Raport z badania:
Co Polacy wiedzą o wodzie?
Badanie przeprowadzone na zlecenie „Stowarzyszenia Wody Mineralne
i Źródlane – Stowarzyszenie Woda” w ramach kampanii „Woda z bliska”

Spis treści

kliknij aby przejść do konkretnego rozdziału

O kampanii „Woda z Bliska”

3

Wnioski z badania

4

Metodologia badania

5

Prezentacja wyników badania

6

Komentarz eksperta

11

Fakty i mity o wodzie

12

O stowarzyszeniu

15

Kampania „Woda z Bliska”
Celem kampanii „Woda z bliska” organizowanej przez Stowarzyszenie Woda! jest budowanie świadomości, jak ważne jest
picie czystej, wysokiej jakości wody pochodzącej z bezpiecznych źródeł. W tym celu kampania przybliża różne rodzaje
wód – przede wszystkim butelkowane naturalne wody mineralne i wody źródlane.

Nasza kampania pokazuje, czym zajmuje się producent wody butelkowanej oraz jak wygląda w pełni kontrolowany
proces produkcji takiej wody. Ze względu na to, że woda butelkowana jest produktem spożywczym, musi ona spełniać
restrykcyjne normy prawne – zarówno polskie, jak i międzynarodowe, dotyczące m.in. wymogu braku obecności bakterii
chorobotwórczych czy określenia poziomów substancji potencjalnie niebezpiecznych, takich jak bar, kadm, miedź,
azotyny, azotany.

Warto pamiętać, że naturalne wody mineralne i wody źródlane muszą być wodami pierwotnie czystymi, naturalnego
pochodzenia, czerpanymi zawsze ze źródeł podziemnych. Producenci wody butelkowanej często umieszczają na
opakowaniach informacje na temat składu wody, jej pochodzenia czy uzyskanych przez nią rekomendacjach tak, by
konsument miał pewność, jaką wodę właśnie spożywa.
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Wnioski z badania
95% Polek i Polaków sięga po wodę butelkowaną. Najchętniej wybierają oni wodę niegazowaną (53%), a wodę
gazowaną pije 43%.

Najczęstszym powodem kupna wody butelkowanej jest wygoda (59%). Na kolejnych miejscach znajduje się jej
jakość (55%) oraz walory smakowe (48%).

Podatek cukrowy i związany z nim wzrost cen napojów słodzonych wpłynął na decyzje zakupowe Polaków. 45%
respondentów deklaruje, że częściej wybiera z tego względu wodę gazowaną, a 37% - wodę niegazowaną.

Spośród wody kranowej, filtrowanej i butelkowanej, to woda butelkowana jest wskazywana przez badanych jako
najbardziej bezpieczne i jakościowe źródło nawodnienia.

Tylko 38% Polek i Polaków wie, że woda butelkowana podlega bardziej rygorystycznym wymogom
bezpieczeństwa, niż woda kranowa.
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Metodologia badania
Głównym celem projektu było poznanie podejścia Polek

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

i Polaków do zakupu wody butelkowanej oraz zbadanie
ich ogólnej świadomości na temat wody.

PŁEĆ
MĘŻCZYŹNI 46%

54% KOBIETY

Badanie było realizowane w dniach 23-30 marca 2022
roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów

ramach

badania

przeprowadzono

1041

21%

19,5%

18-29 lat

online (CAWI) na panelu internetowych SW Panel.

W

KATEGORIA WIEKOWA

30-39 lat

15,4%

18,1%

40-49 lat

50-59 lat

ankiet

39,9%

względem płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania).

badawczy

został

przygotowany

31,3%

17,2%

we

współpracy agencji SW RESEARCH ze Stowarzyszeniem

60 lat i więcej

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

z Polkami i Polakami (grupa reprezentatywna pod

Kwestionariusz

27%

11,6%

wieś

miasto do 100 tys.

miasto 100-500 tys.

miasto powyżej 500 tys.

Wody Mineralne i Źródlane - Stowarzyszenie Woda!.
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Wyniki badania
pytanie 1.

pytanie 2.

Najchętniej wybierany rodzaj wody butelkowanej

Po jaką wodę butelkowaną sięgasz najchętniej?

