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Miasto 
Katowice

• Powierzchnia 

165 km2

• 285 tys. 
mieszkańców 

• 120 tys. 
przyjeżdżających  
do pracy z miast 
ościennych



Kontrola jakości wody

Jakość dostarczanej wody kontrolowana jest przez 
akredytowane Laboratorium Centralne Katowickich 
Wodociągów

Katowickie Wodociągi

• eksploatują ponad 1000 km sieci wodociągowej

• kupują wodę za pośrednictwem 79 studni 
zakupowych

• posiadają 52 wyznaczone punkty monitoringu 
kontrolnego jakości wody



Zaopatrzenie w wodę

Katowickie Wodociągi dostarczają wodę do:

- ponad 18,5 tys. odbiorców indywidualnych

- prawie 3 tys. odbiorców instytucjonalnych

w tym: 

24 szpitali

prawie 200 szkół, przedszkoli i żłobków



WTOREK 

27.09.2016



Badanie wody z sieci wewnętrznej 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna 
w ramach monitoringu 
pobrała do badania próbki 
wody z sieci wewnętrznej 
Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka w Katowicach



ŚRODA 

28.09.2016



Podejrzenie skażenia wody 
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

• rano wyniki badań PSSE – wykrycie bakterii grupy 
coli 20 j.t.k. / 100 ml

• godziny dopołudniowe – prośba o przeprowadzenie 
rekontroli wyników przez Katowickie Wodociągi –
pobór próbek wody z sieci Katowickich 
Wodociągów i sieci wewnętrznej GCZD



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
charakterystyka

- jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce

- największy szpital dziecięcy w woj. śląskim

- rocznie przyjmuje ponad 50 tys. pacjentów

- posiada 400 łóżek, których dzienne obłożenie 
wynosi średnio około 66% 

- rocznie wykonuje ponad 5.300 operacji, codziennie 
około 16

- 17 oddziałów

- 26 poradni specjalistycznych



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
charakterystyka

- dwa połączone budynki:

10 kondygnacyjny i 4 kondygnacyjny

- powierzchnia prawie 350 tys. m2



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
charakterystyka

- Zaopatrzenie 
w wodę z sieci za 
pośrednictwem 
dwóch zbiorników 
zapasowych 
o pojemości 
900 m3 każdy

- szacunkowa 
długość sieci od 
zbiorników do 
budynku oraz 
w budynku 
ponad 900 m



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
wymogi w zakresie zaopatrzenia w wodę

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

„na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i 
sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy 
zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne 
źródło energii elektrycznej i cieplnej”

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą

„rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę 
zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas”



CZWARTEK 

29.09.2016



Skażenie wody 
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
• godz. 10.00 wyniki badania próbek pobranych przez 

Katowickie Wodociągi 28.09.2016 – w wodzie z sieci 
wewnętrznej szpitala stwierdzono obecność  bakterii 
grupy coli 65 NPL/100 ml

Opis punktu 
pobrania

Chlor 
wolny
mg/L Cl2

Bakterie 
grupy coli
NPL/100ml

Escherichia 
coli
NPL/100ml

Enterokoki
jtk/100ml

Clostridium 
perfringens
jtk/100ml

przyłącze 
hydrofornia główna 
wodomierz

0.10 0 0 0 0

Oddział Intensywnej 
Terapii i Patologii 
Noworodka 8 piętro

0.05 65 0 0 0

Oddział 
Neurochirurgii 4 
piętro; Kuchnia i 
świetlica

0.02 63 0 0 0



Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Katowicach - działania

• powiadomienie Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka i Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Katowice o nieprzydatności wody 
do spożycia 

• zobowiązanie szpital do natychmiastowego 
zabezpieczenia wody dla pacjentów szpitala 
i podjęcia działań w celu poprawy jakości wody 
w sieci wewnętrznej



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
- działania 

• wstrzymanie przyjęć pacjentów i planowanych operacji

• powiadomienie personelu i pacjentów

• wprowadzenie zakazu odwiedzin

• zabezpieczenie wody do spożycia dla osób pozostających 
w szpitalu – 309 pacjentów i 1049 pracowników 



