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@ Ekoedukator  

 

Historia jednej próbki wody 

od poboru do oceny jakości wód powierzchniowych w Polsce 

 

Bez wody nie ma życia, a jej jakość ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jak czysta jest woda, którą 

pijemy? Czy kąpiel w jeziorze jest bezpieczna? Odpowiedzi na te ważne pytania dostarcza nam Państwowy 

Monitoring Środowiska, realizowany i koordynowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Od 25 lat specjaliści 

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska systematycznie monitorują jakość wód polskich rzek i jezior, 

dostarczając wiarygodnych informacji na temat aktualnego stanu środowiska w naszym kraju.  

 

Historia rozwoju ludzkiej cywilizacji łączy się nierozerwalnie z postępującą degradacją środowiska. Najbardziej 

narażone na negatywny wpływ działalności człowieka są wody powierzchniowe. Ich stan wpływa bezpośrednio na 

zdrowie i jakość naszego życia. Wody rzek czy jezior wykorzystujemy przecież nie tylko w celach rekreacyjnych ale 

w wielu polskich miejscowościach stanowią one ujęcie wody pitnej. Troska o poprawę jakości wód i stałe czuwanie 

nad ich czystością jest dlatego priorytetem w codziennej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.  
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PMŚ - podstawowe pojęcia 

Pierwsze badania jakości wód powierzchniowych w Polsce prowadzone były już w latach 70. ubiegłego stulecia. 

Obecnie podstawę prawną w tym zakresie stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz szereg wydanych 

do niej rozporządzeń Ministra Środowiska. Monitoring jakości wód w Polsce prowadzony jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ) w jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp). Jednolita część wód 

powierzchniowych to jednostka podziału wyznaczona do zarządzania wodami przez Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej. Jest to wydzielony fragment rzeki, jezioro o powierzchni co najmniej 50 h lub zbiornik zaporowy. Na terenie 

Polski wyodrębniono ponad 4,5 tys. jcwp rzecznych (w tym zbiorniki zaporowe) i ponad 1 tys. jcwp jeziornych. Na 

ocenę stanu wód powierzchniowych składa się 

ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz 

ocena stanu chemicznego. Stan ekologiczny 

określa się dla jcwp naturalnych, które nie 

ucierpiały jeszcze na skutek działalności 

człowieka (ich hydromorfologia nie została 

zaburzona), a  potencjał ekologiczny dla jcwp 

sztucznych lub silnie zmienionych.  Na obie 

oceny składa się klasyfikacja elementów 

biologicznych i  fizykochemicznych – 

określających m.in. temperaturę, poziom tlenu, 

zasolenie, zakwaszenie i stężenie substancji 

biogennych (związki azotu i fosforu). Do oceny 

potencjału ekologicznego niezbędna jest 

również analiza wody pod kątem obecności 

substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska – takich jak węglowodory 

ropopochodne, cyjanki, fenole lotne, aldehyd 

mrówkowy oraz szereg metali ciężkich.  

 

� Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny lubuskich jezior 

(opracowany przez specjalistów WIOŚ w Zielonej Górze) 

 

Ocena stanu chemicznego wód opiera się 

natomiast na badaniach stężeń substancji określonych przez Komisję Europejską jako substancje priorytetowe 

w dziedzinie gospodarki wodnej. Tyle w kwestii niezbędnej teorii – a jak wygląda praktyka? 

 

Krok pierwszy – dobry plan 

Świat zaczął się od atomu wodoru, a monitoring wszystkich wód w Polsce zaczyna się od poboru próbki wody. 

W zależności od sytuacji pobór wody odbywa się z brzegu, mostu, pomostu lub łodzi (w przypadku jeziora).   
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Czasami pobór wymaga jednak sporego 

wysiłku – wejścia do rzeki (pobór z nurtu) czy 

wykucia przerębla w lodzie. Wszystko 

oczywiście w granicach zdrowego rozsądku 

oraz z poszanowaniem zasad i przepisów BHP. 

