
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, w niedługim czasie ma powstać Państwowa Inspekcja Bezpie-

czeństwa Żywności i Weterynarii – instytucja kontrolująca całą produkcję żywności. Inspekcja ma powstać w 

wyniku połączenia kilku różnych instytucji nadzorujących łańcuch żywności: od pola przez producenta aż po 

stół konsumencki. Wśród powodów, jakimi kierowano się podczas pisania ustawy mającej powołać do życia 

nową inspekcję, wymieniono uregulowanie kwestii kompetencji, które dotąd dublowały się w zakresie wyko-

nywania obowiązków przez inspekcje weterynaryjną, sanitarną i zajmującą się kontrolą produktów rolnych i 

ochroną roślin. Kompetencje te, jak podają media, dublują się na przykład w zakresie nadzoru nad produkta-

mi rybnymi i mięsnymi w sklepach, w zakresie kontroli mlekomatów czy w zakresie nadzorowania wywozu 

wyrobów z produktów zwierzęcych i roślinnych. 

Od wielu lat mówi się również o potrzebie uszczelnienia procesów kontrolnych prowadzonych przez do-

tychczas funkcjonujące inspekcje. Do legendy przeszły już opowieści, które wszyscy dobrze znamy, o pra-

cownicach instytucji kontrolujących wynoszących od producentów całe siatki wędlin, mięs i innych wyrobów 

żywnościowych. 

W ostatnich latach Polską wstrząsały liczne afery związane z procesem wytwarzania żywności oraz jej 

sprzedaży. Sprawy firm takich jak Wiola czy Constar stały się ogólnopolskimi dowodami na brak pełnej i 

skutecznej kontroli nad procesem produkcji żywności. W tych najgłośniejszych przypadkach dziennikarze 

śledczy, a w ślad za nimi społeczeństwo, w pierwszej kolejności pytali: gdzie były inspekcje nadzorujące 

prawidłowość procesu produkcyjnego, a następnie prawidłowość sprzedaży? 

Chciałbym w związku tą kwestią zadać następujące pytania.  

Czy w zapowiadanej inspekcji znajdą zatrudnienia pracownicy, którzy dotychczas pracowali w sanepidzie 

i innych inspekcjach kontrolnych? Nie jest tajemnicą to, że w ostatnich latach sanepid musiał zredukować 

wiele stanowisk pracy na skutek cięć budżetu tej inspekcji. 

Jakie koszty poniesie budżet państwa w związku z powołaniem do życia nowej instytucji? 

Czy przewidziano jakiś okres przejściowy, w którym będą przejmowane kompetencje od dotychczas 

funkcjonujących instytucji kontrolujących omawiane obszary? Czy nie ma zagrożenia, że w większości przy-

padków stare kompetencje pozostaną w gestii tych samych instytucji i będziemy mieć do czynienia już nie 

tylko z dublowaniem kompetencji, ale także z nakładaniem się kompetencji kontrolnych trzech instytucji 

funkcjonujących jednocześnie? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




