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1. Cel 

Wytyczne dotyczą opisu sposobu pobierania przez Klientów, próbek wody do badań fizykochemicznych 

i mikrobiologicznych. 

Wytyczne zostały opracowane na podstawie PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007, na potrzeby 

Klientów Laboratorium Badania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, którzy 

samodzielnie pobierają i dostarczają do laboratorium próbki do badań. 

2. Odpowiedzialność 

Personel Laboratorium odpowiada za przekazanie Klientom informacji w postaci niniejszych wytycznych do- 

tyczących sposobu poprawnego pobierania próbki. Laboratorium informuje klienta o tym, że etap pobrania i trans- 

portu próbki może mieć wpływ na wynik. Dodatkowo, na życzenie Klienta, Personel Laboratorium może udostępnić 

Klientowi odpowiednie naczynia do pobierania próbek. 

3. Sposób postępowania 

3.1. Rodzaje butelek i analizy do których mogą być stosowane. 

 
Rodzaj badań Rodzaj butelki 

Badania 

fizykochemiczne 

plastikowa butelka po wodzie mineralnej o pojemności 1,5 l, 

wypłukana kilkakrotnie pobieraną wodą 

 
Badania 

mikrobiologiczne 

sterylna butelka, (w przypadku pobierania próbek wody dezynfekowanej utleniaczem np. 

w postaci chloru – butelki sterylne powinny zawierać tiosiarczan sodu) 

odebrana w siedzibie Laboratorium 

(ul. Komunalna 12; 07-200 Wyszków) w dni robocze w godz. 700 – 1500 

 

3.2 Pobranie próbek 

Miejsce pobrania próbki należy wybrać w taki sposób, aby było reprezentatywne i zgodne z określonym celem 

badania, ma to zasadnicze znaczenie dla miarodajności wyników. Najlepiej, jeżeli Klient skonsultuje miejsce pobrania 

próbki z Personelem Laboratorium. Poniżej opisano sposób postępowania, w przypadku pobierania próbek w celu 

oceny jakości wody dostarczanej do budynku z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia Klienta (własnej studni). 

 
3.2.1 Do pobierania próbki wody należy wybrać metalowy kran w dobrym stanie technicznym (brak oznak koro- 

zji, użytkowany, najlepiej wewnątrz budynku). 

3.2.2 Zdjąć z kranu wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe (sitka, zwężki, uszczelki, wszelkie elementy plastiko- 

we). 

3.2.3 Usunąć wodę stagnującą w rurach poprzez spuszczenie wody przez czas potrzebny do wymiany wody 

w instalacji wodociągowej (ok. 5 – 10 min). 

3.2.4 Zakręcić  kran,  dokładnie  oczyścić  (np.  przy  użyciu  szczoteczki  i  płynu  do  mycia  naczyń) 

i opłukać pobieraną wodą. 

3.2.5 Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem, bez rozpryskiwania. 

3.2.6 Następnie pobrać wodę do analiz fizykochemicznych. Pojemnik należy kilkukrotnie wypłukać, napełnić wodą 

do pełna tak, aby nastąpił przelew i ostrożnie zamknąć przy pomocy nakrętki. 

3.2.7 Jeżeli próbka będzie również pobierana do analiz mikrobiologicznych, po pobraniu próbki do analiz fizyko- 

chemicznych, należy przeprowadzić sterylizację kranu. W tym celu, należy spryskać/przetrzeć kran środkiem 

do dezynfekcji np. wacikiem nasączonym denaturatem lub 70% alkoholem i opalić np. zapalniczką, palnikiem 

gazowym, kurek oraz wylewkę na długości 5 – 10 cm. 

3.2.8 Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem, bez rozpryskiwania. Spuszczać 

wodę do ustabilizowania się temperatury (aby mieć pewność , że z kranu wypływa woda z sieci). Zazwyczaj 

jest to czas od kilku do kilkudziesięciu minut, lub dłuższy w zależności od źródła wody. W tym czasie nie na- 

leży zamykać kranu, ani zmieniać strumienia. 
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3.2.9 Przed przystąpieniem do pobrania próbki, zdezynfekować ręce. 

3.2.10 Pobrać wodę do sterylnego pojemnika do analiz mikrobiologicznych. Należy uważać, by nie zanieczyścić 

korka ani szyjki butelki. Nie płukać butelki do analiz mikrobiologicznych. 

3.2.11 Woda powinna wypływać swobodnie wprost do pojemnika na próbkę. 
3.2.12 Pojemnik należy napełnić wodą tak, by pomiędzy korkiem i lustrem wody była wolna przestrzeń powietrza 

(do ¾ objętości butelki). 

3.2.13 Butelkę z próbką szczelnie zamknąć od razu po pobraniu i najlepiej schłodzić. 

3.2.14 Jeżeli Klient pobrał próbki z różnych miejsc - butelki należy wyraźnie opisać miejscem poboru, datą i godzi- 

ną. 

3.2.15 W celu zminimalizowania możliwości zmian w pobranej próbce, należy możliwie najszybciej (w dniu pobie- 

rania) dostarczyć ją do laboratorium. 

3.2.16 Od pobrania próbki do czasu dostarczenia do Laboratorium, próbki należy przechowywać w lodówce, 

a podczas transportu do Laboratorium zaleca się umieścić je w termotorbie. 

 
4. Informacje dodatkowe 

4.1 Laboratorium przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do środy w godzinach 700 – 1000, po uprzednim 

uzgodnieniu z Laboratorium terminu dostarczenia próbki. 

4.2 Kontakt z Laboratorium: tel. +48 29 74 238 27 wew. 25 lub 508 988 061; adres e-mail: 

m.jasik@pwikwyszkow.pl 

4.3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i warunki transportu próbek pobranych i dostar- 

czonych przez Klienta. 

4.4 Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki do badań wówczas, gdy pracownik Laboratorium przyjmujący 

próbkę stwierdzi, że stan próbki jest niewłaściwy np.: ilość próbki jest niewystarczająca, jakość pojemnika 

jest zła itp. 

4.5 W sprawozdaniu z badań, zamieszczana jest informacja, że próbka została pobrana przez Klienta, a wszyst- 

kie informacje dotyczące czasu i miejsca pobrania próbki zostały uzupełnione według oświadczenia Klienta. 
 

5. Dokumenty związane 

1) PN-ISO 5667-5:2017-10 „Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek 

wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej”. 

2) PN-EN ISO 19458:2007 „Jakość wody - Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych”. 
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