczonym. Wykonawcy 
spełniali warunki określone przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
tj. przedłożyli koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 
i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w tym przez SUFO. Załączone  
do ofert oświadczenia wykonawców potwierdzały dysponowanie pracownikami wpisanymi na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażeniem pracowników w broń palną 
krótką, środkami przymusu bezpośredniego, bezprzewodowymi środkami łączności, sprzętem 
umożliwiającym całodobowy monitoring urządzeń ochrony technicznej zamawiającego, 
jak również dysponowanie siedmioma grupami interwencyjnymi wyposażonymi zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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Przedsiębiorstwo wodociągowe, według stanu na październik 2016 r., posiadało ważne pozwolenia 
wodnoprawne ogółem dla 18 ujęć wody, z których 17 stanowiły ujęcia wód podziemnych, a 1 ujęcie 
wód powierzchniowych. Żadne z tych ujęć nie posiadało, w okresie objętym kontrolą, prawnie 
ustanowionej (decyzją administracyjną lub innym aktem prawa), strefy ochrony bezpośredniej 
lub strefy ochrony pośredniej. Ustanowione wcześniej decyzjami administracyjnymi bezpośrednie 
strefy ochronne 3 ujęć wody utraciły ten charakter z mocy prawa lub na skutek uchylenia tych 
decyzji. Przedsiębiorstwo chroniło posiadane ujęcia wód poprzez objęcie ich zakresem działania 
SUFO lub poprzez zamknięcie terenu ich lokalizacji i poddanie go stałemu monitoringowi. Ujęcia 
wód stanowiące samodzielną (tj. bez powiązania z innymi obiektami podlegającymi ochronie, 
takimi jak przepompownie, stacje wodociągowe itp.) infrastrukturę, chronione były poprzez 
ogrodzenie i oznaczenie terenu przyległego do ujęcia wody i utworzenie w ten sposób strefy 
ochrony bezpośredniej (pomimo braku jej formalnego ustanowienia). Przeprowadzone w toku 
kontroli oględziny czterech ujęć wód podziemnych, obejmujących łącznie 29 studni, wykazały, 
że pięć studni znajdowało się na terenach chronionych przez SUFO, dwie studnie były zlokalizowane 
na ogrodzonym terenie, a dla pozostałych 22 studni zlokalizowanych w odrębnych miejscach były 
utworzone strefy ochrony bezpośredniej poprzez ogrodzenie terenu wokół studni i oznakowanie 
tablicami informacyjnymi umieszonymi na tych ogrodzeniach. 
Zarządzeniem Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa wodociągowego z 9 stycznia 2014 r. wprowadzono 
do stosowania instrukcję w sprawie przepustek osobowych i materiałowych oraz instrukcję 
w sprawie postępowania z kluczami od drzwi budynków i pomieszczeń wewnętrznych w obiektach 
przedsiębiorstwa. Instrukcja w sprawie przepustek osobowych i materiałowych określała 
funkcjonowanie Systemu Kontroli Dostępu w Spółce. System ten miał na celu niedopuszczenie 
do wejścia osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu, zabezpieczenie obiektów  
przed kradzieżą zniszczeniem i aktami terroryzmu. W Spółce przestrzegano wewnętrznych procedur 
dotyczących postępowania z przepustkami osobowymi i materiałowymi oraz z kluczami do drzwi 
budynków i pomieszczeń wewnętrznych w obiektach przedsiębiorstwa.
W przedsiębiorstwie opracowano także, w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2008 oraz systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004, procedurę ochrony obiektu. 
Celem tej procedury było określenie standaryzacji postępowania w ramach zabezpieczenia 
obiektów Spółki przed dostępem osób nieuprawnionych mogących wywołać: zagrożenie  
dla obronności i interesów państwa oraz dla dostaw wody dla odbiorców, pogorszenie jakości 
wody i usług dostarczanych przez Spółkę, zagrożenie dla ochrony informacji niejawnych 
przetwarzanych w Spółce lub straty materialne. W procedurze tej wskazano m.in. Dział Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Informatyki, jako prowadzący wewnętrzną kontrolę organizacji ochrony.

Poznań: w przedsiębiorstwie wodociągowym obowiązywały, w okresie objętym kontrolą, plany 
ochrony 12 obiektów ujętych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie 
osób i mienia przez Wojewodę Wielkopolskiego (w tym obiektu stanowiącego IK). Plany zostały 
uzgodnione z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Przedsiębiorstwo 
zapewniło ochronę wszystkich obiektom, ujętym w tej ewidencji oraz 11 obiektom w niej 
niewykazanym, a będących własnością przedsiębiorstwa. Ochrona urządzeń wodociągowych 
realizowana była przez Wewnętrzną Służbę Ochrony oraz przez podmioty zewnętrzne, na podstawie 
umów. Do zadań Wewnętrznej Służby Ochrony należała stała ochrona fizyczna jednej ze stacji 
uzdatniania wody. Ochrona pozostałych obiektów realizowana była przez przedsiębiorców 
posiadających koncesje, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia.  



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

53

Podmioty realizujące na rzecz przedsiębiorstwa usługi ochrony obiektów wodociągowych 
zostały wyłonione z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych83. System monitorowania prawidłowości stanu ochrony urządzeń wodociągowych 
w przedsiębiorstwie obejmował bieżące kontrole stanu ochrony, sposobu pełnienia służby oraz 
stanu systemów ochronnych. Pracownicy Wewnętrznej Służby Ochrony w pomieszczeniach 
jednej ze stacji uzdatniania wody posiadali możliwość wglądu w inne obiekty, w których 
funkcjonował system dozoru wizyjnego, co pozwalało na wyeliminowanie sytuacji niepożądanych 
(np. niezamykanie bram, niekontrolowanie pojazdów). Na zlecenie Spółki stan ochrony obiektów 
kontrolowany był cyklicznie przez firmę detektywistyczną.
W badanym okresie przedsiębiorstwo wodociągowe zarządzało 17 ujęciami wody znajdującymi 
się na terenie Poznania oraz gmin ościennych. Bezpośrednia strefa ochronna została ustanowiona  
dla wszystkich ujęć wody, a cztery z nich posiadały dodatkowo ustanowiony teren ochrony 
pośredniej. Dla żadnego z ujęć strefa ochronna nie wygasła. Zabezpieczenie i oznakowanie trzech 
wybranych do kontroli ujęć wody84 było zgodne z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy Prawo wodne. 
Teren ochrony bezpośredniej od strony lądu był ogrodzony w sposób uniemożliwiający łatwe 
przedostanie się ludzi na teren ujęcia. Zarówno tereny ochrony bezpośredniej jak i pośredniej 
zostały oznaczone tablicami odpowiadającymi wymogom określonym w rozporządzeniu 
w sprawie wzorów tablic informacyjnych. Studnie były zabezpieczone poprzez zastosowanie 
pokryw zamykanych śrubami odkręcanymi specjalistycznymi kluczami oraz kontaktronów85.  
Na jednym z ujęć, studnie znajdujące się na terenie zalewowym posiadały również zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Dwa z trzech terenów ochrony bezpośredniej ujęć były objęte bezpośrednią 
ochroną fizyczną wspomaganą systemem monitoringu, natomiast trzeci, składający się z dziewięciu 
osobno ogrodzonych studni, był monitorowany pięć razy na dobę przez grupy interwencyjne.
Szkolenie pracowników w zakresie zasad zabezpieczenia urządzeń wodociągowych przed dostępem 
do nich osób nieuprawnionych i  innymi formami nieuprawnionej ingerencji obejmowało 
informowanie nowo przyjętych pracowników o podstawowych zasadach dostępu do obiektów 
i do budynków oraz o zagrożeniach związanych z użytkowaniem niebezpiecznych środków 
chemicznych w zakładzie i zasadach zachowania się podczas pożaru oraz innych zagrożeń. 
Powyższe zagadnienia uregulowano w uchwale nr 406/88/III/2015 Zarządu Spółki z 10 listopada 
2015 r. „w sprawie instrukcji postępowania pracowników w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych”. 
Okresowo przeprowadzano ćwiczenia z zakresu ewakuacji w warunkach zwykłych oraz 
w warunkach utrudnionych. W celu wykonywania prac związanych z usuwaniem awarii urządzeń 
chlorowych w dwóch stacji uzdatniania wody, ograniczania rozprzestrzeniania się substancji 
szkodliwych w razie awarii oraz współdziałania z Państwową Strażą Pożarną w trakcie prowadzenia 
akcji ratunkowej, na terenie Przedsiębiorstwa powołano Nieetatową Drużynę Ratownictwa 
Chemicznego86. System monitorowania prawidłowości stanu ochrony urządzeń wodociągowych 
w przedsiębiorstwie obejmował bieżące kontrole stanu ochrony, sposobu pełnienia służby  
oraz stanu systemów ochronnych prowadzonej przez osoby kierujące Działem Ochrony Zakładu. 
W Spółce wprowadzono do stosowania następujące procedury:

83  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.

84  W Krajkowie, w Poznaniu – Dębinie oraz w Gruszczynie.

85  Łączniki elektroniczne hermetyczne sterowane polem magnetycznym.

86  Uchwała nr 411/93/111/2015 Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2015 r.
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 − instrukcję o systemie przepustkowym w ruchu osobowym, regulującą: zasady dostępu do stref 
ochrony pracowników oraz pojazdów obsługujących oraz sposób poruszania się użytkowników  
po obiekcie, obejmujące dostęp do poszczególnych stref ochrony przez autoryzację poprzez system 
kontroli dostępu; zasady wejścia innych osób niż pracownicy i wjazdu pojazdów do nich należących, 
obejmujące: nadanie uprawnień na wejście i rejestrację tych osób, możliwość przeszukania, 
zasady poruszania się ich po obiekcie, jednoznaczną identyfikację osób, identyfikację wizualną  
oraz wydawanie identyfikatorów oraz nadawanie uprawnień oraz ich odbieranie użytkownikowi;

 − instrukcję w sprawie zasad i trybu postępowania z kluczami od pomieszczeń biurowych, 
produkcyjnych, bram wjazdowych i pojazdów służbowych dotyczącą zasad użycia elementów 
identyfikacji (klucze/kody/PIN/karty) i obejmującą rejestrację elementów identyfikacji, zasady 
przechowywania oraz wydawania kluczy do pomieszczeń i stref chronionych, okresową wymianę 
kodów, tryb wydawania i przyznawania kart.

Zasady kontroli środków ochrony obejmujące sprawdzenie stanu ochrony obiektów i sposobu 
pełnienia służby przez pracowników ochrony fizycznej, zagadnienia dotyczące serwisowania 
i testowania technicznych środków ochrony nie były ujęte w procedurach. Sposób realizacji tych 
zadań określony był w umowach zawieranych przez Spółkę z podmiotami zewnętrznymi. Polityka 
bezpieczeństwa danych osobowych określała zasady ochrony teleinformatycznej.

Wrocław: w latach 2015–2016 przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało pięcioma aktualnymi 
planami ochrony obiektów wpisanych, decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 9/04 z 22 października 
2004 r., do Wojewódzkiej Ewidencji Obiektów i Obszarów Podległych Obowiązkowej Ochronie 
Województwa Dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo zapewniło ochronę tych obiektów (w tym 
obiektów stanowiących IK) poprzez zlecenie zadań ochrony koncesjonowanemu podmiotowi 
gospodarczemu świadczącemu usługi ochrony fizycznej. W umowach zawartych z tym podmiotem, 
przedsiębiorstwo wodociągowe zobowiązało SUFO do realizacji ochrony w formie przewidzianej 
art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia. Ochrona realizowana była w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej oraz z zastosowaniem zabezpieczeń technicznych, w oparciu o plany ochrony obiektów. 
Ochrona urządzeń wodociągowych, realizowana przez SUFO na podstawie zawartych umów, 
obejmowała wszystkie obiekty objęte ww. ewidencją prowadzoną przez Wojewodę, w tym obiekty 
IK oraz pozostałe urządzenia wodociągowe (obiekty technologiczne), stanowiące część składową 
systemu wodociągowego, nieujęte w tej ewidencji. Ochrona ww. urządzeń wodociągowych 
realizowana była w systemie całodobowym, siedem dni w tygodniu.
Przedsiębiorstwo wodociągowe posiadało ustanowione strefy ochronne dla wszystkich ujęć 
wodnych. I tak: 

 − dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Oławy, dla którego decyzja na strefy ochrony 
sanitarnej bezpośredniej i pośredniej wygasła 31 grudnia 2012 r. z mocy ustawy Prawo wodne, 
przedsiębiorstwo wodociągowe złożyło 27 kwietnia 2012 r wniosek o ustanowienie stref ochrony 
sanitarnej bezpośredniej i pośredniej87. Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 1/2013 z 4 lutego 2013 r.88 ustanowione zostały strefy 
ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla Wrocławia zlokalizowanej 
na terenie Wrocławia oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim 
oraz powiatu brzeskiego w woj. Opolskim;

87  Pismem nr W 10-68/12/AT/2012.

88  Nr 1/2013.
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 − ujęcia wody podziemnej w Leśnicy – studnie nr 3z, 4z, 7z i 9z zostały wykonane zgodnie  
z decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 20 lutego 2012 r.89 Decyzją Prezydenta Wrocławia 
WSR-E.6320.1.2012.AK z 6 kwietnia 2012 r.90 wyznaczone zostały dla tych studni strefy ochrony 
sanitarnej bezpośredniej. Równocześnie odstąpiono od wyznaczania stref ochrony pośredniej, 
ponieważ zgodnie z uproszczoną „Dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych 
z utworów neogeńskich dla ujęcia wody w Leśnicy” wykonaną w październiku 2011 r., 
studnie eksploatują neogeński poziom wodonośny, który jest izolowany kompleksem iłów. 
W związku z powyższym dla ujęcia w Leśnicy ze względu na korzystne warunki geologiczne 
i hydrogeologiczne nie zachodziła konieczność ustanawiania terenu ochrony pośredniej.

