
 
 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA 
 

Nr wydania 
03 
 

Data wydania 
 

08.11.2016 
Instrukcja pobierania próbek wody do badań-Klient 

zewnętrzny Strona/Stron 
 

   S2 z 3 

Data zmiany 
strony 

- 
 

IT-LW.02.00 

 

1. Przedmiot i zakres  

 

Instrukcja dotyczy sposobu pobierania próbek wody przeznaczonych do badań 

fizykochemicznych  

 

2. Terminy i definicje 

 

Nie dotyczy 

 

3. Odpowiedzialność 

 

Personel laboratorium odpowiada za przekazanie Klientowi informacji na temat sposobu 

pobierania próbki lub udostępnienie niniejszej instrukcji oraz wydanie odpowiednich naczyń na 

próbki na życzenie klienta. W przypadku, gdy Klient sam dostarcza próbki do badań, 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość pobierania i warunki transportu 

próbek.  

 

4. Opis postępowania 

 

           4.1 Uwagi ogólne 

 

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

określonym celem.  

 Miejsce, sposób pobrania próbki, oraz warunki jej transportu mają istotny wpływ na uzyskane 

wyniki. 

 Butelki na próbki do badań fizykochemicznych można pobrać w siedzibie Laboratorium Wody 

(ul. Olsztyńska 52, Bełchatów) w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00. 

 W celu zminimalizowania możliwości zmian w pobranej próbce, należy ją jak najszybciej 

dostarczyć do laboratorium w uzgodnionym uprzednio terminie.  

UWAGA ! Pobrane próbki należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania najpóźniej do 

godziny 11:00.   

 Laboratorium przyjmuje próbki w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

           4.2 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych: 

 

 Przed pobraniem należy zdjąć z kranu dodatkowe urządzenia np. perlator, sitka, rurki 

przedłużające, itp. 

 Odkręcić kurek/zawór z zimną wodą i swobodnym strumieniem przez co najmniej 3-5min. 

spuszczać wodę, w celu ustabilizowania jej składu. 

 Przed pobraniem pojemnik przepłukać badaną wodą. Wyjątek stanowi pobieranie próbki do 

butelek z wlanym utrwalaczem np. kwasem siarkowym.  

 Wodę wlewać do pojemnika powolnym strumieniem, aby zminimalizować natlenienie wody-

wylot butelki zbliżyć do kurka ( nie dotykając kurka!). 

 Zaleca się całkowite napełnienie butelki (aż do przelania wody) i zamknięcie w taki sposób, aby 

na powierzchni wody nie pozostawały pęcherzyki powietrza tzn. ,,pod korek ”. Wyjątek stanowi 

pobieranie próbki do butelek z wlanym utrwalaczem np. kwasem siarkowym. Napełnia się 

wówczas butelkę do pełna ale bez przelania. 
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 W przypadku wody ze źródeł lub studni w celu pobrania próbki opuścić do otworu prosty czerpak 

np. wiadro lub inny otwarty pojemnik (zadbać o czystość pojemnika tak aby nie zanieczyścić  

pobieranej próbki). Następnie przelać pobraną wodę do butelek/butelki. Dalszy sposób 

postępowania jak wyżej. 

 Od razu po pobraniu należy opisać próbkę podając następujące informacje:  

- data i godzina pobrania próbki 

- imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę 

- miejsce i punkt pobrania próbki 

- rodzaj pobranego materiału – woda do spożycia (uzdatniona) czy woda surowa. 

 Butelki z próbką zabezpieczyć przed ogrzaniem. 

 Wypełnić „Protokół z pobrania próbki przez Klienta” dostępny w Biurze Obsługi Klienta  lub w 

Laboratorium ( protokół można wypełnić w laboratorium podczas dostarczenia próbki)  

 

          4.3 Postępowanie z próbkami podczas transportu:  

 

 Próbki do badań fizykochemicznych należy dostarczyć do laboratorium  w jak najkrótszym czasie. 

 Zaleca się transportowanie i przechowywanie próbek w warunkach chłodniczych  

(np. torby chłodnicze z wkładami lodowymi w temp. 5±3 oC). Laboratorium dopuszcza 

wypożyczenie przenośnej lodówki umożliwiającej prawidłowy transport pobranych próbek. 

 Należy unikać zanieczyszczenia zewnętrznych ścian pojemników z próbkami, szczególnie szyjek i 

korków zarówno podczas pobrania jak i transportu. 

 Próbki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub rozlaniem, unikać wstrząsania i  ekspozycji 

na światło.  

 

4.4  Informacje dodatkowe 

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

przyjmujący próbkę stwierdzi, że stan próbki jest niewłaściwy np. ilość próbki jest 

niewystarczająca itp. 

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

wszystkie informacje dotyczące czasu i miejsca pobrania próbki zostały uzupełnione w „Protokole 

z pobrania próbki przez klienta” 

 W przypadku próbek pobranych przez Klienta, jeżeli wyniki będą podawane z niepewnością, to 

wartość niepewności nie będzie obejmowała etapu pobierania próbek, co zostanie zapisane w 

sprawozdaniu. 

 

5. Dokumenty związane 

 PN-EN ISO 5667-5:2003 – Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące 

pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów. 

 PN-EN ISO 5667-3:2013 -  Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 3: Utrwalanie i postępowanie 

z próbkami wody. 

 

6. Załączniki 

 IT-LW.02.01 – „Protokół z pobrania próbki przez Klienta” 


