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Klub Jagielloński to ogólnopolskie stowarzyszenie, które dąży do budowy podmiotowej
Rzeczypospolitej realizującej wskazania katolickiej nauki społecznej. Jest niepartyjnym,
chadeckim środowiskiem politycznym, które m.in. przez działalność ekspercką
w ramach think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i prowadzenie portalu
www.klubjagiellonski.pl szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych
służących integralnemu rozwojowi człowieka.
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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
„Integracja czy połączenie – Analiza możliwości zwiększenia efektywności działania
inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa” jest kolejną publikacją
przygotowaną w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej. Przyczynkiem do jej powstania było przeświadczenie, że procesy urzędowej kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce z uwagi na rozproszenie instytucjonalne wymagają weryﬁkacji w kontekście skuteczności ochrony
ostatecznego odbiorcy – konsumenta.
Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, który nie zdecydował się na konsolidację
krajowych systemów bezpieczeństwa żywności w ramach strategii „od pola do stołu”.
W efekcie mechanizm kontroli żywności realizowany jest przez cztery podmioty, które
wykonują swoje zadania częstokroć w nachodzących na siebie obszarach, nie mając
dostępu do wspólnego zasobu informacji i nie będąc przygotowanym na realizację
swoich zadań w obszarze sprzedaży produktów żywnościowych z wykorzystaniem
narzędzi e-commerce, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Sytuacja ta
powoduje, że pomimo stosunkowo dużej liczby wykonywanych działań kontrolnych
można mieć wątpliwości co do ich skuteczności i efektywności.
Prezentowana przez nas koncepcja bierze pod uwagę małe prawdopodobieństwo
integracji instytucjonalnej inspekcji i skupia się przede wszystkim na propozycjach
związanych z integracją funkcjonalną poprzez uporządkowanie obowiązujących procedur oraz wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego w ramach procesu
cyfryzacji instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie stanowiła wkład do merytorycznej debaty
o efektywnej reformie systemów bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Marek Zagórski
Poseł na Sejm RP
Krzysztof Podhajski
Prezes Zarządu EFRWP
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Podziękowania
Niniejszy raport nie powstałby bez zaangażowania i wsparcia przedstawicieli Inspekcji
Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którzy
w trakcie całego okresu prac dzielili się nie tylko swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, ale także szczegółowymi danymi opisującymi funkcjonowanie inspekcji.
Poza kierownictwem wspomnianych instytucji, reprezentowanych przez zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego oraz Generalnego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego, szczególne słowa podziękowania należą się Markowi Kubicy z IW oraz Marcinowi Gajewskiemu z PIORiN, którzy
pozostawali w regularnym kontakcie w trakcie przygotowania tej publikacji – ich uwagi
stanowiły bardzo cenne źródło wiedzy oraz ułatwiały poruszanie się po skomplikowanym
i złożonym świecie urzędowej kontroli żywności w Polsce i Europie.
Słowa wdzięczności przekazuję także Romanowi Stachnio, który udzielał
istotnego wsparcia w zakresie opisywania procesów cyfryzacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce – zarówno w wymiarze historycznym, jak i rekomendacyjnym. Zważywszy na główne przesłanie raportu o konieczności integracji funkcjonalnej
inspekcji za pośrednictwem infrastruktury cyfrowej, jego wkład jest trudny do przecenienia.
Last but not least, ogromne podziękowania należą się Markowi Zagórskiemu, dzięki
któremu możliwe było nawiązanie i utrzymanie efektywnych kontaktów
ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces przygotowania niniejszej publikacji.
Na końcu chciałbym wyrazić wdzięczność koleżankom i kolegom z Centrum Polityk
Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z którymi w ostatnich latach
badaliśmy funkcjonowanie różnych inspekcji w Polsce – wiedza zgromadzona w trakcie dotychczasowych prac stanowiła źródło cennych obserwacji, przydatnych w analizie tego rodzaju instytucji publicznych.

dr Marcin Kędzierski
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Streszczenie
I. Aktualność i znaczenie urzędowej kontroli jakości i bezpieczeństwa
żywności
1. Polska gospodarka jest w relatywnie dużym stopniu oparta na eksporcie żywności. Jego wartość w 2020 roku wyniosła 34 mld euro, co stanowiło prawie
15% całkowitej wartości eksportu. W rolnictwie i przetwórstwie żywności zatrudnionych jest ok. 2,7 mln osób, czyli 15% aktywnych zawodowo.
2. Bezpieczeństwo żywności może stać się oﬁarą świadomych, wrogich działań
skierowanych przeciwko całemu państwu. Trzeba liczyć się z ryzykiem działań
quasi-wojennych o charakterze hybrydowym, np. w postaci zanieczyszczania
procesu produkcyjnego żywności.
3. Osoby zajmujące się hodowlą trzody chlewnej w Polsce żyją w „pandemicznej”
rzeczywistości już od 2014 roku. Skala problemu tzw. afrykańskiego pomoru
świń stanowiła, z zachowaniem wszelkich proporcji, zapowiedź tego, z czym
państwo i społeczeństwo mierzy się od 2020 roku w związku z pandemią
COVID-19.
4. Jesteśmy świadkami wyłaniania się prywatnych reżimów regulacyjnych i standardów produkcji ustanawianych przez poszczególne koncerny: międzynarodowe sieci restauracji czy sieci handlowe. Równoległe funkcjonowanie
publicznych i prywatnych reżimów może skutkować pojawianiem się sporów,
które będą stanowić wyzwanie dla instytucji zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa żywności.
5. Ostatecznym „weryﬁkatorem” jakości i bezpieczeństwa żywności jest konsument. Rewolucja, która zachodzi w nawykach konsumentów, stanowi wyzwanie i szansę dla podniesienia standardów kontroli urzędowej. Polacy stają się
coraz bardziej świadomymi nabywcami, oczekującymi lepszych gwarancji jakości nie tylko od samych producentów żywności, ale także od instytucji odpowiedzialnych za dopuszczenie jej do obrotu.
6. Według danych Banku Światowego Polska ma jeden z najwyższych odsetków
kontroli na podmiot gospodarczy. Każe to zadać pytanie zarówno o skuteczność, jak i efektywność systemu kontroli.
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7. W Unii Europejskiej istnieje oczekiwanie co do konsolidacji krajowych systemów
bezpieczeństwa żywności określane mianem strategii „od pola do stołu”. W tym
kierunku poszło jak dotąd 22 z 27 państw członkowskich. Polska do dziś pozostała przy modelu wieloinstytucjonalnym urzędowej kontroli żywności, mimo
kilku prób integracji inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności.
8. Najwyższa Izba Kontroli w swojej megainformacji z 2021 roku rekomenduje
integrację strukturalną inspekcji tworzących system bezpieczeństwa żywności.
Choć integracja jest faktycznie czynnością niezbędną i konieczną, to ze znacznym prawdopodobieństwem można postawić hipotezę, że nie ma obecnie
możliwości przeprowadzenia strukturalnego scalenia ani wszystkich istniejących inspekcji, ani nawet połączenia jedynie tych kontrolowanych przez
ministra właściwego ds. rolnictwa.

II. Stan faktyczny
9. Za urzędowy system kontroli żywności odpowiadają cztery instytucje: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryjna (IW), Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).Obejmuje on głównie
nadzór nad jakością zdrowotną i jakością handlową żywności. Nie dotyczy
wyłącznie samej żywności, ale również pasz, wyrobów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz samego procesu wytwarzania i obrotu
żywnością.
10. Największą instytucją podległą ministrowi ds. rolnictwa jest IW, która jest
ponad 10-krotnie większa od IJHARS i trzykrotnie większa od PIORiN (przy
ponad czterokrotnie większym budżecie). Nawet po zsumowaniu zatrudnienia
i budżetów wszystkie trzy inspekcje łącznie są mniejsze od Państwowej
Inspekcji Sanitarnej podległej Ministerstwu Zdrowia.
11. Budżet IW na 2022 rok wynosi 940,6 mln zł. Dla porównania, w 2021 roku
było to 690,4 mln zł, co oznacza wzrost nakładów aż o 36% rok do roku.
W Głównym Inspektoracie Weterynarii zatrudnionych jest 115 osób, w inspektoratach wojewódzkich – ok. 1600 osób, na szczeblu powiatowym – niespełna
4000 osób, zaś w inspektoratach granicznych – 116 pracowników. Łącznie
daje to liczbę przekraczającą 5800 osób.
12. Według danych za 2020 rok średnie wynagrodzenie w inspekcji weterynaryjnej
było bliskie 7000 zł. W centrali wyniosło 7963 zł, na szczeblu wojewódzkim
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6485 zł, a powiatowym – 6321 zł. Na poziomie wojewódzkim w 2020 roku
stanowiło więc ponad 125% ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W latach 2015-2020 wynagrodzenia wzrosły o około 50%.
13. Liczba lekarzy weterynarii w inspekcji zmniejsza się w sposób znaczny zwłaszcza na poziomie wojewódzkim, gdzie w ciągu ostatnich pięciu lat co roku odchodziło ok. 10% pracowników. Pierwszą przyczyną są niskie płace
skutkujące „ucieczką” do sektora prywatnego lub zagranicznych inspekcji weterynaryjnych. Drugim powodem jest wchodzenie lekarzy weterynarii z roczników powojennego wyżu demograﬁcznego w wiek emerytalny.
14. Drugą co do wielkości instytucją systemu bezpieczeństwa żywności w pionie
ministra ds. rolnictwa jest PIORiN, której budżet na 2022 wynosi ok. 230 mln
zł. W 2021 roku wyniósł on 192,5 mln, co oznacza wzrost nakładów o 19,4%.
W centrali PIORiN zatrudnionych jest 365 osób, natomiast w oddziałach terenowych ok. 1750 osób, co łącznie daje liczbę ok. 2100 pracowników.
15. PIORiN cierpi na charakterystyczne dla wszystkich inspekcji państwowych
problemy. W postrzeganiu samych pracowników „inspekcja jest wykorzystywana do przeszkolenia i przygotowania do pracy młodych pracowników, którzy następnie odchodzą do biznesu”. Znaczna część pracowników jest
w wieku przedemerytalnym, a nawet emerytalnym.
16. Zarobki w PIORiN są istotnie niższe niż w IW. Ostatnie dostępne przekrojowe
dane wskazują, że w 2017 roku przeciętne wynagrodzenie całkowite w PIORiN wynosiło niecałe 91% ówczesnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zaś w IW wskaźnik ten wynosił wówczas 114%.
17. Najmniejszą instytucją systemu bezpieczeństwa żywności, funkcjonującą
w pionie ministra ds. rolnictwa, jest IJHARS. Na 2022 rok w budżecie dla tej
instytucji przewidziano łącznie 96,9 mln zł. W 2021 roku było to 77,9 mln zł,
co oznacza wzrost nakładów o 24,4%. Według danych z 2017 roku w IJHARS
zatrudnienie mierzone etatami wyniosło 528, przy czym w centrali etatów było
179, natomiast w 16 wojewódzkich inspektoratach ‒ 349, co daje przeciętnie
jedynie nieco ponad 20 etatów na województwo.