Powody kupna wody butelkowanej

Dlaczego decydujesz się na kupno wody butelkowanej?
Wskaż max. 3 najważniejsze powody

42,3%

58,5%

ze względu na wygodę

niegazowana

ze względu na jakość

54,5%

47,6%

ze względu na walory smakowe

29,3%

ze względu na bezpieczeństwo

52,8%

gazowana

4,6%

w ogóle nie
piję wody
butelkowanej
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ze względu na to, że nie mam
dostępu do innych źródeł wody pitnej
lub inne źródła są wątpliwej jakości
inne

(ze względu na zdrowie,
zawarte minerały, gaz)

21,1%

1,1%
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pytanie 3.

pytanie 4.

Powody niekupowania wody butelkowanej

Wpływ podatku cukrowego na wybór wody gazowanej
Czy podwyżka cen słodzonych napojów, spowodowana
wprowadzeniem podatku cukrowego, skłoniła Cię do
częstszego wyboru wody gazowanej?

Dlaczego nie pijesz wody butelkowanej?
Wskaż max. 3 najważniejsze powody

picie wody filtrowanej/kranowej
jest bardziej ekologiczne
31,3%

smakuje mi woda filtrowana/kranowa

31,3%

17,6%

19%

41,7%

woda filtrowana/kranowa
jest bezpieczna

44,9%

47,4%

NIE

27,3%

28,4%

TAK

27,1%

ze względu na wygodę

7,7%

woda filtrowana/kranowa
zawiera cenne dla organizmu
składniki mineralne
nie piję wody

58,5%

53,2%

woda filtrowana i kranowa jest tańsza

22,9%

16,7%
zdecydowanie
nie
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raczej nie

nie wiem /
trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie
tak
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pytanie 5.

pytanie 6.

Wpływ podatku cukrowego na wybór wody niegazowanej
Czy podwyżka cen słodzonych napojów, spowodowana
wprowadzeniem podatku cukrowego, skłoniła Cię do
częstszego wyboru wody niegazowanej?

Najbezpieczniejsze źródło nawodnienia
Która woda jest, Twoim zdaniem,
najbezpieczniejszym źródłem nawodnienia?
Uszereguj rodzaje wód w kolejności od
najbezpieczniejszego źródła nawodnienia

11,5%

butelkowana

1,64

26,5%

56,7%

25,5%

NIE

30,4%

zdecydowanie
nie

raczej nie

36,9%

TAK

6,4%

nie wiem /
trudno powiedzieć

filtrowana

1,72

kranowa

2,64

2
raczej tak

średnia pozycja wskazana
przez respondentów

1
3

zdecydowanie
tak
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pytanie 7.

pytanie 8.

Najbardziej jakościowe źródło nawodnienia
Która woda jest, Twoim zdaniem, najbardziej
jakościowym źródłem nawodnienia?
Uszereguj rodzaje wód w kolejności od najbardziej
jakościowego źródła nawodnienia

butelkowana

1,64

filtrowana

1,75

Jak sądzisz, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wody
butelkowanej / kranowej są prawdziwe czy fałszywe?
Jest pozyskiwana ze źródeł podziemnych.
butelkowana

średnia pozycja wskazana
przez respondentów

68,9%

kranowa

8,9%

51,4%

20,5%

22,2%

28,1%

kranowa

2,61

2

Przekonania na temat wody butelkowanej i kranowej

1

Może pochodzić z wód powierzchniowych, np. rzek.
butelkowana

3

42,2%

28,1%

kranowa

51,5%

prawda

fałsz

29,7%

27,1%

21,4%

nie wiem / trudno powiedzieć

A jak jest naprawdę?

Zobacz w sekcji fakty i mity
o wodzie - strony 12-14
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pytanie 9.

pytanie 10.

Przekonania na temat wody butelkowanej i kranowej

Przekonanie na temat wymogów bezpieczeństwa

Jak sądzisz, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wody
butelkowanej / kranowej są prawdziwe czy fałszywe?

Która z poniższych rodzajów wód jest, Twoim
zdaniem, poddawana bardziej rygorystycznym
wymogom bezpieczeństwa?

Jest poddawana procesom, które zmieniają jej naturalne
właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne

butelkowana

35,5%

kranowa

28,7%

49,3%

35,7%

obydwa rodzaje muszą spełniać takie
same wymogi bezpieczeństwa

44%

30,6%

20,3%

37,8%

woda butelkowana

Jest poddawana dezynfekcji
butelkowana

23,3%

35,7%

woda kranowa
40,9%

nie wiem / trudno powiedzieć

kranowa

54,3%

prawda

fałsz

11,6%

21,3%

6,5%

24,4%

nie wiem / trudno powiedzieć

A jak jest naprawdę?

