
Woda jest zdatna do u ycia, je eli jest wolna od mikroorganizmów 
chorobotwórczych, paso ytów i wszelkich substancji 
w st eniach stanowiących potencjalne zagro enie dla 
zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wła ciwo ci 
korozyjnych i spełnia okre lone wymagania.

Bezpiecze stwo wodne 
w kontekście jakości wody 
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi

Pomimo troski ustawodawców i producentów 
wody o zdrowie oraz satysfakcję konsumentów, 
ci ostatni nie zawsze są zadowoleni z jakości spo-
żywanej wody, a w mediach toczą się mniej lub 
bardziej merytoryczne dyskusje na temat bezpie-
czeństwa wody. W czasach szaleństwa na punk-
cie tworzyw sztucznych i celebryckich akcji 
„walki z plastikami” istnieją również środowi-
ska przekonane o „wyższości” wody z kranu nad 
wodami butelkowanymi, i odwrotnie. Podkreśla 
się, że skład chemiczny tych wód jest podobny 
i nie warto przepłacać. W ten sposób producenci 
wód walczą o swoje racje i zyski, a co my konsu-
menci z tego mamy i rozumiemy? Abstrahując 
od tych dyskusji i argumentów, niewątpliwie 
temat bezpieczeństwa wody jest bardzo aktualny 
i ważny, ponieważ po pierwsze, chodzi o nasze 
zdrowie, a po drugie, po prostu chcemy wie-
dzieć, za co płacimy. O tym, że skala problemu 
zapewnienia bezpieczeństwa wody jest ogromna, 
świadczyć może to, że w Polsce jest około 8700 
zakładów produkujących wodę, z czego ponad 
90% z nich stanowią małe wodociągi produkujące 
do 1000 m3 wody na dobę [1]. Znaczenie bezpie-
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Truizmem, ale w związku z tytułem niniej-
szej pracy niezbędnym, jest stwierdze-
nie, że woda jest konieczna do  życia 

i stanowi jedno z głównych źródeł substancji 
mineralnych (i nie tylko) dla naszego organi-
zmu. Z niej się składamy, a z wiekiem jej ilość 
w organizmie zmniejsza się z około 75% u dzieci, 
do poniżej 50% u człowieka dorosłego. Podczas 
doby w normalnych warunkach człowiek traci 
od około 2 do 3 litrów wody, co zależy od wysiłku, 
warunków zewnętrznych i stanu zdrowia. Uzu-
pełniamy te braki przede wszystkim poprzez 
picie wody, herbaty, kawy, soków oraz jedzenie 
różnych potraw. Wodę, w zależności od źródeł 
pochodzenia, zawierają różne ilości makro- 
i mikroskładników (m.in.: sodu, potasu, litu, 
magnezu, wapnia, chlorków, siarczanów, flu-
orków, jodków, azotanów, cynku, manganu, 
żelaza), które w istotny sposób wpływają na stan 
organizmu i nasze samopoczucie. Przykładowo 
magnez reguluje pracę serca, bierze udział 
w termoregulacji i przewodnictwie nerwowym; 
potas i sód odpowiadają za gospodarkę wodną, 
regulują czynności mięśni i nerwów; wapń 
i magnez mają wpływ na kurczliwość mięśni, 
przewodzenie bodźców nerwowych, krzepli-
wość krwi, są budulcem kości i zębów; żelazo 
jest niezbędne do transportu i magazynowa-
nia tlenu w organizmie; cynk, miedź i mangan 
uczestniczą w procesie przemian metabolicz-
nych, a chlorki regulują pH krwi. 
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czeństwa zdrowotnego wody jest na tyle ważne, 
że zagadnienie to zostało uregulowane w krajach 
Unii Europejskiej poprzez wydanie odpowiednich 
dyrektyw [2-4]. Ich cechy wspólne to podawanie 
dwóch warunków oceny jakości wody. Pierwszy 
dotyczy jakości wymaganej (która musi być speł-
niona w każdym wypadku), a drugi jakości wód 
zalecanej (tzn. lepsza jakość wody niż wymagana, 
do czego powinno się systematycznie dążyć).

