
Komisja Europejska od kilku lat prowadziła inten-
sywne działania związane z oceną funkcjonowa-
nia dyrektywy 98/83/WE (DWD – Drinking Water 

Directive) [1], sposobu jej wdrożenia oraz uzyskanych 
efektów. Parametry i wartości parametryczne w załącz-
niku nr I DWD opierają się na drugiej edycji wytycznych 
WHO (World Health Organization) dotyczących jakości 
wody pitnej (1993-1997) i opinii Naukowego Komitetu 
Doradczego Komisji. Od 1998 r., kiedy to przyjęto dyrek-
tywę w sprawie jakości wody do spożycia, WHO opu-
blikowało na podstawie swoich ciągłych badań dwie 
następne edycje wytycznych. Czwarta edycja ukazała 
się w 2011 r., a dodatek do niej w 2017 r. 

Podejście „za mało, za późno”  
Zmiany wprowadzone w poszczególnych wydaniach 
wytycznych WHO na przestrzeni ostatnich 20 lat są dość 
istotne nie tylko w zakresie opracowywania nowych 
poziomów bezpieczeństwa (wartości zalecanych) dla 
różnego rodzaju mikroorganizmów i substancji che-
micznych w wodzie, ale przede wszystkim w podejściu 
do zarządzania bezpieczeństwem wody. WHO od wielu 
lat propaguje ogólne podejście oparte na zarządzaniu 
ryzykiem w dostawach wody pitnej. Potwierdza także 
zarówno w wytycznych, jak i wielu innych opracowa-
niach, że nadmierne poleganie na wynikach monitoringu 
jakości wody w kranie konsumenta nie jest wystarcza-
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jące, aby skutecznie chronić zdrowie ludzkie. Nadmierne 
zaufanie do wyników badań może także wprowadzać 
w błąd i wpływać na uspokojenie dostawców wody 
i konsumentów, że woda jest bezpieczna dla zdrowia, 
co niekoniecznie musi być zgodne z rzeczywistością. 
Dzieje się tak szczególnie w odniesieniu do parame-
trów mikrobiologicznych. Podejście takie określono jako 
„za mało, za późno”. „Za mało” w interpretacji, to ocena 
mikrobiologiczna jakości wody oparta jedynie na trady-
cyjnych wskaźnikach mikrobiologicznych (E. coli i ente-
rokoki). W ostatnich latach pojawiały się jednak ogniska 
chorobowe wywołane przez wodę, która pomimo zgod-
ności z tymi parametrami mikrobiologicznymi (E. coli 
i enterokoki), była przyczyną zachorowań, ze względu 
na obecność innych bakterii (np. Campylobacter), wiru-
sów czy pierwotniaków (np. Cryptosporidium). Mówiąc 
„za późno”, WHO podkreśla reaktywny charakter prowa-
dzonego obecnie nadzoru nad jakością wody, bowiem 
zdarzenia stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
mogły trwać od wielu dni przed ich wykryciem w pro-
cesie monitorowania. Nie daje to gwarancji właściwego 
zabezpieczenia konsumentów wody przed potencjal-
nymi zagrożeniami zdrowotnymi. Należy więc stwierdzić, 
że „za mało, za późno” to system, który ocenia jakość 
wody w przeszłości, dawno już skonsumowanej lub 
wykorzystanej. Konsekwencją tego jest niejednokrot-
nie podejmowanie błędnych decyzji eksploatacyjnych 

– nowe podejście do badań 
jakości wody do picia
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czy nieuzasadnionych decyzji postępowania admini-
stracyjnego [2]. 

Zarządzanie ryzykiem 
Wytyczne WHO z 2011 r. odchodzą od podejścia polega-
jącego jedynie na monitorowaniu punktu końcowego 
dostaw wody i zalecają wprowadzanie zintegrowanych 
ram zapobiegawczego zarządzania ryzykiem, stoso-
wanych od zlewni do kranu konsumenta. Zostały one 
szczegółowo opisane w rozdziale 2 Wytycznych WHO 
dotyczących jakości wody do picia. Polegają na prowa-
dzonej w sposób systematyczny ocenie źródeł zagrożeń 
związanych z zaopatrzeniem w wodę do picia (wystą-
pieniem zdarzeń niebezpiecznych), oszacowaniu ryzyka 
związanego z zagrożeniami dla bezpieczeństwa wody 
oraz określeniu sposobów zarządzania potencjalnym 
ryzykiem poprzez przygotowanie i stosowanie środków 
bezpieczeństwa tworzących tzw. system multibarier 
ochronnych. Wyznaczone ramy obejmują zarówno wła-
ściwe regulacje prawne, cele zdrowotne, jak i plany bez-
pieczeństwa wody oraz skuteczny system nadzoru. Plany 
bezpieczeństwa wody są podstawą systemu zarządzania 
ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. W tak skonstruowa-
nym systemie zarządzania bezpieczeństwem badania 
jakości wody w punktach zgodności służą zupełnie 
innym celom niż dotychczas. Mają one za zadanie wyka-
zać, czy wszystkie podejmowane wcześniej działania 

