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PLAN PREZENTACJI

- Proces planowania realizacji zadań monitoringu wód podziemnych

- Procedury kontroli jakości badań terenowych

- Realizacja terenowego programu kontroli jakości w praktyce

- Kontrola jakości danych chemicznych - terenowy program kontroli jakości danych 
chemicznych 

- Ocena jakości opróbowania

- Aspekty kontroli jakości w odniesieniu do stosowanej metodyki opróbowania



PROCES PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

- Określenie zasobów ludzkich niezbędnych do właściwej realizacji zadania

- zapewnienie wykwalifikowanego i kompetentnego personelu

- odpowiednia liczebność personelu

- cykliczne prowadzenie szkoleń, coroczne szkolenia aktualizacyjne dla 
personelu prowadzone na początku „sezonu terenowego” – przed 
rozpoczęciem prac

- właściwy i równomierny podział prac



PROCES PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

- Określenie zasobów ludzkich niezbędnych do właściwej realizacji zadania



PROCES PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

- Określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania

- zapewnienie odpowiedniego sprzętu i przyrządów pomiarowych (istotnym 
czynnikiem ze względów logistycznych staje się unifikacja wykorzystywanego 
sprzętu, umożlwiająca zapewnienie odpowiednich zapasów magazynowych, 
warunków i komponentów serwisowych oraz materiałów zużywalnych)

- jednolite zapewnienie spójności pomiarowej przyrządów pomiarowych 
(przyrządy pomiarowe wzorcowane w akredytowanych laboratoriach 
wzorcujących, odczynniki i certyfikowane materiały odniesienia spełniające 
wymagania normatywne)

- zapewnienie jednolitego systemu identyfikacji  



PROCES PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

- Określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania

- zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości materiałów zużywalnych (pojemniki na 
próbki, butelki, strzykawki, filtry) – „od sprawdzonych dostawców”

- próbki kontrolne z wykorzystaniem nowozakupionych materiałów – np. w 
przypadku filtrów/strzykawek/butelek występuje ryzyko kontaminacji próbek



PROCES PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

- Przygotowanie planu i harmonogramu pobierania próbek (zgodne z normą PN-EN 
ISO 5667-10:2017-10E) uwzględniającego:

- czas trwania monitoringu

- ilość punktów, nazwę i położenie punktu pobierania próbek

- rodzaj pobieranych próbek w poszczególnych punktach poboru

- charakter punktu pobierania próbek (np. otwór wiertniczy, studnia lub źródło); 
parametry techniczne i naturalne; zakres badań i analiz

- wymaganą metodykę pobierania próbki

- Konkretnych próbkobiorców (zespoły) realizujących prace monitoringowe



PROCES PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 
MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

- Po przedstawieniu harmonogramu i planu pobierania próbek wód podziemnych 
zaleca się:

- przeprowadzenie konsultacji z zespołami próbkobiorców, celem określenia 
wykonalności planu (realizacji harmonogramu)

- omówienie dróg kontaktu

- wdrożenie i omówienie procedur postępowania w określonych sytuacjach 
np. brak możliwości pobrania próbek z wcześniej zaplanowanych obiektów



PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ 
TERENOWYCH

- kontrola wewnętrzna zapewnienia kwalifikacji zawodowych zespołów próbkobiorców

- zapewnienie standardowego trybu postępowania w terenie zgodnie z obowiązującą 
dokumentacją

- zapewnienie jednolitej/ standardowej formy dokumentowania prac i wyników 
(obejmuje bieżącą kontrolę dokumentowania prac)

- przygotowanie indywidualnych instrukcji w formie pisemnej oraz akceptacja 
programów prac poszczególnych zespołów

- zapewnienie i ustalenie standardowego sposobu opróbowania w ramach realizacji 
prac monitoringowych



PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ 
TERENOWYCH

- ustalenie rygorów terminów przekazywania pobranych próbek wód podziemnych do 
laboratorium

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i transportu  próbek

- wykonanie oznaczeń i pomiarów dublowanych (kontrolnych) – ta sama matryca jak w 
próbce podstawowej (dla losowo wybranych punktów)

- pobieranie próbek dublowanych z punktu pobrania próbek (dla losowo wybranych 
punktów)

- pobieranie próbek zerowych terenowych i zerowych transportowych (dodatkowo 
próbek zerowych laboratoryjnych) w miejscu pobrania próbki podstawowej (dla 
losowo wybranych punktów)



PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ 
TERENOWYCH

- coroczny udział próbkobiorców w PT/ILC

- opracowanie i  realizacja planu kontroli terenowych przez kierownika zespołu

- opracowanie, wdrożenie i stosowanie „Kart kontrolnych opróbowania – terenowy 
program kontroli jakości”



