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tyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi zaw arte są w Dyrektywie
80/788/EEC [1]. Propozycje zm ian wartości stężeń norm owanych substancji podano w
Proposal for a Council D irective 95/С 131/03 [13]. K raje członkowskie E U mają
obow iązek dostosow ania wewnętrznych przepisów krajowych do zaleceń powyższej
dyrektywy w ciągu 2 lat, a na popraw ienie jakości wody przez w drożenie nowych
technologii jej uzdatniania m ają 5 lat.
W Polsce w artości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji (N D S) podane w
rozporządzeniu M Z iO S z 1990 r. [17] są zgodne z w artościam i określonym i w dyrek
tywie 80/778/EEC [1] i zaleceniach W H O z 1984 r. [5]. W ustaleniach krajowych
czasam i pojaw iają się rozbieżności w artości normatywnych niektórych substancji, co
jest spow odow ane względami gospodarczym i lub regionalną specyfiką zanieczyszczeń,
a nie w zględami zdrowotnym i.
Norm atywy jakości wody ustala się po to, aby m ogła być ona bezpiecznie spożywana
przez wszystkie grupy ludności. W szystkie substancje przekraczające dopuszczalne
zawartości m ogą pow odow ać ujem ne skutki dla zdrowia. Przy opracowywaniu norm aty
wów m ożna się opierać wyłącznie na aktualnie dostępnych danych. P o nadto należy
brać pod uwagę, że w każdej populacji występuje pew na grupa osób szczególnie
wrażliwych lub chorych, dla których n iektóre substancje w ystępujące w w odzie, w
stężeniach uznanych za dopuszczalne, m ogą się okazać szkodliwe.
Szereg substancji m oże pow odow ać ujem ne skutki dla zdrowia dopiero po
długotrw ałym używaniu wody, dlatego też substancje toksyczne m ające właściwości
kum ulacyjne w organizm ie oraz związki o działaniu m utagennym lub rakotwórczym
wymagają szczególnej uwagi przy ustalaniu NDS. W iele spośród substancji nieor
ganicznych występujących w w odzie jest niezbędne dla organizm u człowieka, natom iast
żadna z substancji organicznych, dla których określono dopuszczalne stężenia nie
wykazuje takich właściwości. Istnieje niewielkie praw dopodobieństw o, z wyjątkiem
awarii, aby jakaś pojedyncza substancja obecna w w odzie m ogła wywołać ostre zatrucie.
W takich sytuacjach w większości przypadków następuje także pogorszenie cech or
ganoleptycznych wody, co odstręcza konsum enta przed jej spożyciem i chroni przed
ew entualnym zatruciem .
W przypadku kiedy zaistnieje zagrożenie zdrow otne jakąkolw iek substancją obecną
w wodzie, k tó ra nie jest uw zględniona w krajowych norm atywach, podczas postępow a
nia decyzyjnego korzysta się z wymagań określonych w dokum entach europejskich lub
światowych. Gdyby i tam dany związek nie był uwzględniony wówczas pow ołuje się
kom isję ekspertów , która w oparciu o aktualnie dostępną w iedzę toksykologiczną,
ekologiczną i sanitarn ą podejm uje każdorazow o wiążące decyzje dotyczące zarówno
dopuszczalnego poziom u zanieczyszczenia w wodzie, jak również sposobu postępow a
nia przy likwidacji zaistniałego zagrożenia.
A ktualnie w arunki jakim pow inna odpow iadać w oda do picia i na potrzeby gospo
darcze, określone są w rozporządzeniu M inistra Z drow ia i O pieki Społecznej z dnia 4
m aja 1990 r. D z.U . N r 35 poz. 205 [17]. Z godnie z tym rozporządzeniem w oda nie
pow inna zaw ierać substancji szkodliwych dla zdrowia, lub wskazujących na jej
zanieczyszczenie, ani składników wpływających ujem nie na jej smak, zapach lub barwę
albo pow odujących m ętność wody. Ponieważ praktycznie każda w oda zaw iera pewną
ilość substancji niepożądanych, w załączniku nr 1 do rozporządzenia M ZiO S określono
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najwyższe dopuszczalne w artości cech fizycznych wody oraz dopuszczalne stężenia
substancji chemicznych. Łącznie określono 51 wskaźników. W załączniku n r 2 po d an e
są wymagania m ikrobiologiczne jakim pow inna odpow iadać w oda do picia i na potrzeby
gospodarcze. R ozporządzenie to dotyczy wody do picia i na potrzeby gospodarstw
domowych, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze,
farmaceutyczne i lód oraz na potrzeby zakładów kąpielowych i pływalni.