We wrześniu 2018 roku Główny Inspekto-
rat Sanitarny opublikował kompendium wie-
dzy na temat wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, w którym kompleksowo opisano 
zagadnienia związane z jej bezpieczeństwem [5]. 
Zapewnienie konsumentom wody przeznaczo-
nej do spożycia w odpowiedniej ilości i  jakości 
jest jednym z podstawowych zadań państwa, 
realizowanym w różnych zakresach na szczeblu 
administracji samorządowej oraz rządowej. Pod-
stawowymi aktami prawnymi obowiązującymi 
w Polsce i odnoszącymi się m.in. do kwestii bez-
pieczeństwa zdrowotnego wody są Ustawa z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  
i zbiorowym odprowadzaniu cieków [6] oraz Roz-
porz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia 
przez ludzi [7]. W przepisach tych wymieniono 
podmioty odpowiedzialne za dostarczanie wody, 
która spełnia określone wymagania, a także 
podano obowiązki przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych w zakresie zapewnienia 
zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych 
do realizacji dostaw wody w sposób niezawodny 
i ciągły, w wymaganej ilości i pod odpowiednim 
ciśnieniem. Nadzór nad jakością wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi w Polsce spełnia 
Państwowa Inspekcja Sanitarna [8].

Co oznaczamy w wodzie 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi i dlaczego? 
Codziennie w tysiącach laboratoriów badających 
wodę wykonuje się miliony oznaczeń substan-
cji, które już są obecne w wykazie substancji 
podlegających regularnemu monitoringowi. 
Niestety, z punktu widzenia zdrowia zarówno 
konsumentów, jak i jakości środowiska, to kosz-
towne przedsięwzięcie, za które wszyscy pła-
cimy, zasługuje na pewne słowa krytyki. Wynika 
to poniekąd z oczywistego faktu, że wprawdzie 
możemy oznaczać niemalże „wszystko, wszę-
dzie”, ale to kosztuje i nie zawsze znajduje 

uzasadnienie merytoryczne, więc póki co lista 
substancji i parametrów które są monitorowane 
w wodach, zawiera „tylko” kilkadziesiąt pozy-
cji. W miarę pozyskiwania danych rozszerzają-
cych lub weryfikujących wiedzę o oddziaływa-
niu różnych substancji i pierwiastków (oraz ich 
form specjacyjnych) występujących w wodach, 
zmieniają się także wartości ich dopuszczalnych 
stężeń. Przykładem mogą być bromiany(V), 
chrom czy arsen [9].

Jakość wód przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi w dużym stopniu zależy od  jako-
ści wód surowych, z których są one produko-
wane. Według dyrektyw europejskich, wody 
powierzchniowe przeznaczone do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, dzieli się na trzy kategorie w zależności 
od zastosowanych metod uzdatniania. Podsta-
wowym kryterium, jakie bierze się pod uwagę 
przy ustalaniu wartości dopuszczalnej zawarto-
ści wybranych substancji w wodach przeznaczo-
nych do spożycia przez ludzi, są ich właściwości 
mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne oraz tok-
sykologiczne. O ich obecności na odpowiednich 
listach decydują wartości progowe szkodliwego 
oddziaływania na organizmy żywe, określone 
tak, aby mieć pewność, że nawet przy narażeniu 
mieszkańców przez całe życie nie spowodują one 
uszczerbku na zdrowiu w pierwszym i kolejnych 
pokoleniach. Wartości te oznaczają pewien prze-
dział dopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi. 
W odniesieniu do substancji kancerogennych nie 
można wyznaczyć wartości całkowicie bezpiecz-
nych, a raczej takie wartości stężeń, przy których 
ryzyko zachorowań na nowotwór będzie bardzo 
niskie. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia 
przyjęli umownie za dopuszczalny przedział 
ryzyko zachorowań na nowotwory przy nor-
mowaniu substancji w wodzie przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi jako jeden przypadek 
nowotworu na 100 000 mieszkańców. Przy tak 
małym narażeniu na czynnik rakotwórczy prak-
tycznie niemożliwy do uchwycenia jest wzrost 
zachorowań na choroby nowotworowe, chociaż 
należy mieć świadomość, że w samej wodzie jest 
wiele innych substancji, które mogą oddzia-
ływać łącznie, a wówczas ryzyko zachorowań 
na nowotwory odpowiednio wzrasta. Poza tym 
spożywanie wody jest jednym ze źródeł substan-
cji, jakie mogą trafiać do naszych organizmów, 
ważnym, ale nie najważniejszym.

