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Pragnę poinformować Panią Prezes, iż do Rzecznika Praw Obywatelskich
wpływają skargi obywateli, w których podnoszony jest problem nieujawnienia opinii
publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania
żywności tzw. soli wypadowej. Skarżący podnoszą, że nieopublikowanie takiego
wykazu narusza ich prawa zagwarantowane w Konstytucji RP, w szczególności prawo
do ochrony zdrowia (art.

68 ust. 1), dostępu do informacji o działalności organów

administracji publicznej i wytworzonych przez nie dokumentów (art. 61 ust. 1 i 2),
a także obowiązek ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu
(art. 76). Rzecznik Praw Obywatelskich podziela sygnalizowane przez obywateli
wątpliwości.
Równocześnie, jak wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Sanitarnego - według danych na dzień 9 marca 2012 roku wycofano już ponad 230 tys. kg żywności, do której mogła zostać użyta sól
nieprzeznaczona do celów spożywczych. W związku z tym uznać należy, że problem
dotyczy wszystkich potencjalnych konsumentów. Za istotny należy uznać również fakt,
iż trudna do oszacowania ilość produktów, które nigdy nie powinny były przecież
zostać wprowadzone do obrotu, może wciąż być w posiadaniu obywateli.
Z informacji posiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że
Główny Inspektor Sanitarny wystąpił w tej sprawie do Pani Prezes, jako organu
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nadzorującego działanie Państwowej Inspekcji Handlowej, o przekazanie informacji na
temat podjętych działań, ponieważ zaistniały proceder dotyczy fałszowania żywności.
Wobec powyższego, mając za podstawę art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze
zm.), zwracam się do Pani Prezes z prośbą o poinformowanie Rzecznika o podjętych
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję
Handlową działaniach w zasygnalizowanej sprawie.

