
KOMUNIKAT 

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

W SPRAWIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  

DOTYCZĄCEJ WPROWADZANIA DO OBROTU JAKO ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SOLI  

O PRZEZNACZENIU TECHNICZNYM 

 

 W związku z lawinowo wpływającymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

wnioskami o udzielenie informacji publicznej dotyczącej czynności kontrolnych 

podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z nielegalnym 

wprowadzaniem do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej, Główny Inspektor 

Sanitarny, zgodnie ze swoimi kompetencjami, informuje: 

  

W przeprowadzonej przez niezależne jednostki naukowe oraz ekspertów 

naukowych, na podstawie wnikliwej analizy pełnej dokumentacji, w tym 

wyników badań przeprowadzonych przez biegłych ekspertów wyznaczonych 

przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu prowadzącą śledztwo w tej sprawie, 

ostatecznej ocenie ryzyka potwierdzony został brak bezpośredniego zagrożenia 

dla zdrowia ludzi związany z ewentualnym spożyciem środków spożywczych 

wyprodukowanych z użyciem soli wypadowej.  

 

Bardzo istotną sprawą jest – co podkreślam – że znajdująca się w sprzedaży detalicznej 

sól spożywcza w opakowaniach jednostkowych przeznaczona dla konsumenta finalnego, 

która zgodnie z przepisami prawa podlega obowiązkowemu wzbogacaniu w jod, jest 

bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów. 

 

Pomimo, iż nie występuje zagrożenie życia i zdrowia konsumentów, to ponad wszelką 

wątpliwość zostały naruszone przepisy prawne poprzez wyprodukowanie zafałszowanego 

produktu. Z oceny sytuacji należy wnioskować, że naruszono przepisy dotyczące jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych.  

 

Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji sprawuje Inspekcja 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z ustawą kompetencyjną tj. 



ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (w 

obrocie Inspekcja Handlowa podległa Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów).  

  

Z uwagi na niejasność sytuacji na początku jej wystąpienia oraz respektując priorytet, którym 

dla Głównego Inspektora Sanitarnego jest ochrona zdrowia i życia konsumentów Państwowa 

Inspekcja Sanitarna została w pełni zmobilizowana do podjęcia wszelkich czynności w celu 

identyfikacji żywności wprowadzonej do obrotu oraz do produkcji, której użyto 

zafałszowanej soli w aspekcie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w oczekiwaniu na ostateczną ocenę ryzyka wydawały liczne nakazy 

zabezpieczenia partii towaru – soli jak również ww. produktów oraz wydawały decyzje 

administracyjne zobowiązujące przedsiębiorców do wycofania tej żywności z rynku.  

 

Do dnia 30.03.2012 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły 16 926 

kontroli w zakładach będących pod nadzorem Inspekcji, zabezpieczyły 530 954,67 kg soli.  

 

Ponadto zabezpieczono 256 783,46 kg produktów spożywczych m.in.: 

- cebula solona w beczkach, kapusta kiszona, ogórki konserwowe, pieczywo,  buraki 

ćwikłowe konserwowe, paprykarz wegetariański, przyprawy, gołąbki, pierogi, 

zapiekanki.  

 

Wycofano z obrotu 37 494,65 soli oraz 2 601,71 kg produktów spożywczych. Do badań 

pobrano 699 próbek. 

 

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przeprowadzonego postępowania 

wyjaśniającego i wykonanych badań dopuściły ponownie do obrotu handlowego 89 799,81 

kg soli i produktów spożywczych, co znaczy, że była to sól spożywcza a produkty nie były 

wyprodukowane z użyciem soli wypadowej. 

 

Główny Inspektor Sanitarny, jako organ najwyższej instancji nadzorujący i kontrolujący 

państwowych wojewódzkich i granicznych inspektorów sanitarnych na podstawie art. 8a  

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r. Nr 212, 

poz. 1263), nie prowadzi indywidualnych postępowań administracyjnych w zakresie 



dotyczącym wytwarzania, pośredniczenia w sprzedaży oraz sprzedaży detalicznej soli lub 

produktów spożywczych, których składnikiem mogła być sól wypadowa. Organami 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwymi do prowadzenia postępowania 

administracyjnego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej są państwowi wojewódzcy,  powiatowi i graniczni  inspektorzy sanitarni. 

  

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, 

dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego nie mogą 

być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na 

ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku 

z toczącym się postępowaniem. 

 

Ze względu na fakt, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie posiada kompetencji do nadzoru 

jakości handlowej żywności i wobec ostatecznej opinii ekspertów Główny Inspektor 

Sanitarny polecił organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanie sprawy - Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych według jej kompetencji do dalszego 

prowadzenia.   

 

 

 

      Główny Inspektor Sanitarny 

              Przemysław Biliński 