III. Diagnozowane problemy
18. Kluczowym problemem inspekcji są rosnące problemy kadrowe. Szczególnie
ciężka sytuacja dotyczy IW. Zła sytuacja kadrowa przełożyła się w latach
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2017‒2018 na ograniczenie w skali kraju możliwości przeprowadzenia ustawowych zadań w przypadku aż 191 zespołów na 306 pracujących (tj. 62,4%).
W przypadku aż 56% ogłoszonych naborów nie złożono żadnej aplikacji.
19. Wyzwaniem jest słabość wyposażenia zwłaszcza terenowych oddziałów
inspekcji oraz samych inspektorów. Skutkuje to ograniczaniem szeroko rozumianej mobilności pracowników inspekcji, którzy mają trudność z wykonywaniem zadań w terenie. Brakuje środków transportu, przenośnych komputerów
i zdalnego dostępu do systemów teleinformatycznych inspekcji.
20. Struktura terenowa systemu urzędowej kontroli żywności nie uwzględnia
w należytym stopniu lokalizacji podmiotów produkujących żywność. Z podobnym zasobem kadrowym inspekcji mamy do czynienia w powiatach, w których jest kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, jak i w powiatach, w których
nie ma ani jednego takiego zakładu.
21. Kontrola jakości zdrowotnej i jakości handlowej żywności są zadaniami współwystępującymi. Ze względu na funkcjonowanie aż czterech inspekcji muszą istnieć określone kryteria podziału kompetencji. Ustalenie treści i zakresu
takich kryteriów z powodu złożoności procesu produkcji żywności nie jest proste,
a bywa wręcz niemożliwe. W sytuacji, w której ze względów bezpieczeństwa
chce się uniknąć ewentualnego pominięcia kontroli jakiejś grupy produktów, naturalną odpowiedzią będzie szeroka interpretacja wspomnianych kryteriów podziału. To jednak może prowadzić do nakładania się kontroli, a tym samym
marnowania i tak deﬁcytowych zasobów poszczególnych inspekcji.
22. Nie istnieją przepisy regulujące obowiązki inspekcji w zakresie wzajemnej komunikacji, a dotychczasowa praktyka bazowała na dobrowolnych porozumieniach pomiędzy poszczególnymi organami inspekcji. Nie powstało jak dotąd
spójne narzędzie informatyczne integrujące dane gromadzone przez różne inspekcje nierzadko o tym samych podmiotach.
23. System bezpieczeństwa żywności nie jest przygotowany na obserwowany
w ciągu ostatnich lat dynamiczny wzrost sprzedaży szeroko rozumianej żywności (w tym suplementów diety) przez Internet.
24. Nie istnieje skuteczny mechanizm ujawniania nielegalnej produkcji żywności
pochodzenia zwierzęcego. Jeśli dochodzi do stwierdzania takich przypadków,
następuje to zwykle za sprawą informacji od konsumentów lub innych podmiotów rynkowych, a nie w efekcie bezpośrednich działań inspekcji.
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25. Nieuwzględnienie lekarzy weterynarii w systemie P1 (lub analogicznym), poza
problemem dla ﬁrm z branży rolno-spożywczej, generuje poważne ryzyko dla
bezpieczeństwa żywności. Obecny, analogowy system wystawiania recept
i ewidencji leczenia weterynaryjnego stwarza ogromną przestrzeń do nadużyć,
w tym choćby kierowania do uboju zwierząt znajdujących się w okresie
karencji.
26. Systemowo nieoptymalna jest organizacja pracy lekarzy weterynarii realizujących działania zlecone IW w zakładach produkcyjnych opłacanych przez podmioty prywatne. Dziś proceder ten umożliwia „prywatyzację” korzyści przez
pojedynczych lekarzy weterynarii zatrudnionych w zakładach i „upublicznienie”
kosztu poprzez drenaż inspektorów IW oraz osłabianie potencjału Inspekcji.