Otrzymywanie miarodajnych wyników anali-
tycznych jest możliwe przy zastosowaniu okre-
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ślonych procedur postępowania w laboratorium 
(np. akredytacja) oraz stosowaniu odpowiednich 
metod i technik pomiarowych [10]. Muszą one 
charakteryzować się odpowiednią precyzją, 
dokładnością, wartościami granic wykrywalności 
i oznaczalności czy powtarzalnością oraz odtwa-
rzalnością. W wyniku wieloletnich doświadczeń 
mogą one stać się metodykami referencyjnymi, 
co świadczy o ich dokładnym sprawdzeniu i gwa-
rancji uzyskiwania odpowiedniej jakości wyni-
ków. Coraz większa liczba laboratoriów, i to nie 
tylko wykonujących analizy wód, posiada lub 
ubiega się o akredytację swoich badań w ramach 
normy PN-EN  ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne 
wymagania dotycz ce kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcuj cych. W  takich labora-
toriach zazwyczaj stosuje się normy krajowe 
lub międzynarodowe i metodyki oparte o nie, 
ale także metodyki opracowane samodzielnie 
w  laboratorium [11]. Do kontroli jakości wody 
i  ścieków stosowane są różne manualne oraz 
instrumentalne metody pomiarowe [12]. Roz-
wój metod pomiarowych nieuchronnie zmierza 
w kierunku coraz większej ich automatyzacji, 
miniaturyzacji przyrządów, sterowania przy-
rządami za pomocą wbudowanych mikroproce-

sorów, maksymalnego upraszczania ich obsługi. 
Związane jest to przede wszystkim z coraz więk-
szymi potrzebami ilościowymi (ilość wykony-
wanych analiz) i jakościowymi (zakres badań). 
W rozporządzeniu dotyczącym wód przezna-
czonych do spożycia przez ludzi [7] wartości 
parametrów mających wpływ na zdrowie kon-
sumentów można podzielić na:
– parametry mikrobiologiczne (podane w czę-
ści A załącznika 1),

– parametry chemiczne (podane w części B 
załącznika 1),

– parametry wskaźnikowe (podane w części C 
załącznika nr 1),

– dodatkowe wymagania chemiczne (określone 
w części D załącznika nr 1),

– substancje promieniotwórcze (określone 
w części A i części B załącznika nr 4).
Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa 

wody mają parametry mikrobiologiczne, ponie-
waż to przede wszystkim one mogą wpływać 
negatywnie na zdrowie oraz wywoływać różne 
choroby. Występowanie w wodzie mikroorga-
nizmów, takich jak E. coli lub enterokoki (czyli 
paciorkowce kałowe), wskazuje na zanieczysz-
czenia typu kałowego. Stanowią one swoisty 
wskaźnik zanieczyszczenia mikrobiologicz-
nego wody, a ich obecność w wodzie wiąże się 
z koniecznością podjęcia natychmiastowych 
działań naprawczych. Zanieczyszczenia mikro-
biologiczne są zdecydowanie bardziej „medialne” 
niż chemiczne, ponieważ efekty ich występowa-
nia są znacznie szybsze. Zdecydowana większość 
problemów zdrowotnych związanych z wodą jest 
wynikiem takich właśnie zanieczyszczeń [13]. 
Z kolei ryzyko zdrowotne związane z parame-
trami chemicznymi wynika przede wszystkim 
z możliwości wywoływania szkodliwych skutków 
dla zdrowia w wyniku długotrwałego naraże-
nia. Na szczęście liczba substancji chemicznych 
zanieczyszczających wodę, które mogą prowa-
dzić do problemów zdrowotnych wynikających 
z pojedynczego narażenia, nie jest duża. Kon-
sumenci najczęściej narzekają na  jakość wody 
i są przekonani o  jej niezdatności do spożycia 
ze względu na jej smak, zapach czy wygląd, ale 
to nie one decydują zazwyczaj o ryzyku zdro-
wotnym związanym z jej piciem. Przekroczenie 
parametrów wskaźnikowych w wodzie prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi może (ale nie 
musi) świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu 
wody; o niewłaściwie przeprowadzonych pro-
cesach uzdatniania lub o zanieczyszczeniach 
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instalacji wodnej. Dodatkowe parametry che-
miczne są brane pod uwagę z powodu ich zna-
czenia w ocenie bezpieczeństwa wody dla zdrowia 
oraz roli, jaką odgrywają w zapewnieniu jakości 
produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody. 
Z kolei ryzyko związane z obecnością substancji 
promieniotwórczych w wodach przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi jest zazwyczaj niewiel-
kie w porównaniu z ryzykiem pochodzącym 
od mikroorganizmów i substancji chemicznych, 
tym niemniej w określonych i uzasadnionych 
sytuacjach należy brać je pod uwagę. 