Stwierdzono, że teren ochrony bezpośredniej w zakresie ww. ujęć został ogrodzony, ogrodzenie 
było pełne i uniemożliwiało łatwe przedostawanie się niepowołanych osób i zwierząt na ich teren. 
Teren ochrony bezpośredniej został odpowiednio oznakowany poprzez rozmieszczenie stałych 
znaków stojących oraz umieszczenie na ogrodzeniu oraz znakach tablic zawierających informacje 
o danym ujęciu wody i zakazie wstępu. Ujęcia zabezpieczone były także przez elektroniczne 
systemy ochrony (alarmowe czujniki ruchu, kamery, fotopułapki z sygnałem alarmowym w agencji 
ochrony). Pośrednie strefy ochronne zostały właściwie oznaczone, zaś tablice zawierające informacje 
o ustanowieniu strefy zostały umieszczone we wszystkich punktach przecięcia się granicy terenu  
ze szlakami komunikacyjnymi oraz innymi charakterystycznymi punktami terenu (art. 57 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne). Tablice informacyjne odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu 
w sprawie wzorów tablic informacyjnych.
Przedsiębiorstwo wdrożyło w 2007 r. „Zasady Ochrony Informacji w MPWiK” stanowiące zbiór zasad 
ochrony, oznaczania, przechowywania, zabezpieczania, odtwarzania, udostępniania informacji 
w Spółce, zarówno w systemach papierowych, jak i informatycznych. Jednocześnie Regulamin 
Pracy przedsiębiorstwa, w Rozdziale III Podstawowe prawa i obowiązki pracownicze zobowiązywał 
pracowników do chronienia informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
W dniach 21 lipca 2016 r., 1 października 2016 r. oraz 8 października 2016 r. przeprowadzono 
szkolenie na temat zasad zabezpieczenia urządzeń wodociągowych przed dostępem do nich 
osób nieuprawnionych i innymi formami nieuprawnionej ingerencji, w którym uczestniczyło 
58 pracowników przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo prowadziło również okresowe ćwiczenia 
na wypadek wystąpienia awarii chlorowej, w oparciu o „Instrukcję – Awaria Chlorowa”, stanowiącą 
element planu ochrony IK. Przedsiębiorstwo prowadziło także, we współpracy z Państwową 
Strażą Pożarną, okresowe ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników 
przedsiębiorstwa oraz okresowe ćwiczenia współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
ze służbami Spółki w zakresie działań przeciwpożarowych. Przedsiębiorstwo opracowało 
i wdrożyło do stosowania w dniu 1 kwietnia 2015 r. „Procedurę sprawowania kontroli nad ochroną 
obiektów MPWiK”, służącą przeprowadzaniu procesów audytu wewnętrznego w zakresie oceny 
stanu systemu ochrony urządzeń wodociągowych, w tym obiektów IK. Celem tej procedury było 
również określenie jednolitych zasad i standardów ochrony obiektów Spółki oraz zapewnienie 
zgodności czynności wykonywanych przez pracowników ochrony z przepisami prawa oraz 
z zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania. W dniu 29 stycznia 2016 r. 
przedsiębiorstwo wprowadziło do stosowania „Instrukcję Organizacji i Kontroli Ruchu Osobowego, 

89  Nr WSR.E.6341.28.2012.AK.

90  WSR-E.6320.1.2012.AK.
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Kołowego na i z terenów MPWiK S.A. We Wrocławiu” opisującą zasady wejścia na obiekty Spółki 
pracowników, kontrahentów, wjazdu pojazdów, wydawania przepustek okresowych, zasad 
przebywania w strefach wydzielonych. Dodatkowo Spółka wprowadziła do stosowania: „Procedurę 
nadawania uprawnień do dostępu fizycznego do obiektów Spółki” obejmującą zasady wydawania 
identyfikatorów i nadawania dostępu do kluczy (25 stycznia 2016 r.) oraz „Procedurę nadzorowania 
bezpieczeństwa wykonawców i gości” (8 czerwca 2015 r.). Zasady ochrony teleinformatycznej 
zostały opisane w „Polityce Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” – wprowadzone do stosowania 
w dniu 27 lipca 2016 r. (aktualizacja w dniu 5 grudnia 2016 r.). Załącznikami do ww. „Polityki 
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” były dokumenty dotyczące: 

 − metod szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych;
 − zarządzania incydentami bezpieczeństwa;
 − wykazu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych; 
 − wykazu grup użytkowników w systemach teleinformatycznych wyodrębnionych ze względu 

na poziom uprawnień; 
 − procedury nadawania poświadczeń bezpieczeństwa i kontrola dostępu; 
 − zasad korzystania z komputerów przenośnych, Internetu i poczty elektronicznej;
 − zasad bezpieczeństwa fizycznego w granicach i lokalizacji stref ochronnych oraz środków ochrony 

stref systemów informatycznych; 
 − zasad konfiguracji systemu teleinformatycznego oraz utrzymania systemu teleinformatycznego; 
 − zasad wykorzystania urządzeń lub narzędzi kryptograficznych; 
 − zasad ochrony przed oprogramowaniem złośliwym; 
 − zasad ochrony elektromagnetycznej, wymagań eksploatacyjnych dla wymiany informacji  

z innymi systemami teleinformatycznymi;
 − zasad wprowadzania poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wprowadzania nowych 

systemów i zakupów nowego oprogramowania lub urządzeń IT;
 − wytycznych zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych; 
 − audytu wewnętrznego systemów IT; 
 − zasad bezpieczeństwa stacji roboczych i komputerów przenośnych, sieci informatycznych 

w zakresie doboru zabezpieczeń; 
 − zasad korzystania z urządzeń mobilnych przez pracowników terenowych MPWiK; 
 − zasady bezpieczeństwa serwerów.

3.3.2.  Realizacja zadań w zakresie elementów systemu zaopatrzenia w wodę stanowiących 
infrastrukturę krytyczną

Uwarunkowania prawne: ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa organy właściwe w sprawach 
zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie. Szczególnym 
regulacjom poddano IK, do której zaliczono system zaopatrzenia w wodę (art. 3 pkt 2 lit. f tej ustawy). 
Jednocześnie ustalono procedury i kryteria określania obiektów wchodzących w skład danego 
systemu (np. systemu zaopatrzenia w wodę) jako obiektów IK. Właścicieli oraz posiadaczy 
samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń wchodzących w skład IK zobowiązano 
do ich ochrony, w szczególności przez przygotowanie i wdrażanie, stosownie do przewidywanych 
zagrożeń, planów ochrony IK oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających 
bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pełnego 
odtworzenia (art. 6 ust. 5 ww. ustawy). Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k ustawy o zarządzaniu 
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kryzysowym, elementem planów zarządzania kryzysowego winien być wykaz IK, znajdującej się 
odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy (objętej danym planem). Zgodnie 
z pkt. I.3. lit. a załącznika do zarządzenia nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. 
w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego91, w załącznikach 
funkcjonalnych planu głównego określających procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego, w części dotyczącej IK, należało zamieścić informację o sporządzonych planach 
ochrony IK oraz dane kontaktowe osób wyznaczonych przez właścicieli oraz posiadaczy samoistnych 
i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń IK odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony IK. Zgodnie z pkt IV ww. załącznika, w planie 
zarządzania kryzysowego należało wszystkie zagadnienia dotyczące ochrony IK wyodrębnić 
w niejawnym załączniku z odpowiednimi odesłaniami w treści planu.
W art. 5b ust. 1 pkt 2–4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym postanowiono, że Rada Ministrów 
przyjmuje, w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego celem 
jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w szczególności 
w zakresie: przygotowania na sytuacje kryzysowe mogące niekorzystnie wpłynąć na IK; reagowania 
w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania IK; odtwarzania IK. Zgodnie z art. 5b 
ust. 2 ustawy NPOIK winien określać m.in. ministrów kierujących działami administracji rządowej 
i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2 
ustawy (w tym system zaopatrzenia w wodę); szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić 
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów IK, biorąc pod uwagę ich 
znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli. Zgodnie z art. 5b ust. 4 
ustawy, Programem obejmuje się IK w podziale na systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy. 
Program podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata (art. 5b ust. 5 ustawy). 
Rada Ministrów, uchwałą nr 56/2013 z dnia 26 marca 2013 r., przyjęła NPOIK. Dotyczył on 
zidentyfikowanej IK, umieszczonej w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
wchodzących w skład IK, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 
NPOIK w załączniku nr 1 zdefiniował system zaopatrzenia w wodę jako powiązane ze sobą 
przedsiębiorstwa i urządzenia pobierające, uszlachetniające, dostarczające i oczyszczające wodę 
dla ludności i przemysłu. NPOIK określił role poszczególnych uczestników (w tym RCB, właścicieli 
instalacji oraz ministrów) i dobre praktyki ochrony IK. Program, jako ministrów odpowiedzialnych  
za system zaopatrzenia w wodę, wskazał: Ministra Środowiska oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji 
(w przypadku gdy odpowiedzialność za system została podzielona między więcej niż jednego 
ministra, każdy ze współgospodarzy miał realizować zadania określone w NPOIK w stosunku do tych 
obiektów, które zostały uzgodnione z pozostałymi współgospodarzami). W dniu 2 listopada 2015 r. 
Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany NPOIK (uchwała nr 210/2015) nie modyfikując zapisów 
dotyczących ministrów odpowiedzialnych za system zaopatrzenia w wodę. Takiej modyfikacji 
dokonano uchwałą nr 61/2016 Rady Ministrów z 1 czerwca 2016 r. wskazując jako ministra  
– koordynatora wyłącznie Ministra Środowiska.