Co roku w WIOŚ w Zielonej Górze, podobnie 

jak w każdym z 16 inspektoratów ochrony 

środowiska, ustalane są stałe punkty poboru 

dla danej rzeki, jeziora czy zbiornika. Co 

miesiąc sporządzany jest miesięczny plan 

wyjazdów terenowych związany z realizacją 

zadań monitoringowych.  

Pobór wody przez próbobiorcę WIOŚ w Zielonej Górze � 

 

Nie każdy może jednak zostać próbobiorcą. Ta odpowiedzialna funkcja spoczywa w przypadku naszego inspektoratu 

tylko na pracownikach laboratorium, którzy ukończyli wewnętrzne szkolenie teoretyczne i zdobyli potrzebną praktykę, 

podpatrując pracę kolegów –  doświadczonych próbobiorców.   

 

Jedziemy w teren – praca próbobiorców 

Każdy wyjazd na pobór prób zaczyna się od 

tzw. przygotowania terenu. Nieodłącznym 

narzędziem pracy próbobiorców jest 

zwykłe wiadro i czerpak z wysięgnikiem. 

Całą procedurę poboru reguluje jednak 

szereg norm wydanych przez Polski 

Komitet Normalizacyjny. Przykładowo 

pobieranie próbek wody z rzek i strumieni 

opiera się na Polskiej Normie PN-EN ISO 

5667-6:2016-12, a ich utrwalanie 

precyzuje dokładnie Polska Norma PN-EN 

ISO 5667-3:2013.  

� Praca próbobiorców WIOŚ w Zielonej Górze 

 

Sposób postępowania z daną próbką zależy głównie od oznaczanego parametru. Każdemu parametrowi przypisane 

jest odpowiednie naczynie oraz określony sposób inkubacji (przechowywania). W większości przypadków woda 

pobierana jest do wiadra oraz do przygotowanych przez próbobiorców naczyń – szklanych butelek lub pojemników 

wykonanych z tworzyw sztucznych, o pojemności od 50 ml do 1 litra. Szklana butelka o pojemności 300 ml używana 

jest przykładowo na potrzeby BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu po 5 dniach), a woda do zbadania zawiesiny 

ogólnej (odpowiadającej m.in. za mętność wody) przelewana jest do litrowej butelki z polipropylenu. Wszystkie 
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pojemniki z pobraną wodą transportowane są do laboratorium WIOŚ w odpowiednich torbach termoizolacyjnych, 

utrzymujących stałą temperaturę 5°C plus/minus 3°C czyli od 2 do 8°C. Podczas poboru wody z rzeki czy jeziora 

próbobiorca, przy pomocy odpowiedniej aparatury, obligatoryjnie mierzy temperaturę wody, temperaturę powietrza, 

zawartość tlenu, poziom pH i przewodnictwo elektrolitów. Na każdym z punktów monitoringu wód sporządzany jest 

każdorazowo protokół z poboru. Po powrocie z terenu pobrane próby umieszczane są zazwyczaj w lodówkach, gdzie 

czekają na badanie wykonywane przez pracowników laboratorium. 

 

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 

Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze podzielone jest na trzy wyspecjalizowane zespoły, z czego dwa zajmują się przede 

wszystkim badaniem jakości wody. Jest to zespół ds. Analiz Manualnych i Instrumentalnych (oznaczenia 

fizykochemiczne) oraz Zespół ds. Analiz Mikrobiologicznych i Hydrologicznych (oznaczenia biologiczne). Obie 

pracownie to bardzo wyjątkowe miejsca, a praca w nich wymaga specjalistycznej wiedzy, bezwzględnego skupienia 

i cierpliwości. Obecność osób postronnych nie jest tu mile widziana, o czym świadczy tabliczka na drzwiach 

wejściowych pracowni fizykochemicznej – „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony!”. Kompetencje pracowników oraz 

wiarygodność wyników badań potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, przyznawana raz na 4 lata 

i weryfikowana corocznie w ramach tzw. audytu w nadzorze. Ze względu na ogromny zakres wykonywanych oznaczeń 

(prawie 100 różnych badań), każdy z pracowników laboratorium ma swoją określoną specjalizację. 