Ponadto w ramach danej grupy mogą być 
badane dodatkowe parametry istotne do moni-
torowania w danej strefie zaopatrzenia w wodę, 
ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka prze-
prowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975 [14]. 
W celu ustalenia zgodności ze wszystkimi war-
tościami należy wykonać badanie parametrów 
badanych w ramach grupy A. Należą do nich: 
miano E. coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba 
mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, 
mętność, smak, zapach, stężenie jonów H+ oraz 
przewodność elektryczna. Ponadto do pozosta-
łych parametrów z załącznika nr 1 do rozporzą-
dzenia [7], nieanalizowanych w grupie A należą 
m.in.: akrylamid, Sb, As, B, Cr, Cd, Hg, Se, Mn, 
Pb, Cu, Ni, nieorganiczne aniony i kationy, ben-
zen, benzo(a)piren, chlorek winylu, cyjanki, 
1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, pesty-
cydy, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 
suma wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, trihalometany czy utlenial-
ność. Z kolei w zakresie monitoringu substancji 
promieniotwórczych, pierwszy pomiar ich obec-
ności pod kątem występowania oraz przekro-
czeń dopuszczalnych stężeń przeprowadzony 
jest we wszystkich istniejących oraz w nowo 
tworzonych ujęciach wody w zakresie radonu, 
izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu. 

Badania wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi 
oparte na ocenie ryzyka 
Wprowadzenie tego rodzaju badań przez pro-
ducenta wody polega na identyfikacji zagrożeń 
i analizie ryzyka przeprowadzonych na podsta-
wie normy PN-EN 15975-2 [14]. Takie podej-
ście wynika z wymagań zawartych w Prawie 
wodnym, które wprowadziło obowiązek prze-
prowadzenia takich badań dla ujęć wody, dla 
których nie ustanowiono strefy ochronnej 

obejmującej teren ochrony pośredniej w  ter-
minie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy, 
tj. do 1 stycznia 2021 r. [15]. Dotyczy to analizy 
ryzyka oraz złożenia wniosku o ustanowienie 
stref ochronnych obejmujących teren ochrony 
bezpośredniej oraz pośredniej w wypadku, gdy 
będzie to uzasadnione uzyskanymi wynikami 
badań na tych obszarach. Wprowadzono sze-
reg zakazów i ograniczeń obejmujących m.in.: 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 
stosowanie nawozów oraz środków ochrony 
roślin; lokalizowanie składowisk odpadów nie-
bezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obo-
jętne oraz obojętnych; lokalizowanie cmenta-
rzy oraz grzebanie martwych zwierząt, a także 
w zakresie składowania opakowań po nawozach 
i środkach ochrony roślin.

