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dot.: zapytania z dnia 19.07.2021 r.

Szanowny Panie Pośle,
Działając w imieniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. (dalej jako: 

„MWiK ”), w odpowiedzi na skierowane do MWiK wystąpienie Pana Posła z dnia 19.07.2021 r., poniżej 
przedstawiam informację o działaniach podejmowanych przez MWiK w celu propagowania uczestnictwa 
w programie szczepień ochronnych przez pracowników MWiK oraz o podstawach podjęcia tych działań 
przez MWiK.

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę, że MWiK świadczy usługi zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, co stanowi realizację zadania własnego 

gminy wskazanego w art. 7 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.). Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków stanowią przy tym niewątpliwie usługi o charakterze usług użyteczności 
publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych (zgodnie z definicją usług użyteczności publicznej 
zamieszczoną w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 679, 
z późn. zm.)). Usługi te definiuje się również w doktrynie jako świadczenia zaspokajające podstawowe 

i elementarne potrzeby społeczeństwa, bez których nie jest możliwe codzienne normalne bytowanie 
oraz wykonywanie przez ludzi pracy zawodowej, świadczone w sposób bieżący i nieprzerwany tak, 
aby wszelkie związane z nimi potrzeby gospodarki oraz członków społeczeństwa mogły być na bieżąco 
i w sposób ciągły zaspokajane, a także powszechnie dostępne.

Co za tym idzie, należy podkreślić, że usługi świadczone przez MWiK mają charakter usług 
niezbędnych, koniecznych do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, o charakterze 
wręcz fundamentalnym. Usługi te muszą być świadczone w sposób bieżący i nieprzerwany, a rolą MWiK 
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jest zapewnienie, by mieszkańcy mieli do tych usług dostęp, również w okresie obowiązywania stanu 

epidemii. Wyraźnie o istnieniu po stronie MWiK obowiązku zapewnienia dostaw wody i odprowadzania 
ścieków w sposób ciągły i niezawodny stanowi również art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028, 

z późn. zm.). Na marginesie warto również wskazać, że zgodnie z treścią rezolucji Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ z dnia 28 lipca 2020 r. nr A/RES/64/292 prawo do wody i dostępu do kanalizacji zostało 

uznane za prawo człowieka o charakterze podstawowym, niezbędne do możliwości pełnego korzystania 

z życia i z praw człowieka.

MWiK podkreśla jednocześnie, że powyższe obowiązki, których kluczowym elementem 

jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego dostępu do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
nabierają szczególnego znaczenia właśnie w okresie epidemii i pandemii. Brak dostępu do wody 
uniemożliwiłby bowiem stosowanie się do jednej z podstawowych zasad pozwalających na skuteczną 

walkę z epidemią SARS-COV-2, to jest do zasady częstego i dokładnego mycia rąk. Ponadto, brak 

dostępu do wody mógłby również przyczynić się do wzrostu zachorowań na tzw. „choroby brudnych 
rąk”, co, w sytuacji ograniczonego dostępu do opieki medycznej oraz znacznego przeciążenia szpitali, 
mogłoby mieć katastrofalne skutki. Analogiczny rezultat, związany z potencjalną znacznie zwiększoną 
liczbą zachorowań na inne choroby niż SARS-COV-2, mogłoby mieć również zaprzestanie przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne świadczenia usług odprowadzania ścieków w okresie 
epidemii. Niewątpliwie przy tym jakość świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- 
kanalizacyjne usług, w tym zwłaszcza jakość dostarczanej przez nie wody, musi również spełniać 

określone prawem normy, żeby uniknąć potencjalnej paniki wśród mieszkańców spowodowanej brakiem 
wiedzy i wątpliwościami co do tego, czy spełnia ona warunki higieniczno- sanitarne oraz czyjej używanie 
jest w okresie epidemii w pełni bezpieczne. W konsekwencji w ocenie MWiK w sytuacji istniejącego 
zagrożenia epidemicznego obowiązki istniejące po stronie przedsiębiorstw wodociągowo- 
kanalizacyjnych nabierają szczególnego znaczenia, a ich prawidłowa realizacja niezbędna jest nie tylko 

w celu zaspokojenia fundamentalnych potrzeb mieszkańców danego terenu, ale i stanowi istotny element 

ograniczania rozwoju epidemii oraz jej negatywnych skutków.
MWiK podkreśla jednocześnie, że jest operatorem infrastruktury krytycznej, przez co, zgodnie 

z treścią art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1856, z późn. zm.), rozumieć należy 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. Uwzględniając obowiązki 

wynikające z przywołanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym, MWiK zobligowany jest więc do ochrony 

tej infrastruktury, przez co zgodnie z art. 3 pkt 3) omawianej ustawy rozumieć należy wszelkie działania 
zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej 
i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania, co, z uwagi na charakter infrastruktury zarządzanej przez 
MWiK, uznane zostało za kluczowe dla podstawowego funkcjonowania państwa.