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

„Kontrola terenowa opróbowania – terenowy program kontroli jakości”

- kontrola prowadzona w sposób losowy

- obejmuje wszystkie zespoły próbkobiorców + podwykonawców (nadzór inwestorski)

- częstotliwość: 2 kontrole/rok minimum 1 kontrola/rok (dotyczy wszystkich zespołów 
próbkobiorców)

- karta kontrolna sporządzana bezpośrednio w terenie w miejscu pobrania próbek

- karta i uwagi kontrolne zaakceptowane przez obydwie strony 



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

„Karta kontrolna opróbowania” zawiera:

- identyfikację punktu opróbowania, rodzaj punktu wraz z dokładną lokalizacją 

- parametry techniczne punktu opróbowania (głębokość, średnica, wydajność)

- identyfikację wykorzystywanych urządzeń pomiarowych, wraz z kontrolą zachowania 
spójności pomiarowej w oparciu o CRM

- dokumentację bieżących zapisów pomiarów parametrów terenowych

- identyfikację pobieranych próbek wraz z próbkami kontrolnymi i protokołem pobrania

- zapisy z kontroli stosowania obowiązującej dokumentacji w terenie



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

„Karta kontrolna opróbowania” zawiera:

- zapisy z kontroli warunków mogących mieć wpływ na ważność wyników (w tym czas 
i temperatura transportu próbek do laboratorium)

- ocenę prawidłowości procesu pobierania próbek z uwzględnieniem warunków 
środowiskowych

- zapisy z kontroli oceny stanu technicznego punktu pobrania próbek wód 
podziemnych

- zapisy i uwagi końcowe dotyczące przeprowadzonej kontroli



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

- Weryfikacja stosowania obowiązującej dokumentacji S.Z.



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

- Sporządzanie kart informacyjnych i opróbowania dla oceny ryzyka



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

- Ocena reprezentatywności punktu monitoringowego – ocena techniczna



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

- Kontrola, dokumentowanie i zapewnienie spójności pomiarowej w terenie



REALIZACJA TERENOWEGO PROGRAMU 
KONTROLI JAKOŚCI W PRAKTYCE

- Kontrola warunków przechowywania i transportu próbek



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- terenowy program kontroli jakości danych obejmuje pobieranie i analizę dodatkowych 
próbek kontrolnych wód podziemnych z punktów sieci monitoringu, liczebność 
próbek kontrolnych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 5667-14:2016-11 
powinna zapewniać możliwość wiarygodnej analizy statystycznej

- 9 próbek (zbiór minimalny)

- 14 próbek (zbiór wystarczający)

- ≥ 21 próbek (zbiór duży – wiarygodny)

- próbki kontrolne powinny stanowić ≥ 10% populacji danego opróbowania



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- spośród wszystkich punktów prowadzonego monitoringu, oprócz próbek 
podstawowych na oznaczenia w zakresie wskaźników fizyczno-chemicznych, zaleca 
się pobieranie dodatkowych próbek kontrolnych oraz wykonywanie podwójnych 
oznaczeń parametrów terenowych

- Zaleca się pobieranie następujących próbek kontrolnych:

- próbki dublowane

- próbki zerowe „blank” terenowe

- próbki zerowe „blank” transportowe



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- próbki kontrolne:

- próbki dublowane

- pobierane losowo 

- duplikaty próbek normalnych

- służą do oceny precyzji oznaczeń



IDENTYFIKACJA PUNKTU WYNIKI POMIARÓW TERENOWYCH

Numer 
identyfikacyjny 

punktu

Numer punktu
[wg BAZY]

Miejscowość i/lub 
nazwa punktu 

monitoringowego

Numer próbki
dublowanej

Data pobrania próbki 
wody

Głębokość do 
zw.w. 

mppt/Qźródla 

[dm3/s]

Temp

[oC]

Odczyn

[pH]

PEW

[µS/cm]

Tlen rozp.

[mgO2/l]
Uwagi*

23 II/3276/1 Zielone Doły - 23.04.2020 2,41/3,28 9,6 7,42 404 0,10 -

63 II/2334/1 Czerwona Buda - 14.05.2020 1,51/1,87 11,1 7,52 461 0,05 -

84 II/8901/1 Mieloszów - 22.04.2020 2,33/3,6 10,5 6,24 169 0,06 -

139 II/7990996/1 Kosewko - 22.04.2020 0,58/3,6 11,0 6,71 325 0,05 -

349 - Stara Karczma - 06.05.2020 7,15/5,4 13,6 7,19 529 0,21 -

378 II/47867/1 Lipówka - 15.04.2020 1,56/2,8 9,10 7,90 540 0,00 -

378 II/47867/1 Lipówka 30002 15.04.2020 1,56/2,8 9,20 7,85 536 0,00 -

ANALIZA WYNKIÓW POMIARÓW TERENOWYCH PRÓBEK KONTROLNYCH (PRÓBEK DUBLOWANYCH)

KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- terenowe pomiary kontrolne dublowane



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- próbki kontrolne:

- próbki zerowe „blank” terenowe

- pobierane tym samym sprzętem

co próbki podstawowe

- medium – woda dejonizowana

- ta sama obróbka i transport  

jak próbka podstawowa



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- próbki kontrolne:

- próbki zerowe „blank” transportowe

- medium – woda dejonizowana

- próbki napełnione w laboratorium

- ta sama obróbka i transport  

jak próbka podstawowa



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- próbki kontrolne:

- próbki zerowe terenowe i transportowe

Służą do wyznaczenia praktycznej granicy oznaczalności (LQ) 
Do obliczeń, dla wartości oznaczeń poniżej granicy oznaczalności (<LOQ), zastępuje się wartościami 

równymi połowie granicy oznaczalności (<LOQ = ½LOQ). 



KONTROLA JAKOŚCI DANYCH CHEMICZNYCH

TERENOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

- próbki kontrolne podział



OCENA JAKOŚCI OPRÓBOWAŃ

- Wykorzystanie bilansu jonowego

- w bilansie jonowym wody zaleca się wykorzzystywać składniki główne i 
drugorzędne: HCO3–, CO32–, Cl–, SO42–, NO3–, NO2–, K+, Na+, Mg2+, 
Ca2+, NH4+, Fe2+ (Witczak, Adamczyk, 1995). 

- wartości oznaczeń poniżej granicy oznaczalności zastępuje się wartością równą 
zero (<LOQ = 0)

Rozkład błędu analizy w oparciu o  bilans jonowy wody



OCENA JAKOŚCI OPRÓBOWANIA

- analiza próbek zerowych – praktyczna granica oznaczalności (LQ)

- praktyczne granice oznaczalności dla poszczególnych wskaźników, oblicza się 
na postawie wyników wartości pomiarów i stężeń oznaczanych w próbkach 
zerowych (terenowe + transportowe)

praktyczne granice oznaczalności (LQ), obliczone w oparciu o wzór: 

LQ  =   x�zer  +   6σzer 

 gdzie: 

   x�zer  – wartość średnia oznaczeń 

   σzer  – wartość odchylenia standardowego 



OCENA JAKOŚCI OPRÓBOWANIA

- analiza próbek zerowych – praktyczna granica oznaczalności (LQ)

- zaleca  się sporządzanie wykresów kart kontrolnych pojedynczych pomiarów, 
(dla wskaźników dla których wszystkie wartości oznaczeń są mniejsze od 
granicy oznaczalności nie opracowuje się wykresów kart kontrolnych)

na podstawie analizy kart kontrolnych, identyfikuje się wyniki obarczone błędami grubymi (sygnały punktowe położone 
poza granicami kontrolnymi) następnie wyłącza się je z dalszych obserwacji



OCENA JAKOŚCI OPRÓBOWANIA

- zaleca się aby, otrzymane wyniki praktycznych granic oznaczalności (LQ), porównać 
z granicami oznaczalności analiz (LOQ) deklarowanymi przez laboratorium, a także z 
maksymalnymi dopuszczalnymi stężeniami określonymi w stosownych 
rozporządzeniach

OCENA JAKO ŚCI OPRÓBOWAŃ POPRZEZ ANALIZĘ WYNIKÓW PRÓBEK 
PODSTAWOWAYCH I KONTROLNYCH, POWINNA ODBYWA Ć SIĘ NA BIEŻĄCO 
BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, TAK ABY MO ŻLIWE BYŁO WYCHWYCENIE BŁ ĘDÓW 

GRUBYCH W TRAKCIE TRWANIA OPRÓBOWANIA (SERII MONITO RINGU)



Pobieranie próbek wód podziemnych – realizacja monitoringu, zapewnienie ważności i
reprezentatywności opróbowania:

ASPEKTY KONTROLI JAKOSCI W ODNIESIENIU DO 
STOSOWANEJ METODYKI OPRÓBOWANIA



Pobieranie próbek wód podziemnych – realizacja monitoringu, zapewnienie ważności i
reprezentatywności opróbowania:

- najwłaściwsza metoda opróbowania powinna zapewnić:

- możliwie jak najwyższe stężenia analitu
- wysoką powtarzalność i odtwarzalności metody
- wysoką precyzję
- wysoki stopień zgodności
- niski stopień występowania błędów przypadkowych/grubych

ASPEKTY KONTROLI JAKOSCI W ODNIESIENIU DO 
STOSOWANEJ METODYKI OPRÓBOWANIA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

michal.wyszomierski@pgi.gov.pl