Zobacz w sekcji fakty i mity
o wodzie - strony 12-14
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Komentarz eksperta
Roksana Kruć-Fijałkowska

geolożka, doktorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wody butelkowane jako produkt spożywczy, poddawane są rygorystycznym badaniom oraz podlegają restrykcyjnym
regulacjom prawnym – zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Regulacje te dotyczą m.in. wymogu braku
obecności bakterii chorobotwórczych czy substancji potencjalnie niebezpiecznych. Woda wodociągowa również musi
spełniać różnego rodzaju wymagania, jednak są one mniej restrykcyjne niż dla wody butelkowanej.
Naturalne wody mineralne i wody źródlane, zamknięte w butelce, zostały stworzone przez naturę i muszą odznaczać
się pierwotną czystością. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, muszą być wodami pierwotnie czystymi.
Pochodzą one zawsze ze złóż podziemnych o udokumentowanych zasobach, a ich skład chemiczny i właściwości
podlegają najczęściej wyłącznie niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie.
Woda w kranie również czerpana jest z udokumentowanych zasobów (mogą to być zarówno wody podziemne, jak
i powierzchniowe, np. rzeki) oraz spełnia wymagania dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, aczkolwiek mniej
rygorystyczne niż te dla wody butelkowanej. Zanim woda wypłynie z kranu w naszym domu, może być poddawana
dezynfekcji np. za pomocą związków chloru czy lamp UV. Ma to na celu zapobieganie rozwojowi bakterii i wtórnemu
skażeniu w sieci wodociągowej.
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Fakty i mity o wodzie
MIT:

Woda kranowa i woda butelkowana podlegają tym samym przepisom prawnym.

FAKT:

Normy dotyczące wód butelkowanych są określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Przepisy te są bardziej restrykcyjne niż te,
którym podlega np. woda wodociągowa, czyli normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda butelkowana musi także spełniać standardy
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) oraz Amerykańskiej Agencji
ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drugs Administration, FDA).

MIT:

Woda butelkowana podobnie jak woda kranowa, podlega procesom dezynfekcji.

FAKT:

Woda kranowa może być poddawana dezynfekcji (np. związkami chloru, ozonowaniem czy lampami UV), ale wody
mineralne i źródlane nie mogą być dezynfekowane. Są to wody pierwotnie czyste, które nie mogą być poddawane
żadnym procesom, które zmieniłyby ich naturalne właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne. Producenci wody
butelkowanej mogą stosować jedynie nieliczne, ściśle określone prawnie procesy przygotowania, takie jak
napowietrzanie i filtracja (przy użyciu np. filtrów piaskowych i membranowych), co pozwala na zmniejszenie
zawartości żelaza.

Raport z badania | Co Polacy wiedzą o wodzie?

12

MIT:

Woda butelkowana może ulec zanieczyszczeniu zanim zostanie rozlana do butelek.

FAKT:

Cały proces produkcji wód butelkowanych ma na celu ochronę ich pierwotnej czystości. Woda mineralna czy źródlana
trafia do butelek niezwłocznie po pobraniu jej z ujęcia głębinowego. Zakłady wyposażone są w systemy (m.in. specjalne
filtry) uniemożliwiające zanieczyszczenia jakimikolwiek substancjami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego.
Każdy etap produkcji wody butelkowanej podlega ścisłej kontroli (zarówno producenta, jak i organów zewnętrznych)
oraz musi spełniać rygorystyczne normy.

MIT:

Wody butelkowane to po prostu woda z kranu w plastikowej butelce.