Ustalenia kontroli NIK:

a/ przedsiębiorstwa wodociągowe

Katowice: przedsiębiorstwo wodociągowe nie posiadało urządzeń służących zbiorowemu 
zaopatrzeniu w wodę zaliczanych do IK, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
(żadne urządzenie wodociągowe Spółki nie było ujęte w wykazie IK prowadzonym przez RCB).

91  Dz. Urz. MAiC poz. 36.
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Łódź: Dyrektor RCB, działając na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
oraz § 10 pkt 2 rozporządzenia w sprawie NPOIK, w dniu 7 maja 2013 r. poinformował Prezesa 
Zarządu przedsiębiorstwa wodociągowego o ujęciu w Jednolitym wykazie obiektów, instalacji, 
urządzeń i usług wchodzących w skład IK, według stanu na dzień 6 maja 2013 r., jednego z obiektów, 
którego dzierżawcą był ZWiK92. Pomimo upływu 31 miesięcy od dnia uzyskania tej informacji, 
przedsiębiorstwo wodociągowe nie sporządziło planu ochrony IK, do czego było zobowiązane 
na podstawie § 3 rozporządzenia w sprawie planów ochrony IK, zgodnie z którym operator 
infrastruktury krytycznej sporządza plan ochrony IK w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania 
od Dyrektora RCB informacji o ujęciu w jednolitym wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń 
wchodzących w skład IK, której operator jest właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym.

Poznań: przedsiębiorstwo wodociągowe otrzymało od Dyrektora RCB informację o ujęciu w wykazie 
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład IK, dotyczącym obiektów ujętych 
w NPOIK z 2013 r. i 2015 r. odpowiednio w dniach 7 maja 2013 r. i 7 listopada 2016 r.93. Plan ochrony IK 
obiektów wchodzących w skład wykazu z 2013 r. został sporządzony przez przedsiębiorstwo 
22 kwietnia 2014 r. i po dokonaniu uzgodnień z odpowiednimi podmiotami został przekazany, 
28 stycznia 2015 r., do zatwierdzenia przez Dyrektora RCB. Pismem z 25 sierpnia 2015 r. Dyrektor 
RCB odmówił zatwierdzenia tego planu, w związku z czym 30 marca 2016 r. przedsiębiorstwo 
sporządziło nowy plan ochrony IK i przekazało go do zatwierdzenia w dniu 4 maja 2016 r. Plan ten 
został zatwierdzony przez Dyrektora RCB 22 grudnia 2016 r. Zatwierdzony plan wpłynął do Spółki 
29 grudnia 2016 r., tj. w czasie trwania kontroli NIK. Tym samym do tego dnia Spółka nie posiadała 
uzgodnionej dokumentacji obejmującej informacje wymagane § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
planów ochrony IK. Nadto przedsiębiorstwo sporządziło pierwotną wersję planu 22 kwietnia 2014 r., 
zamiast do 7 lutego 2014 r., tj. dwa i pół miesiąca po terminie określonym w § 3 rozporządzenia 
w sprawie planów ochrony IK.

Wrocław: 15 maja 2013 r. przedsiębiorstwo wodociągowe otrzymało od Dyrektora RCB dokument 
z 7 maja 2013 r. informujący o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących 
w skład IK, trzech obiektów MPWiK. Zasadnicze części planów ochrony obiektów IK zostały 
sporządzone 31 grudnia 2013 r., jednak nie były one kompletne i wymagały uzupełnień, w tym 
o załączniki, których ostateczne wersje opracowano w dniach: 29 stycznia 2016 r.94 i 5 grudnia 
2016 r.95. Tym samym został przekroczony dziewięciomiesięczny termin na ich sporządzenie, liczony 
od dnia uzyskania informacji o zaliczeniu obiektów przedsiębiorstwa do IK, co było niezgodne z § 3 
rozporządzenia w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. Opóźnienie to wyniosło 2 lata 
i 10 miesięcy. Do dnia 18 stycznia 2017 r. uzgodnienie planów z innymi podmiotami nie zostało 
zakończone, tym samym przedsiębiorstwo nie dysponowało, w okresie objętym kontrolą NIK, 
zatwierdzonymi przez Dyrektora RCB planami ochrony IK.

b/ prezydenci miast

Katowice: w  planie zarządzania kryzysowego nie ujęto wykazu IK w  zakresie urządzeń 
wodociągowych gdyż miejska sieć wodociągowa nie posiadała takich elementów.

92  Ten sam obiekt został ujęty w zaktualizowanym wykazie sporządzonym przez Dyrektora RCB według stanu na dzień 
21 października 2016 r.

93  W wykazie z 2013 r. i w wykazie z 2015 r. ujęte były te same obiekty, instalacje i urządzenia wchodzące w skład IK. 

94  Instrukcja organizacji i kontroli ruchu osobowego, kołowego na i z terenów MPWiK we Wrocławiu.

95  Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Opis i charakterystyka automatyki.
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Łódź: w planie zarządzania kryzysowego wskazano, że jego uzupełnieniem są m.in.: wykaz IK 
oraz plany szczegółowej ochrony obiektów przedsiębiorstwa wodociągowego. Wykazy IK 
przekazane zostały Prezydentowi Miasta Łodzi przez Wojewodę Łódzkiego w pismach z 31 lipca 
2014 r. oraz 2 lutego 2016 r. i obejmowały obiekty, instalacje i urządzenia w ramach sześciu 
systemów, w tym systemu zaopatrzenia w wodę. W kontrolowanym okresie obowiązywały plany 
szczegółowej ochrony dla poszczególnych obiektów przedsiębiorstwa wodociągowego96, w tym 
dotyczące obiektów IK, zatwierdzone przez Wojewodę Łódzkiego w dniach 22 stycznia 2008 r. 
i 10 czerwca 2015 r. Każdy z tych planów zawierał m.in. dane ewidencyjne obiektu oraz dane 
pracownika (imię i nazwisko, adres służbowy i nr telefonu), w zakresie działania którego znajdują 
się regulaminowe zadania dotyczące szczególnej ochrony obiektu; charakterystykę obiektów, 
koncepcje ich szczegółowej ochrony oraz założenia dotyczące organizacji prowadzenia tej ochrony. 
W przedsiębiorstwie obowiązywały także, odnoszące się m.in. do obiektów IK, procedury dotyczące: 
monitoringu ochrony technicznej oraz monitoringu technologicznego (zarządzenie Nr 9 z dnia 
1 czerwca 2016 r. Prezesa ZWiK w sprawie zadań i organizacji Wydziału Produkcji Wody w ZWiK) 
oraz zasad wstępu do obiektów produkcyjnych ZWiK i trybu postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa (instrukcja dot. przepustek, regulamin zwiedzania Stacji Wodociągowej Wodociągu 
„Dąbrowa”, instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia podłożenia ładunku 
wybuchowego). Plan zarządzania kryzysowego nie zawierał informacji o planie ochrony IK 
w zakresie urządzeń wodociągowych, z uwagi na niezakończony proces jego opracowywania.

