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Wstęp 

Laboratorium Centralne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie wykonuje analizy 

fizykochemiczne wody i ścieków oraz analizy mikrobiologiczne wody. Laboratorium posiada 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB649 z 2005 r. oraz co roku uzyskuje decyzję 

Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia, dzięki 

czemu wykonuje ocenę jakości wody pod kątem wymagań mikrobiologicznych w celu wykrycia 

potencjalnie szkodliwych bakterii na najwyższym poziomie. W 2018 roku Laboratorium rozszerzyło 

swój zakres akredytacji o innowacyjną metodę wykrywania bakterii coli 

 i E. coli – Colilert-18
®
. Metoda ta pozwala skrócić czas identyfikacji tych bakterii, a także 

minimalizuje możliwość pojawienia się fałszywych wyników. 

Do oceny wody pod względem sanitarnym niezbędna jest  analiza mikrobiologiczna. Prawie 

zawsze w większej lub mniejszej ilości w wodach naturalnych występują mikroorganizmy. 

Rozwojowi drobnoustrojów sprzyja obecność w środowisku związków organicznych pochodzenia 

naturalnego. Przede wszystkim substancje te są wykorzystywane przez najlepiej przystosowane do 

życia w glebie i wodzie drobnoustroje saprofityczne. Całkowita mineralizacja substancji organicznej 

zachodzi w optymalnych warunkach do ich rozwoju. Szkodliwie wpływa na ludzi gromadzenie się 

licznych, pośrednich produktów rozkładu substancji organicznych, które powstają w  warunkach 

tlenowych lub beztlenowych. Mikroorganizmy rozkładają związki organiczne, które znajdują się  

w otoczeniu. Oprócz tego mają zdolność do biosyntezy i wydzielania, na zewnątrz komórki, różnych 

metabolitów. Produkty te mogą być niejednokrotnie toksyczne dla zwierząt i ludzi. 

 Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód pochodzą najczęściej z wydzielin ludzkich lub 

zwierzęcych. Szczególnie niebezpieczne są zanieczyszczenia ściekami. W przeszłości głównie 

zanieczyszczenia te powodowały epidemie i pandemie czerwonki, duru brzusznego czy cholery.  

W przypadku wód podziemnych z dużym uproszczeniem można przyjąć, że im głębsze wody tym 

zawierają mniej bakterii. Najwięcej jest ich w glebie, wodach glebowych i płytko występujących 

wodach gruntowych. Badania stwierdzające obecność bakterii wywołujących choroby są kosztowne 

oraz czasochłonne, dlatego wodę analizuje się pod kątem obecności bakterii wskaźnikowych. Są to 

bakterie naturalnie występujące w jelicie człowieka i zwierząt, takie jak bakterie grupy coli, w tym  

E. coli. Jeśli zostanie stwierdzona ich obecność może to świadczyć o zanieczyszczeniu wody 

fekaliami.  

 Próbki wody do badań pobiera się z urządzeń wodociągowych, indywidualnych ujęć wody, 

cystern i kontenerów po awaryjnym zaopatrzeniu ludności w wodę oraz zbiorników w środkach 

transportu pasażerskiego magazynujących wodę do picia. Dokładny zakres analizy wybranych próbek 

wody konieczny do stwierdzenia jej przydatności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
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Zakres analiz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia 

1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C wg PN-EN ISO 6222:2004 

 Zakres badań: od 1jtk/ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 68±4h 

 Badane mikroorganizmy: Różnorodne mikroorganizmy pochodzące z różnych źródeł.  

Określenie ich liczby jest użyteczne do oceny jakości wody oraz skuteczności procesów 

uzdatniania czy też czystości całego systemu dystrybucji. W 22°C wzrastają zwykle 

mikroorganizmy środowiskowe, o niskiej patogenności względem człowieka. 

