
 

W związku z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej dotyczącymi 

tzw. „afery solnej” Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje. 

1. Jacy przedsiębiorcy wytwarzający, pośredniczący w sprzedaży lub 

wprowadzający do obrotu gospodarczego sól lub produkty spożywcze, których 

składnikiem jest sól, zostali objęci badaniem i/lub kontrolą Inspekcji 

Weterynaryjnej w związku z podejrzeniem używania soli wypadowej do 

produkcji lub przetwarzania produktów spożywczych? 

Z informacji, które zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Weterynarii 

przez terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej wynika, że we wszystkich 

zakładach branży mięsnej, mleczarskiej i rybnej, które do swej produkcji używają 

soli lub peklosoli, i które znajdują się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej 

przeprowadzono kontrolę dotyczącą przeglądu i spisania stanów magazynowych soli 

lub mieszanek ”peklosoli”, ich dostawców i producentów.  

Listy zakładów zatwierdzonych, znajdujących się pod nadzorem Inspekcji 

Weterynaryjnej są ogólnie dostępne i znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu 

Weterynarii www.wetgiw.gov.pl, zgodnie ze ścieżką dostępu: 

 „Listy zakładów Lists of Approved Establishments”,  

 „Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2004/853/WE”. 

 

2. W produktach, których przedsiębiorców, spośród skontrolowanych przez 

Inspekcję Weterynaryjną stwierdzono obecność soli wypadowej? 

3. W produktach, których przedsiębiorców, spośród skontrolowanych, przez 

Inspekcję Weterynaryjną nie stwierdzono obecności soli wypadowej? 

 

Jak już to zostało wskazane powyżej, kontrola przeprowadzona przez organy 

Inspekcji Weterynaryjnej dotyczyła przeglądu i spisania stanów magazynowych soli 

lub mieszanek ”peklosoli”, ich dostawców i producentów. Nie obejmowała 

natomiast badania produktów, gdyż ilość soli używanej do produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego jest na tyle mała (np. w przypadku wyrobów mięsnych 

masa dodanej soli stanowi maksymalnie 2,5% masy ogólnej gotowego produktu), że 

badanie tych produktów nie ma naukowego uzasadnienia. Główny Lekarz 

Weterynarii nie posiada więc informacji dotyczącej produktów, w których 

stwierdzono lub nie stwierdzono obecności soli wypadowej.  

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że komunikaty dotyczące soli 

wypadowej umieszczane są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w 

zakładce „Sprawa soli wypadowej”. Z ostatnich informacji wynika, że badania 

laboratoryjne próbek zatrzymanej soli wypadowej nie wskazują na przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów metali ciężkich, w tym rtęci i ołowiu. 

Na koniec Główny Lekarz Weterynarii pragnie zaznaczyć, że informacje 

dotyczące zakładów, w których organy Inspekcji Weterynaryjnej wraz z Policją 

wykryły sól lub peklosól zostały przekazane do właściwej Prokuratury i stanowią 

one dokumentacje postępowania przygotowawczego. 

 

http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2488