Poznań: w planie zarządzania kryzysowego jako załącznik zamieszczono wykaz IK, który  
nie zawierał wszystkich elementów określonych w „Zaleceniach Wojewody Wielkopolskiego  
do powiatowych planów zarządzania kryzysowego” (Poznań, maj 2014 r.), tj. nie zawierał informacji 
o sporządzonych planach ochrony IK; danych kontaktowych osób wyznaczonych przez właścicieli 
oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, 
odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony IK; 
procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, związanych z ochroną IK, charakterystyki 
zagrożeń IK, oceny ryzyka ich wystąpienia oraz map ryzyka i map zagrożeń. Z wyjaśnień Zastępcy 
Prezydenta wynika, że takie elementy (informacje) nie mogły być zamieszczone w planie, gdyż mogłyby 
zidentyfikować obiekty IK i mogłoby dojść do ujawnienia informacji niejawnych. NIK nie podzielił 
tego stanowiska, m.in. z uwagi na wyraźnie sformułowaną w ww. zaleceniach Wojewody powinność 
zamieszczenia w planie zarządzania kryzysowego ww. danych. Jednocześnie wprost przewidziano 
w nich, że dane te winny być zawarte w odrębnej części planu objętej klauzulą „zastrzeżone” i podlegać 
ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych97. 

Wrocław: z planu zarządzania kryzysowego wyodrębniono niejawny dokument z klauzulą tajności 
„zastrzeżone”, stanowiący wykaz IK. W planie zamieszczono stosowny zapis dotyczący istnienia  
tego wykazu (obejmującego m.in. system zaopatrzenia w wodę). W planie nie zamieszczono informacji 
o sporządzonych planach ochrony IK oraz danych kontaktowych osób wyznaczonych przez właścicieli 
oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń IK odpowiedzialnych  
za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony IK. Wymogów zamieszczenia 
takich danych nie sformułowano w zaleceniach Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2010 r. 
do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.

96  Opracowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie 
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090, ze zm.).

97  Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, ze zm.
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c/ wojewodowie

Wojewoda Śląski: w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego, wbrew obowiązkowi 
określonemu w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k ustawy o zarządzaniu kryzysowym, nie zamieszczono wykazu IK. 
W planie nie zawarto również informacji o sporządzonych planach ochrony IK oraz danych 
kontaktowych osób wyznaczonych przez właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych 
obiektów, instalacji oraz urządzeń IK odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami 
właściwymi w zakresie ochrony tej infrastruktury, wbrew obowiązkowi określonemu w pkt I.3. lit. a 
Wytycznych stanowiących załącznik do ww. Zarządzenia nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. 

Wojewoda Łódzki: zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego zamieszczono wykaz IK znajdującej się 
na terenie województwa łódzkiego, zawierający według stanu na 25 marca 2015 r. 23 pozycje, 
w tym jedną pozycję w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę. Dane o obiektach IK Wojewoda 
uzyskiwał w badanym okresie od Dyrektora RCB, który przekazywał w formie elektronicznej 
(na płycie CD-R) informacje zawierające wykaz „Obiektów infrastruktury krytycznej na terenie 
województwa łódzkiego”. 

Wojewoda Wielkopolski: w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego, stosownie do wymogów 
art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zamieszczono wykaz obiektów, instalacji, 
urządzeń, systemów i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, wchodzących 
w skład IK. Stanowił on załącznik niejawny do planu98. Pierwszy wyciąg z „Jednolitego wykazu 
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem 
na systemy”, zawierający obiekty IK zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego, 
Wojewoda otrzymał 17 maja 2013 r. Kolejne aktualizacje wpływały cyklicznie – raz na kwartał. 
Ostatnia aktualizacja wpłynęła do Urzędu 9 listopada 2016 r. 

Wojewoda Dolnośląski: w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego nie uwzględniono wykazu 
IK z 9 maja 2013 r., otrzymanego przez Wojewodę od Dyrektora RCB, obejmującego znajdującą 
się na terenie województwa dolnośląskiego IK, jak też priorytetów w zakresie jej ochrony oraz 
odtwarzania, do czego zobowiązywał przepis art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k i lit. I ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym. W planie nie zamieszczono również informacji o  istnieniu przedmiotowego 
wykazu i o ewentualnych przyczynach niezamieszczenia go w tym planie. Wojewoda wyjaśnił,  
że informacje dotyczące IK, w tym dotyczące wykazu IK, są opracowywane i przechowywane 
zgodnie z zasadami ochrony informacji niejawnych oraz że z uwagi na otwarty i jawny charakter 
planu wykazane wyżej informacje nie zostały ujęte w tym planie. NIK ocenił, że w planie powinna 
być umieszczona informacja o wykazie IK, wskazująca na możliwość jego udostępnienia zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych. W toku kontroli stwierdzono również 
fakt niezaktualizowania załączników funkcjonalnych planu o informację, o której mowa w pkt l.3 lit. 
a ww. Wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 13 grudnia 2013 r., tj. dotyczącą dwóch sporządzonych planów ochrony IK oraz w zakresie 
danych kontaktowych osób wyznaczonych przez właścicieli i posiadaczy samoistnych oraz 
zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń IK, odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony IK.

98  Do wglądu w Kancelarii Tajnej Urzędu.
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d/ Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Środowiska

W NPOIK, przyjętym uchwałą Rady Ministrów nr  56/2013 z  dnia 26  marca 2013  r., jako 
koordynatorów współodpowiedzialnych za system zbiorowego zaopatrzenia w wodę wskazano 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (w stosunku do obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę99) 
oraz Ministra Środowiska (w stosunku do budowli piętrzących).
Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie NPOIK, ówczesny Minister Administracji i Cyfryzacji, 
w zakresie wynikającym z § 7 ww. rozporządzenia, powinien koordynować współpracę pomiędzy 
operatorami IK w danym systemie oraz zapewnić wymianę informacji pomiędzy administracją 
publiczną a tymi operatorami. Ustalono, że z ww. zadań Minister realizował jedynie zadania 
w zakresie kontaktów i wymiany informacji z operatorami przy sporządzaniu i uzgadnianiu planów 
ochrony IK. Pozostałe zadania nie były realizowane. 
Zgodnie z NPOIK, odpowiedzialność Ministra w zakresie podległych mu systemów IK, w tym systemu 
zaopatrzenia w wodę, miała polegać na: 

 − wsparciu RCB w budowie systemu ochrony IK, opartego na współodpowiedzialności, współpracy 
i zaufaniu, a także innych zasadach NPOIK, współpracy z RCB w budowie systemu ochrony IK, jej 
identyfikacji oraz wdrażaniu i aktualizacji NPOIK;

 − współpracy z RCB i wsparciu w identyfikacji IK oraz wdrażaniu i aktualizacji NPOIK;
 − inicjowaniu zmian aktów prawnych w celu ułatwienia i wsparcia wykonywania zadań  

z zakresu ochrony IK;
 − dokonywaniu oceny ryzyka zakłócenia funkcjonowania systemu IK, wywołanego zniszczeniem 

lub zakłóceniem funkcjonowania IK;
 − współpracy z organami, w których kompetencji znajdują się sprawy dotyczące części składowych 

(elementów) systemu IK, niebędących bezpośrednio we właściwości gospodarza;
 − współpracy z innymi gospodarzami systemów IK w zakresie zależności między systemami IK;
 − współpracy z operatorami IK w zakresie jej ochrony, animowaniu tej współpracy i jej 

podtrzymywaniu;
 − organizacji i obsłudze systemowego forum ochrony IK i udziale w mechanizmie ochrony IK 

w zakresie opisanym w NPOIK;
 − wsparciu organizacji ćwiczeń systemowych oceniających sprawność ochrony IK;
 − wsparciu działań zmierzających do odtworzenia IK;
 − dokonywaniu okresowych analiz i ocen skuteczności ochrony IK we właściwym systemie;
 − inspirowaniu wdrażania nowoczesnych technik ochrony IK w systemie;
 − organizowaniu szkoleń, konferencji i sympozjów naukowo-badawczych, doskonalących organizacyjne, 

technicznie i formalnoprawne środki przeciwdziałania zakłóceniom funkcjonowania IK;
 − pobudzaniu do aktywności podmiotów zaangażowanych w proces ochrony IK w ramach systemu;
 − doradztwie i pomocy dla operatorów IK oraz administracji publicznej;
 − wspieraniu systemowych inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania IK;
 − uzgadnianiu planów ochrony IK, ujętej w wykazie IK, w ramach danego systemu. 