CO SK ADA SI  NA PROCES 
ZARZ DZANIA RYZYKIEM? 
Są to: opis systemu zaopatrzenia w wodę, iden-
tyfikacja zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych, 
oraz ocena i kontrola ryzyka, a także kontrola 
zarządzania ryzykiem. Pozwala to na dokonanie 
całościowego „przeglądu” systemu zaopatrze-
nia w wodę. Co ważne, samo przeprowadzenie 
oceny ryzyka zgodnie z ww. normą nie wprowa-
dza żadnych dodatkowych wymagań poza tymi, 
które już zostały przyjęte dla właściwego bie-
żącego zarządzania w przedsiębiorstwach [16]. 
W przypadku przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych ocena ryzyka powinna uzy-
skać zatwierdzenie właściwego kompetentnego 
organu, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zakresie mającym na celu zapewnienie 
należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli 
dostarczanej konsumentom wody.

Ponadto opracowana ocena ryzyka powinna 
uzyskać zatwierdzenie Państwowego Powia-
towego Inspektoratu Sanitarnego (PPIS) lub 
Państwowego Granicznego Inspektoratu 
Sanitarnego (PGIS). Analiza ryzyka powinna 
być aktualizowana co najmniej raz na 10  lat, 
a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej 
niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż 
co 20  lat. Zatwierdzając taką ocenę, właściwe 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą 
brały pod uwagę jej kompletność, ze szczegól-
nym uwzględnieniem:
– jakości i rodzaju ujmowanej wody (analiza 

i weryfikacja dotychczas uzyskanych wyni-
ków, kompletność badań oraz ich częstotli-
wość i zakres), 
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– zanieczyszczeń występujących w środowisku, 
ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 
ujęcia wody (dane z badań i oceny stanu wód 
powierzchniowych, stanu wód podziemnych 
oraz obszarów chronionych dokonanych 
w ramach państwowego monitoringu śro-
dowiska), 

– ustanowienia lub braku strefy ochronnej uję-
cia (obejmującej teren ochrony bezpośredniej 
i teren ochrony pośredniej), a także oceny 
zagrożenia zdrowotnego przeprowadzonego 
dla tego ujęcia w kontekście istnienia stref 
ochronnych ujęcia wody), 

– zastosowanych technologii uzdatniania wody 
z uwzględnieniem, czy materiały i wyroby 
używane do uzdatniania wody uzyskały 
pozytywną ocenę higieniczną odpowiedniego 
organu (PPIS lub PGIS), 

– rodzajów materiałów użytych do budowy 
sieci wodociągowej, 

– wieku wodociągu i jego długości, 
– sytuacji epidemiologicznej na danym terenie, 

w tym aktualnych potrzeb i celów badań.

Jako  wód przezna-
czonych do spo ycia 
przez ludzi w du ym 
stopniu zależy 
od jakości wód 
surowych, z których 
s  one produkowane

Należy pamiętać, aby w ocenie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego wody brać pod uwagę wszyst-
kie historyczne przypadki, które miały miejsce 
w danej strefie zaopatrzenia w wodę oraz te, 
które mogą mieć wpływ na zmianę tych para-
metrów jakościowych wody w przyszłości. Warto 
w tym miejscu dodać, że zatwierdzenia PPIS lub 
PGIS przedłożonej oceny ryzyka wymaga mery-
torycznego uzasadnienia przez organ je wyda-
jący. W przypadku przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych należy to do obowiązków 
gminy, a w przypadku podmiotów dostarcza-
jących lub wykorzystujących wodę pochodzącą 
z indywidualnego ujęcia w ramach działalności 
gospodarczej lub w budynkach użyteczności 
publicznej, budynkach zamieszkania zbioro-
wego lub w podmiotach działających na rynku 
spożywczym, wykorzystujących wodę przezna-
czoną do spożycia robią to te podmioty. 