Obecnie załączniki 1 i 2 do rozporządzenia M Z iO S są nowelizowane. Projekt
zawiera wym agania m ikrobiologiczne (załącznik 2) i limity dla 91 wskaźników
(załącznik 1). Załącznik 1 zawiera NDS dla substancji nieorganicznych (35), o r
ganicznych (35) i pestycydów ( 13 ) a także wartości dla wskaźników organoleptycznych
(6) i poziom u izotopów prom ieniotw órczych (2). Propozycje zm ian do rozporządzenia
na tle wymagań zawartych w dyrektywach europejskich i kryteriach zdrow otnych W H O
przedstawiono w tabeli I.
T a b e l a I.

Warunki jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do konsumpcji dla
ludzi wg normatywów krajowych, dyrektyw europejskich i kryteriów zdrowot
nych WHO
Conditions which should meet water intended for human consumption accordi
ng to Polish regulations, European Directives and WHO health criteria
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Nr 2

Mr ?.
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Nr 2

Objaśnienia:
(P) - tymczasowe wartości dla substancji, gdy dane dotyczące efektów zdrowotnych istnieją
w ograniczonym zakresie lub gdy współczynnik bezpieczeństwa przy określaniu tolero
wanego dziennego pobrania (tolerable daily intake - TDI) jest większy od 1000.
(B) - brak wystarczających danych dla określania wartości opartej na kryteriach zdrowotnych.
(U) - stężenie substancji na poziomie lub poniżej poziomu wpływające na wygląd, smak lub
zapach wody, ustalone na podstawie kryteriów zdrowotnych.
a)
- substancje, których obecność w wodzie do picia może wpływać na jej wygląd, smak lub
zapach.
b)
- substancje podejrzane o działanie rakotwórcze.
c)
- brak możliwości zaproponowania wartości opartych na kryteriach zdrowotnych.
d) pestycydy i produkty pokrewne, dla każdego związku nie więcej - 0,1 (ig/l, łącznie nie więcej
niż 0,5 (ig/l.
e) wartość odnosząca się do poszczególnych pestycydów - 0,1 |ig/l.
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Analizując dane przedstaw ione w tabeli I m ożna stwierdzić, że w porów naniu z
wartościami wskaźników podanym i w zaleceniach W H O z 1984 r. [5] i NDS zawartymi
w rozporządzeniu M Z iO S z 1990 r. [17] oraz dyrektywą 80/778/EEC [1], gdzie
rozbieżności między norm atywnym i wartościam i były nieznaczne, obecnie w ystępują
duże różnice w norm atyw ach krajowych, światowych i europejskich.
Ponieważ polskie i europejskie normatywy są obecnie w trakcie tw orzenia, jest
możliwość w prow adzenia korekty w ewentualnych ustaleniach NDS, w porów naniu z
decyzjami podjętym i przez W H O w 1993 r. Z e względu na dążenie do ujednolicenia
przepisów z E U należy podkreślić, że krajowe propozycje norm atyw ne są obszerniejsze
o wymagania dla 24 wskaźników organicznych oraz podają szczegółowe w ym agania dla
pestycydów. P rojekt dyrektywy podaje, że stężenia oznaczanych w wodzie poszczegól
nych pestycydów nie m ogą przekraczać 0,1 p.g/1, ze w skazaniem wyłącznie na grupy
pestycydów, a nie na k o nkretne związki. W polskich norm atyw ach uw zględniono środki
ochrony roślin dopuszczone do stosow ania w naszym kraju, oraz ich dopuszczalne
pozostałości w płodach rolnych, a także wartości stężeń określone pod względem
kryteriów zdrow otnych, ustalonych przez ek sp ertó w W H O . Stanow i to o w iele
lepsze rozw iązanie niż w skazanie na konieczność k o n troli różnego rodzaju pestycy
dów i ok reślen ie dopuszczalnego stężen ia przy ozn aczaniu poszczególnych su b 
stancji na pozio m ie 0,1 (ig/1, bez uw zględniania toksykologicznych w łaściw ości tych
związków.