Według NPOIK, Minister odpowiedzialny za IK systemu zaopatrzenia w wodę winien: 
 − współuczestniczyć w przygotowaniu i promocji przygotowanych na poziomie centralnym strategii, 

mających na celu zachęcenie sektora prywatnego do udziału w NPOIK, 
 − przygotować strategie, mające na celu zachęcenie sektora prywatnego do udziału w NPOIK,

99  Podziału odpowiedzialności pomiędzy Ministrów dokonano w wyniku dalszych uzgodnień.
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 − budować partnerstwo między zainteresowanymi stronami, w ramach systemu IK, 
 − promować na poziomie systemu IK programy edukacyjne w zakresie ochrony IK, 
 − organizować, w ramach systemu IK, szkolenia z zakresu ochrony IK dla samorządów i partnerów 

z sektora prywatnego, 
 − promować działania, mające na celu podnoszenie świadomości w obszarze ochrony IK, 
 − dbać aby zadania z zakresu ochrony IK uwzględniano w działalności podległych lub podporządkowanych 

im organów.

Działania ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji, wynikające z NPOIK w zakresie systemu 
zaopatrzenia w wodę, polegały na:

 − współpracy z RCB w zakresie aktualizacji NPOIK, polegającej na zgłaszaniu do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów problemów zidentyfikowanych podczas wdrażania Programu (dot. kryteriów NPOIK 
oraz propozycji udoskonalenia systemu IK),

 − inicjowaniu zmian aktów prawnych, tj. nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie 
zmian przepisów dot. ochrony IK100,

 − ocenie ryzyka dla systemu zaopatrzenia w wodę, prowadzonej poprzez gromadzenie informacji 
przekazywanych przez operatorów w projektach planów IK, 

 − uzgadnianiu projektów planów IK. 
Pozostałe zadania wynikające z NPOIK nie były realizowane.
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100 Minister w piśmie z 26 marca 2013 r. wnosił o zmianę brzmienia art. 3 pkt 2 i art. 5b ust. 4 ww. ustawy. Postulowana 
zmiana miała polegać na przesunięciu nazw poszczególnych systemów z ustawy o zarządzaniu kryzysowym
do rozporządzenia. W uzasadnieniu Minister podał, że w fazie testowania rozwiązań w zakresie ochrony IK konieczne jest 
zawarcie mechanizmu weryfikacji i zmiany systemów przyporządkowanych poszczególnym ministrom i kierownikom urzędów 
centralnych administracji publicznej. Dodał, że już na tym etapie zgłaszano uwagi w zakresie przyporządkowania systemów 
oraz ich zakresu rzeczowego. Ponadto w ww. piśmie Minister wnioskował o wykreślenie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy punktów 
od 1 do 4 i zmiany jego brzmienia. W uzasadnieniu podano, że zakres wpisany w ww. punktach art. 5b ust. 1 nie jest
określony w NPOIK, określony ma być natomiast w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, jak i planach zarządzania
kryzysowego ministrów i kierowników urzędów centralnych - co ma odzwierciedlenie w art. 6 ww. ustawy w związku z art. 5 
oraz art. 12. Minister Spraw Wewnętrznych w piśmie skierowanym do Sekretarza Rady Ministrów z 14 maja 2013 r. 
zasugerował odrzucenie ww. propozycji nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie dot. ochrony IK, uważając
jednak wniosek Ministra jako cenny głos w dyskusji dot. ochrony IK.
101 Dz.U. poz. 1946.
102 Dz.U. poz. 2077.

Żródło: Ustalenia kontroli NIK.

Na poziomie kraju, jedynie 45% obiektów, instalacji oraz urządzeń infrastruktury krytycznej systemu 
zaopatrzenia w wodę zostało objętych, zatwierdzonymi przez Dyrektora Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, planami ich ochrony.

100  Minister w piśmie z 26 marca 2013 r. wnosił o zmianę brzmienia art. 3 pkt 2 i art. 5b ust. 4 ww. ustawy. Postulowana zmiana 
miała polegać na przesunięciu nazw poszczególnych systemów z ustawy o zarządzaniu kryzysowym do rozporządzenia. 
W uzasadnieniu Minister podał, że w fazie testowania rozwiązań w zakresie ochrony IK konieczne jest zawarcie mechanizmu 
weryfikacji i zmiany systemów przyporządkowanych poszczególnym ministrom i kierownikom urzędów centralnych 
administracji publicznej. Dodał, że już na tym etapie zgłaszano uwagi w zakresie przyporządkowania systemów oraz 
ich zakresu rzeczowego. Ponadto w ww. piśmie Minister wnioskował o wykreślenie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy punktów  
od 1 do 4 i zmiany jego brzmienia. W uzasadnieniu podano, że zakres wpisany w ww. punktach art. 5b ust. 1 nie jest 
określony w NPOIK, określony ma być natomiast w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, jak i planach zarządzania 
kryzysowego ministrów i kierowników urzędów centralnych – co ma odzwierciedlenie w art. 6 ww. ustawy w związku 
z art. 5 oraz art. 12. Minister Spraw Wewnętrznych w piśmie skierowanym do Sekretarza Rady Ministrów z 14 maja 2013 r. 
zasugerował odrzucenie ww. propozycji nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie dot. ochrony IK, uważając 
jednak wniosek Ministra jako cenny głos w dyskusji dot. ochrony IK.
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Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji101 oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Cyfryzacji102 dokonano przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, polegającego m.in. na włączeniu działu administracja publiczna do dotychczasowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przedmiotowe rozporządzenia weszły w życie z dniem 
ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Minister Cyfryzacji wyjaśniła, że od listopada 2015 r. działania w obszarze NPOIK w zakresie systemu 
zaopatrzenia w wodę pozostawały poza zakresem właściwości Ministra Cyfryzacji, który kierował 
jedynie działem administracji rządowej „Informatyzacja”, będąc dysponentem już tylko jednej części 
budżetu państwa, tj. części 27 „Informatyzacja”. Sprawy (dokumenty) związane z dotychczasowym 
wykonywaniem obowiązków jako współgospodarza systemu zaopatrzenia w wodę nie zostały 
przekazane innym organom państwowym, w szczególności Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnił, że w latach 2015–2016 nie był 
gospodarzem ani współgospodarzem systemu zaopatrzenia w wodę. Minister wskazał, 
że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji103, które weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą  
od 16 listopada 2015 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało przekształcone w Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach przekształcenia, niektóre komórki Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, m.in. Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
i Zarządzania Kryzysowego104, zostały włączone do dotychczasowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Jednocześnie Minister podkreślił, że część pracowników DUSKŻiZK, realizująca 
zadania wynikające z NPOIK, została przeniesiona do Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Cyfryzacji. Również dokumentacja, w tym mająca charakter niejawny, znajduje się w Ministerstwie 
Cyfryzacji. Według Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, fakt włączenia DUSKŻiZK  
do MSWiA nie spowodował przeniesienia na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
obowiązków wynikających z zapisów NPOIK.