IV. Wnioski i rekomendacje
27. Doświadczenia kilku podejmowanych w minionych dekadach prób integracji
inspekcji wskazują, że nie ma dziś pomiędzy poszczególnymi inspekcjami
zgody co do konieczności przeprowadzenia takiej operacji. Najprawdopodobniej nie ma także ośrodka dysponującego wystarczającą pozycją i wolą polityczną, aby wejść w konﬂikt z poszczególnymi inspekcjami i wprowadzać
nieaprobowane przez nie zmiany.
28. Wobec braku możliwości integracji instytucjonalnej jedynym realnym rozwiązaniem mającym na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności jest integracja funkcjonalna poprzez uporządkowanie
części procedur (zwłaszcza poprzez eliminację tych zbędnych lub powielających się) oraz wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego.
29. Szansę dla funkcjonalnej integracji stanowi trwający proces cyfryzacji inspekcji.
Można go przeprowadzić w taki sposób, aby zharmonizować sposób funkcjonowania różnych inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Ich
pomyślne wdrożenie będzie stanowiło ważny punkt na drodze do stworzenia
monoinstytucjonalnego systemu bezpieczeństwa żywności w bardziej odległej
perspektywie czasowej.
30. Jedną z głównych przeszkód skutecznej cyfryzacji administracji publicznej jest
niewystarczający poziom nie tylko wiedzy, ale wręcz świadomości urzędników
na temat tego, czym jest proces cyfryzacji. Niestety, w powszechnej opinii ro-
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zumiany jest on jako proste przenoszenie procedur z papieru na ekran komputera albo tworzenie „ewentualnych e-usług”, co radykalnie ogranicza potencjalne korzyści wynikające z digitalizacji działań administracji.
31. Zasadne wydaje się powołanie specjalnej komórki organizacyjnej w MRiRW
odpowiedzialnej za koordynację procesu budowy architektury informatycznej
w całym sektorze rolnictwa. Objąć powinna zarówno podmiot nadrzędny
w ramach tworzonej Architektury Informatycznej Państwa (MC), jak i podmioty
podlegające resortowi rolnictwa (IW, PIORiN, IJHARS, etc.). Jednostka taka
mogłaby pełnić zarówno funkcję koncepcyjno-integracyjną (projektowanie systemów), jak i „edukacyjną” – budowania zrozumienia celów procesu cyfryzacji.
32. Na bazie danych gromadzonych w różnych rejestrach wzajemnie się „widzących” powinno zostać stworzone dostępne dla wszystkich inspekcji narzędzie,
którego zadaniem byłoby zwiększenie „celności” kontroli. Analogią dla takiego
rozwiązania są działania podejmowane przez Krajową Administrację Skarbową, która posiadając szereg danych z systemu podatkowego, jest w stanie
skuteczniej typować podmioty do kontroli.
33. Na wzór tworzonego w ramach ARiMR Centrum Usług Wspólnych należy rozważyć budowę analogicznego centrum dla całej działalności rolniczej. Rozwiązania takie jak centra usług wspólnych mogą stanowić bardzo skuteczne
narzędzie służące zmianie ﬁlozoﬁi myślenia o funkcjonowaniu organów administracji publicznych. Doskonale widać to choćby po przykładach udanych
wdrożeń rozwiązań w ramach systemu ochrony zdrowia (np. e-recepta) czy
polityki społecznej (np. Rodzina 500+).
34. Cyfryzacja tworzy możliwość deterytorializacji inspekcji poprzez stworzenie kompleksowej platformy usług administracji publicznej adresowanej do producentów
żywności oraz „wirtualnych” oddziałów inspekcji na wzór rozwiązań wprowadzanych w inspekcji sanitarnej w czasie pandemii COVID-19. „Wirtualne inspekcje” mogłyby pełnić rolę tzw. back ofﬁce – zwłaszcza w tych powiatach,
w których brakuje inspektorów.
35. W proces tworzenia nowej architektury cyfrowej systemu bezpieczeństwa żywności, poza IW, PIORiN oraz IJHARS, należy włączyć także inspekcję sanitarną, niepodlegającą resortowi rolnictwa. Bez takiego w pełni zintegrowanego
podejścia niemożliwe będzie bowiem wdrożenie skutecznego nadzoru nad
całym łańcuchem żywnościowym.
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36. W zakresie kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej przegląd procedur wskazuje
m.in. na możliwość przeniesienia części zadań do innych podmiotów publicznych lub prywatnych, konieczność zrewidowania systemu kar oraz potrzebę
likwidacji pomiędzy IW a PIS uznaniowości właściwości rzeczowej oraz w zakresie nadzoru nad prawidłowością oznakowania/etykietowania żywności.
37. W zakresie kompetencji PIORiN przegląd procedur wskazuje m.in. na możliwość przekazania podmiotom zewnętrznym dostarczania producentom druków etykiet urzędowych materiału siewnego, dostarczania producentom
plomb zabezpieczających materiał siewny, obowiązku utylizacji materiałów roślinnych porażonych przez agrofagi kwarantannowe oraz wykonywania badań
GMO i jakości materiału siewnego poza kontrolą urzędową, na zlecenie.
38. Warto rozważyć wydzielenie na poziomie komend wojewódzkich Policji specjalistycznych grup zajmujących się przestępstwami w obszarze bezpieczeństwa żywności, które mogą przynosić większe proﬁty niż np. handel
narkotykami, choć są zagrożone znacznie mniejszymi sankcjami karnymi. Ich
wykrywalność jest na bardzo niskim poziomie. Stworzenie swego rodzaju „policji żywnościowej” mogłoby pozwolić na przejęcie od inspekcji części obowiązków o charakterze „śledczym”. Dotyczy to zwłaszcza obszaru
internetowego handlu żywnością, w którym inspekcje są bezradne.
39. W zakresie pracy lekarzy weterynarii wykonujących zadania zlecone przez IW
w prywatnych zakładach produkcyjnych, zasadna wydaje się zmiana sposobu
ﬁnansowania tych zadań poprzez wprowadzenie opłat na rzecz IW. Należy
rozważyć wprowadzenie np. funduszu celowego na poziomie wojewódzkim,
który dystrybuowałby środki do poszczególnych powiatowych inspekcji zgodnie z ich realnym obciążeniem. Takie rozwiązanie umożliwiłoby bardziej racjonalne uregulowanie stosunków pomiędzy IW, lekarzami weterynarii oraz
zakładami produkcyjnymi.
40. W zakresie nakładających się kompetencji i procedur pomiędzy IW a PIS, a w
mniejszym stopniu pozostałymi dwoma inspekcjami (PIORiN i IJHARS), w części spornych przypadków możliwe jest wyznaczenie jednego organu nadzoru.
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Wprowadzenie
Problematyka bezpieczeństwa żywności oraz instytucji odpowiedzialnych za jakość
tego, co traﬁa na nasze stoły, pojawia się w debacie publicznej zwykle w przypadku
wystąpienia jakiegoś zagrożenia bądź kryzysu. W ostatnich kilkunastu latach pojawiło
się kilka takich sytuacji, zarówno dotyczących krajowego rynku (np. wykrycie w 2012
roku nielegalnego procederu używania soli drogowej zamiast soli spożywczej), jak
i rynku wewnętrznego UE (np. ujawnienie w 2017 roku skażenia jajek ﬁpronilem w aż
24 państwach Wspólnoty). Co jakiś czas pojawiają się także informacje od naszych
partnerów handlowych, że żywność importowana z Polski jest skażona – ostatnio
takie informacje napłynęły z Czech, które w październiku 2021 roku wycofały ze swojego rynku 17,5 ton mięsa pochodzącego z Polski.
Tematyka bezpieczeństwa żywności pojawia się w mediach w przypadku wystąpienia
epidemii chorób zakaźnych dotykających zwierzęta. Przez lata żyliśmy najpierw tzw.
chorobą wściekłych krów, potem ptasią grypą, a od ładnych kilku już lat borykamy
się z tzw. afrykańskim pomorem świń (ASF). Zresztą, z zachowaniem wszelkich proporcji można zaryzykować stwierdzenie, że skala tego ostatniego zjawiska stanowiła
niejako zapowiedź tego, z czym wszyscy mierzymy się od początków 2020 roku –
osoby zajmujące się hodowlą trzody chlewnej w Polsce żyją bowiem w „pandemicznej” rzeczywistości już od 2014 roku.
Zwykle jednak naszej uwadze umyka fakt, jak z wielu różnych powodów istotnie zmienia się szeroko rozumiany rynek artykułów rolno-spożywczych. Szczególnie ważną
rolę odgrywają w tych zmianach dwa procesy, które dotykają niemal wszystkich obszarów naszego życia. Chodzi mianowicie o globalizację oraz o rewolucję cyfrową,
w tym rozwój Internetu. Obydwa te procesy skutkują choćby dynamicznym wzrostem
wartości sprzedaży żywności przez Internet, która wymyka się tradycyjnym systemom
bezpieczeństwa żywności i rodzi zupełnie nowe wyzwania.
Za tymi zmianami próbuje nadążać UE, dostosowując swoje regulacje, które z kolei
przekładają się na funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
żywności w krajach członkowskich. Co jednak istotne, Unia nie jest jedynym podmiotem kreującym reżim regulacyjny w obszarze bezpieczeństwa żywności. Wraz
z postępującą w skali globalnej konsolidacją rynku rolno-spożywczego jesteśmy bowiem świadkami wyłaniania się prywatnych reżimów regulacyjnych czy też standardów, ustanawianych przez poszczególne koncerny. Mowa tu z jednej strony choćby
o międzynarodowych sieciach restauracji, a z drugiej strony ‒ sieciach handlowych.
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Podmioty te tworzą de facto własne „ekosystemy produkcyjno-regulacyjne”, do których dostosować muszą się producenci żywności, o ile oczywiście chcą mieć pełny
dostęp do rynku. Nie da się jednak wykluczyć, że równoległe funkcjonowanie publicznych i prywatnych standardów może skutkować pojawianiem się sporów, które
będą stanowić wyzwanie dla instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
żywności.
Nie można jednak zapominać, że ostatecznym „weryﬁkatorem” jakości nie jest ta czy
inna inspekcja, ale konsument – nawet jeśli nie posiada on wystarczających narzędzi
do kontroli. Dlatego równie istotnym wyzwaniem jest rewolucja, która zachodzi stopniowo w nawykach konsumenckich. Stajemy się coraz bardziej świadomymi nabywcami, oczekującymi lepszych gwarancji jakości nie tylko od samych producentów
żywności, ale także od instytucji odpowiedzialnych za dopuszczenie jej do obrotu.
Tak jak trudno buduje się społeczne zaufanie, tak łatwo jest je utracić, stąd też przestrzeń dopuszczalności choćby niewielkiego błędu jest coraz mniejsza.
Skoro zaś mowa o zaufaniu, nie sposób nie wspomnieć, że bezpieczeństwa żywności
nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach „pasywnych” i indywidualnych.
W sytuacji narastających napięć politycznych nie da się bowiem wykluczyć, że
bezpieczeństwo żywności może stać się oﬁarą świadomych, wrogich działań skierowanych przeciwko całemu państwu. Nawet jeśli nie będzie to przybierało form znanych z podręczników historii, takich jak choćby zatruwanie studni, trzeba się liczyć
z ryzykiem działań quasi-wojennych o charakterze hybrydowym, np. w postaci zanieczyszczania procesu produkcyjnego żywności. Stanowi to szczególne wyzwanie
z perspektywy Polski, której gospodarka jest w relatywnie dużym stopniu oparta na
eksporcie żywności ‒ jego wartość w 2020 roku wyniosła 34 mld euro, co stanowiło
prawie 15% całkowitej wartości eksportu. Utrata zaufania do bezpieczeństwa polskiej
żywności może mieć zatem bardzo bolesne skutki dla wielu zakładów produkcyjnych
i ich pracowników – w rolnictwie i przetwórstwie żywności zatrudnionych jest bowiem
ok. 2,7 mln osób, czyli 15% aktywnych zawodowo.
Z tych wszystkich wymienionych powodów problematyka bezpieczeństwa żywności
powinna stać się przedmiotem poważnych dyskusji, a nawet i sporów. Jeśli przyjąć,
że jednym z zaproszeń do takiej debaty była opublikowana w grudniu 2021 roku megainformacja Najwyższej Izby Kontroli, niniejszy raport stanowi odpowiedź na główne
rekomendacje przedstawione przez kontrolerów NIK.
Pozostaje mieć nadzieję, że te i inne opracowania przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce, który boryka się nie tylko z wielkimi wyzwaniami, ale niestety i szeregiem nieraz zupełnie prozaicznych problemów.
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Struktura systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce
System kontroli żywności w Polsce składa się z dwóch poziomów – wewnętrznego
i zewnętrznego. System kontroli wewnętrznej jest zależny od producenta żywności
i w pierwszej kolejności bazuje na standardach określanych mianem Zasad Dobrej
Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), a w drugiej
kolejności na ich rozwinięciu w postaci unijnego Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
Przedmiotem niniejszego raportu jest jednak przede wszystkim poziom zewnętrzny
(urzędowy), sprawowany przez organy urzędowej kontroli żywności. Obejmuje on
głównie nadzór nad jakością zdrowotną i jakością handlową żywności.
Co istotne, nadzór nie dotyczy wyłącznie samej żywności, ale również pasz, wyrobów
i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz procesu wytwarzania
i obrotu żywnością. To rozszerzenie jest o tyle istotne, że zasadniczo poszerza spektrum kontroli, a co za tym idzie, kompetencji niezbędnych do ich przeprowadzenia.
Wreszcie system kontroli urzędowej obejmuje także nadzór nad systemami kontroli
wewnętrznej.
Rysunek 1: Struktura systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce

Źródło: NIK (2021; s. 19).
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W praktyce Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) wyróżnia się trzy podstawowe modele systemów urzędowej kontroli
żywności ‒ wieloinstytucjonalny, monoinstytucjonalny oraz zintegrowany. Polska reprezentuje model wieloinstytucjonalny (zob. Rys. 1). Za urzędowy system kontroli odpowiadają cztery instytucje: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja
Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).
Struktura terenowa poszczególnych inspekcji jest niejednolita, zarówno pod względem liczby stopni organizacyjnych, jak i struktury organizacyjnej. IJHARS i PIORiN
mają strukturę dwuszczeblową (organ centralny i organy wojewódzkie; w PIORiN występują także oddziały zlokalizowane w powiatach oraz na przejściach granicznych
jako jednostki pomocnicze). Z kolei IW i PIS mają strukturę trójszczeblową (organ
centralny, organy wojewódzkie i powiatowe).
Warto dodać, że po zmianach wprowadzonych w 2020 roku PIS została na powrót
częściowo spionizowana – w efekcie zarówno wojewódzcy, jak i powiatowi inspektorzy sanitarni są elementem administracji zespolonej, podległej wojewodom. To oznacza, że po kilku latach struktura PIS wygląda znów analogicznie jak struktura IW.
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii (z wojewódzkim lekarzem weterynarii) są częścią administracji zespolonej (czyli podległej wojewodom), a inspektoraty powiatowe
(z powiatowymi lekarzami weterynarii) stanowią element administracji niezespolonej
(podlegają wojewódzkiemu inspektorowi weterynarii).
W efekcie organy centralne wszystkich inspekcji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności są częścią administracji niezespolonej i podlegają MRiRW (GIJHARS,
GIW, GIORiN) lub MZ (GIS), natomiast inspektoraty wojewódzkie i powiatowe (PIS,
IW) są częścią administracji zespolonej.
Niezależnie od wspomnianych inspekcji, mając na uwadze wzrost międzynarodowej wymiany handlowej, coraz ważniejszą rolę w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa żywności odgrywają organy Krajowej Administracji Skarbowej, zaangażowane
w proces obsługi przywozu i wywozu żywności. Dla pełnego obrazu należy wspomnieć,
że system uzupełniają jeszcze Inspekcja Ochrony Środowiska oraz instytucje prowadzące ocenę ryzyka bezpieczeństwa żywności: Państwowy Instytut Weterynaryjny oraz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Potencjał instytucjonalny poszczególnych inspekcji, w tym potencjał kadrowy oraz ﬁnansowy, jak i zakres kompetencji i dostępnych instrumentów, jest różny. Największą
instytucją jest PIS, zatrudniająca w skali kraju ok. 16 tys. pracowników i posiadająca
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budżet w wysokości ponad 2,1 mld zł, przy czym należy zaznaczyć, że za obszar
bezpieczeństwa żywności odpowiada jedynie część tej inspekcji. Ze względu jednak
na charakter raportu, który koncentruje się głównie na instytucjach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), PIS podlegająca Ministrowi Zdrowia nie będzie przedmiotem bardziej szczegółowych analiz.
Największą inspekcją podlegającą MRiRW jest IW, której budżet na 2022 rok wynosi
940,6 mln zł (dla porównania, w 2021 roku było to 690,4 mln zł, co oznacza wzrost
nakładów aż o 36%). W przełożeniu na poszczególne szczeble IW budżet wygląda
następująco:
• Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) – 22 mln zł (2021 – 18,6 mln zł)
• graniczne inspektoraty weterynarii – 13,5 mln zł (11,7 mln zł)
• wojewódzkie inspektoraty weterynarii ‒ 185 mln zł (161,1 mln zł)
• powiatowe inspektoraty weterynarii ‒ 720,1 mln zł (599 mln zł)
Tabela 1: Charakterystyka zatrudnienia w IW (stan na 2020 r.)

6

7

8

9

Pracownicy bez wykształcenia
wyższego

Zootechnicznym

5

Innym

Prawniczym

4

Ekonomicznym

3

Lekarze weterynarii

Łączna liczba pracowników
z wykształceniem wyższym
2

Informatycznym

1

Biologicznym lub mikrobiologicznym

0

Łączna liczba pracowników

Jednostki organizacyjne Inspekcji
Weterynaryjnej

Liczba jednostek organizacyjnych

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej
Pracownicy z wykształceniem wyższym

10

11

330 5 823 4 719 1 973 245 116 662 176 505 1 046 1 104
Ogółem
1
115
108
50
3
1
8 11
7
28
7
Główny Inspektorat Weterynarii (GIW)
328 162 22 87 39 46 427 506
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii (WIW) 16 1 617 1 111
305 3 975 3 392 1 519 77 92 556 124 451 571 583
Powiatowe inspektoraty weterynarii (PIW)
8
116
108
76
3
1 11
2
1
20
8
Graniczne inspektoraty weterynarii (GRiW)
Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/rrw-sprawozdawczosc-statystyczna

Z danych uzyskanych z IW wynika, że liczba lekarzy weterynarii zmniejsza się, i to
w sposób znaczny, zwłaszcza na poziomie wojewódzkim, gdzie w ciągu ostatnich
pięciu lat co roku odchodziło ok. 10% pracowników (zob. Tabela 2). Istnieją dwie
główne przyczyny tego negatywnego trendu. Pierwszą z nich są niskie płace, skutkujące „ucieczką” albo do sektora prywatnego (nie można zapominać, że Polska jest
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istotnym producentem żywności, a ﬁrmy potrzebują kadr do prowadzenia wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa), albo do zagranicznych inspekcji weterynaryjnych. Ten
drugi kierunek dostrzegalny jest zwłaszcza w ostatnich latach, bo w przeciwieństwie
do lekarzy medycyny, weterynarze nie mieli otwartej drogi do zagranicznego wyjazdu
zawodowego w pierwszych latach członkostwa Polski w UE.
Tabela 2: Wskaźnik ﬂuktuacji zatrudnienia (odejść) według typów urzędów (%)
Typ urzędu

2015

2016

2017

2018

2019

2020

WIW

brak danych brak danych

9,1

12,5

10,7

10,6

PIW

brak danych brak danych

9,2

10,9

8,8

6,9

GrIW

brak danych brak danych

2,0

9,5

7,5

5,2

13,2

10,9

14,6

5,6

GIW

10,3

9,3

Źródło: Dane pozyskane z IW.

Drugą przyczyną jest wchodzenie kolejnych lekarzy weterynarii z roczników powojennego wyżu demograﬁcznego w wiek emerytalny. Co prawda podobnie jak ma to miejsce
w innych inspekcjach część z nich zostaje w pracy na wyraźną prośbę przełożonych,
aby „łatać” dziury kadrowe, ale istnieją naturalne granice takiej strategii.
Jednocześnie IW już od kilku lat ze względu na epidemię ASF oraz inne nowe wyzwania
wnioskuje o sﬁnansowanie dodatkowych etatów. Ze względu na konieczność certyﬁkacji
wysyłek towarów do Wielkiej Brytanii, jak również działania mające na celu zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt (w szczególności w następstwie epizootii HPAI), w 2021 roku
przybyło ich 605. W tym roku IW wnioskowała o analogiczną liczbę nowych etatów (604),
co jednak prawdopodobnie i tak nie pozwoli uzupełnić wakatów. Pojawia się pytanie,
czy etaty te uda się zapełnić lekarzami weterynarii, których i tak brakuje, czy też „przejmie” je personel administracyjny. Ten ostatni, wraz z grupą prawników i księgowych,
w 2016 roku stanowił niemal 30% zatrudnionych.
W kontekście wakatów w IW uwagę należy zwrócić na przeciętne wynagrodzenie całkowite – wg danych za 2020 rok (zob. Tabela 3) było ono bliskie 7000 zł: w centrali wyniosło 7963 zł, natomiast w terenie na szczeblu wojewódzkim 6485 zł, a powiatowym –
6321 zł. Oznacza to, że na poziomie WIW w 2020 roku stanowiło ono ponad 125%
ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Co więcej, w latach
2015‒2020 wynagrodzenia w IW wzrosły o około 50%. Na podstawie tych danych
trudno wyjaśnić exodus z Inspekcji w ostatnich latach.
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Jeśli jednak uwzględnić jedynie wynagrodzenie zasadnicze (bez premii, „trzynastki”
i dodatkowych świadczeń), jego przeciętna wartość w 2020 roku wyniosła już tylko
4300 zł, co lepiej oddaje wysokość miesięcznego uposażenia pobieranego przez pracownika IW. Nota bene średnie wynagrodzenie zasadnicze osób na stanowiskach
specjalistycznych w „terenie” jedynie nieznacznie przekraczało płacę minimalną.
W efekcie, nawet jeśli wynagrodzenia w IW w ostatnich latach dynamicznie rosły,
a ponadto są wyższe niż w innych inspekcjach, i tak nie są one konkurencyjne wobec
stawek rynkowych. To zaś może oznaczać, że jakkolwiek warto dyskutować o dalszej
podwyżce wynagrodzeń, trzeba być gotowym na dostosowanie pracy IW uwzględniające mniejszy potencjał kadrowy tej instytucji w przyszłości.
Tabela 3: Przeciętne wynagrodzenia zasadnicze i całkowite w IW w podziale na typy
urzędów (zł, brutto)
Typ
urzędu

2015
Zas.

Całk.