(identyfikacja potencjalnych źródeł zagrożeń i zdarzeń 
niebezpiecznych oraz ich minimalizacja) były właściwe 
i skutecznie chronią integralność systemu dostaw wody, 
a konsumentom dostarczana jest woda bezpieczna dla 
zdrowia i o jak najwyższej jakości.

Rewizja Drinking Water Directive  
Komisja Europejska, w ramach współpracy z WHO biuro 
Europa, przygotowała po kilku latach badań i ocen pro-
jekt rewizji dyrektywy. Wniosek [3] skierowany został 
do Parlamentu Europejskiego (PE) 1 lutego 2018 r. W tym 
momencie zaczął się proces procedowania przebiega-
jący odrębnie w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii 
Europejskiej (RUE). W PE, po wprowadzeniu wielu istot-
nych zmian uwzględniających zastrzeżenia i potrzeby 
różnych grup interesariuszy (m.in. podmiotów odpo-
wiedzialnych za zaopatrzenie w wodę, realizujących 
to zadanie, nadzorujących, ale także konsumentów), 
projekt ostateczny będzie głosowany na posiedzeniu 
plenarnym 22.10.2018 r. Natomiast prace w RUE jeszcze 
się nie zakończyły. Rada Unii Europejskiej reprezentuje 
interesy rządów poszczególnych państw członkowskich. 
Tu najwięcej kontrowersji budzą sprawy skutecznego 
nadzoru nad materiałami kontaktującymi się z wodą 
(w aspekcie higienicznym i zdrowotnym, a nie budow-
lanym), uregulowanie prawa dostępu do wody dla 
grup wrażliwych i zmarginalizowanych oraz zakresu 

Rewizja Drinking Water Directive (DWD) ma na celu dostosowanie zarządzania bezpieczeństwem wody 
do najnowszej wiedzy i pojawiających się problemów. Charakteryzuje się szerszym spojrzeniem wycho-
dzącym poza zapewnienie odpowiedniej jakości wody, m.in. na prawo do wody czy prawo do informacji. 
Wyraźnie dzieli obowiązki i odpowiedzialność w zakresie trzech podstawowych barier ochronnych:
1. spójnej ochrony zasobów wodnych (w nawiązaniu do RDW),
2. skuteczności uzdatniania i prawidłowości dystrybucji wody sieciami wodociągowymi,
3. poprawności w projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji instalacji wewnętrznych. 
Usunięto niektóre parametry jakości wody, wprowadzono nowe, dla niektórych zmienio-
no wartości parametryczne. Zakres i częstotliwość badań uzależnione będą od oceny ryzy-
ka, którą dostawcy wody zobowiązani będą przeprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat.
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informacji, które będą musiały być przekazywane 
konsumentom. Zarówno w przypadku procedowania 
wniosku w PE oraz w RUE nikt nie podważał potrzeby 
zmian w DWD, w zakresie zdiagnozowanych obszarów 
wymagających poprawy, czyli: 

1  dostosowania wykazu parametrów i ich wartości 
parametrycznych do zgodności z najnowszą wiedzą 
naukową;

2  przyjęcia bardziej całościowego i obligatoryjnego 
stosowania podejścia opartego na zarządzaniu ryzy-
kiem;

3  uwzględnienia zaleceń rezolucji Parlamentu Euro-
pejskiego w sprawie inicjatywy „R2W”, takich jak 
zapewnienie powszechnego dostępu do wody 
pitnej i informacji dotyczących jakości i ilości wody 
dostarczanej konsumentom;

4  wypełnienia zaleceń zawartych w strategii Europa 
2020 – Europa efektywnie korzystająca z zasobów oraz 
w Planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy 
(gospodarowanie wodą pitną w zasobooszczędny 
i zrównoważony sposób, co powinno przyczynić się 
do zmniejszenia zużycia energii, niepotrzebnych strat 
wody oraz zwiększyć zaufanie obywateli do wody 
wodociągowej);

5  uregulowania zasad nadzoru nad materiałami kon-
taktującymi się z wodą do picia. 
RUE oczekuje do 18.10.2018 r. na propozycje francu-

skie dotyczące nadzoru nad materiałami kontaktującymi 
się z wodą i pisemne stanowiska państw członkowskich 
w odniesieniu do zapisów projektu DWD dotyczących 
prawa do wody i informacji. Potem przyjmie w całości 
swój projekt. Dopiero wtedy dojdzie to dyskusji pomiędzy 
PE i RUE nad ostateczną wersją nowej DWD. W interesie 
konsumentów jest to, aby jak najszybciej doszło do poro-
zumienia i opublikowania ostatecznej wersji. Po jej 
publikacji PCz będą miały 2 lata na implementowanie 
poszczególnych zapisów do swojego systemu prawnego.

