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Żywiec Zdrój S.A. prowadzi działalność produkcyjną  w Systemie Zarządzania 

zgodnym ze standardem ISO 9001:2008, PN-N- 18001:2004  

oraz FSSC 22000:2015 v. 3.2. 

 
Miejsce prowadzenia produkcji 

Żywiec Zdrój S.A. 

Zakład Produkcyjny w Jeleśni 

ul. Suska 46 

34-340 Jeleśnia 
 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Produkt Woda Źródlana 

Nazwa handlowa produktu Krystaliczna Górska Woda Źródlana Żywiec Zdrój 

Niegazowana 

Suma składników mineralnych 230,00 mg/l 
Dopuszczalne odchylenia zawartości charakterystycznych składników wynoszą nie więcej niż +/- 20% (*) 

Anion wodorowęglanowy 131,06 mg/l 

Anion fluorkowy 0,07 mg/l 

Kation magnezowy 5,62 mg/l 

Kation wapniowy 41,69 mg/l 

Kation sodowy 9,65 mg/l 

Obecność alergenów Brak 

Opakowanie Butelka PET, Butelka PET + 15% rPET, Butelka PET + 

100% rPET, nakrętka PE, butelka szklana, nakrętka 

aluminiowa,  etykieta papierowa lub foliowa. Materiały 

opakowań stosowane przy produkcji  wody niegazowanej 

spełniają wymagania aktualnych przepisów prawnych. 

Pojemność opakowania 0,3l; 0,31l; 0,33 l, 0,5 l; 0,7 l; 1,5 l; 1,75 l; 1,9 l; 2,0 l; 5 l 

Przeznaczenie konsumenckie Produkt jest przeznaczony do ogólnego spożycia. 

Przewidywane sposoby użycia 

produktu 

Konsumpcja bez dodatkowej obróbki termicznej jako 

produkt gaszący pragnienie lub komponent do 

przygotowania napojów, drinków itp. Konsumpcja po 

wstępnej obróbce termicznej zwłaszcza jako komponent 

przygotowywanych napojów i posiłków. 

Warunki przechowywania i 

transportu 

Produkt nie może być składowany w miejscach 

narażonych na działanie czynników atmosferycznych. 

Opakowania z wodą należy przechowywać i 

transportować w pomieszczeniach czystych, wolnych od 

obcych zapachów. Produkt należy przechowywać w 

warunkach zabezpieczających przed zamarzaniem oraz 

znaczącym wzrostem temperatury – temperatura 

pomiędzy 5o i 30oC. Produkt należy przechowywać w 

zaciemnionym miejscu. Zabrania się składowania palet w 

dwóch warstwach bez zastosowania twardej przekładki. 

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i 

przemrożeniem. Spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia. 
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Okres przydatności 

  

Gwarantowany okres przydatności do spożycia to 12 

miesięcy od daty produkcji. 

Wybrane wymagania prawne - Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 z dn. 28.01.2002 r. 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury 

w zakresie bezpieczeństwa żywności; 

- Rozporządzenie (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 r. 

w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących 

środków spożywczych; 

- Ustawa z dn. 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (z późn.zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31.03.2011r.  

w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych 

i wód stołowych (z późń.zm.); 

- Ustawa a dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i odprowadzaniu ścieków (z późn.zm.); 

- (*) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (z późn.zm.); 

- Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 z dn. 27.10.2004 r. 

w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 

80/590/EWG i 89/109/EWG. 

Deklaracja producenta wobec 

konsumentów 

Deklaracją producenta wobec konsumentów są 

informacje umieszczone na etykiecie produktu. 

 

Centralny Dział Zapewnienia Jakości Żywiec Zdrój S.A. 