Dyrektor RCB, będący zgodnie z NPOIK koordynatorem jego wdrożenia, w toku kontroli NIK 
wyraził stanowisko, że „po wejściu w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji105, ministrem 
odpowiedzialnym za system zaopatrzenia w wodę (w stosunku do obiektów zbiorowego zaopatrzenia 
ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków) był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który 
zgodnie z ustaleniami ww. rozporządzenia kieruje działem administracji rządowej pn. administracja 
publiczna, co jest zbieżne z rozstrzygnięciem Stałego Komitetu Rady Ministrów z 6 września 2012 r.” 
Dyrektor RCB dodał, że RCB nie kierowało ani do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
ani do Ministra Cyfryzacji, pism związanych z realizacją zadań w systemie zaopatrzenia w wodę, 
z uwagi na nieposiadanie uprawnień pozwalających na wydawanie ministrom poleceń 
dotyczących NPOIK.

101  Dz. U. poz. 1946.

102  Dz. U. poz. 2077.

103  Dz. U. poz. 1946. 

104  Zwany dalej „DUSKŻiZK” (obecnie Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego).

105  Dz. U. poz. 1897, ze zm.
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Kontrola NIK wykazała jednak, że po dniu 15 listopada 2015 r. zarówno Minister Cyfryzacji, 
jak i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie dysponowali prawnie uzasadnionymi 
podstawami do wykonywania zadań określonych w NPOIK w zakresie systemu zaopatrzenia 
w wodę. Powyższe wynikało z następujących przesłanek:

 ¾ żaden z ww. Ministrów nie był wskazany w NPOIK jako „gospodarz” lub „współgospodarz”  
ww. systemu (pomimo przekształcenia z dniem 16 listopada 2015 r. ówczesnego Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, NPOIK został zaktualizowany w przedmiotowym zakresie dopiero  
1 czerwca 2016 r., poprzez wskazanie, jako jedynego „gospodarza” systemu, Ministra Środowiska);

 ¾ ustawa o działach administracji rządowej nie przypisywała w sposób jednoznaczny kompetencji 
w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę żadnemu z ministrów. Powołany, w wyżej przytoczonych 
wyjaśnieniach Dyrektora RCB, dział administracja publiczna, nie zawierał bowiem jednoznacznego 
wskazania na system zaopatrzenia w wodę. Trudności w ustaleniu ministra odpowiedzialnego 
za ten system miał zresztą również Dyrektor RCB, który przykładowo w toku procedowania 
zmian w NPOIK w 2016 r. wskazywał raz na Ministra Środowiska106, a raz na Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa107 jako posiadającego kompetencje w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę;

 ¾ z dokumentacji wskazanej przez Dyrektora RCB108 nie wynikało jednoznacznie, że obowiązki 
ministra odpowiedzialnego za system zaopatrzenia w wodę (w części dotyczącej obiektów 
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków) miał pełnić minister 
właściwy ds. administracji.

W dniu 1 czerwca 2016 r. Rada Ministrów, uchwałą nr 61/2016, wprowadziła zmiany w NPOIK, 
zgodnie z którymi jako ministra-koordynatora odpowiedzialnego za system zaopatrzenia w wodę 
wskazano wyłącznie Ministra Środowiska.
Minister Środowiska wyjaśnił w toku kontroli NIK, że po dniu 1 czerwca 2016 r., tj. po wejściu 
w życie ww. uchwały, Ministerstwo Środowiska nie podejmowało żadnych działań związanych 
z przejęciem roli koordynatora systemu zaopatrzenia w wodę, nie otrzymało również dokumentów 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczących 
przedmiotowej sprawy. W opinii Ministra Środowiska, w związku z brakiem podstaw prawnych 
na szczeblu ustawowym, podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z nałożonym na Ministra 
Środowiska obowiązkiem pełnienia roli gospodarza systemu zaopatrzenia w wodę byłoby 
naruszeniem kompetencji należących do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister 
Środowiska wskazał również, że wolę ewentualnego przejęcia ww. funkcji koordynatora systemu 
zaopatrzenia w wodę wyraził w toku uzgodnień projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia NPOIK, pod warunkiem wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne109  
(co najmniej do końca maja 2017 r. nie zakończono procesu legislacyjnego tej ustawy).

106  W piśmie Dyrektora RCB nr BP-II.4171.3.2.2016 z 27 kwietnia 2016 r., skierowanym do Sekretarza Stałego Komitetu 
Rady Ministrów wskazano m.in., że „przypisanie Ministrowi Środowiska odpowiedzialności za system zaopatrzenia w wodę  
jest zgodne z zakresem spraw należących do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej przedstawionych w art. 11 pkt 1 
ustawy o działach administracji rządowej oraz właściwego do spraw środowiska przedstawionych w art. 28 ust. 1 tej ustawy”.

107  W piśmie nr BP-II.4171.3.2.2016.RT z 31 marca 2016 r. Dyrektor RCB proponował ustanowienie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa jako ministra-koordynatora w stosunku do m.in. obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, argumentując 
zgodność tej propozycji z „kompetencjami przewidzianymi w aktualnie obowiązującej ustawie o działach administracji 
rządowej”.

108  W szczególności: notatka ze spotkania uzgodnieniowego zainteresowanych stron i przewodniczącego Stałego Komitetu 
Rady Ministrów w sprawie NPOIK, mającego miejsce w dniu 6 września 2012 r. (dokument niejawny oznaczony numerami: 
RCB-Z-1026/2016, RCB-Z-526/12), pismo Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów nr KRM-111-80-11 z 6 września 2012 r.

109  Projekt ustawy został przedstawiony Marszałkowi Sejmu pismem z 25 kwietnia 2017 r. (druk nr 1529).
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 4.1  Przygotowanie kontroli

Kontrola poprzedzona została analizą stanu prawnego, skarg, doniesień medialnych, dostępnych 
dokumentów, opracowań oraz wyników dotychczasowych kontroli NIK. Kontrolę podjęto  
z inicjatywy własnej NIK, w związku z ryzykiem horyzontalnym „Wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa 
państwa” oraz ryzykiem branżowym „Nieskuteczna realizacja zadań przez podmioty publiczne 
odpowiadające za ochronę porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. Wyboru podmiotów 
do kontroli dokonano w oparciu o kryterium liczebności danego miasta. 

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W kontroli udział wzięły cztery Delegatury NIK: w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. 
Wykaz podmiotów objętych kontrolą z podaniem informacji o osobach zajmujących w nich 
stanowiska kierownicze odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność oraz wykaz jednostek 
organizacyjnych NIK przeprowadzających czynności kontrolne zawiera załącznik nr 5.1 do niniejszej 
Informacji.
Opis ustalonego stanu faktycznego, ocena kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski 
przedstawione zostały w 14 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników 
skontrolowanych jednostek. Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych zostały zgłoszone przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Śląskiego. Kolegium NIK, z trzech 
zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dwa zastrzeżenia 
oddaliło, a trzecie zastrzeżenie w części uwzględniło. Komisja Rozstrzygająca w NIK uwzględniła 
w całości wszystkie cztery zastrzeżenia zgłoszone przez Wojewodę Śląskiego. W wystąpieniach 
pokontrolnych sformułowano ogółem 30 wniosków. 

W wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli wniosła do:

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań mających na celu zapewnienie 
prawidłowego nadzoru nad działalnością SOCK w zakresie terminowości i rzetelności corocznych 
ocen przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wojewodów o m.in.:

 � weryfikację danych dotyczących zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych na terenie 
województwa;

 � rzetelne sporządzanie ocen stanu przygotowań Obrony Cywilnej w województwie.

