
 

              

 

  
 

                                                    Komunikat z dnia  07. 06. 2022 roku   

o jakości wody na pływalni OSR KURDWNÓW NOWY 

30-611 Kraków, ul. M.B. Wysłouchów 34a,  

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu OSR "Kurdwanów Nowy" 

  1. Niecka sportowa - obieg I 

 2. Niecka rekreacyjna - obieg II 

 3. Dwa jacuzzi - obieg III 

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:  

Niecka sportowa Niecka rekreacyjna Jacuzzi 1 Jacuzzi 2 
- woda spełnia 

wymagania  
Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie 
wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda na 
pływalni, 

- woda spełnia 
wymagania  

Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie 

wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na 

pływalni, 

- woda spełnia 
wymagania  

Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie 

wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na 

pływalni, 

- woda spełnia 
wymagania  

Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie 

wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na 

pływalni, 
      

System cyrkulacji  
– obieg basenu sportowego 

System cyrkulacji  
– obieg basenu rekreacyjnego 

System cyrkulacji  
– obieg jacuzzi 

- woda nadaje się do 
kąpieli i rekreacji  

Trwają działania naprawcze.  
Wyznaczono termin badań 

laboratoryjnych. 

- woda spełnia 
wymagania  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na 
pływalni, 

- woda nadaje się do 
kąpieli i rekreacji  

Przeprowadzono działania 
naprawcze.  

Wykonano badania manualne. 
Zlecono badania laboratoryjne. 

 
Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez: 

 
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:  

Woda na pływalni Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”  
ul. Wysłouchów 34a, Kraków odpowiada wymaganiom  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań  
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016) 

 

 

 



 

              

 

Podstawowe zalecenia dla osób korzystających z pływalni 

 

Czy wiesz, że... 

 głównym źródłem zakażenia wody w basenach jest człowiek 

Ponieważ ..... 

skóra ludzka oraz błona śluzowa zawiera skolonizowane 

bakterie oraz jest źródłem substancji organicznych będących 

pożywką dla ich rozwoju. 

Zatem ..... 

* myj się mydłem przed oraz po kąpieli, myj się, jeżeli   

korzystasz z sanitariatów w trakcie pobytu na basenie, 

                         * utrzymuj kostium kąpielowy w należytej czystości, 

    * przestrzegaj strefy sanitarnej  nie wchodź na teren strefy - 

w obuwiu zewnętrznym, 

                         * używaj czepka kąpielowego, 

                        * przestrzegaj regulaminu basenu. 

 

 

Swoim odpowiedzialnym zachowaniem uchronisz siebie  
i innych przed przykrymi następstwami wynikającymi 

 z zaniedbania podstawowych zasad higieny. 

 

 


