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Bezpieczeństwo dostaw wody 

w polskich przedsiębiorstwach 

wodociągowo – kanalizacyjnych



Plan prezentacji

• Bezpieczeństwo dostarczania wody i 
potrzeby z nim związane

• Ochrona ujęć wody

• Ochrona przed cyberatakami

• Podsumowanie



Ochrona ujęć wody 
przeznaczonej do spożycia

• W Polsce funkcjonowało na koniec 2017 roku według 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej („Stan sanitarny kraju na rok 

2017”):

o 3 484 ujęcia wody (wodociągi) o wydajności do 100 m3/dobę

o 4 242 ujęcia wody (wodociągi) o wydajności 100 – 1 000 m3/dobę

o 650 ujęć wody (wodociągów) o wydajności 1 000 – 10 000 m3/dobę

o 58 ujęcia wody (wodociągi) o wydajności 10 000 – 100 000 m3/dobę

o 3 ujęcia wody (wodociągi) o wydajności powyżej 100 000 m3/dobę

o 2 984 tzw. ujęcia własne (szkoły, jednostki wojskowe, szpitale, zakłady karne itp.) 



Bezpieczeństwo dostarczania wody 
i potrzeby z nim związane

• Ochrona jakości wody
o technologiczna (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków + rozporządzenie Ministra Zdrowia),

• Ochrona ujęć wody
o jakościowa (prawo wodne + rozporządzenie Ministra Środowiska)

o fizyczna (ustawa o powszechnym obowiązku obrony i ustawa o ochronie mienia + 
rozporządzenie Rady Ministrów)

o informatyczna (ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa + rozporządzenia 
wykonawcze)

• Ochrona systemów dystrybucji wody

• Ochrona hydrofornii

• Ochrona zbiorników wody 











Systemy transmisji w rozległych sieciach 

telemetrii w sektorze wod - kan

1. Własne wydzielone sieci światłowodowe,

2. Dzierżawione sieci światłowodowe

3. Dedykowane sieci radiowe

4. Transmisje GSM

5. Transmisje smart meteringu

6. Sieć Ethernet przewodowe i bezprzewodowe

7. Sieci przemysłowe przewodowe i bezprzewodowe

8. Inne rozwiązania









Ochrona ujęć wody 
przeznaczonej do spożycia

• Ochrona jakości wody będącej źródłem wody do uzdatniania

• Ochrona obiektów i technologii uzdatniania wody

• Ochrona w strefach ochrony pośredniej i bezpośredniej

• Ochrona personelu stacji uzdatniania wody

• Ocena ryzyka 

• Ochrona fizyczna

• Ochrona elektroniczna

• Ochrona systemów sterowania

• Ochrona systemów zasilania

• Ochrona systemów łączności





Ochrona przed cyberatakami

• Ujęcia wody, SUW-y, system dystrybucji (zbiorniki wody)

• Oczyszczalnie ścieków, systemy pompowe

• System energetyczny zasilający obiekty

• System wytwarzania energii
o Zagrożenie energetyczne

o Zagrożenie odpadowe

• Systemy łączności i systemy sterowania

• Systemy księgowe, systemy bilingowe, poczta elektroniczna, itp.



Jakie podmioty w branży wod – kan

obejmuje ustawa o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa
Art. 4. Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje: 

…….

7. jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 

9 pkt 1–6, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62, 1000 i 1366); 

……..

15. spółki prawa handlowego wykonujące zadania o 

charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496); 



Przedmiotowa podległość
Operator usługi kluczowej w branży wod – kan:

• Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie 
energii elektrycznej

• Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie 
działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii cieplnej 

• Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 
(„Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne – przedsiębiorcę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), jeżeli prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 
zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego 
rodzaju działalność”);



Inne problemy w branży wod – kan w 

zakresie bezpieczeństwa elektronicznego

• Różne systemy sterowania procesami,

• Nadzór nad systemami przez firmy zewnętrzne,

• Udostępnianie zasobów celem kontroli procesów 

technologicznych,

• BOK – i – konieczne do stosowania, udostępniające 

zasoby klientom,

• Konieczność komunikacji społecznej,

• Rozległość sieci przedsiębiorstw,

• Udostępnianie zasobów pomiędzy 

przedsiębiorstwami.



Podsumowanie

• Ochrona ujęć wody, stacji uzdatniania, systemów dystrybucji i 

magazynowania wody jest strategicznym zadaniem 

przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.

• Ataki na zaopatrzenie w wodę są stosunkowo łatwe do 

przeprowadzenia, a spektrum możliwości ataków jest ogromne. 

• Skutki ataków na systemy zaopatrzenia w wodę mogą 

prowadzić do poważnych konsekwencji dotyczących 

możliwości egzystencji ludności na danym terenie.

• Ochrona techniczna, fizyczna i informatyczna jest niezwykle 

droga i znacząco wpływa na koszty dostawy wody.

• Konieczna jest współpraca przedsiębiorstw w wymiarze 

lokalnym wspierana działaniami administracyjnymi.
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