agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Jedna inspekcja – dwa projekty
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Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, która przejmie kompetencje
kilkunastu instytucji i urzędów. Klub Poselski Kukiz’15 złożył
w Sejmie projekt w tej sprawie. Nad podobnym projektem pracuje
też Ministerstwo Rolnictwa.
Nowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności to jeden ze sztandarowych pomysłów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówił o tym, zaraz po zaprzysiężeniu, sam minister rolnictwa Krzysztof
Jurgiel. Klub Poselski Kukiz’15 postanowił jednak nie czekać na rządowe propozycje i złożył
w Sejmie własną ustawę.
– To duży projekt. Likwidujemy nim 9 instytucji i 9 instytutów badawczych – mówi Jarosław
Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Kukiz’15. –
Generalnie robimy tą ustawą wielki porządek.
Chcemy, żeby kontroler, który widzi, że błąd jest, ale może szybko zostać naprawiony, mógł
kary nie nakładać, a tylko upomnieć.
Jarosław Sachajko

Zgodnie z założeniami nowa superinspekcja ma być niezależna od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i podlegać ma jedynie premierowi. Likwidacja wielu urzędów i powołanie jednej instytucji ma
ograniczyć koszty dla budżetu państwa, a przede wszystkim ułatwić życie rolnikom i producentom
żywności.
– Ta ustawa w zasadzie wyszła od rolników, którzy ciągle narzekają na kontrole – tłumaczy
Jarosław Sachajko. – W naszym projekcie odstąpiliśmy od wymogów karania. Do tej pory jak
przyszedł kontroler, to musiał ukarać, nawet jeśli przewinienie było niewielkie. My chcemy, żeby
kontroler, który widzi, że błąd jest, ale może szybko zostać naprawiony, mógł kary nie nakładać,
a tylko upomnieć.
– Polskie państwo jest nieskuteczne, bo od 27 lat produkuje tony nowych przepisów, które
ograniczają wolność gospodarczą – mówił, prezentując założenia ustawy Stanisław Tyszka,
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wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz’15. – Potem, aby te przepisy wdrażać w życie, tworzy się
nowe instytucje i zatrudnia nowych urzędników. Efekt? Jeszcze niedawno w Polce pracowało 180
tys. urzędników, a teraz jest ich 440 tys. – dodał Tyszka.
O pomyśle stworzenia jednej superagencji, która będzie kontrolować produkcję żywności „od pola do
stołu” mówi się w Polsce od dawna. Do tej pory jednak na dyskusjach się kończyło. Teraz mamy
2 projekty: Klubu Poselskiego Kukiz’15 oraz projekt rządowy. Założenia do tego ostatniego mają
być znane pod koniec miesiąca. Wtedy też gotowy dokument ma trafić do konsultacji
międzyresortowych i społecznych. Na razie wiadomo, że pomysłowi Ministerstwa Rolnictwa
sprzeciwia się Ministerstwo Zdrowia, które nie chce likwidować ani ograniczać kompetencji
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przeczytaj też:
Dla bezpieczeństwa żywności: głosy o nowej inspekcji
Będzie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności
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