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka i uzyska-
niu jej zatwierdzenia przez właściwy organ, 
producent wody może przedłożyć do Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego 
(PWIS) lub PPIS/PGIS wniosek o rozszerzenie 
wykazu parametrów podlegających badaniu lub 
zwiększenie minimalnej częstotliwości pobie-
rania próbek wody do badań. Rozszerzenie takie 
dotyczy zwiększenia minimalnej częstotliwo-
ści pobierania próbek wody, co wynika z oceny 
ryzyka oraz oceny bezpieczeństwa zdrowotnego 
konsumentów. Możliwe jest także przedłoże-
nie do ww. organów wniosku o zmniejszenie 
wykazu parametrów podlegających badaniu 
lub o usunięcie parametru z wykazu badanych 
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metru w wodzie i jego wartość. Drugi przypa-
dek dotyczy sytuacji stwierdzenia warunkowej 
przydatności wody do spożycia, w której doszło 
do przekroczeń wartości parametrycznej ustalo-
nej dla parametrów chemicznych (poza wyma-
ganiami określonymi dla bromianów(V) i oło-
wiu) oraz uznania, że stwierdzona niezgodność 
nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte 
działania naprawcze w celu przywrócenia nale-
żytej jakości dostarczanej wody są wystarczające 
do osiągnięcia tego celu w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania sprawozdania z badań jakości wody. 
Trzeci przypadek dotyczy stwierdzenia warun-
kowej przydatności wody do spożycia, w której 
doszło do przekroczeń wartości parametrycz-
nej ustalonej dla parametrów wskaźnikowych. 
Przekroczenie wartości dla wymagań organolep-
tycznych i fizykochemicznych może świadczyć 
o nieprawidłowościach w procesie uzdatniania 
wody lub w funkcjonowaniu instalacji wodnej.

W przypadkach dotyczących stwierdze-
nia warunkowej przydatności wody do spoży-
cia konieczne jest zwiększenie częstotliwości 
badań próbek wody wykonywanych w ramach 
wewnętrznej kontroli jakości badań prowadzo-
nych przez jej producenta. Problemy te zazwy-
czaj dotyczą żelaza i manganu. Należy pamiętać, 
że żelazo zawarte w wodzie sprzyja wzrostowi 
bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego 
utleniania, przyczyniając się do powstawania 
mazistych osadów wewnątrz przewodów wodo-
ciągowych. Ponadto obecność żelaza w wodzie 
przeznaczonej do spożycia może świadczyć o nie-
prawidłowościach w instalacji wodnej (np. korozji 
stalowych i żeliwnych rur wodociągowych), które 
tworzą możliwość osadzania się w urządzeniach 
wodociągowych i przenikania do wody innych 
substancji. Z kolei mangan występujący w wodzie 
w stężeniach przekraczających 0,1 mg/l nadaje jej 
niepożądany smak, a także powoduje przebar-
wienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas 
prania. Obecność manganu w wodzie przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, tak jak w przy-
padku żelaza, może doprowadzić do odkładania 
się osadów w systemie dystrybucji. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym 
z bezpieczeństwem wody są materiały i wyroby 
stosowane w procesach uzdatniania i dystrybu-
cji wody [17]. Zgodnie z Rozporz dzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. [18] obiekty budowlane 
muszą być zaprojektowane i wykonane w taki 
sposób, aby podczas ich budowy i użytkowania 

parametrów. Może to mieć miejsce wtedy, gdy 
na podstawie wyników oceny ryzyka, w opar-
ciu o wyniki monitorowania źródeł wody, udo-
wodni się, że zdrowie ludzkie jest chronione 
przed szkodliwymi skutkami jakiegokolwiek 
zanieczyszczenia wody (zmniejszenie ilości 
parametrów) lub jeżeli w ocenie ryzyka potwier-
dzono, że żaden czynnik dający się racjonalnie 
przewidzieć nie może spowodować pogorszenia 
jakości wody (usunięcie wybranych parame-
trów). PWIS podaje do publicznej wiadomo-
ści informację o  laboratoriach wykonujących 
badania wody z uwzględnieniem bieżących 
informacji obejmujących wykaz parametrów, 
metod badawczych i  ich zakresy, dla których 
laboratorium uzyskało zatwierdzenie systemu 
jakości prowadzonych badań jakości wody wraz 
ze wskazaniem okresu trwania zatwierdzenia, 
a także zestawienie charakterystyk metod badań 
stosowanych w badaniach jakości wody. 