W świetle powyższego należy zauważyć ogromną wagę stałego i nieprzerwanego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa MWiK. MWiK zobligowany jest do podejmowania wszelkich działań mających na celu 
doprowadzenie do tego, by dostęp do usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jak również 
niezbędny poziom ochrony infrastruktury krytycznej, były zapewnione. Na powyższe zwracały 
wielokrotnie uwagę również różne organy wymagając od MWiK podejmowania stosownych działań.



Przykładowo, w wystąpieniu z dnia 09.03.2020 r., znak HŚ.BW.552.127.5.2020, Główny Inspektor 

Sanitarny (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) zwrócił uwagę na konieczność podjęcia wszelkich 

możliwych kroków w celu zapobiegania ewentualnym przypadkom unieruchomienia wodociągu z uwagi 
na absencję pracowników, jak również na konieczność pełnego zabezpieczenia infrastruktury ściekowej. 

We wskazanym wystąpieniu Główny Inspektor Sanitarny podkreślił również, zwracając się o podjęcie 

działań w celu zapewnienia właściwej realizacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne, że 
dostęp do wody spełniającej wymagania określone w przepisach prawa stanowi jeden z elementów 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, co spójne

jest ze stanowiskiem MWiK wyrażonym powyżej, wskazującym na bezsprzeczną niezbędność 
zapewnienia dostępu do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
w okresie epidemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, 
a w dalszej kolejności stanu epidemii, MWiK podejmował i podejmuje wszystkie działania, którym celem 

jest zapewnienie mieszkańcom gminy ciągłego i nieprzerwanego dostępu do świadczonych przez MWiK 
usług. MWiK niezwłocznie wdrażał wszelkie zalecenia, wynikające chociażby z Wytycznych 
dla operatorów infrastruktury krytycznej w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 17.03.2020 r. czy ze stanowiska Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2020 r., znak HŚ.BW.552.127.11.2020 (załącznik nr 2 do niniejszego 

pisma). MWiK dodatkowo we własnym zakresie wdrożył również szereg działań mających na celu 
zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-COV-2 wśród pracowników MWiK, 

takich jak zapewnienie dostępu do testów diagnostycznych i częściowe przejście na pracę zdalną. 
Wszelkie działania podejmowane przez MWiK miały na celu doprowadzenie do tego, by funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa MWiK w koniecznym dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do podstawowych usług 
oraz do ochrony infrastruktury krytycznej zakresie było zagwarantowane również w sytuacji 

najtrudniejszych momentów zagrożenia epidemiologicznego.
W takie działania wpisuje się również prowadzona obecnie przez MWiK polityka zachęcania 

do korzystania ze szczepień ochronnych. Intencją działań podejmowanych przez MWiK w tym zakresie 

jest w pierwszej kolejności udzielanie pracownikom MWiK, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, 
obiektywnych danych o działaniu szczepień oraz zachęcanie do korzystania z dostępu do tych szczepień, 

poprzez przykładowo przekazywanie informacji o miejscach, w których można poddać się szczepieniu, 

zapewnienie dojazdu do takich miejsc, jak również udzielanie informacji o aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej i potencjalnych kierunkach jej rozwoju, w tym w oparciu o dane płynące z innych 
krajów, w których określone, bardziej zakaźne, warianty koronawirusa SARS-COV-2, 
już się rozprzestrzeniły. W ocenie MWiK takie działania, zwłaszcza w świetle omówionej już szeroko 
konieczności zapewnienia stałego funkcjonowania przedsiębiorstwa MWiK niezależnie od rozwoju 

