
PROTOKOL ROCZNEJ OCENY WODY NA PLYWALNI ZA ROK 2016 

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny: 

§ 4 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia zdnia 9 listopada 2015 r. wsprawie wymagan 
Jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). 

2. Nazwa i adres ocenianej ptywaini: 

Podmiot odpowiedzialny: Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieci^cy im. §w. Ludwika w 
Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Krakow - obiekt basenowy w Matopolskim Centrum 
Rehabilitacji Dzieci „Solidarnosc" w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszow 

Liczba niecek: 1 

Nazwy niecek: basen rehabilitacyjny 

Liczba Jacuzzi: 1 

3. Przedmiot oceny: 

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy: 
1) parametrow jakosci wody; 
2) wynikow badan wody na ptywaini wykonanych przez zarz^dzaj^cego ptywaini^; 
3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badah wody przez zarzc[dzaj^cego ptywalniq^ 

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych; 
4) wynikow badah wody na ptywaini wykonywanych przez wtasciwego panstwowego 

inspektora sanitarnego. 
4. Zakres oceny od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

5. Ocena zostata przeprowadzona na podstawie: 

Cz^sciowej dokumentacji wytworzonej przez zarz^dzajsicego z okresu od 1 lipca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 

Ocena zostata przeprowadzona przez pracownika upowaznionego przez 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w osobie: 

Bartosz Sipczyhski - starszy asystent w Oddziale Higieny Komunainej. 

6. Ocena skontrolowanej dzialalnosci, ze wskazaniem ustaleh. 

1) analiza parametrow jakosci wody na ptywaini obejmowata dokumentacj? w zakresie: 

a) biez^cej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej dokonuj^cej 

Okres analizowanej proby Znak sprawy/ symbol 
dokumentacji 

Uwagi/ spostrzezenia 

18.10.2016 r. do 
24.10.2016 r.^ dla niecki 
rehabilitacyjnej 

Rejestr biez^cej obserwacji wody 
na ptywaini 

Bez uwag 

22.06.2017 r. do 
28.06.2017 r.̂  dla niecki 
rehabllitacyinej 

Rejestr biezqcej obserwacji wody 
na ptywaini 

Bez uwag 

b) odnotowanie przejrzystosci wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeh 
1 podjetych dziatah naprawczych, spostrzezeh maj^cych wptyw na 
zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych 
nieprawidtowosci 

' Dobor daty dla danej proby Jest dowolny 

^ Dobor daty dla danej proby jest dowolny 



Okres 
analizowanej 
dokumentacji 

Znak sprawy/ 
symbol 
dokumentacji 

Uwagi/spostrzezenia 

18.10.2016 r. do 
24.10.2016 r.̂  dla 
niecki 
rehabilitacyjnej 

Rejestr biez^cej 
obserwacji wody 
na ptywaini 

Brak uwag. Dziatania udokumentowane, prowadzone 
systematycznie (codziennie) z wyt^czeniem dni, w 
ktorych prowadzone s^ prace zwi^zane w wymiansi 
wody. W zakresie przejrzystosci wody w okresie od lipca 
2016 r. do czerwca 2017 r. nie odnotowano przypadkow 
stwierdzonych zanieczyszczeh wody 

c) daty i godziny wyt^czenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz 
daty i godziny poinformowania wlasciwego powiatowego inspektora sanitarnego. 

LP Przyczyna 
zanieczyszcz 

enia niecki 
basenowej 

Data i godzina wyteiczenia z 
uzytkowania niecki 

basenowej 

Data i godzina 
poinformowania 

wtasciwego inspektora 
sanitarnego 

Dowod 

1 Incydent 
katowy 

Nie 
stwierdzono 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 

2 Incydent 
wymiotny 

Nie 
stwierdzono 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 1 a) - c): 

W anaiizowanym okresie oceny rocznej w obiekcie Matopolskiego Centrum 
Rehabilitacji Dzieci „Solidarnosc" ul. Podlesie 173 w Radziszowie nie stwierdzono 
w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. incydentow kalowych oraz 
incydentow wymiotnych. 

2) Analiza wynikow badah wody na ptywaini ocenionych przez zarz^dc^ ptywaini 
obejmowata: 

a) weryfikacje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urz^dzeh oraz 
rejestrowania wynikow pomiaru jakosci wody na ptywaini. _ 

Okres 
analizowanej 
proby 

Znak sprawy/ 
symbol 
dokumentacji 

Uwagi/ spostrzezenia 

22.06.2017 r. do 
28.06.2017 r.'' 
dla niecki 
rehabilitacyjnej 

Zeszyt raportu 
ptywaini 

Nie rzadziej niz co 4 godziny dokonywany jest nadzor 
oraz rejestracja wynikow pomiaru jakosci wody w 
zakresie, pH wody, potencjatu redox, st^zenia chloru 
wolnego, temperatury, przejrzystosci. 

b) weryfikacje udokumentowanego badania parametru chloru zwi^zanego (nie 
rzadziej niz raz na dobf) . 

