
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego  

oraz Przemysława Błaszczyka 
na 8. posiedzeniu Senatu 
w dniu 29 marca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, do ministra zdrowia 
Bartosza Arłukowicza oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodęb-
skiej-Tomkiel 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani Prezes! 
W ostatnim czasie opinia publiczna w Polsce zbulwersowana została informacjami dotyczącymi używania 

soli technicznej jako spożywczej oraz podrabiania suszu jajecznego wykorzystywanego między innymi do 
produkcji makaronów, wędlin, ciast i pieczywa. Po ujawnieniu tych afer konsumenci otrzymują coraz więcej 
informacji, że wśród artykułów spożywczych mogą być także produkty, które zagrażają zdrowiu ludzi. 
W związku z tym na rynku spada zaufanie do jakości produkowanej w Polsce żywności, przez co niesłusznie 
mogą ucierpieć rzetelni producenci. 

Pragniemy więc zapytać Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy państwowy nadzór i system ochro-
ny żywności są szczelne? Jak to możliwe, że przez tyle lat żadna państwowa inspekcja nie wykryła procederu 
fałszowania soli spożywczej? Jak wygląda system kontroli produktów spożywczych wytwarzanych w Polsce, 
wprowadzonych do obrotu na rynku polskim i przygotowywanych na eksport? Prosimy o szczegółowe in-
formacje o systemie takiej kontroli w Polsce. 

Ministra Zdrowia pragniemy zapytać, na podstawie jakich badań stwierdza się, że sól techniczna nie jest 
szkodliwa dla zdrowia ludzi. Prosimy także o szczegółowe informacje o systemie kontroli żywności w Pol-
sce. 

Do Pani Prezes UOKiK kierujemy następujące zapytanie: czy z punktu widzenia ochrony konkurencji 
i konsumentów Główny Inspektorat Sanitarny oraz Główny Inspektorat Weterynarii nie powinny udzielić 
konsumentom informacji publicznej o produktach spożywczych, do których dodawano sól przemysłową? 
Informacja taka byłaby pomocna także firmom produkującym artykuły spożywcze, funkcjonującym na rynku 
w sposób uczciwy. 

Pragniemy dodać, że problem dotyczy nie tylko konsumentów zaniepokojonych jakością oferowanej na 
rynku żywności, ale także producentów, którzy wytwarzając swoje towary, korzystali z dopuszczonych do 
obrotu składników i są zaniepokojeni brakiem właściwej reakcji ze strony władz polskich. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Przemysław Błaszczyk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