sytuacji epidemiologicznej, trudno oceniać negatywnie. MWiK uważa, że w obecnej sytuacji rolą MWiK, 
zarówno jako odpowiedzialnego pracodawcy, jak i jako podmiotu świadczącego usługi użyteczności 
publicznej, jest podejmowanie działań zachęcających pracowników do poddania się szczepieniom 
ochronnym. Takie działania podejmowane są zresztą również na szczeblu państwowym, czy to przez 
apele kierowane przez wysokich przedstawicieli władzy ustawodawczej, na przykład Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego czy Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, czy też przez 
wprowadzanie rozwiązań ustawodawczych korzystnych dla osób zaszczepionych przeciwko 
koronawirusowi takich jak np. zwolnienie osób zaszczepionych z obowiązku odbywania kwarantanny 



w określonych przypadkach. Analogiczne działania, zmierzające do propagowania udziału w programie 

szczepień ochronnych prowadzi w swoim zakresie i na swoim poziomie również MWiK, poprzez 
odpowiednią politykę informacyjną mającą na celu zachęcenie pracowników do poddania 

się szczepieniom ochronnym. Na marginesie jedynie można zauważyć, że, jak wynika z doniesień 

medialnych, rozważane są kolejne i dalej idące działania na szczeblu ustawodawczym zmierzające 

do zwiększenia poziomu wyszczepienia społeczeństwa oraz umożliwienia bezpiecznego 

i odpowiedzialnego funkcjonowania usług świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. 

W mediach wskazuje się w tym zakresie zwłaszcza na planowane wyraźne umożliwienie pracodawcom 

podejmowania działań dotyczących organizacji pracy na podstawie informacji o poddaniu się przez 
danego pracownika szczepieniu. Widać więc wyraźnie także na powyższym przykładzie wskazującym, 

że w dalszym ciągu również na poziomie władz państwowych dostrzegana jest waga szczepień 
dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania państwa i zminimalizowania negatywnych skutków 

epidemii.
W ocenie MWiK podejmowane przez MWiK w celu zachęcania do szczepień działania są przy 

tym niezbędne, by zapewnić w przyszłości dostęp do podstawowych usług świadczonych przez MWiK. 
Niezależnie bowiem od wszelkich innych działań podejmowanych przez MWiK, dotychczas zachorowało 

już ok. 210 pracowników MWiK, co powodowało nieobecności w pracy każdego z nich przez okres 
średnio półtoramiesięczny. Gdyby utrzymująca się tendencja wzrostowa zachorowań wśród pracowników 
MWiK podczas tzw. „drugiej fali pandemii” w pewnym momencie nie wyhamowała, MWiK nie miałby 
fizycznej możliwości zapewnienia obsługi swojej infrastruktury, co spowodowałoby katastrofalne 
konsekwencje dla mieszkańców całej gminy. Ponadto, zdarzają się również takie sytuacje, w których 

osoby zaszczepione odmawiają wspólnego świadczenia pracy z osobami niezaszczepionymi, powołując 
się na obowiązek pracodawcy zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy. Dlatego też, zdając sobie 
tym bardziej sprawę z realności ryzyka powiązanego z potencjalną jednoczesną absencją szerokiego 

grona pracowników MWiK, MWiK podejmuje wszystkie możliwe działania, by uniknąć 

urzeczywistnienia takiego ryzyka.
Działania podejmowane przez MWiK, zmierzające do zachęcania pracowników do poddania 

się dostępnym szczepieniem ochronnym podyktowane są, jak już wskazano wyżej, koniecznością 
zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa MWiK w obecnym trudnym epidemiologicznie czasie, 

jak również mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno wszystkim pracownikom MWiK (MWiK 
zauważa w tym względzie, że jako pracodawca posiada również wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) obowiązki dotyczące zapewnienia 
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy), jak i odbiorcom usług świadczonych przez 
MWiK. Z uwagi na charakter tych usług nie da się uniknąć kontaktów między pracownikami MWiK 
a odbiorcami świadczonych usług, pracownicy MWiK działają bowiem również w terenie, gdzie mają 

bezpośredni kontakt z odbiorcami usług. Funkcjonuje też w MWiK „biuro obsługi klienta”, jak również 
Muzeum Wodociągów i tam także dochodzi do takich bezpośrednich kontaktów z klientami 
i zwiedzającymi. Również więc z tego punktu widzenia osiągnięcie możliwie największego poziomu 
wyszczepienia wśród pracowników MWiK jest korzystne i niezbędne dla ochrony zarówno samych 
pracowników MWiK, jak i osób korzystających ze świadczonych przez MWiK usług.

