
Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie przestrzegania procedur postępowania po 

wykryciu bakterii Legionella na publicznych basenach. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w gminie Kosakowo w woj. pomorskim przy Gimnazjum, w którego murach uczą się również dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Pogórzu (Klasy IV – VI), funkcjonuje jako oddzielny podmiot Centrum Sportowe Kosakowo, w ramach 

którego działa ogólnodostępna pływalnia. 

        W dniu 11 października 2016 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku na terenie basenu 

znajdującego się w Centrum Sportowym w Kosakowie, przy ul. Żeromskiego 11 stwierdziła występowanie bakterii 

Legionella. Decyzją PSSE z dnia 12 października pływalnia powinna zostać zamknięta. Wg oświadczenia zarządcy 

pływalni - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. 

Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, informacja o zagrożeniu wpłynęła do nich w godzinach południowych 11 

października, a mimo tego basen działał i przyjmował klientów jeszcze 12 października do godziny 21:45. 

       Informacja o wykryciu bakterii Legionelli na pływalni została przekazana mieszkańcom dopiero 17 października br. 

Nie podano żadnych informacji o ewentualnym postępowaniu profilaktycznym ani o skutkach. 

       W związku z Decyzją o zamknięciu pływalni w gminie Kosakowo (woj. pomorskie) wydaną przez Powiatową Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku i nieścisłościami związanymi z terminem fizycznego zamknięcia oraz brakiem 

informacji publicznej dotyczącej profilaktyki i metodologii badań lekarskich proszę o odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1. Dlaczego nie zamknięto pływalni w dniu otrzymania informacji o występowaniu bakterii Legionelli? Według 

oświadczenia zarządcy pływalni informacja z PSSE wpłynęła w godzinach południowych 11 października, a decyzja o 

zamknięciu basenu w godzinach południowych 12 października. Mimo doręczenia decyzji nie została ona wykonana 

natychmiast i basen był czynny do godz. 21:45. Zamknięto go dopiero następnego dnia, tj. 13 października, 

 2. Jakie konsekwencje zostały, czy zostaną wyciągnięte w stosunku do osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły 

się do pojawienia się bakterii Legionelli? 

 3. Dlaczego informacja o zagrożeniu nie została podana do publicznej wiadomości? 

 4. Czy wystąpiło zagrożenie dla życia i zdrowia korzystających z pływalni, w szczególności dzieci – uczniów Szkoły 

Podstawowej w Pogórzu i Gimnazjum w Kosakowie? 

5. Czy ministerstwo posiada dane dotyczące badania pod kątem występowania bakterii Legionella w innych placówka 

oświatowych z pływalniami? Jeżeli tak, to co z tych danych wynika? 

 

Z poważaniem 

Malgorzata Zwiercan 

 