Szczególne znaczenie zarządzania ryzykiem 
w zaopatrzeniu w wodę i ochronie zdrowia publicz-
nego KE uwzględniła, wprowadzając do DWD nowe 
art. 7, 8, 9 i 10. Obejmują one cały proces dostawy 
wody od zlewni do kranu u konsumenta (z instalacjami 
wewnętrznymi włącznie). 

Art. 7 Podejście do bezpieczeństwa wody oparte 
na ocenie ryzyka opisuje zasady zarządzania tym pro-
cesem, polegające na takich procesach jak:
a) ocena zagrożeń dla części wód wykorzystywanych 

do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, zgodnie z art. 8;

b) ocena ryzyka dostaw prowadzonych przez dostaw-
ców wody w celu monitorowania jakości dostarczanej 
wody, zgodnie z art. 9 oraz zał. II, cz. C;

c) ocena ryzyka dystrybucji wody instalacjami wewnętrz-
nymi, zgodnie z art. 10. 
W artykule tym określono także terminy: 3-letni 

okres (od daty zakończenia transpozycji tej dyrektywy) 

do przeprowadzenia pierwszej oceny zagrożeń w zlewni 
oraz 6-letni okres do przeprowadzenia pierwszej oceny 
ryzyka dla dostaw wody (pobór, uzdatnianie i dystrybucja 
sieciami). Obie mają być aktualizowane co 6 lat. Ponadto 
wprowadzono także obowiązek przeprowadzenia pierw-
szych ocen ryzyka dla systemu dystrybucji wewnętrznej 
(instalacje wewnętrzne w obiektach priorytetowych) 
w okresie do 3 lat i aktualizowanie ich co 3 lata.

Art. 8 Ocena zagrożeń, monitorowanie i zarządza-
nie częściami wód wykorzystywanymi do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakłada 
na PCz obowiązek dopilnowania, aby właściwe organy 
(nie określono jakie) przeprowadziły ocenę zagrożeń, 
obejmującą następujące elementy:
a) identyfikacja i georeferencje wszystkich punktów 

poboru (dane te są potencjalnie newralgiczne, w szcze-
gólności w kontekście ochrony zdrowia publicznego 
– PCz zapewniają, że takie dane są chronione i prze-
kazywane wyłącznie właściwym organom); 

b) mapowanie stref ochronnych, jeżeli strefy te zostały 
ustanowione zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, identyfikacja zagrożeń i możliwych 
źródeł zanieczyszczeń;

c) regularne monitorowanie parametrów istotnych dla 
zaopatrzenia w wodę. 
W artykule tym zobowiązano ponadto PCz, aby 

we współpracy z dostawcami wody i innymi zainte-
resowanymi stronami podejmowały działania mające 
na celu zmniejszenie lub uniknięcie potrzeby uzdatniania 
wody (poprzez rozwiązywanie problemów związanych 
ze zidentyfikowanymi źródłami zagrożeń) oraz zmniej-
szenia wycieków wody w systemie dystrybucyjnym. 

Art. 9 Ocena ryzyka, monitorowanie i zarządza-
nie ryzykiem zobowiązuje dostawców wody do prze-
prowadzenia oceny ryzyka związanego z dostawą, zgod-
nie z cz. C zał. II, przewidującą możliwość dostosowania 
częstotliwości monitorowania dla każdego parametru 
wymienionego w zał. I cz. A, B, które nie są kluczowymi 
parametrami zgodnie z cz. B zał. II, w zależności od ich 
występowania w wodzie surowej. PCz mogą zwol-
nić bardzo małych dostawców wody (wg projektu PE 
– dostawca wody dostarczający mniej niż 50 m3 wody 
dziennie lub obsługujący mniej niż 250 osób) z przepro-
wadzenia oceny ryzyka pod warunkiem, że właściwy 
organ posiada (wcześniejszą i aktualną) udokumento-
waną znajomość odpowiednich parametrów i uważa, 
że zwolnienie takie nie wpłynie na zwiększenie ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego. Zwolnienie jest poddawane przeglą-
dowi przez właściwy organ co trzy lata lub w przypadku 
wykrycia nowych zagrożeń. Trudno jednak przewidzieć, 
jaka będzie ostateczna treść tego zapisu i jak zostanie 
on zaimplementowany do polskich przepisów prawnych.