2016
Zas.

Całk.

2017
Zas.

Całk.

2018
Zas.

Całk.

2019
Zas.

2020

Całk.

Zas.

Całk.

WIW-y 3 054 4 373 3 259 4 799 3 284 4 910 3 340 5 020 3 790 5 709 4 283 6 485
PIW-y 3 070 4 282 3 285 4 669 3 285 4 811 3 329 5 082 3 804 5 692 4 304 6 321
GrIW-y 3 688 5 121 3 871 5 484 3 924 5 823 4 071 6 014 4 459 6 698 4 926 7 485
GIW

3 864 5 549 4 439 6 753 4 447 6 657 4 456 6 597 4 904 7 584 5 373 7 963

Źródło: Dane pozyskane z IW.

Drugą co do wielkości instytucją systemu bezpieczeństwa żywności w pionie Ministra
Rolnictwa jest PIORiN, której budżet na 2022 wynosi ok. 230 mln zł (dla porównania,
w 2021 roku wyniósł on 192,5 mln, co oznacza wzrost nakładów o 19,4%). W podziale na poszczególne szczeble budżet PIORiN wygląda następująco:
• Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) – 51,6 mln zł (2021
– 36,1 mln zł)
• Inspektoraty wojewódzkie – 179,5 mln zł (156,4 mln zł)
W centrali PIORiN zatrudnionych jest 365 osób (łącznie urzędników w Głównym Inspektoracie w Warszawie oraz pracowników jednostek laboratoryjnych), natomiast
w oddziałach terenowych ok. 1750 osób (w tym 150 spoza służby cywilnej), co łącznie
daje liczbę ok. 2100 pracowników (1/3 zatrudnienia IW). Niestety, podobnie jak
w przypadku IW, PIORiN zmaga się z dużą ﬂuktuacją i odejściami – jak mówią sami
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pracownicy, można odnieść wrażenie, że „Inspekcja jest wykorzystywana do przeszkolenia i przygotowania do pracy młodych pracowników, którzy następnie odchodzą do biznesu”. Ponadto PIORiN cierpi na chorobę niemal wszystkich polskich
inspekcji – znaczna część pracowników jest w wieku przedemerytalnym, a nawet
emerytalnym.
Warto podkreślić, że zarobki w PIORiN są istotnie niższe niż w IW. Dla celów porównawczych można wykorzystać ostatnie dostępne, przekrojowe dane za 2017 rok1.
Przeciętne wynagrodzenie całkowite w PIORiN wyniosło wówczas 3897 zł i stanowiło
niecałe 91% ówczesnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla
porównania, w IW wskaźnik ten wynosił wówczas 114%. Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego – podczas gdy w IW wyniosło ono 3323 zł, w PIORiN osiągnęło zaledwie 2637 zł. Z informacji pozyskanych
od przedstawicieli Inspekcji wynika, że przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w centrali w 2021 roku wyniosło 5191 zł i było o ok. 900 zł niższe (!) niż w 2017 roku. Należy
jednak wyjaśnić, że nastąpiło to w wyniku przejęcia z początkiem 2021 roku laboratoriów wojewódzkich wraz z ich wysoko wykwaliﬁkowanymi, lecz bardzo nisko wynagradzanymi pracownikami.
Co ciekawe, w przypadku organów terenowych PIORiN (do czasu przejęcia laboratoriów
przez GIORiN) występowało istotne zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w zależności
od województwa: w 2020 roku średnie wynagrodzenie w województwie pomorskim wyniosło 4386 zł, a w tym samym czasie pracownik Inspekcji w sąsiednim województwie
warmińsko-mazurskim mógł liczyć przeciętnie na 6035 zł, czyli o aż 37,6% więcej. Warto
dodać, że w czołówce wynagrodzeń, obok województwa warmińsko-mazurskiego, znalazły się także województwo mazowieckie (5754 zł), świętokrzyskie (5698 zł) oraz lubelskie (5566 zł). Na drugim końcu tego zestawienia, obok województwa pomorskiego,
mamy z kolei województwo śląskie (4590 zł), opolskie (4684 zł) oraz łódzkie (4706 zł).
Należy podkreślić, że w danych tych nie widać żadnej zależności od tego, czy dane województwo jest regionem tradycyjnie rolniczym, czy też nie.
Wreszcie warto dodać, że PIORiN wziął udział w pierwszej edycji konkursu GOSPOSTRATEG, ﬁnansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
w ramach którego przygotowany został m.in. kompleksowy audyt inspekcji, oparty
na badaniach przeprowadzonych różnymi metodami, w tym rozmowach z pracownikami Inspekcji. Jego wyniki zostały opublikowanie jesienią 2020 roku. Jednym
z najciekawszych wniosków płynących z lektury tego raportu jest stwierdzenie, że

1

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=22727
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w opinii samych pracowników PIORiN ich prestiż, a zarazem pozycja w relacjach
z klientami, jest niższa niż w przypadku innych agend administracji publicznej, w tym
IW czy służb celnych. Co warte odnotowania, jednym z elementów budowy takiego
prestiżu w opinii pracowników byłoby wprowadzenie umundurowania (GOSPOSTRATEG 2020, 130)2.
Trzecią, najmniejszą instytucją systemu bezpieczeństwa żywności, funkcjonującą
w pionie ministra ds. rolnictwa, jest IJHARS. Na 2022 rok w budżecie dla tej instytucji
przewidziano łącznie 96,9 mln zł (w 2021 roku było to 77,9 mln zł, co oznacza wzrost
nakładów o 24,4%). Budżet przeznaczony na poszczególne szczeble inspekcji przedstawia się następująco:
• Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) – 42,9 mln zł (2021 – 33,2 mln zł);
• inspektoraty wojewódzkie – 54 mln zł (44,7 mln zł).
Według danych z 2017 roku3 w IJHARS zatrudnienie mierzone etatami wyniosło 528,
przy czym w centrali etatów było 179, natomiast w organach terenowych (16 wojewódzkich inspektoratów) ‒ 349, co daje przeciętnie jedynie nieco ponad 20 etatów
na województwo. Warto zauważyć, że IJHARS różni się od dwóch opisanych wcześniej inspekcji rozkładem wynagrodzeń – cechuje ją najmniejsza różnica pomiędzy poziomem centralnym a terenowym. W przypadku IJHARS przeciętne wynagrodzenie
całkowite w wojewódzkich inspektoratach stanowiło 81,1% analogicznego wynagrodzenia w centrali. Dla porównania, w PIORiN wskaźnik ten w 2017 roku wynosił zaledwie 63,6%. Pośrednia sytuacja dotyczyła IW: dla szczebla wojewódzkiego było to
73,8%, natomiast dla szczebla powiatowego – 72,3%.
Podsumowując, trzy opisane inspekcje znajdujące się w obszarze kompetencji ministra
właściwego ds. rolnictwa mają różną skalę ze względu na katalog przypisanych im obowiązków. Największą instytucją jest IW, która jest ponad 10-krotnie większa od IJHARS
i trzykrotnie większa od PIORiN (przy ponad czterokrotnie większym budżecie). Warto
jednak podkreślić, że nawet po zsumowaniu czy to zatrudnienia, czy też budżetów,
wszystkie trzy inspekcje łącznie są mniejsze od Państwowej Inspekcji Sanitarnej – fakt
ten, podobnie jak dysproporcja wielkości IW, PIORiN i IJHARS, nie jest bez znaczenia
w dyskusji o ewentualnej integracji inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności,
nawet jeśli tylko część PIS zajmuje się problematyką żywnościową.
Osoby zainteresowane kompleksową analizą sytuacji PIORiN powinny zapoznać się z ponad 200-stronicowym raportem
z badań prowadzonych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu ﬁnansowanego
z programu GOSPOSTRATEG.
3
Ibidem.
2
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Siedem grzechów głównych systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce
Na podstawie rozmów z pracownikami poszczególnych inspekcji, jak również opublikowanej w grudniu 2021 roku tzw. megainformacji NIK, podsumowującej w kompleksowy sposób wyniki krajowych kontroli i unijnych audytów systemu
bezpieczeństwa żywności, można zdiagnozować siedem głównych problemów dotykających już dziś system bezpieczeństwa żywności w Polsce (niezależnie od czekających wyzwań). Do najważniejszych słabości zaliczyć należy:

1. Problemy kadrowe w organach urzędowej kontroli żywności.
Jednym z najpoważniejszych problemów inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku wielu innych inspekcji w Polsce, są rosnące problemy kadrowe (zob. CPP UEK, 2021a i 2021b).
Przejawiają się one głównie dużą ﬂuktuacją pracowników i systematycznym zmniejszaniem się ich liczby (zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim), jak również rosnącym
przeciętnym wiekiem zatrudnionych. Problem ten został już zresztą wskazany w poprzedniej części poświęconej strukturze systemu.
Szczególnie ciężka sytuacja dotyczy IW – ze względu na relatywnie niższe wynagrodzenia od rynkowych oraz pojawianie się atrakcyjnych ofert pracy czy to od ﬁrm produkujących żywność w Polsce, czy też od podmiotów zagranicznych (zarówno ﬁrm,
jak i urzędowych inspekcji), coraz trudniej jest zachęcić lekarzy weterynarii do pracy
w inspekcji, zwłaszcza na szczeblu powiatowym, gdzie zarobki pracowników inspekcji
są najniższe (jak wynika z danych IW, liczba lekarzy weterynarii na poziomie powiatowych inspekcji w latach 2017‒2020 spadła z 1552 do 1432 osób). Zła sytuacja kadrowa przełożyła się w latach 2017‒2018 na ograniczenie w skali kraju możliwości
przeprowadzenia ustawowych zadań w przypadku aż 191 zespołów na 306 pracujących (tj. 62,4%; NIK, 2021). Już dziś istnieją powiatowe inspekcje weterynaryjne,
w których zatrudniony jest tylko jeden lekarz weterynarii, i to w wieku emerytalnym,
co w praktyce uniemożliwia wykonanie wszystkich ustawowych zadań IW.
Niedobory kadrowe wpływały także negatywnie na zdolność prowadzenia kontroli zaplanowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim. Zresztą problemy
z przeprowadzeniem odpowiedniej liczby kontroli dotykają także PIORiN i IJHARS.
Pomimo dynamicznego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych działających
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w obszarze produkcji rolno-spożywczej, liczba kontroli albo nie wzrosła, albo wręcz
w niektórych przypadkach spadła.
W efekcie na stanowiska merytoryczne coraz częściej przyjmuje się kandydatów nie
tylko z wykształceniem pokrewnym, ale nieraz całkowicie odmiennym, co naturalnie
rodzi pytanie o jakość systemu szkolenia, a w praktyce wręcz dokształcania pracowników inspekcji. Zwłaszcza, że w przypadku aż 56% ogłoszonych naborów nie złożono żadnej (!) aplikacji. Innym coraz powszechniejszym zjawiskiem jest zachęcanie
osób osiągających wiek emerytalny do jak najdłuższego pozostawania w pracy, co
oczywiście pozwala częściowo mitygować zagrożenia związane z brakiem kadr, ale
na dłuższą metę nie jest rozwiązaniem problemu. Konsekwencje takiego stanu rzeczy
mogą być bardzo poważne ‒ w przeciągu kilku najbliższych lat gospodarstwa rolne
w następstwie braku regularnych badań mogą utracić status urzędowej wolności od
chorób, co uniemożliwi im wprowadzanie na rynek zwierząt i produktów pochodzących od zwierząt (np. mleka).
Z drugiej strony warto jednak podkreślić, że według danych Banku Światowego
z 2016 roku Polska ma jeden z najwyższych odsetków kontroli na podmiot gospodarczy – podczas gdy w Holandii wskaźnik ten wynosi 0,45, a w Wielkiej Brytanii
0,64, w Polsce było to aż 0,824. Każe to zadać pytanie zarówno o skuteczność (zdolność wykrywania nieprawidłowości), jak i efektywność systemu kontroli (relacja kosztów do efektów, w tym powielanie kontroli wykonywanych przez różne inspekcje
u tego samego przedsiębiorcy).
Nie da się bowiem wykluczyć, że pracownicy inspekcji (w tym zwłaszcza najbardziej
„deﬁcytowi” lekarze weterynarii) są angażowani w nieoptymalny sposób do zadań,
które mogłyby wykonywać osoby nieposiadające tak wysokich kwaliﬁkacji. Jak wskazują sami pracownicy IW, obecnie gro pracowników Inspekcji zaangażowanych jest
w przetwarzanie i ponowne kompilowanie uzyskanych danych z zakresu wyników
badań zwierząt/żywności. Problem ten nie może pozostać niezauważonym w kontekście reformy systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce.

2. Niewystarczające zasoby infrastrukturalne organów inspekcji.
Drugim obok niedoborów kadrowych problemem jest słabość wyposażenia zwłaszcza terenowych oddziałów inspekcji oraz samych inspektorów. Skutkuje to ograniczaniem szeroko rozumianej mobilności pracowników inspekcji, którzy mają trudność
z wykonywaniem zadań w terenie. Brakuje środków transportu, przenośnych kom-

4

https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/inspecting-polands-inspections
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puterów i zdalnego dostępu do systemów teleinformatycznych inspekcji. Braki te bardzo utrudniają weryﬁkację danych w trakcie prowadzonych w terenie kontroli w czasie
rzeczywistym i osłabiają ich skuteczność.
Problemy nie ograniczają się jednak do braku odpowiedniego wyposażenia samych
inspektorów i dotykają także organów inspekcji. W tym kontekście pracownicy wskazują na tak z pozoru banalne kwestie jak brak wydajnych urządzeń biurowych czy też
brak jednolitego (dla całego kraju) systemu obiegu dokumentacji elektronicznej. Ponadto w opinii przedstawicieli inspekcji słabością jest brak wyznaczonych miejsc do
zatrzymania i przetrzymania nielegalnych towarów, jak również brak wyspecjalizowanych podmiotów, które na zlecenie inspekcji mogłyby niszczyć nielegalne lub niespełniające wymogów produkty.

3. Silna terytorializacja kontroli i nieadekwatny system sankcji.
Struktura terenowa systemu urzędowej kontroli żywności nie uwzględnia w należytym
stopniu lokalizacji podmiotów produkujących żywność, i to nawet nie w wymiarze
ogólnopolskim, ale choćby wojewódzkim. W praktyce oznacza to podobny zasób
kadrowy inspekcji w powiatach, w których nie ma żadnego zakładu produkcyjnego,
co w powiatach, gdzie jest ich kilkadziesiąt. Świetnym przykładem jest województwo
mazowieckie – podczas gdy pracownicy powiatowej inspekcji weterynaryjnej w niektórych powiatach w zasadzie nie mają większych obciążeń, w innych nie są de facto
ﬁzycznie w stanie wykonać wszystkich zadań przewidzianych przepisami prawa.
Co więcej, pracownicy inspekcji wskazują na problemy wynikające z tzw. partykularystycznego wymiaru polskiej kultury. Konieczność nakładania kar na osoby z własnego otoczenia stanowi nierzadko sporą trudność o charakterze społecznym. Jest
to zresztą problem wielu służb w Polsce, czego dowiodły choćby występujące w wielu
miejscach (zwłaszcza na prowincji) trudności z egzekwowaniem przez Policję restrykcji
wprowadzanych w związku w pandemią COVID-19.
W tym kontekście warto dodać, że kolejną słabością systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce, pośrednio związaną z opisywanym problemem, jest nieadekwatny
system sankcji i mechanizmów służących zwalczaniu nieuczciwych praktyk. Nierzadkie są przypadki, kiedy pracownicy IW dysponują informacjami o nieprawidłowościach
w podmiotach nadzorowanych, ale pomimo przepisów gwarantujących możliwość
przeprowadzenia kontroli urzędowej ad hoc w każdym czasie, przedstawiciele podmiotów nadzorowanych czynnie ją uniemożliwiają. Powód jest prosty – w najgorszym
wypadku grozi im mandat karny w wysokości do … 500 zł, co de facto oznacza, że
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często taniej wkalkulować go w koszty działalności niż przestrzegać norm. Widać to
także w przypadku maksymalnej wartości kar pieniężnych za długotrwałe, przekraczające sześć miesięcy naruszenia. W takim przypadku przedsiębiorstwo produkujące żywność o wartości wielu milionów złotych zapłaci nie więcej niż 66 tys. zł.
Należy wyraźnie podkreślić, że problem nieadekwatności kar oraz słabość systemu
ich egzekucji jest jedną z największych bolączek wszystkich inspekcji w Polsce, co
każe postawić pytanie o źródła takiego stanu rzeczy. Niezależnie jednak od odpowiedzi na to pytanie, wydaje się, że bez bardzo silnej woli politycznej zdolnej przełamać społeczną niechęć (wzmacnianą przez środowiska gospodarcze) problem ten
będzie szalenie ciężko rozwiązać.