 Źródło zanieczyszczenia: nieprawidłowe procesy uzdatniania, zanieczyszczenie lub 

uszkodzenie elementów dystrybuujących wodę. 

 Interpretacja wyników: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zaleca się aby ogólna liczba 

mikroorganizmów nie przekraczała:  

- 100 jtk/ml – w sieci wodociągowej 

- 200 jtk/ml – w kranie konsumenta 

2. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C wg PN-EN ISO 6222:2004 

 Zakres badań: od 1jtk/ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 44±4h 

 Badane mikroorganizmy: Różnorodne mikroorganizmy pochodzące z różnych źródeł, których 

określenie liczby jest użyteczne do oceny jakości wody oraz skuteczności procesów 

uzdatniania czy też czystości całego systemu dystrybucji. W 36°C wzrastają zwykle 

mikroorganizmy o możliwym działaniu patogennym na organizm ludzki. 

 Źródło zanieczyszczenia: nieprawidłowe procesy uzdatniania, zanieczyszczenie lub 

uszkodzenie elementów dystrybuujących wodę. 

 Interpretacja wyników: 0-100 jtk/ml – prawidłowy wynik. 

 

3. Obecność i liczba bakterii grupy coli i E.coli metoda NPL wg PN-EN ISO 9308-2:2014-6 NPL 

 Zakres badań: od 1 NPL/100ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 20±2h 

 Badane mikroorganizmy: W ocenie jakości wody ważnym wskaźnikiem jest obecność oraz 

stopień zanieczyszczenia kałowego wody. Escherichia coli  stanowi skład fizjologiczny flory 

jelit ludzi i zwierząt. W przypadku bakterii grupy coli, identyfikacja ich może być trudna do 

interpretacji, ponieważ niektóre bakterie z grupy coli nie zawsze są pochodzenia jelitowego. 

Mogą one zamieszkiwać naturalne wody powierzchniowe oraz glebę. 

 Źródło zanieczyszczenia: Badania próbek pod kątem obecności E. coli pozwalają na wykrycie 

nowego kałowego zanieczyszczenia wody. E. coli i bakterie grupy coli charakteryzują się 

krótkim czasem przeżywalności poza jelitami więc ich obecność w wodzie świadczy  

o niedawnym jej skażeniu.  W przypadku bakterii grupy coli ich obecność w próbce nie 

zawsze wskazuje na zanieczyszczenie kałowe, ale może świadczyć o błędach w uzdatnianiu, 

przechowywaniu lub dystrybucji wody. 
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 Interpretacja wyników: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się aby E. coli oraz 

grupa coli była nieobecna w 100 ml.  

 

4. Obecność i liczba bakterii grupy coli i E.coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 

 Zakres badań: od 1jtk/100ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 21-24h - 44±4h 

 Badane mikroorganizmy: W ocenie jakości wody ważnym wskaźnikiem jest obecność oraz 

stopień zanieczyszczenia kałowego wody. Escherichia coli  stanowi skład fizjologiczny flory 

jelit ludzi i zwierząt. W przypadku bakterii grupy coli, identyfikacja ich może być trudna do 

interpretacji, ponieważ niektóre bakterie z grupy coli nie zawsze są pochodzenia jelitowego. 

Mogą one zamieszkiwać naturalne wody powierzchniowe oraz glebę. 

 Źródło zanieczyszczenia: Badania próbek pod kątem obecności E. coli pozwalają na wykrycie 

nowego kałowego zanieczyszczenia wody. E. coli i bakterie grupy coli charakteryzują się 

krótkim czasem przeżywalności poza jelitami więc ich obecność w wodzie świadczy  

o niedawnym jej skażeniu.  W przypadku bakterii grupy coli ich obecność w próbce nie 

zawsze wskazuje na zanieczyszczenie kałowe, ale może świadczyć o błędach w uzdatnianiu, 

przechowywaniu lub dystrybucji wody. 

 Interpretacja wyników: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się aby E. coli i grupa 

coli była nieobecna w 100 ml.  