Podejmowane przez MWiK w tym zakresie działania nakierowane są przy tym na prowadzenie polityki 
informacyjnej oraz ułatwianie pracownikom wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień. 
Informacje o liczbie osób zaszczepionych przygotowywane były przez MWiK w związku z uzyskaniem 



prośby od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o oszacowanie i udzielenie informacji w zakresie 

procentowej liczby pracowników zaszczepionych przeciw C0VID-19 (załącznik nr 3 do niniejszego 

pisma). Wszelkie informacje w tym zakresie były przekazywane przez pracowników MWiK 

dobrowolnie, zaś dane te nie były gromadzone, przetwarzane czy wykorzystywane, lecz służyły jedynie 
oszacowaniu procentowej ilości zaszczepionych pracowników na potrzeby odpowiedzi na zapytanie 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W szczególności dane te nie były wykorzystywane przez MWiK 

jako pracodawcę do celów podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych, przykładowo o przyznaniu 

premii pracownikom czy rozwiązaniu umowy z danym pracownikiem. Jednocześnie, odpowiadając 

na pytanie zawarte w wystąpieniu Pana posła z dnia 19.07.2021 r., informuję, że liczba pracowników 
zatrudnionych w MWiK na dzień 06.07.2021 r. wynosiła 677, zaś na dzień dzisiejszy, to jest 3 sierpnia 
2021 r. wynosi 676. Z żadnym pracownikiem nie została rozwiązana umowa o pracę ani też nie zostały 
podjęte inne działania z uwagi na kwestię poddania się lub nie szczepieniu.

Podsumowując wszystkie wskazane wyżej informacje, MWiK podkreśla, że działania 
podejmowane przez MWiK w odniesieniu do propagowania szczepień ochronnych wśród pracowników 

MWiK nakierowane były i są na zachęcenie pracowników do poddawania się szczepieniom, nie zaś 
na stosowanie jakichkolwiek sankcji wobec pracowników niezaszczepionych. Takie działania w ocenie 

MWiK w świetle aktualnej sytuacji epidemiologicznej, rozprzestrzeniającego się tzw. „wariantu 
DELTA”, charakteryzującego się zwiększoną zakaźnością, oraz spodziewanej w niedługim czasie 
„czwartej fali”, to jest rosnącej gwałtownie ilości zachorowań, są w ocenie MWiK niezbędne, 

aby zapewnić mieszkańcom Bydgoszczy dostęp do podstawowych dla funkcjonowania usług, takich 
jak zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, jak również aby zapewnić niezbędną dla sprawnego 
i bezpiecznego funkcjonowania państwa polskiego ochronę infrastruktury krytycznej, której operatorem 
jest MWiK. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wciąż istniejącym ryzyku nagłego wzrostu 
zachorowań i podejrzeń zachorowań wśród pracowników MWiK w ocenie MWiK jedynie 
zagwarantowanie odpowiedniego poziomu wyszczepienia wśród pracowników może pozwolić 

na właściwe wypełnianie przez MWiK swoich obowiązków wynikających chociażby z przywołanych 
już ustaw, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Tym samym nie tylko uprawnieniem, ale wręcz obowiązkiem MWiK, 

jest podejmowanie działań zmierzających do propagowania wśród pracowników informacji 

o szczepieniach oraz zachęcania do wzięcia udziału w programie szczepień ochronnych. Po stronie 
MWiK leży bowiem obowiązek zapewnienia, że usługi świadczone przez MWiK będą świadczone 
w sposób bieżący i nieprzerwany. W ocenie MWiK przy tym działania podejmowane przez MWiK 
w powyższym zakresie, polegające na prowadzeniu polityki informacyjnej wśród pracowników MWiK, 
odpowiadają również działaniom podejmowanym na wyższych szczeblach przez stosowne władze 
państwowe, których celem jest ograniczenie, poprzez docelowe osiągnięcie tzw. „odporności zbiorowej”, 
dalszego negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie całego państwa polskiego, w tym również 
oczywiście na dobro wszystkich obywateli.



Załączniki:

1/ Wystąpienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.03.2020 r., znak HŚ.BW.552.127.5.2020;

2/ Wystąpienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2020 r., znak HŚ.BW.552.127.11.2020;

3/ Mail Pana Jarosława Pudzianowskiego- Głównego Specjalisty Wydziału Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 25.05.2021 r.

M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2010, s. 28.

