Warszawa, 2016-04-13
Krzysztof Zaremba
minister rolnictwa i rozwoju wsi

Zapytanie nr 379
Zapytanie w sprawie planowanego powołania Państwowej
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (P IB Ź)
Szanowny Panie Ministrze,
Bardzo proszę Pana Ministra, o wyjaśnienie kwestii związanych z planowanymi przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekształceniami i prowadzonymi pracami nad reformą
instytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Planowane jest powołanie
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ), jako części administracji niezespolonej.
Obecnie taki nadzór sprawują 3 inspekcje nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w części swoich kompetencji Państwowa Inspekcja
Sanitarna nadzorowana przez Ministra Zdrowia, a także Inspekcja Handlowa funkcjonujące w ramach
struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym, proszę Pana Ministra
o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaki jest cel i założenia powołania nowej instytucji - Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności (PIŹB)? Na jakich zasadach miałaby być tworzona nowa inspekcja?
2. Dlaczego nową inspekcję tworzy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie Minister Zdrowia,
który jest odpowiedzialny za zdrowie obywateli? I komu PIŻB ma podlegać?
3. Czy związana z utworzeniem nowej inspekcji likwidacja obecnie funkcjonujących inspekcji i
wyłączenie części kompetencji z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wiąże się ze zwolnieniem
z pracy specjalistycznej kadry pracowników likwidowanych inspekcji? Ilu nowych pracowników
obecnie zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdzie pracę w nowej inspekcji? I co z
pozostałymi pracownikami i zadaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
4. Czy planowane jest przeprowadzenie konsultacji z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w sprawie restrukturyzacji ich placówek?
5. Jaki jest cel tworzenia nowej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności skoro funkcjonuje
już instytucja zajmująca się od wielu lat bezpieczeństwem żywności w Polsce?
6. Jakie koszty finansowe dla budżetu państwa wynikną z likwidacji obecnie funkcjonujących
inspekcji i utworzenie w ich miejsce nowej inspekcji?

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Zaremba
Poseł RP
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Marek Kuchciński
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Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku
W związku z nadesłanym przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2016 r. zapytaniem nr 379
Pana Posła Krzysztofa Zaremby w sprawie planowanego powołania Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ), pragnę poinformować, że podjęcie działań zmierzających
do integracji systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach
produkcji zostało wskazane jako jeden z celów programowych Rządu, jak również
uwzględnione w Programie Działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji w latach
2015-2019. Dlatego też zarządzeniem nr 7 z dnia 7 marca 2016 r. powołałem Zespół do
spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest
opracowanie propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem
żywności oraz koncepcji zmian w organizacji i funkcjonowaniu służb inspekcyjnych, w tym
projektów ustaw niezbędnych do przeprowadzenia reformy instytucjonalnej

systemu

bezpieczeństwa żywności.
U podstaw powyższego przedsięwzięcia legło założenie, iż konsolidacja systemu
urzędowej kontroli produktów żywnościowych ma na celu zwiększenie efektywności działań
organów sprawujących obecnie nadzór w tych obszarach, obejmując w jednej jednostce
organizacyjnej całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
żywności. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń i analiz, takie rozwiązanie wydaje się
najbardziej optymalne w polskich realiach, jako jedyne które pozwoli zarówno na
poprawę obecnie funkcjonującego w Polsce modelu nadzoru nad uczestnikami łańcucha
żywnościowego celem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, jak również
zmniejszenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, przy znacznie wydajniejszym
wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na pracę działających obecnie

inspekcji. Należy podkreślić, że istniejący w naszym kraju rozproszony model nadzoru nad
żywnością, w którym zadania są podzielone pomiędzy 5 instytucji kontrolnych podległych
3 organom naczelnym, przedstawia specyficzny w skali europejskiej obraz, szczególnie
w porównaniu z tymi państwami UE, które już kilkanaście lat temu skonsolidowały służby
inspekcyjne i osiągają najlepsze wyniki w produkcji i eksporcie żywności, zapewniając
najwyższe standardy bezpieczeństwa i doskonałą opinię na rynkach międzynarodowych.
Spośród 28 państw członkowskich w 23 dokonano zmian mających na celu scalenie
istniejących urzędów. Zauważyć należy, że aż w 14 krajach UE nadzór nad bezpieczeństwem
żywności sprawuje Minister odpowiedzialny za rolnictwo.
Konsolidacja służb zajmujących

się sprawami

ochrony zdrowia publicznego

w wymiarze zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego, jakością artykułów rolno-spożywczych oraz spraw fitosanitarnych będzie
efektywna i oszczędna z punktu widzenia wydatków publicznych oraz korzystna z punktu
widzenia podmiotów uczestniczących w produkcji i obrocie nadzorowanym przez obecne
Inspekcje.
Z punktu widzenia obowiązków nałożonych na organy państwa, skonsolidowanie
Inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej,
specjalistycznego sprzętu dotychczasowych Inspekcji, a także ich zasobów kadrowych
i majątkowych. Ponadto, na skutek połączenia Inspekcji zostaną wyeliminowane przypadki
dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych
nadzorem. Jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane
i rozproszone w wielu instytucjach.
Pragnę przy tym zaznaczyć, że planowane zmiany nie zmierzają do redukcji
zatrudnienia czy poszukiwania oszczędności w tej mierze, lecz do lepszego wykorzystania
kompetencji i doświadczenia pracowników, zasobów badawczych i środków wydatkowanych
z budżetu państwa. Przejście części zadań i pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej do
inspekcji bezpieczeństwa żywności nie umniejsza w żadnym stopniu wagi jej pozostałej
aktywności i potrzeby zwiększania skuteczności działań na rzecz kondycji zdrowotnej
społeczeństwa i zapewnienia nadzoru nad systemem ochrony zdrowia.
Przedstawiając powyższe, pragnę podkreślić, że powołany przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Zespół przedstawi wyniki swoich prac w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.,
po tym terminie opracowywany projekt ustawy zostanie upubliczniony i będzie podlegał
konsultacjom społecznym w obowiązującym trybie.

Zpoważaniem

