
Projekt z dnia 19.01.2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia  ……………………… 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 i 677) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) w § 4:

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;

2) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „przed wydaniem oceny” zastępuje się wyrazami „w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy ocena”;

3) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ocena, o której mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy jest dokonywana 

do dnia 31 marca kolejnego roku.”.

§ 2 . 1. Ocena, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia zmienianego w § 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotycząca roku 2020:

1) może być wydana z pominięciem analizy wyników badań wody na pływalni wykonanych 

przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli takie badanie przed 

wydaniem tej oceny nie zostało wykonane.

2) jest wydawana do dnia 30 czerwca 2021 r. 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
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§ 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Damian Jakubik

Dyrektor

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie praktyki stosowanej przy 

sporządzaniu rocznych ocen jakości wody na pływalniach, o których mowa w § 4 ww. 

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

powinna odpowiadać woda na pływalniach. Dotychczas pojęcie „roczna ocena” było 

rozumiane na dwa sposoby jako rok kalendarzowy albo jako okres kolejnych 12 miesięcy. 

Zasadnym jest wprowadzenie okresu oceny rozumianego jako rok kalendarzowy, co pozwoli 

na uzyskiwanie materiałów niezbędnych do dokonywania jednolitej oceny i analiz jakości 

wody na pływalniach w skali całego kraju.

Jednocześnie z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu 

pływalni i obciążenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dodatkowymi obowiązkami 

wynikającymi z działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii proponuje 

się, aby roczna ocena dotycząca roku 2020 mogła zostać oparta na analizie danych, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3 ww. rozporządzenia, a wykorzystanie wyników badań wody na 

pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do tej analizy 

byłoby obligatoryjne tylko wówczas, gdy badanie takie zostało w roku 2020 wykonane. 

Jednocześnie, z uwagi na konieczność realizacji obecnie innych zadań przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną, proponuje się, aby terminem końcowym realizacji ww. zadania w zakresie 

dotyczącym roku 2020 był dzień 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Projekt nie dotyczy praw  i obowiązków obywateli i przedsiębiorców, a jego celem jest m.in. 

zoptymalizowanie działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co jest szczególnie 

istotne w okresie obowiązywania stanu epidemii. Z tych względów proponuje się, aby 

rozporządzenie wchodziło w życie z dniem  następującym po dniu ogłoszenia.
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Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. poz. 597).

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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