W rozporządzeniu [7] w odniesieniu do stwier-
dzenia braku przydatności wody do spożycia 
przyjęto także udzielenie „zgody na odstęp-
stwo na etapie diagnozowania sytuacji”. Wtedy 
konieczne jest dokonanie oceny bezpieczeństwa 
zdrowotnego konsumentów i analiza potencjal-
nych zagrożeń. Organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej będą w takiej sytuacji weryfikowały 
podejmowane przez producenta wody działa-
nia naprawcze i dopiero na ich podstawie przy 
potwierdzeniu oceny, że  istnieje zagrożenie 
zdrowotne konsumentów, stwierdzą brak przy-
datności wody do spożycia. Stwierdzenie warun-
kowej przydatności wody do spożycia obejmuje 
3 przypadki. Pierwszy to stwierdzenie przekro-
czenia w badanej próbce wody wskaźnikowych 
parametrów mikrobiologicznych. W przypadku 
przekroczenia wartości parametrycznej bakte-
rii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml, istotne jest 
uzyskanie wyników badań wykluczających obec-
ność w badanej próbce wody parametru E. coli 
i enterokoków. Ponadto konieczne jest uznanie, 
że stwierdzona niezgodność jest nieistotna, czyli 
że nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsu-
mentów. Jednocześnie konieczne jest podjęcie 
przez producenta wody odpowiednich działań 
naprawczych. Przekroczenie wskaźnikowych 
parametrów mikrobiologicznych może świad-
czyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody, dlatego 
też istotne jest właściwe zdiagnozowanie takiej 
sytuacji poprzez zwiększenie liczby punktów 
poboru próbek wody, zwrócenie uwagi na czę-
stotliwość pojawiania się przekroczeń tego para-

T E C H N I K I  I  B A D A N I A

L A B O R AT O R I U M36



nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia 
zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody. 
Dotyczy to w szczególności uwalniania do wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi substan-
cji niebezpiecznych lub takich, które wpływają 
negatywnie na  jej jakość i bezpieczeństwo. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy 
materiał i wyrób używany do uzdatniania wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien 
posiadać pozytywną ocenę higieniczną PPIS 
lub PGIS. Ocena higieniczna jest wydawana 
na podstawie dokumentacji przedłożonej przez 
producenta, dystrybutora lub podmiot ubiega-
jący się o zastosowanie materiału lub wyrobu 
stosowanego w procesach uzdatniania wody.

W kwestii zakresu odpowiedzialności należy 
podkreślić, że przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjne odpowiadają za  jakość wody 
w urządzeniach wodociągowych, a odbiorca 
usług odpowiada za zapewnienie niezawod-
nego działania posiadanych instalacji i przyłączy 
wodociągowych z urządzeniem pomiarowym 
włącznie. Na jakość wody w punkcie czerpalnym 
(kranie) konsumenta ma wpływ nie tylko jakość 
dostarczanej mu wody przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, ale również stan 
instalacji wewnętrznej obiektu, za który odpo-
wiada jego właściciel lub zarządca. Mają oni 
obowiązek dokonywania w okresie użytkowania 
obiektu budowlanego przeglądów technicznych 
budynków i budowli. Obiekty budowlane powinny 

być w czasie ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, 
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
elementów budynku, budowli i instalacji nara-
żonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu, a także instalacji 
i urządzeń służących ochronie środowiska [19].

Podsumowanie 
Kwestia bezpieczeństwa wody nie jest nowym 
zagadnieniem. Zapewnienie konsumentom 
wody do spożycia bezpiecznej dla zdrowia jest 
przedmiotem wielu kosztownych działań. Naj-
ważniejsza wydaje się być odpowiedź na pytanie: 
jakie są kryteria oceny przydatności (lub nie) 
wody do spożycia? Zgodnie z definicją, woda 
jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikro-
organizmów chorobotwórczych i pasożytów 
w  liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji 
w stężeniach stanowiących potencjalne zagro-
żenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje 
agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia 
określone wymagania. W związku z powyższym 
niezwykle ważne jest uzyskiwanie miarodaj-
nych, powtarzalnych wyników we wszystkich 
laboratoriach wykonujących dane badania 
oraz podejmowanie różnych działań ze strony 
wszystkich zainteresowanych. 
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