W krajowych ustaleniach N D S dla 9 wskaźników podano łagodniejsze w artości niż
w normatywach europejskich. Są to: azotyny (1,0/0,1 mg/ml), brom iany (0,025/0,010
mg/l), cyjanki (0,07/0,05 mg/l), ołów (0,02/0,01 mg/l), żelazo(0,3/0,2 mg/l) akryloam id
(0,5/0,25 (ig/l), benzen (5,0/1,0 ц/l) , benzo(a)piren (B aP) (0,020/0,010 |ig/l) i chlorek
winylu (2,0/0,5 (ig/1), n atom iast wartości normatywów krajowych były równe w artościom
zalecanym przez W H O lub też od nich niższe w przypadku chlorku winylu (2,0/5,0
Hg/1), benzenu (5,0/10,0 ng/1), a szczególnie BaP (0,020/0,700 p.g/1) i azotynów (1,0/3,0
mg/l). W ydaje się zasadne obniżenie w polskich norm atywach dopuszczalnego stężenia
dla związków ołowiu do 0,01 mg/l zgodnie z wymogami europejskim i i światowymi.
W krajowych norm atyw ach określono ostrzejsze kryteria dopuszczeniow e dla pięciu
substancji. Są to chloroform (30/40 (ig/l), brom odichlorom etan (10/15 (ig/l), siarczany
(200/250 mg/l), m iedź (1,0/2,0 mg/l) i kadm (0,003/0,005 mg/l). W przypadku siarczanów
(200/250 mg/l), brom odichlorom etanu (10/60 (ig/l) i chloroform u (30/200 (ig/l) są to
również wartości niższe niż zalecane przez ekspertów W H O .
Ze względu na to, że propozycje dopuszczalnych stężeń substancji zawartych w
wodzie do picia określone w projekcie nowelizowanej dyrektywy m ogą ulegać dalszym
zmianom, wydaje się przedw czesne dostosowywanie krajowych ustaleń do europejskich
normatywów zwłaszcza w przypadku tych wskaźników, dla których przyjęte w kraju
wartości są zgodne z w artościam i norm owanym i przez W H O .
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ACTUAL STANDARDS FOR DRINKING WATER QUALITY
Summary
Actual recommendations concerning drinking water quality are presented in WHO „Guide
lines for drinking water quality” published in 1992. Regulations which are obligatory in the
European Union countries are published in Directive 80/778/EEC. In 1995 a proposal of a new
Directive was elaborated. In Poland the regulations given in the disposition of MZiOS (Ministry
of Health and Social Welfare) - Dz.U. nr 18 poz. 72 of 1977 with later changes - Dz.U. nr 35
poz. 205 of 1990 are obligatory. At present this disposition is under revision: Comparison of
above mentioned regulations of EU and WHO with Polish regulations enables the following
conclusions:
— The highest permissible concentrations of individual constituents dissolved in water listed
in the Directive 80/778/EEC are in agreement with those given in the disposition of
MZiOS of 1990.
— Parametric values in the draft project of the new Directive are in good accordance with
those presented in the draft project of the disposition of MZiOS, except of the permissible
concentrations of nitrites, cyanides, iron, acryloamide and vinyl chloride, which are in
accordance with health criteria recomended by WHO. Only permissible lead concentration
is in Poland twice greater than proposed by the WHO guidelines for drinking water.
— In Polish regulation the highest permissible concentrations are defined for greater number
of substances including pesticides.
— In the author's opinion harmonization of the Polish regulations with the project of the
new EU Directive should be performed after the EU project comes into force.
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