Ponadto w ust. 2a dyrektywa zobowiązuje PCz 
do zapewnienia, że na podstawie przeprowadzonej 
oceny ryzyka dostawcy wody opracują Plany Bezpie-
czeństwa Wody. Po ponad 20 latach zaleceń WHO 
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pojawiły się one nareszcie w unijnej dyrektywie. Wspo-
mniano o nich w pkt 8 i 13 preambuły projektu oraz 
właśnie w tym artykule. Dyrektywa nakłada obowiązek 
tworzenia planów całościowo, a nie tylko ograniczania 
się do oceny ryzyka dostaw wody. Wymaga więc całego 
procesu, także ewaluacji ocen ryzyka, przyjęcia określo-
nych środków bezpieczeństwa, ich realizacji i weryfikacji. 
Zaznacza jednak wyraźnie, że plany te mają być dosto-
sowane do indywidualnych uwarunkowań – zidentyfi-
kowanego ryzyka i wielkości dostaw wody. Należy mieć 
nadzieję, że przy implementacji dyrektywy powstaną 
stosowne zalecenia, wytyczne, poradniki określające 
kryteria ich tworzenia, minimalne wymagania w zależ-
ności od wielkości dostaw itp.

Art. 10 Ocena ryzyka dla instalacji wewnętrz-
nych, monitorowanie i zarządzanie zobowiązuje 
PCz do zapewnienia, żeby oceny ryzyka dla instalacji 
wewnętrznych w obiektach priorytetowych (duże 
obiekty nie będące gospodarstwami domowymi, w któ-
rych znajduje się wiele osób, w szczególności osób 
o osłabionym systemie odpornościowym, potencjalnie 
narażonych na ryzyko związanie z wodą – np. szpitale, 
zakłady opieki zdrowotnej, domy spokojnej starości, 
szkoły i inne placówki edukacyjne, żłobki i przedszkola, 
obiekty sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe i wysta-
wiennicze, obiekty noclegowe, zakłady karne i inne 
określone przez PCz) były przeprowadzane i obejmo-
wały następujące elementy:
a) ocenę potencjalnego ryzyka związanego z instala-

cjami wewnętrznymi oraz z powiązanymi produktami 
i materiałami; 

b) regularne monitorowanie parametrów wymienionych 
w zał. I cz. C, w których określone zagrożenia dla jakości 
wody zostały zidentyfikowane podczas oceny ryzyka.

b) informują konsumentów i właścicieli obiektów 
publicznych oraz prywatnych o środkach mających 
na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka 
niespełnienia norm jakości dla wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, związanego z instalacjami 
wewnętrznymi;

c) należycie informują i instruują konsumentów o warun-
kach użytkowania wody oraz o możliwych działa-
niach mających na celu zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia zagrożeń

d) promują szkolenia dla hydraulików i innych specja-
listów zajmujących się wewnętrznymi instalacjami 
wodociągowymi oraz instalacją wyrobów budow-
lanych i materiałów w kontakcie z wodą;

e) w przypadku stwierdzenia obecności Legionelli, zapew-
niają skuteczne środki kontroli i zarządzania, w celu 
zapobiegania potencjalnym wybuchom choroby 
i radzenia sobie z nimi, proporcjonalne do określo-
nego ryzyka.