FAKT:

Wody w butelce to wody mineralne i źródlane, różniące się pod wieloma względami od wody kranowej. Woda kranowa
może pochodzić z różnych źródeł, również powierzchniowych (np. rzek) i być poddawana dezynfekcji. Natomiast wody
mineralne i źródlane muszą być wodami pierwotnie czystymi, naturalnego pochodzenia, czerpanymi zawsze ze źródeł
podziemnych oraz nie mogą być poddawane procesom, które zmieniłyby ich naturalne właściwości fizykochemiczne
czy mikrobiologiczne. Woda butelkowana jest produktem spożywczym, dlatego też podlega restrykcyjnym normom
prawnym – zarówno polskim, jak i międzynarodowym, dotyczącym m.in. wymogu braku obecności bakterii czy
substancji potencjalnie niebezpiecznych, takich jak bar, kadm, miedź, azotyny, azotany. Producenci wody butelkowanej
często umieszczają na opakowaniach informacje na temat składu wody, jej pochodzenia czy uzyskanych przez nią
rekomendacjach tak, by konsument miał pewność, jaką wodę właśnie spożywa. Co ważne, butelki PET, które są
najpopularniejszym opakowaniem dla wód mineralnych i źródlanych, w pełni nadają się do recyklingu i w ten sposób
spełniają wymogi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Butelka PET po przetworzeniu może do nas wrócić
w zupełnie nowej postaci – np. jako kolejna butelka bo PET jest najbardziej cyrkularnym tworzywem sztucznym.
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MIT:

Producenci zmieniają właściwości wody butelkowanej.

FAKT:

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wody mineralne i źródlane nie mogą być poddawane procesom, które
zmieniłyby ich właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne. To oznacza, że producenci m.in. nie mogą i nie dodają
do tych wód żadnych substancji. Wody mineralne i źródlane pochodzą ze złoży podziemnych o udokumentowanych
zasobach, a ich skład chemiczny i właściwości podlegają najczęściej tylko niewielkim wahaniom uwarunkowanym
geologicznie.

MIT:

Plastikowa butelka nie jest dobrym opakowaniem na wodę.

FAKT:

Wody butelkowane dostępne są w opakowaniach z tworzywa PET, który jest materiałem bezpiecznym i zatwierdzonym
do użytku przez właściwe organy ds. zdrowia i bezpieczeństwa, w tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(European Food Safety Authority, EFSA) oraz Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drugs
Administration, FDA). Badania prowadzone przez Międzynarodowy Instytut na rzecz Zdrowego Życia wskazują, że
materiał PET jest bezpieczny dla zdrowia konsumenta. W dodatku PET jest tworzywem cyrkularnym, w 100% nadającym
się do recyklingu, a przez to cennym surowcem.
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O Stowarzyszeniu
„Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” zostało powołane w celu promowania bogactwa polskich wód naturalnych

oraz popularyzowania wiedzy o ich zdrowotnym wpływie na organizm człowieka. Uważamy, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do
zrobienia i dlatego zdecydowaliśmy się na wspólne działanie.

Jako „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” podkreślamy znaczenie naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej oraz
właściwego nawodnienia organizmu dla zdrowia człowieka. Woda butelkowana to jedyny sposób na dostarczanie konsumentom

wody wyłącznie naturalnego pochodzenia, o stałym składzie, pochodzącą wyłącznie z ujęć głębinowych, nie poddawaną procesom
uzdatniania. Butelkowane wody mineralne i źródlane to gwarancja jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów. Zrzeszone

w ramach Stowarzyszenia firmy prowadzą swoją działalność w oparciu o szacunek do środowiska naturalnego i podejmują szereg
działań.

„Stowarzyszenie Woda!” stawia sobie za główny cel edukowanie na temat wód naturalnych oraz ich znaczenia dla prawidłowego

nawodnienia w dyskusji o zdrowiu publicznym i indywidualnym, a także promowanie ich spożycia. Swoje cele „Wody Mineralne
i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” realizuje m.in. poprzez:
popularyzację

wiedzy

na

temat

właściwości

naturalnych, nawadniania organizmu i zdrowia;

wód

podejmowanie działań promocyjnych, które powodują
wzrost atrakcyjności wód naturalnych;

współpracę w kraju i za granicą z mediami, publicznymi

i niepublicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami
pozarządowymi, biznesowymi oraz innymi partnerami,
którzy wspierają cele Stowarzyszenia;
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realizowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju,

w szczególności w obszarze ochrony środowiska i zasobów
wodnych;

organizowanie

konferencji,

seminariów,

szkoleń

innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

oraz

inicjowanie współpracy pomiędzy osobami i podmiotami

działającymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
w tym polskimi producentami wód naturalnych.
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Więcej informacji:
www.stowarzyszeniewoda.pl