Katowickie Wodociągi - działania

• ustalenie prawdopodobnej przyczyny skażenia 
wody w sieci wewnętrznej szpitala

• zamknięcie dopływu wody do zbiorników 
zapasowych

• przełączenie budynku szpitala na zasilanie 
bezpośrednio z sieci wodociągowej Katowickich 
Wodociągów



Katowickie Wodociągi - działania



Katowickie Wodociągi - działania

• godz. 15.00 pomiar zawartości chloru w wodzie

Opis punktu pobrania Chlor wolny
mg/L Cl2

za wodomierzem głównym 0,25 mg/l

za zbiornikami hydroforni 0,00 mg/l

parter szpitala 0,00 mg/l

hydrant na sieci wew. 0,00 mg/l

4 piętro 0,00 mg/l

8 piętro 0,00 mg/l



• godz. 16.00 rozpoczęcie płukania sieci wewnętrznej 
wodą o podwyższonej dawce chloru do 1,5 mg/l, przy 
jednoczesnym odkręceniu wszystkich punktów poboru 
wody

Katowickie Wodociągi - działania



Katowickie Wodociągi - działania

• pomiary zawartości chloru w wodzie o godz. 16.00 i 21.00

Rozległość sieci – ponad 900 m – i stopień skażenia bakteriami 
grupy coli – 65 NPL/100 ml – powodowały znaczny spadek 
chloru wolnego w wodzie. Dopiero po 5 godzinach płukania 
sieci wodą o podwyższonej dawce chloru do 1,5 mg/l wartość 
ta zaczęła utrzymywać się w wodzie w całej sieci

Opis punktu pobrania Chlor wolny mg/L Cl2
Godz. 16.00

Chlor wolny mg/L Cl2
Godz. 21.00

za wodomierzem głównym 0,60 mg/l 1,56 mg/l

za zbiornikami hydroforni 0,62 mg/l 1,56 mg/l

parter szpitala 0,58 mg/l 1,48 mg/l

hydrant na sieci wew. 0,60 mg/l 1,55 mg/l

4 piętro 0,56 mg/l 1,52 mg/l

8 piętro 0,57 mg/l 1,51 mg/l



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
- działania 

• wysłanie komunikatu do 
mediów 

• godz. 18:42 informacja 
PAP

• natychmiastowa reakcja 
mediów

- godz. 18.30 
TVP Katowice Aktualności
wiadomość na pasku 
i zapowiedź szerszej 
informacji w wydaniu 
o 21.45

- TVN 24 
pełna informacja 
o sytuacji i działaniach



Media o sytuacji w szpitalu



PIĄTEK 

30.09.2016



Media o sytuacji w szpitalu



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
- Katowickie Wodociągi

• godz. 8.00 spotkanie zespołów GCZD i  Katowickich 
Wodociągów – ustalenie dalszych działań



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
- Katowickie Wodociągi

• godz. 8.00 spotkanie zespołów GCZD i  Katowickich 
Wodociągów – ustalenie zasad komunikacji



• Zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej 
Katowickich Wodociągów z podkreśleniem, że skażenie 
wody dotyczy tylko i wyłącznie sieci wewnętrznej szpitala 

Katowickie Wodociągi - działania



• godz. 9.00 - 11.00 - pobór próbek wody do badania

• godz. 9.00 i 15.00 – pomiary zawartości chloru w wodzie -
chlor utrzymuje się w sieci

• godz. 15.00 zmniejszenie dawki chloru do 0,5 mg/l

• godz. 17.00 – 19.00 – pobór próbek wody do badania

• godz. 21.00 – pomiar zawartości chloru w wodzie - chlor 
utrzymuje się w sieci

Katowickie Wodociągi - działania

Opis punktu pobrania Chlor wolny mg/L Cl2 godz. 21

za wodomierzem głównym 0,50 mg/l

za zbiornikami hydroforni 0,48 mg /l

parter szpitala 0,46 mg/l

hydrant na sieci wew. 0,47 mg/l

4 piętro 0,52 mg/l

8 piętro 0,40 mg/l



SOBOTA 

1.10.2016



Katowickie Wodociągi - działania

• godz. 8.15 wyniki badania próbek pobranych przez 
Katowickie Wodociągi 30.09.2016 w godz. 
dopołudniowych – w wodzie z sieci wewnętrznej 
szpitala nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli

Opis punktu pobrania Bakterie grupy coli
NPL/100ml

Escherichia coli
NPL/100ml

Enterokoki
jtk/100ml

kran przy wodomierzu na 
parterze, hydrofornia zasilanie 
główne

0 0 0

Oddział Intensywnej Terapii i 
Patologii Noworodka 8 piętro

0 0 0

Oddział Neurochirurgii 4 
piętro; Kuchnia i świetlica

0 0 0

Hydrofornia zasilanie główne, 
kran za pompami

0 0 0



• godz. 9.00 - 11.00 - pobór próbek wody do badania

• godz. 9.00 – pomiary zawartości chloru w wodzie -
chlor utrzymuje się w sieci

• godz. 15.40 wyniki badania próbek pobranych przez 
Katowickie Wodociągi 30.09.2016 w godz. wieczornych 
– potwierdzenie, że w wodzie z sieci wewnętrznej 
szpitala brak bakterii grupy coli

• PSSE wydaje decyzję o przydatności wody do spożycia

• z uwagi na charakter szpitala i konieczność wznowienia 
działalności w pełnym zakresie najpóźniej 
w poniedziałek rano, dyrekcja szpital decyduje 
o utrzymaniu zakazu spożycia wody i dalszym płukaniu 
sieci wodą o podwyższonej dawce chloru do 0,5 mg/l

Katowickie Wodociągi - działania



NIEDZIELA

2.10.2016



• godz. 8.00 - wyniki badania próbek pobranych przez 
Katowickie Wodociągi 1.10.2016 – kolejne potwierdzenie, że 
w wodzie z sieci wewnętrznej szpitala brak bakterii grupy 
coli

• płukanie sieci wodą o maksymalnej dopuszczalnej dawce 
chloru tj. 0,3 mg/l

• godz. 9.00 – pomiary zawartości chloru w wodzie – chlor 
utrzymuje się w sieci

Katowickie Wodociągi - działania

Opis punktu pobrania Chlor wolny mg/L Cl2

za wodomierzem głównym 0,38 mg/l

za zbiornikami hydroforni 0,38 mg /l

parter szpitala 0,36 mg/l

hydrant na sieci wew. 0,37 mg/l

4 piętro 0,32 mg/l

8 piętro 0,30 mg/l



PONIEDZIAŁEK

3.10.2016



• Zakończenie płukania sieci wewnętrznej szpitala

• Kontrolny pomiar zawartości chloru w wodzie

• Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka informuje 
pacjentów o przydatności wody do spożycia, wznawia 
przyjmowanie pacjentów oraz wykonywanie operacji

Katowickie Wodociągi –
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

Opis punktu pobrania Chlor wolny mg/L Cl2

za wodomierzem głównym 0,23 mg/l

za zbiornikami hydroforni 0,23 mg /l

parter szpitala 0,21 mg/l

hydrant na sieci wew. 0,23 mg/l

4 piętro 0,19 mg/l

8 piętro 0,18 mg/l



• 84 godziny płukania sieci

• 1200 m3 wody zużytej do płukania sieci – ¼ normalnego 
miesięcznego zużycia GCZD

• 17 próbek wody z GCZD przebadanych w ciągu 4 dni

• Niezliczona liczba informacji w prasie z podkreśleniem, 
że Katowickie Wodociągi współpracują z Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka w celu przywrócenia prawidłowej 
jakości wody w sieci wewnętrznej szpitala

• Docenienie wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu 
pracowników Katowickich Wodociągów

• Od października 2016 r. stały monitoring jakości wody 
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

• BARDZO DOBRA WSPÓŁPRACA z przedstawicielami GCZD 
w czasie zarządzania sytuacją kryzysową i ZBUDOWANIE 
DOBRYCH RELACJI do współpracy w przyszłości

PODSUMOWANIE



Dziękuję za uwagę