Jedynie przykładowo można tu przywołać wystąpienie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dnia 

06.07.2021 r., dostępne pod adresem: https://lublin.tvp.pl/54711707/apel-w-sprawie-szczepien.

Przykładowo w artykule Mateusza Rzemka „Rząd zapowiada zmiany: niezaszczepiony pracownik, to więcej praw 
dla pracodawców”, dostępnym pod adresem: https://www.rp.pl/Kadry/307299921-Rzad-zapowiada-zmiany- 
niezaszczepiony-pracownik-to-wiecej-praw-dla-pracodawcow.html .

https://lublin.tvp.pl/54711707/apel-w-sprawie-szczepien
https://www.rp.pl/Kadry/307299921-Rzad-zapowiada-zmiany-niezaszczepiony-pracownik-to-wiecej-praw-dla-pracodawcow.html


i l -Oj 2C2C

WOJEWODA kujawsko-pomorski

WBZK.I.68 6I.2020.MB

Pan/Pani
Prezydent/Starosta/Burmistrz/W ójt 
województwa kujawsko - Pomorskiego 
(wszyscy)

w załączeniu przesyłam pismo Głównego Inspektora Sanitarnego 
nr HŚBw.552.127.5.2020 z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące sprawdzenia urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych pod katem ich sprawności i odpowiedniego 
zabezpieczenia.

/

Miawsko^ąt-icrsk i.' v



GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

HŚ.BW.552.127.5.2020

Wojewoda 
-wszyscy-

Szanowni Państwo.

w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz w związku 
z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na Cowid-19 w Potsce uprzejmie proszę 
o zobowiązanie pozostających pod Państwa nadzorem jednostek samorządu terytorialnego, 
odpowiedzialnych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, do 
przeprowadzenia rewizji pod kątem zdolności urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim 
ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Mając na 
uwadze, że dostęp do wody spełniającej wymagania rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 
2294) stanowi jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności 
należy podjąć wszelkie kroki mające na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom 
unieruchomienia wodociągu z powodu przekroczeń parametrów określonych w ww 
rozporządzeniu lub absencji pracowników przedsiębiorstw wodociągowych. Z tego samego 
powodu kluczowe jest również pełne zabezpieczenie na tych terenach infrastruktury 
ściekowej (w tym również poszczególnych elementów sieci kanalizacyjnej).

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Grzegorz Hudzik

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

GLÓWNT INSPEKTORAT SANITARNY
vl. lotgp*>4 65 | 03-729 Wcr»towc» 
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Wojewoda
- wszyscy -

Szanowrrr Państwo.

w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do pozostających pod Państwa nadzorem

jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków załączonych do niniejszego pisma dokumentów

1j informacji dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z epidemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

2) Publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r pi Water, 

sanitation. hygiene and waste management for COVID-19

Z poważaniem

z up Głównego Inspektora Sanitarnego

Grzegorz Hudzik

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

'dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki
1) Informacje dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa 
SARS-CpV-2 wywołującego chorobę COVID-19
2) Pubhkaqa Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r. pt Water samtation. hygiene 
and waste management foi COVID-19“

Do wiadomości
1; Państwowy Wojewoazki Inspektor Sanitarny - wszyscy ■, celem realizacji nadzoru- zaopatrzenie w środki 
ochrony osobisten
2) Państwowy' Powiatowy inspektor Sanitarny - wszyscy (ęelęm realizacji nadzoru- zaopajrzenię w środki 
Ochrony, osobistej j

GŁÓWNY INSPEKIOKA1 SANHAChlY
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Ważność:

Od:
Wysłano: wtorek, 25 maja 2021 15:32
Do: undisclosed-recipients:
Temat: RCB - prośba o udzielenie informacji w zakresie oszacowania procentowej ilości 

pracowników zaszczepionych przeciw COVID 19

Wysoka

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzony przez RCB analizy scenariusza wystąpienia na jesieni 2021 czwartej fali zachorowań 
zwracamy się z uprzejmy prośby o oszacowanie i udzielenie informacji w zakresie procentowej ilości pracowników 
zaszczepionych przeciw CCMD-19.
Oszacowania proszę dokonać według stanu na dzień 15 czerwca 2021
Odpowiedz proszę przesłać na adres

Z poważaniem

Główny Specjalista
Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Aleje Ujazdowskie 5
00-583 Warszawa
tel. (22)36 16 961 
kom. (48) 727 666 108