Prezydentów miast o m.in.:

 � podjęcie działań mających na celu uzyskanie od przedsiębiorstw wodociągowych dokumentacji 
dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę;

 � podjęcie działań organizacyjnych w celu dokonywania systematycznej aktualizacji planu 
zarządzania kryzysowego i jego elementów składowych, a także zapewnienie tej aktualizacji 
zakresu gwarantującego pełną informację o uwarunkowaniach zaopatrzenia miasta w wodę 
na wypadek sytuacji kryzysowej;

 � dokonanie weryfikacji stanu przygotowań do zapewnienia zaopatrzenia w wodę miasta 
na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego;

 � zapewnienie przekazywania Wojewodom rzetelnych danych o stanie przygotowań obrony 
cywilnej w mieście;

 � zapewnienie mieszkańcom w warunkach kryzysu dostaw wody w niezbędnych ilościach, 
poprzez m.in. zagwarantowanie możliwości korzystania z obcych środków trwałych.
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Kierowników przedsiębiorstw wodociągowych o m.in.:

 � doprowadzenie do rzetelnego odzwierciedlenia w dokumentacji dotyczącej zapewnienia 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, wszystkich obiektów i urządzeń służących do awaryjnej 
dostawy wody;

 � sporządzenie planów ochrony IK zgodnie z wymogiem określonym w § 3 rozporządzenia  
w sprawie planów ochrony IK.

Według stanu na 31 maja 2017 r., zrealizowano 18 wniosków, a 12 wniosków znajdowało się 
w trakcie realizacji.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że w DOLiZK trwają prace  
nad opracowaniem stosownych procedur obejmujących zagadnienia przedkładania ocen 
przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz opracowywania informacji 
o realizacji zadań obrony cywilnej. Nadto, Minister poinformował, że 25 kwietnia 2017 r. Sekretarz 
Stanu w MSWiA wystąpił do SOCK o „stanowisko dotyczące działań zmierzających do zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. W ww. piśmie 
została podkreślona konieczność wprowadzenia przepisów wykonawczych, określających zasady 
planowania oraz standardy w zakresie dostaw wody do celów spożywczych i sanitarnych ludności 
w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz wojny, wraz ze wskazaniem organów 
odpowiedzialnych za realizację powyższego działania”.

Wojewodowie poinformowali m.in. o  zobligowaniu Szefów Obrony Cywilnej Powiatów  
do przekazywania wszystkich danych wymaganych do rzetelnego sporządzenia ocen stanu 
przygotowań obrony cywilnej w województwie i o podjęciu się prowadzenia szczegółowej analizy 
tych danych, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych.

Prezydenci miast poinformowali m.in. o zobowiązaniu przedsiębiorstw wodociągowych  
do wykonania dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę  
lub jej aktualizacji w określonym terminie; powołaniu Zespołu ds. zaopatrzenia miasta w wodę, 
do którego zadań należy w szczególności przeprowadzenie analizy obecnego systemu zasilania 
miasta w wodę i sposobu „funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych”, definiowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zaopatrzeniem miasta w wodę 
oraz prognozowanie ich potencjalnych skutków, wypracowanie sposobu monitorowania 
zjawisk mogących stanowić źródło zakłócenia dostaw wody do odbiorców na terenie miasta; 
zobowiązaniu pracowników urzędu miasta do sumiennego sprawdzania wiarygodności danych 
o stanie przygotowań obrony cywilnej w mieście (w tym w zakresie zaopatrzenia w wodę) przed 
ich przekazaniem Wojewodzie oraz o podjęciu się dokonania analizy możliwości zwiększenia ilości 
dostaw wody poprzez różne rozwiązania, w tym zagwarantowanie możliwości korzystania ze źródeł, 
sił i środków zewnętrznych.

Kierownicy przedsiębiorstwa wodociągowych poinformowali m.in. o podjęciu się dokonania 
ponownej analizy dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę 
i jej uzupełnieniu w wymaganym zakresie oraz o podjęciu prac nad opracowaniem planów 
ochrony IK.
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5.1.  Wykaz skontrolowanych podmiotów z podaniem informacji o osobach 

zajmujących w nich stanowiska kierownicze odpowiedzialnych  
za kontrolowaną działalność oraz wykaz jednostek organizacyjnych NIK 
przeprowadzających czynności kontrolne

Lp. Jednostka kontrolowana
Imię, nazwisko i stanowisko  

kierownika jednostki kontrolowanej 
w okresie objętym kontrolą NIK

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

1.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Warszawie  
(do 15 listopada 2015 r.  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

Mariusz Błaszczak  
– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

poprzednio: Teresa Piotrowska  
(od 22 września 2014 r. do 15 listopada 2015 r.)

Delegatura NIK 
w Katowicach

2.
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie  
(do 15 listopada 2015 r.  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)

Anna Streżyńska  
– Minister Cyfryzacji (od 16 listopada 2015 r.)

poprzednio: Andrzej Halicki  
(od 22 września 2014 r. do 15 listopada 2015 r.)

3. Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach

Jarosław Wieczorek  
– Wojewoda Śląski (od 9 grudnia 2015 r.)

poprzednio: Piotr Litwa  
(od 12 marca 2014 r. do 8 grudnia 2015 r.)

4. Urząd Miasta Katowice Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

5. Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 
w Katowicach Stanisław Krusz – Prezes Zarządu Spółki

6. Łódzki Urząd Wojewódzki  
w Łodzi

Zbigniew Rau  
– Wojewoda Łódzki (od 9 grudnia 2015 r.)

poprzednio: Jolanta Chełmińska  
(od 29 listopada 2007 r. do 8 grudnia 2015 r.) Delegatura NIK  

w Łodzi
7. Urząd Miasta Łodzi Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Łodzi

Romuald Bosakowski  
– Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

9. Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu

Zbigniew Hoffmann  
– Wojewoda Wielkopolski (od 9 grudnia 2015 r.)

poprzednio: p.o. wojewody Dorota Kinal  
(od 11 listopada 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.), 

Piotr Florek  
(od 29 listopada 2007 r. do 10 listopada 2015 r.)

Delegatura NIK 
w Poznaniu

10. Urząd Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania

11. AQUANET S.A.  
w Poznaniu

Paweł Chudziński  
– Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

12 Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu

Paweł Marek Hreniak  
– Wojewoda Dolnośląski (od 9 grudnia 2015 r.)

poprzednio: Tomasz Smolarz  
(od 11 marca 2014 r. do 8 grudnia 2015 r.)

Delegatura NIK 
we Wrocławiu13 Urząd Miejski Wrocławia Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia

14
Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna  
we Wrocławiu

Zdzisław Olejczyk  
– Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Wystąpienia pokontrolne zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej  
Izby Kontroli pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.
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5.2.  Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328).

4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333, ze zm.).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
(Dz. U. Nr 96, poz. 850).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 541).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 30  kwietnia 2010  r. w  sprawie planów ochrony 
infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542).

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 24  maja 2004  r. w  sprawie wzorów tablic 
informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. Nr 136, poz. 1457, ze zm.).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. 
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31, ze zm.).

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 15  czerwca 2004  r. w  sprawie warunków i  trybu 
planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa 
przez organy administracji rządowej i  organy samorządu terytorialnego (Dz.  U. Nr  152,  
poz. 1599, ze zm.).

15. Zarządzenie nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego (Dz.  Urz. MAiC poz. 36)  
– uchylenie z dniem 9 maja 2017 r.

16. Zarządzenie nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. 
w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych (M.P. Nr 59, poz. 663) – uchylenie z dniem 30 marca 2001 r.

17. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania 
planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_
urzedowe_szefa_ock).

18. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania 
oceny stanu przygotowań ochrony ludności i  obrony cywilnej w  województwach.  
Do dnia 29 sierpnia 2016 r. – wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. 
w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w  województwach  
http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock).
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5.3. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

12. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

13. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska

14. Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury

15. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

16. Minister Cyfryzacji

17. Minister Środowiska

18. Minister Infrastruktury i Budownictwa

19. Szef Obrony Cywilnej Kraju

20. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

21. Wojewodowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast – drogą elektroniczną