4. Wzajemnie nakładające się kompetencje i brak współpracy między organami kontrolnymi.
Niejasny podział kompetencji i brak współpracy to, obok braków kadrowych i słabości
infrastrukturalnej, najpoważniejsze wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa żywności
w Polsce. Problem ten jest szalenie złożony, dlatego wymaga wskazania kilku konkretnych wymiarów.
Po pierwsze, kontrola jakości zdrowotnej i jakości handlowej żywności są zadaniami
współwystępującymi ze sobą, stąd też ze względu na funkcjonowanie aż czterech
inspekcji muszą istnieć określone kryteria podziału kompetencji (np. kryterium pochodzenia, kryterium wymagań, kryterium etapu). Problem polega na tym, że ustalenie
treści i zakresu takich kryteriów z powodu złożoności procesu produkcji żywności nie
zawsze jest proste, a bywa wręcz niemożliwe. Ponadto kryteria te mogą być mało
czytelne. W sytuacji, w której ze względów bezpieczeństwa chce się uniknąć ewentualnego pominięcia kontroli jakiejś grupy produktów, naturalną odpowiedzią będzie
szeroka interpretacja wspomnianych kryteriów podziału. To jednak może prowadzić
do nakładania się kontroli, a tym samym marnowania i tak deﬁcytowych zasobów
poszczególnych inspekcji.
Dla przykładu, gdy inspekcja sanitarna obejmuje kontrolą jakość zdrowotną produktów pochodzenia niezwierzęcego, a w odniesieniu do produktów zwierzęcych zajmuje
się weryﬁkacją jakości zdrowotnej żywności znajdującej się wyłącznie w handlu detalicznym, to analogicznej kontroli w obrocie hurtowym pozostałej żywności pochodzenia zwierzęcego dokonuje już IW. Z kolei za jakość handlową produktów
rolno-spożywczych (zwierzęcych i niezwierzęcych) zarówno na etapie produkcji, jak
i obrotu (hurtowego i detalicznego) odpowiada IJHARS. Co prawda opisany podział
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nie wydaje się skomplikowany, ale jeśli weźmie się pod uwagę, że deﬁnicja żywności
oraz artykułu rolno-spożywczego mają krzyżujące się zakresy, to podział kompetencji
przestaje być aż tak czytelny.
To jednak nie wszystko. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której mamy
do czynienia z wyrobem składającym się jednocześnie z produktu zwierzęcego i niezwierzęcego. Kto powinien kontrolować jego jakość zdrowotną – PIS czy IW? Z jeszcze większą złożonością niż w przypadku kryterium pochodzenia mamy do czynienia
w przypadku kryterium opisującym rodzaj wymagań. Przykładowo IJHARS kontroluje,
i to zasadniczo na każdym etapie produkcji, zarówno żywność pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, ale wyłącznie w zakresie wykraczającym poza wymagania
sanitarne, weterynaryjne lub ﬁtosanitarne (NIK, 2021).
Po drugie, wspomniane powyżej problemy ze zdeﬁniowaniem kompetencji mogą prowadzić do wystąpienia luk czy generowania słabości systemu. Przykładowo, nadzór
PIS nad stosowaniem dodatków do żywności w zasadzie ograniczał się do kontroli
jakości handlowej (będącej raczej kompetencją IJHARS), a w wymiarze zdrowotnym
‒ do wąskiej oceny prawidłowości stosowania tych dodatków (w zakresie limitów).
Tym samym PIS nie prowadziła działań ukierunkowanych na ograniczenie ich stosowania. Z kolei IJHARS, która teoretycznie mogłaby prowadzić inicjatywy społecznoedukacyjne w tym zakresie, argumentowała, że za te zagadnienia odpowiadać
powinna Inspekcja Sanitarna.
Po trzecie wreszcie, problemem nie jest wyłącznie niejasny i nieprzejrzysty podział
kompetencji wynikający m.in. z wielości i różnorodności aktów prawnych regulujących
produkcję i obrót żywności, który prowadzi do sporów kompetencyjnych, ale także
systemowy brak komunikacji pomiędzy inspekcjami – czy to w zakresie prowadzonych lub planowanych kontroli, czy też w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
Zgodnie z ustaleniami NIK dwie największe inspekcje odpowiedzialne za kontrolę jakości zdrowotnej, PIS i IW, nie przekazywały sobie informacji o przypadkach nielegalnej produkcji artykułów żywnościowych, co mogło mieć wpływ nie tylko na
bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, ale także bezpieczeństwo ekonomiczne,
które z kolei jest przedmiotem troski IJHARS. Trudno się temu jednak dziwić, skoro
nie istnieją przepisy regulujące obowiązki inspekcji w zakresie wzajemnej komunikacji,
a dotychczasowa praktyka bazowała na dobrowolnych porozumieniach pomiędzy
poszczególnymi organami inspekcji. Co więcej, nie powstało jak dotąd spójne narzędzie informatyczne integrujące dane gromadzone przez różne inspekcje (nierzadko
o tym samych podmiotach!).
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5. Niesprawny system kontroli sprzedaży internetowej oraz niewystarczająca edukacja i informowanie o bezpieczeństwie żywności.
System bezpieczeństwa żywności nie jest przygotowany na obserwowany w ciągu
ostatnich lat dynamiczny wzrost sprzedaży szeroko rozumianej żywności (w tym suplementów diety) przez Internet, który to proces przyśpieszył jeszcze w trakcie pandemii COVID-19. Ten sposób dystrybucji często opiera się na prowadzeniu
działalności gospodarczej w prywatnych lokalach, będących poza kontrolą jakiejkolwiek inspekcji. W efekcie kontrole prowadzone były w zasadzie wyłącznie w oparciu
o procedury ogólne urzędowej kontroli żywności, które w przypadku braku możliwości
identyﬁkacji podmiotu sprzedającego (np. ukrywającego się pod pseudonimem na
jednej z platform handlu internetowego) są niemal całkowicie nieskuteczne. Jednocześnie obserwuje się znaczną skalę nieprawidłowości w zakresie sprzedaży prowadzonej przez te podmioty (np. sprzedaż towarów nielegalnych).

6. Nielegalna produkcja żywności.
Nie istnieje skuteczny mechanizm ujawniania nielegalnej produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Jeśli dochodzi do stwierdzania takich przypadków (mowa głównie o nielegalnym uboju), następuje to raczej za sprawą informacji od
konsumentów/innych podmiotów rynkowych niż bezpośrednich działań IW.
Osobnym problemem jest obrót suplementami diety zawierającymi preparaty niedopuszczalne na polskim rynku, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W przypadku takiego nielegalnego obrotu pojawia się dodatkowo problem
z wiarygodnością informacji o produkcie, co istotnie utrudnia kontrolę składu tych
preparatów.