 

    Co dzieję się z więc z jedną próbką 

wody, która trafia do naszego 

laboratorium? Jest ona badana na wiele 

różnych sposobów. Metod oznaczania 

jest sporo – począwszy od oceny 

wyglądu i zapachu wody (metodą 

wizualną), poprzez metody wagowe 

(ważenie sączków po przepuszczaniu 

przez nie wody), aż po skomplikowane 

analizy wymagające użycia niezwykle 

kosztownego sprzętu laboratoryjnego. 

� Praca w laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze 

 

Obecnie najdroższym sprzętem 

w laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze  jest spektrometr masy sprzężony z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, o wartości 

ponad 635 tys. zł. Służy on do oznaczeń śladowych ilości metali. Niezwykle kosztownym sprzętem są również 

chromatografy jonowe do oznaczania anionów (chlorki, siarczany, fluorki, azotany). Najnowszy z nich (jeden z 5 

będących w dyspozycji laboratorium) to wydatek prawie 140 tys. zł. Najcenniejszym narzędziem pracy naszych 

biologów jest natomiast mikroskop stereoskopowy (ponad 86 tys. zł). Zakres i ilość wykonywanych badań 

systematycznie rośnie. W 2016 roku specjaliści laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze wykonali ponad 105 tys. oznaczeń 
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analitycznych i pomiarów, z czego większość wykonana została w ramach monitoringu środowiska. Wiarygodność 

wszystkich wyników gwarantuje wdrożony i funkcjonujący od lata system jakości. Dbałość o jakość wyników wymaga 

przede wszystkim dobrej organizacji pracy laboratorium, odpowiedniej infrastruktury oraz kompetencji personelu. 

Wszelkie zasady, procedury, informacje na temat funkcjonowania laboratorium oraz wiedzy i  doświadczenia 

pracowników zapisane są w księdze jakości – stanowiącej najważniejszy dokument laboratorium. 

 

Ziarnko do ziarnka  

Wyniki wszystkich analiz wykonywanych w laboratorium przekazywane są w formie sprawozdań z badań do Wydziału 

Monitoringu Środowiska WIOŚ. Każde sprawozdanie poddawane jest weryfikacji – przede wszystkim w odniesieniu do 

trendów zeszłorocznych. Nieprawidłowości i duże odchylenia od trendów są na bieżąco wyjaśniane, a w szczególnie 

niepokojących przypadkach podejmowana jest decyzja o powtórzeniu badania. Praca w tzw. monitoringu wymaga 

szczególnej cierpliwości i skrupulatności. W trakcie uruchamiania jest ogólnopolska baza danych JWODA, w której 

gromadzone będą wyniki badań rzek i jezior z całego kraju. Obecnie wyniki wprowadzane są do specjalistycznych 

arkuszy Excel i raz na kwartał przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Co roku każdy 

inspektorat ochrony środowiska sporządza ocenę jakości wód rzecznych i jeziornych w swoim województwie. GIOŚ, 

korzystając z danych przesłanych przez inspektoraty, opracowuje następnie zbiorczą ocenę jakości wód 

powierzchniowych w całym kraju. Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są  do pobrania na stronach 

internetowych WIOŚ w Zielonej Górze i GIOŚ w Warszawie.  

 

 

Śledząc opisaną powyżej historię jednej próbki wody można pokusić się o przypomnienie słynnych słów Winstona 

Churchilla: Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Nad bezpieczeństwem i jakością wszystkich wód 

w Polsce czuwa tak naprawdę nieliczny sztab specjalistów. Ich codzienna, często żmudna praca ma ogromną wartość 

i znaczenie dla zdrowia i jakości życia każdego z nas.  

 

        

Opracowanie : Monika Siemak      

Konsultacja merytoryczna: Arleta Mazurkiewicz, Małgorzata Derwich, Eugeniusz Pronin, Michał Kurzaj 

 

 

 

 