 

5. Obecność i liczba enterokoków wg PN-EN ISO 7899-2:2004 

 Zakres badań: od 1jtk/100ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 44±4h 

 Badane mikroorganizmy: W przypadku badania wody, enterokoki można uznać za wskaźnik 

zanieczyszczenia kałowego. Niektóre enterokoki wykryte w wodzie mogą pochodzić 

z różnych środowisk. Większość tych bakterii charakteryzuje się znacznie dłuższą 

przeżywalnością niż bakterie z grupy coli co może sugerować dawniej występujące zakażenie. 

 Źródło zanieczyszczenia: Bakterie te występują głównie w dużych ilościach w kale zwierząt 

hodowlanych, psów i szczurów. Nie występują w kale ludzi. 

 Interpretacja wyników: 0jtk/100ml – prawidłowy wynik. 
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6. Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) wg PN-EN ISO 14189:2016-10 

 Zakres badań: od 1jtk/100ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 21±3h - 44±4h 

 Badane mikroorganizmy: Bakterie te uznawane są za cenny wskaźnik zanieczyszczenia 

kałowego. Oznaczanie C. perfringens jest bardzo skuteczne i przydatne do  sprawdzania 

skuteczności poszczególnych etapów procesu uzdatniania wody oraz oceny jakości zasobów 

wodnych. Procesy dezynfekcji nie zawsze inaktywują przetrwalniki laseczki zgorzeli gazowej. 

 Źródło zanieczyszczenia: Clostridium perfringens  jest bakterią bytującą w przewodzie 

pokarmowym zwierząt i ludzi. Formy wegetatywne jak i przetrwalniki C. perfringens znajdują 

się w jelicie grubym. Jednak większość gatunków to organizmy saprofityczne, bytujące 

w glebie. Dodatkowo przetrwalniki mogą występować  w próbkach środowiskowych. Spory 

w przeciwieństwie do form wegetatywnych komórki przeżywają w wodzie przez kilka 

miesięcy. Ich obecność wskazuje na odległe w czasie lub sporadyczne zanieczyszczenie 

kałowe. Na obecność C. perfringens bada się wyłącznie wody powierzchniowe oraz wody 

mieszane. 

 Interpretacja wyników: 0jtk/100ml – prawidłowy wynik. 

 

7. Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266:2009 

 Zakres badań: od 1jtk/100ml 

 Czas oczekiwania na wynik: 44±4h - 164±4h 

 Badane mikroorganizmy: Pseudomonas aeruginosa jest oportunistycznym patogenem 

człowieka, posiadającym zdolność do wzrostu w wodzie zawierającej małe stężenie związków 

odżywczych. W przypadku wód z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, zaleca się 

sporadyczne badanie próbek w kierunku obecności P. aeruginosa o objętości 100 ml. 

 Źródło zanieczyszczenia: Bakterie te występują w glebie, wodzie i ściekach, biorą udział  

w procesach biodegradacji związków chemicznych zanieczyszczających środowisko. Mają 

zdolność do wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł węgla i energii, a także do 

tworzenia biofilmu przez co ich usunięcie może być problematyczne. Na obecność  

P. aeruginosa bada się głównie wodę stojącą, np. w zbiorniku czy cysternie. 

 Interpretacja wyników: 0jtk/100ml – prawidłowy wynik. 
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Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom mikrobiologicznym 

Głównymi przyczynami bakteriologicznego skażenia wody są nielegalne i niekontrolowane 

zrzuty ścieków do wód powierzchniowych, spływy powierzchniowe z terenu zlewni, wylewanie 

gnojowicy i odchodów na pola uprawne, przesiąkanie odchodów przez nieszczelne szamba do wód 

powierzchniowych i gruntowych, fekalia przedostające się do studni i ujęć, zbyt słabo rozwinięta, 

stara lub uszkodzona sieć wodociągowa, a także klęski żywiołowe czy skażenie jako następstwo ataku 

terrorystycznego.  

W celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń przeprowadza się dezynfekcję wody.  Ma ona na 

celu unieszkodliwienie drobnoustrojów zawartych w wodzie – można to osiągnąć na drodze 

chemicznej i fizycznej.  

Metody fizyczne wykorzystywane w stacjach uzdatniania wody to działanie promieniowaniem 

UV, ultradźwiękami, promieniowaniem jonizującym oraz filtracja na filtrach glinowo-iłowych. 

Metody chemiczne zaś to ozonowanie i chlorowanie.  

Ozonowanie wody polega na mieszaniu jej z powietrzem zawierającym około 5g O3 w 1m
3
 

powietrza. Jest to kosztowny proces, co wynika z dużego zapotrzebowania na energię niezbędną do 

wytworzenia ozonu. Ozon wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, działa również na zarodniki 

drobnoustrojów. 

Chlorowanie to najpopularniejsza metoda dezynfekcji. Chlor dostając się do wnętrza komórek 

bakteryjnych niszczy ich struktury. Chlor reaguje chemicznie z wodą oraz substancjami w niej 

zawartymi produkując substancje działające bakteriobójczo. Na podstawie ilości tych substancji po 

10min od chlorowania oblicza się normalną dawkę chloru. 

Konsekwencją wypicia skażonej mikrobiologicznie wody może być ryzyko zachorowania lub, 

w skrajnych przypadkach, utraty życia – najbardziej narażone są małe dzieci, osoby starsze, chore 

i o obniżonej odporności. Z tego powodu tak istotne są rutynowe i kontrolne badania 

mikrobiologiczne wody. Pozwalają one szybko wykryć potencjalną obecność drobnoustrojów 

patogennych i zminimalizować ich negatywne działanie na konsumenta wody. 
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Proponowane zakresy badań wybranych punktów 

Typ punktu Proponowany zakres analiz 

KRAN U KONSUMENTA 

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C 

- Obecność i liczba bakterii grupy coli i E.coli 

- Obecność i liczba enterokoków 

STUDNIA 

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C 

- Obecność i liczba bakterii grupy coli i E.coli 

- Obecność i liczba enterokoków 

- Opcjonalnie obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa 

NOWE PRZYŁĄCZE 

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C 

- Obecność i liczba bakterii grupy coli i E.coli 

- Obecność i liczba enterokoków 

- Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) 
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Analiza sprawozdania z badań mikrobiologicznych 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z badań, które otrzymuje klient zawiera kilka istotnych elementów. Jednym 

z nich są wyniki badań mikrobiologicznych. W tabeli znajdują się informacje o badanym parametrze, 

metodzie jakiej użyto do badań, a także uzyskanym wyniku.  

W badaniach mikrobiologicznych niepewność ma wpływ na wynik i zależy od specyfiki 

próbki. Jest to próbka z żywymi organizmami więc ich rozmieszczenie może być niejednorodne. 

Laboratorium podaje więc przedział niepewności otrzymanego wyniku. Jest to przedział wartości 

w którym zawiera się prawdopodobna wartość wyniku badania.  

PRZYKŁADOWO Jeżeli uzyskany wynik to 142 jtk/ml liczby ogólnej mikroorganizmów 

w 22°C, zaś jego niepewność zawiera się w przedziale 81-250 jkt/ml, oznacza to, że wartość 

rzeczywista mikroorganizmów w próbce mogła wahać się pomiędzy 81 a 250 jtk/ml.  

Podanie wartości niepewności pozwala rozjaśnić niedokładność metody badawczej, która to 

wynika z badania żywych organizmów. Towarzystwo naukowe akceptuje tą drobną niedoskonałość 

metod mikrobiologicznych, dlatego też za wiążący uznaje się wynik otrzymany w laboratorium, 

niepewność zaś jest tylko czynnikiem pomocniczym. 
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