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Zespół Szkól w Tułowicach 

ul. Zamkowa 1 

49-130 Tułowice

Roczna ocena jakości wody (od 26.08.2019 r. do 21.09.2020 r.) 

na pływalni krytej przy Zespole Szkół w Tułowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 

4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), dokonując rocznej 

oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzona na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia tj. 

wodociągu publicznego Tułowice i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Pływalnia wyposażona jest w jedną nieckę basenową oraz sześć natrysków, z których 

dokonano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

3. Przed wydaniem rocznej oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Opolu w dniu 21.09.2020 r. pobrał próbki wody z niecki oraz natrysków. 

Próbki wody przebadano pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Na 

podstawie sprawozdań 860-864/W/N/OL/20 z przeprowadzonych badań 

laboratoryjnych, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
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2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2016) stwierdzono:

• w niecce przekroczenie w zakresie potencjału redox

4. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego 

pływalnią w wyniku:

• prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody

• wyników pomiarów codziennych w zakresie pH, potencjału redoks, 

temperatury i chloru wolnego. Pomiary były wykonywane rzadziej niż co 4 

godziny oraz nie badano stężenia chloru związanego, co jest niezgodne z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2016)
5. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego.

• zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w spławie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2016)
• w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum /akredytacji, tj. 

Laboratorium Jars S.A. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

• zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 

Opolu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogących mieć 

wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni - po przerwie 

eksploatacyjnej lub awarii

• zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i 2 do 

rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie, jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Zakres badań 

wykonywanych w laboratorium obejmował:

— ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, chlor wolny, chlor związany, mętność, pH, 

potencjał redoks, utlenialność 

Jakość wody na pływalni krytej (w tym doprowadzonej na pływalnię z wodociągu) przy 

Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1, 49-130 Tułowice w ocenianym okresie 

spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2



do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu mając na uwadze powyższą analizę 

stwierdza, że Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zanikowa 1, 49-130 Tułowice prowadził ocenę 

jakości wody na pływalni zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Jednak zgodnie 

z § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) 

niezbędne jest wprowadzenie do rejestru pomiarów codziennych badania zawartości chloru 

związanego w wodzie. Należy również zwiększyć częstotliwość pomiarów codziennych tak, 

aby były one zgodne z w/w rozporządzeniem.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w 

komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie 

internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości 

wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Opolu.

1. a/a