Monitorowanie wody 
Art. 11 mówi o monitorowaniu wody. Jednak jest o nim 
mowa zarówno w preambule, jak i zał. II. Pkt 13 pream-
buły stwierdza, że każde PCz powinno upewnić się, czy 
programy monitorowania są odpowiednio ustalone 
w celu sprawdzenia, czy woda przeznaczona do spoży-
cia przez ludzi spełnia wymagania dyrektywy. Większość 
monitorowania prowadzonego do celów dyrektywy 
jest wykonywana przez dostawców wody, ale w razie 
potrzeby PCz powinny wyjaśnić, które obowiązki wyni-
kające z transpozycji niniejszej dyrektywy spoczywają 
na właściwych organach. Dostawcy wody powinni 
zachować pewną elastyczność pod względem para-
metrów, które monitorują w celu oceny ryzyka związa-
nego z dostawami. Jeśli parametr nie zostanie wykryty, 
dostawcy wody powinni mieć możliwość zmniejszenia 
częstotliwości monitorowania lub całkowitego zaprze-
stania monitorowania tego parametru. Ocena ryzyka 
dostaw wody powinna dotyczyć większości parame-
trów. Jednak podstawowa lista parametrów powinna 
być zawsze monitorowana z pewną minimalną często-
tliwością. Dyrektywa ustanawia przede wszystkim prze-
pisy dotyczące częstotliwości monitorowania do celów 
kontroli zgodności oraz ograniczone przepisy dotyczące 
monitorowania w celach operacyjnych. Dodatkowe 
monitorowanie w celach operacyjnych może być 
konieczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania uzdatniania wody, według uznania dostawców 
wody. W tej kwestii mogą oni odwoływać się do wytycz-
nych WHO i Planu Bezpieczeństwa Wody. To bardzo 
istotne rozróżnienie (monitoring zgodności i monito-
ring operacyjny), niestety niefunkcjonujące w obec-
nych polskich przepisach (choć istniało do 2015 r. jako 
monitoring urzędowy i kontrola wewnętrzna). Należy 
mieć nadzieję, że przy implementacji nowej dyrektywy 
zagadnienie to zostanie właściwie uregulowane. W arty-

Plany Bezpieczeństwa Wody 
są podstawą systemu zarządzania ryzykiem 
w zaopatrzeniu w wodę

Jeżeli PCz uznają, na podstawie przeprowadzonej 
oceny, że istnieje ryzyko dla zdrowia ludzi, wynika-
jące z systemu dystrybucji w obiektach prioryteto-
wych to zapewniają podjęcie właściwych środków 
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka nie-
zgodności z wartościami parametrycznymi w cz. C zał. I 
(Legionella, ołów). Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka 
związanego z dystrybucją we wszystkich instalacjach 
wewnętrznych PCz:
a) zachęcają właścicieli wszystkich obiektów publicz-

nych i prywatnych do przeprowadzenia oceny ryzyka 
w zakresie dystrybucji wewnętrznej;
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kule tym dyrektywa zobowiązuje PCz do podejmowa-
nia wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić 
regularne monitorowanie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi w celu sprawdzenia, czy spełnia 
ona wymogi niniejszej dyrektywy, a w szczególności 
wartości parametryczne. Monitoring służący ogólnej 
ocenie jakości wody (monitoring zgodności – raporto-
wany do UE) powinien być reprezentatywny dla jakości 
wody spożywanej przez cały rok. Ponadto PCz powinny 
podejmować wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że w przypadku dezynfekcji, która wchodzi w skład 
przygotowania lub dystrybucji wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, sprawdzana jest skuteczność 
zastosowanej dezynfekcji i wszelkie zanieczyszczenia 
wynikające z produktów ubocznych dezynfekcji utrzy-
mywane są na jak najniższym poziomie bez narażania 
na skuteczność dezynfekcji. 

Punkty pobierania próbek powinny być określane 
przez właściwe organy i spełniać odpowiednie wyma-
gania określone w zał. II cz. D. PCz powinny przestrzegać 
specyfikacji dotyczących analiz parametrów określonych 
w zał. III oraz dopilnować, aby w każdym indywidualnym 
przypadku prowadzony był dodatkowy monitoring sub-
stancji i mikroorganizmów, dla których nie ustalono war-
tości parametrycznej, jeżeli istnieje uzasadnione podej-
rzenie, że mogą one być obecne w ilości stanowiącej 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W tym 

celu Komisja wykorzystuje w szczególności badania 
naukowe WHO. 

Podsumowanie
Implementowanie nowej dyrektywy do polskiego 
prawodawstwa, jak i jej wdrażanie przez wszystkich 
interesariuszy będzie dużym wyzwaniem, wymaga-
jącym zmiany podejścia do bezpieczeństwa i jako-
ści wody. Niezbędne będą zarówno odpowiednio 
przygotowane materiały informacyjne, jak i szkolenia 
dedykowane poszczególnym grupom interesariuszy, 
poczynając od organów regulacyjnych (odpowie-
dzialnych za tworzenie skutecznego prawa), na wła-
ścicielach/administratorach instalacji wewnętrznych 
i konsumentach kończąc. 

Piśmiennictwo
1. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w spra-

wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Dz.U. UE L 330 z dnia 5.12.1998 r. (z późn. zm.).

2. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/ 
2017/ 603261/EPRS_BRI(2017)603261_EN.pdf.

3. Bruksela, 1.2.2018 r. COM (2017) 753 final 2017/0332 (COD) 
Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja 
przekształcona). 

Artykuł został zaakceptowany do druku 
17 października 2018 r. 
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