Okres 
analizowanej 
proby 

Znak sprawy/ 
symbol 
dokumentacji 

Uwagi/ spostrzezenia 

22.06.2017 r. do 
28.06.2017 r.̂  
dla niecki 
rehabilitacyjnej 

Zeszyt raportu 
ptywaini 

Przekroczenia w zawartosci chloru zwiqzanego 23.06 -
0,6 mg/l, 25.06 - 0,85 mg/l, 27.06 - 0,9 mg/l 

^ Dobor daty dla danej proby jest dowolny 

Dobor daty dla danej proby jest dowolny 

^ Dobor daty dla danej proby jest dowolny 
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c) awarie i przerwy eksploatacyjne 

Awaria Przyczyna 
awarii 

Przerwa 
eksploatacyjnej 

Przyczyna 
przerwy 
eksploatacyjnej 

Przeprowa 
dzono 
badania 

Przekazan 
o wyniki 
badah do 
PIS 

Przerwa 
technologiczna 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

Nie 
dotyczy 

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 2 a) - c ) : 

W anaiizowanym okresie nie odnotowano awarii i przerw technologicznych. 
Zarz^dzajcLcy ptywaini^ dokumentuje nadzor pracy urzsidzeh oraz prowadzi rejestr 
wynikow pomiaru jakosci wody na ptywaini zgodnie z wytycznymi do rozporz^dzenia. 

3) zakres i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzc^dzaj^cego ptywaini^ oraz 
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz. 

a) Harmonogram badania jakosci wody na obiekcie zostat uzgodniony przez 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu 30 czerwca 
2017 r., znak: HK-072-1-42/2017 

b) Badania dokonywane przez zarz^dc? ptywaini dokonywane ssi przez akredytowane 
laboratohum: 

- brak wykonywanych badah 

c) Analiza dokumentacji (wynikow badah) wskazanych w harmonogramie 

Okres 
analizowanej 
proby 

Znak sprawy/ symbol dokumentacji Uwagi/ spostrzezenia 

-

Brak wynikow badah za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 2 a) - c ) : 

4) Wynikow badah wody na plywalniach wykonywanych przez wlasciwego pahstwowego 
inspektora sanitarnego. 

8 lutego 2017 r. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie pobrat proby 
wody w kierunku parametrow wskazanych w rozporz^dzeniu. 
Na podstawie sprawozdah z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych prob wody na 
ptywaini pobranej w ww. miejscach i punktach, maj^c na uwadze wymogi okreslone 
w zal^czniku nr 1 i 2 do rozporz^dzenia stwierdzono ponadnormatywne przekroczenie 
w zakresie parametrow mikrobiologicznych (ogolna liczba mikroorganizmow w temp. 
36°C±2° po 48 h w 1 ml wody, liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa) 
(LW/376/NS/2017). 

LP przekroczenia Miejsce Wynik Wymaganie 
8 parametr mikrobiologiczny -

ogolna liczba 
mikroorganizmow w temp. 
36°C±2° po 48 h w 1 ml wody 

Woda w Jacuzzi Powyzej 300 
jtk/1 ml wody 

0 jtk/1 ml wody 

liczba bakterii Pseudomonas 
aeruginosa 

Woda w Jacuzzi Powyzej 100 
itk/100ml 

0 jtk/100ml 
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W zwi^zku z przekroczeniami parametrow mikrobiologicznych wszcz^to post^powanie 
administracyjne, wydano zaiecenia oraz natozono decyzje ptatniczs^ na podmiot 
odpowiedzialny za jakosc wody w ocenianym obiekcie. Zarz^dca basenu podj^t dziatania 
naprawcze oraz przedstawil Pahstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w 
Krakowie powtorne wyniki badah. 

1) Liczba i zakres decyzji wydanych przez wtasciwego inspektora sanitarnego 
w anaiizowanym okresie: 

LP Znak decyzji, data Zakres decyzji Uwagi 
1 1225/03/17 z dnia 10 

marca 2017 r. 
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
parametrow parametrow mikrobiologicznych 
(ogolna liczba mikroorganizmow w temp. 36°C±2° 
po 48 h w 1 ml wody, liczba bakterii 
Pseudomonas aemginosa) 

7. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza si?, ze: 

1) woda w obiekcie basenowym w Matopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarnosc", 

ul. Podlesie 173 w Radziszowie, odpowiada wymaganiom Rozporz^dzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Jai<im powinna odpowiadac woda 

na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) z nieprawidtowosciami. 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidtowosci. 

Ocena przeprowadzona zostata w oparciu o prowadzone przez zarz^dc? ptywaini 
dokumentacji za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. , ktor^poddano weryfikacji 
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie 
ul. Makuszyhskiego 9. 

Przeprowadzona roczna ocena wykazata uchybienie i nieprawidtowosc w obszarze: 

1) brak przeprowadzonych badah wskazanych w uzgodnionym harmonogramie badah wody 

CO stanowi naruszenie § 3 ust.1 pkt. 3) rozporzc[dzenia Ministra Zdrowia zdnia 

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagah jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach 

(Dz. U. Z2015 r. poz. 2016); 
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