
Pytania z PSSE w zakresie nadzoru nad pływalniami: 

 

1. W jaki sposób reagować na regularne przekroczenia parametrów fizykochemicznych przy 

prawidłowej mikrobiologii? 

2. W jaki sposób reagować na powracające przekroczenia chloru wolnego, jaki poziom jest 

niebezpieczny dla użytkowników? 

3. W jaki sposób reagować przy za niskim poziomie chloru wolnego, a dobrej mikrobiologii? 

4. W jaki sposób utrzymać prawidłowy poziom chloroformu i jak postępować przy 

znacznym  przekroczeniu chloroformu? 

5. Utrzymywanie wysokiego potencjału redox przy niskim chlorze związanym? 

6. Aspekty BHP przy pobieraniu próbek wody? 

7. Jak powinien wyglądać komunikat? Informacje mają być w odniesieniu do oceny rocznej, 

a w przypadku zmian jakości wody ma być zaktualizowany – czy zmiany dotyczą tylko 

mikrobiologii czy też fizykochemii? 

8. Administrator jest zobowiązany do prowadzenia kontroli zgodnie z ustalonym z PIS 

harmonogramem, co jeśli nie wywiązuje się z założonej częstotliwości?  

9. Jaka powinna być ilość (zagęszczenie) pobieranych prób z danego punktu, w zależności od 

wielkości niecki basenowej ? 

10. Co zrobić jak jest chlor wolny w normie, związanego jest za dużo, brak THM? 

11. Jak interpretować wyniki badania utlenialności? Czy właściciele basenów działających na 

własnym ujęciu wody powinni badać dodatkowo w wodzie pitnej utlenialność? Co w 

przypadku znacznego przekroczenia utlenialności >10? 

12. Czy potencjał redox >900 jest traktowany jako prawidłowy? 

13. Jak postępować gdy woda w niecce ma prawidłowe parametry, a w wodzie w cyrkulacji 

przekroczone są parametry mikrobiologiczne? 

14. Dlaczego niektóre laboratoria podają badanie potencjału redox względem dwóch elektrod? 

15. Czy uznajemy, czy wiarygodne są wyniki pomiarów jakości wody (redox, chlor wolny, 

związany, pH) wykonywanych przez zarządzających  przy pomocy posiadanych urządzeń 

ogólnodostępnych typu chlor test itp. 

16.  Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni 

z 9 listopada 2015 r. mówi, aby max wartość oznaczania azotanów i utlenialności ( Dodatek B, 

str. 6) podawać jako „ różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce 

basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni”. Czy właściwe jest, gdy 

postępujemy w taki sposób, ze klient dodatkowo dostarcza do laboratorium (wraz  z wodą 

basenową) wodę doprowadzoną do pływalni. Stąd wyliczamy różnicę i podajemy wyniki 

azotanów i utlenialności jako różnicę. 

Czy można wziąć wynik wody doprowadzonej do pływalni np.: z przed kilku miesięcy? Czy 

nie stoi to w sprzeczności z zapisem w Rozporządzeniu „zawartością w wodzie doprowadzanej 

do pływalni”? 

17. Czy można podać  wynik oznaczania azotanów i utlenialności w wodzie basenowej, a 

klient sam sobie wyliczy różnicę? 

 


