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Naturalne wody mineralne i wody stołowe 

 

Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu  
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Naturalne 
wody 
mineralne i 
wody stołowe 
 

Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 
dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie 
naturalnych wód 
mineralnych, wód 
źródlanych i wód 
stołowych (Dz. U. z 
2011 r. poz. 466). 

http://isap.sejm
.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?i
d=WDU2011085
0466 
 

1) szczegółowe 
wymagania, 
jakie 
powinny 
spełniać 
naturalne 
wody 
mineralne, 
wody 
źródlane i 
wody 
stołowe, w 
tym 
wymagania 
mikrobiolo-
giczne, 
maksymalne 
dopuszczalne 
poziomy 
naturalnych 
składników 
mineralnych 
tych wód, 
warunki 

Przepisy krajowe 
(techniczne) dotyczą 
wymagań dla wód 
stołowych, które 
znajdują się w 
rozdziale 4 i określają 
wymagania 
mikrobiologiczne dla 
wód stołowych, ich 
składu, w tym 
zawartości składników  
mineralnych oraz 
dopuszczalnego 
poziomu składników 
chemicznych, których 
przekroczenie może 
stanowić 
ryzyko dla zdrowia 
publicznego. Rozdział 
4 zawiera również 
wymagania dotyczące 
oznakowania wód 
stołowych. 
Przepis krajowy 

Produkt nie 
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 
na 
podstawie 
przepisów 
krajowych. 
Zgodnie z 
przepisami 
unijnymi 
wody muszą 
być uznane 
jako 
naturalne 
wody 
mineralne. 
Uznania 
wody w 
drodze 
decyzji 
dokonuje w 
Polsce 

Podmioty 
zajmujące się 
produkcją i 
obrotem 
naturalnych wód 
mineralnych i wód 
stołowych są 
nadzorowane 
przez organy 
Państwowej 
Inspekcji 
Sanitarnej (PIS) 
szczebla 
powiatowego 
(państwowy 
powiatowy 
inspektor 
sanitarny) Wykaz 
siedzib organów 
PIS  Stacje 
sanitarno-
epidemiologiczne: 
https://www.gov.p
l/web/gis/stacje-

Wykaz siedzib 
organów PIS - 
stacji sanitarno-
epidemiologicznyc
h: 
https://www.gov.p
l/web/gis/stacje-
sanitarno-
epidemiologiczne 
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https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne
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poddawania 
tych wód 
procesom 
usuwania 
składników 
lub nasycania 
dwutlenkiem 
węgla 

2) wzorcowy 
zakres 
badań, 
sposób 
przeprowadz
ania oceny i 
kwalifikacji 
rodzajowej 
wód, o 
których 
mowa w pkt 
1 

3) szczególne 
wymagania 
dotyczące 
oznakowania
prezentacji i 
reklamy wód, 
o których 
mowa w pkt 
1 

4) szczegółowe 
wymagania 
higieniczne 
dotyczące 
wydobywani
a, transportu 

(techniczny) dla 
naturalnych wód 
mineralnych jest 
zawarty W załączniku 
5 do rozporządzenia 
w pkt 13 tabeli i 
określa wymagania 
dotyczące kryteriów 
klasyfikacji 
chemicznej 
stosowane w 
znakowaniu 
naturalnych 
wód mineralnych 
odpowiednich dla 
przygotowania 
żywności dla 
niemowląt. 

Główny 
Inspektor 
Sanitarny na 
wniosek 
firmy.  
Do wniosku 
o uznanie 
wody należy 
dołączyć 
ocenę i 
kwalifikację 
rodzajową 
wody, którą 
w Polsce 
wydaje 
Narodowy 
Instytut 
Zdrowia 
Publicznego 
– Państwowy 
Zakład 
Higieny 
www.pzh.go
v.pl. 
Podmiot 
wprowadzają
cy do obrotu 
wodę 
źródlaną 
musi również 
uzyskać 
ocenę i 
klasyfikację 
rodzajową 
dla tej wody. 

sanitarno-
epidemiologiczne 
 

https://www.biznes.gov.pl/produkty
http://www.pzh.gov.pl/
http://www.pzh.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne
https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne
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i rozlewu 
wód, o 
których 
mowa w pkt 
1. 

W przypadku 
wód 
źródlanych 
nie 
obowiązuje 
uznanie. 
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