
Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej 
"Przemysł Rozlewniczy" w sprawie akcji popularyzacji 

picia wody z kranu.

W związku z dyskusją wokół akcji promującej picie przez dzieci wody kranowej zamiast innych 
napojów Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” podkreśla, że:

1. Porównywanie wody butelkowanej ( naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody 
stołowej) i wody kranowej nie jest zasadne gdyż:

a. Wody butelkowane, czyli naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe, 
różnią się od wody kranowej pochodzeniem, przeznaczeniem, sposobem 
przygotowania przed udostępnieniem oraz wymaganiami mikrobiologicznymi 
i fizykochemicznym;

b. Wymagania jakościowe są dla nich określone w odrębnych przepisach, dlatego 
limity stężeń substancji niepożądanych oraz kryteria mikrobiologiczne dla wód 
butelkowanych (zarówno mineralnych,  źródlanych jak i  stołowych)  są bardziej  
rygorystyczne niż dla wody kranowej. Tak więc, wody butelkowane to produkty 
o „jakości nie tylko bezpiecznej, ale również bardziej korzystnej dla zdrowia”, 
co podkreśla w swoim stanowisku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny;

c. Woda butelkowana daje konsumentowi możliwość picia pierwotnie czystej wody 
pod względem chemicznym i mikrobiologicznym – o zachowanym naturalnym  
składzie mineralnym; nie wymaga uzdatniania a wręcz nie może być poddawana  
procesom, jakim musi zostać poddana woda kranowa, aby uniknąć jej 
zanieczyszczenia w sieci wodociągowej;

d. Standardy technologiczne stosowane w przypadku wód butelkowanych, są 
bardziej rygorystyczne, niż te dla wód kranowych.

2. Różnorodność oferowanych na rynku  wód butelkowanych – mineralnych, źródlanych i 
stołowych – daje konsumentowi możliwość wyboru w zależności od preferencji i potrzeb 
spośród wysoko,  średnio i  nisko zmineralizowanych,  gazowanych i  niegazowanych oraz 
tych  o  specyficznych  właściwościach  mających  znaczenie  fizjologiczne  dla  człowieka.

3. Napoje dopuszczone do obrotu na terenie kraju z definicji  są produktami bezpiecznymi 
dla zdrowia, a przyczyną chorób dietozależnych, w tym nadwagi i otyłości, są niezgodne 
z zasadami zbilansowanej diety nawyki żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej, a 
nie napoje czy też ich składniki.

Z uwagi na powyższe KIG PR nie zgadza się na wykorzystywanie działań promujących spożycie 
wody stwierdzeń, które nie znajdują swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości, w szczególności 
zaś przyrównywania jakości wody kranowej do jakości wody butelkowanej. KIG PR popiera ideę 
promowania zdrowych nawyków żywieniowych – członkowie KIG PR od lat realizują tego typu 
inicjatywy, jednak powinny się one opierać na obiektywnych i rzetelnych informacjach.

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu KIG”PR” w dniu 16 stycznia 2014 r.