7. Niedostateczny nadzór na ubojem zwierząt.
Audyty przeprowadzone przez kontrolerów Komisji Europejskiej wskazały na nieefektywny system nadzoru nad ubojem zwierząt, który nie odstraszał przed podejmowaniem nielegalnych działań. Dla przykładu, pracownicy IW w procesie planowania
kontroli nie uwzględniali w przeszłości dostępnych informacji o pośrednikach poszukujących chorego czy rannego bydła, a obecnie nie sprawują wystarczającego nadzoru nad transportem rannych zwierząt.
Innym problemem w tym zakresie jest niewystarczająco skuteczny nadzór nad stosowaniem antybiotyków – zarówno w wymiarze zasadności, jak i prawidłowości ich
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użycia. Zdaniem kontrolerów wynikał on z wadliwego modelu nadzoru (podział na PIS
i IW) oraz braku odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i przepisów, w tym zasad
stosowania antybiotyków. Przykładowo jednoosobowe (!) Zespoły ds. Nadzoru Farmaceutycznego, ulokowane w wojewódzkich strukturach IW, nie miały uprawnień do
przeprowadzania kontroli w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierząt.
Uprawnienia takie miały bowiem wyłącznie inspektoraty powiatowe, ale z drugiej
strony nie dysponowały one możliwością weryﬁkacji zasadności decyzji lekarza weterynarii co do zastosowania antybiotyków w przypadku konkretnej terapii.
***
W systemie urzędowej kontroli żywności w Polsce można oczywiście znaleźć znacznie więcej słabych punktów niż siedem wymienionych powyżej, takich jak np.: częste
zmiany kierownictwa na poziomie szczebla wojewódzkiego albo ograniczona zdolność do sprawnego przeprowadzania badań żywności ze względu na brak wystarczającego wsparcia prawnego w terenowych oddziałach inspekcji (choćby w zakresie
prawa administracyjnego, co może skutkować niewłaściwym przygotowaniem dokumentacji na wypadek postępowania sądowego). Nadto w sytuacji wystąpienia
ewentualnych sporów prawnych problemem bywa niedoregulowanie pewnych obszarów, zwłaszcza w zakresie nowych zadań ‒ mowa tu choćby o działaniu w przypadku stwierdzenia domieszki GMO w materiale siewnym.
Wreszcie brakuje przestrzeni wymiany opinii pomiędzy pracownikami poszczególnych
inspekcji – w efekcie instytucje te trudno określić mianem „uczących się”. Celem niniejszego opracowania nie jest jednak kompleksowa diagnoza systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce, a jedynie wskazanie najważniejszych problemów, które będą
przedmiotem propozycji rozwiązań wskazanych w części obejmującej rekomendacje.
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Uwarunkowania międzynarodowe
Co najmniej od opublikowania w styczniu 2000 roku unijnej Białej Księgi Bezpieczeństwa Żywności (COM (99) 719 ﬁnal), a później przyjęcia rozporządzenia WE 178/2002,
które powołało do życia Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności, jak i rozporządzenia WE 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych żywności, pojawiło się we
Wspólnocie oczekiwanie co do konsolidacji krajowych systemów bezpieczeństwa
żywności. W tym kierunku poszło jak dotąd 22 z 27 państw członkowskich. Polska
do dziś pozostała przy modelu wieloinstytucjonalnym urzędowej kontroli żywności,
mimo kilku prób integracji inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności
(próba wyjaśnienia takiego stanu rzeczy jest przedmiotem kolejnego rozdziału niniejszego raportu).
Na podstawie obserwacji ewolucji prawa żywnościowego UE w ostatnich kilkunastu
latach należy jednak stwierdzić, że zmierza ono do jeszcze silniejszego wzmocnienia
integralności nadzoru nad wszystkimi etapami procesu produkcji i sprzedaży żywności
– od pozyskiwania surowców, przez ich przetwarzanie, aż do systemu dystrybucji
i dostarczenia żywności konsumentom. Zjawisko to nieraz określane jest mianem strategii „od pola do stołu”.
W tym kierunku idą także ostatnie unijne akty prawne, w tym zwłaszcza:
• obowiązujące od 14 grudnia 2019 roku rozporządzenie UE 2017/625 w sprawie
urzędowych kontroli żywności;
• obowiązujące od 21 kwietnia 2021 roku rozporządzenie UE 2016/429 „Prawo
o zdrowiu zwierząt”;
• obowiązujące od 28 stycznia 2022 roku rozporządzenie UE 2019/4 w sprawie
wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz rozporządzenie UE 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.
Nota bene, choć od uchwalenia wspomnianych rozporządzeń minęło już sporo czasu
(a w przypadku UE 2017/625 mamy do czynienia z prawie trzyletnim okresem opóźnienia od momentu wejścia w życie!), część aktów prawa krajowego opisujących urzędową kontrolę żywności w Polsce nie zostało jak dotąd dostosowanych, zwłaszcza
w obszarze przepisów kompetencyjnych. Przykładem częściowego dostosowania
mogą być np. przyjęte w 2020 roku ustawy o PIORiN oraz o ochronie roślin przed
agrofagami (wraz z odpowiednią nowelizacją ustaw o środkach ochrony roślin, a także
o nasiennictwie). Należy dodać, że problem z dostosowaniem przepisów do unijnych
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rozporządzeń dotyczy również aktów delegowanych oraz implementujących wydanych
na ich podstawie. Co warte podkreślenia, stanowi to zarówno wyzwanie, jak i szansę
w kontekście ewentualnej reformy systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce.
Wracając jednak do treści ww. aktów prawnych: co prawda wspomniane jako pierwsze rozporządzenie UE 2017/625 nadal pozostawia krajom członkowskim relatywnie
dużą swobodę w kształtowaniu modelu systemu bezpieczeństwa żywności (w zakresie
urzędowych kontroli żywności), ale zobowiązuje poszczególne państwa do wyznaczenia odpowiednich organów odpowiedzialnych za nadzór nad poszczególnymi obszarami, jak również zdeﬁniowania ich zadań. Należy jednak podkreślić, że państwa
członkowskie są zobligowane do wyznaczenia pojedynczego organu w każdym z obszarów, który będzie wskazany do komunikacji zarówno ze swymi odpowiednikami
z innych krajów, jak i z Komisją.
W kontekście wymienionych w poprzednim rozdziale słabości systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce warto zauważyć, że wspomniane rozporządzenie zwraca
uwagę na problem przejrzystości i spójności działania poszczególnych organów. Dodatkowo wprowadza ono wymóg funkcjonowania inspekcji w oparciu o udokumentowane procedury obejmujące m.in.:
• organizację właściwych organów;
• stosunki między właściwymi organami centralnymi a organami, którym powierzyły one zadania przeprowadzania kontroli urzędowych lub innych czynności
urzędowych;
• zadania, funkcje i obowiązki pracowników;
• działania, które należy podjąć w następstwie kontroli urzędowych (NIK 2021).
Rozporządzenie UE 2017/625 wprowadza jeszcze szereg innych przepisów, które dotyczą znacznie większej liczby obszarów niż miało to miejsce w obowiązujących do
niedawna aktach prawnych regulujących zasady funkcjonowania urzędowej kontroli
żywności. Dodatkowo na uwagę zasługuje cały rozdział III „Przekazywanie pewnych
zadań właściwych organów” (art. 28‒33). Twórcy rozporządzenia, mając świadomość
problemów kadrowych inspekcji w większości państw członkowskich UE, dopuszczają
w nim możliwość przekazywania podmiotom prywatnym pewnych zadań realizowanych w ramach urzędowej kontroli żywności. Przepis ten jest niezwykle istotny zwłaszcza w kontekście procesu cyfryzacji systemu bezpieczeństwa żywności, który może
m.in. zwiększyć efektywność koordynacji urzędowej kontroli żywności, oraz wewnętrznych systemów bezpieczeństwa żywności.
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Nota bene podobne rozwiązanie wprowadza także wcześniejsze rozporządzenie
2016/429 „Prawo o zdrowiu zwierząt”, które już w preambule (pkt 49) wskazuje, że
„z uwagi na ograniczone zasoby właściwe organy nie zawsze są w stanie wykonywać
wszystkie czynności wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia. Z tego względu
niezbędne jest ustanowienie podstawy prawnej do przekazywania uprawnień do przeprowadzania pewnych czynności lekarzom weterynarii, którzy nie są urzędowymi lekarzami weterynarii. Z tego samego powodu państwa członkowskie powinny mieć
możliwość upoważnienia osób ﬁzycznych lub prawnych do wykonywania określonych
czynności na określonych warunkach”.
Ponadto, na co zwracają uwagę kontrolerzy NIK, analiza kompetencji poszczególnych
inspekcji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności w Polsce wskazuje, że
trudno mówić o precyzyjnej delimitacji odpowiedzialności poszczególnych inspekcji
za obszary wymienione w art. 1 ust. 2 omawianego rozporządzenia. Niektóre z nich
są bowiem kontrolowane przez większość organów, podczas gdy inne jedynie przez
nieliczne.
Mając na uwadze zarówno zdiagnozowane słabości systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce, jak i zmiany unijnego prawodawstwa w tym zakresie, NIK w swojej
megainformacji rekomenduje integrację strukturalną inspekcji tworzących system bezpieczeństwa żywności. Celem niniejszego raportu jest wskazanie, że choć integracja
jest faktycznie czynnością niezbędną i konieczną, to ze znacznym prawdopodobieństwem można postawić hipotezę, że nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia
strukturalnego scalenia PIS, IW, PIORiN oraz IJHARS, czy choćby inspekcji kontrolowanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa. Dlatego w następnych częściach
opracowania przedstawiona zostanie argumentacja na rzecz takiej hipotezy, a jednocześnie wskazane zostaną możliwe do wdrożenia rozwiązania z jednej strony spełniające wymogi wprowadzane rozporządzeniem UE 2017/65, a z drugiej optymalizujące
działania systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce w świetle narastających problemów kadrowych poszczególnych inspekcji.
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Historia reform systemu urzędowej kontroli
żywności w Polsce
Dyskusje o integracji inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności nie są
czymś nowym. Postulat taki pojawia się z różnych stron od niemal ćwierćwiecza. Co
więcej, w tym czasie podjęto co najmniej kilka prób stworzenia monoinstytucjonalnego modelu nadzoru, ale jak dotąd wszystkie z nich zakończyły się ﬁaskiem. Choć
rzeczywistość polityczna nigdy nie jest w 100% zdeterminowana przeszłością, warto
zrozumieć, jakie przyczyny stały za kolejnymi niepowodzeniami integracji inspekcji.
Analiza taka może bowiem z jednej strony zidentyﬁkować bariery, które uniemożliwiły
przeprowadzenie takiej zmiany, a z drugiej wskazać, jakie są dostępne możliwości integracji (przy założeniu, że taki proces byłby teoretycznie optymalny, na co wskazuje
choćby megainformacja NIK). Z powyższych powodów rozdział ten, obok części poświęconej rekomendacjom, stanowi jeden z najważniejszych elementów niniejszego
raportu.
Problem rozproszenia inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności traﬁł
na poważnie do europejskiej, a co za tym idzie także polskiej debaty publicznej, na
przełomie XX i XXI w. wraz z kryzysem spowodowanym chorobą tzw. wściekłych krów
(BSE) i ogłoszeniem w styczniu 2000 roku przez Komisję Europejską Białej Księgi
Bezpieczeństwa Żywności. Tezy zawarte w tym dokumencie doprowadziły do utworzenia jednego Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Agency, EFSA), a jednocześnie poskutkowały zalecaną przez Komisję
konsolidacją inspekcji w wielu państwach członkowskich. Obecnie model skonsolidowany funkcjonuje w 22 krajach UE.
Polska nieprzypadkowo jednak nie poszła tą ścieżką na początku XXI wieku. W 1999
roku, wraz z wielką reformą administracyjną wprowadzoną przez rząd premiera Jerzego Buzka, utrwalony został rozproszony model służb inspekcyjnych nadzorujących
bezpieczeństwo żywności w Polsce. Wydaje się, że w tamtym czasie kluczowy nie
był wyłącznie sam podział na inspekcje. Te podporządkowane choćby ówczesnemu
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasach rządów AWS, a następnie koalicji
SLD-PSL (2001‒2004), przechodziły proces integracji: mowa o połączeniu Inspekcji
Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej w Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN, 2002) czy też Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
z Centralnym Inspektoratem Standaryzacji w Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (IJHARS, 2003). Równie istotny był bowiem podział nadzoru
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nad poszczególnymi inspekcjami pomiędzy różne ministerstwa. Chodzi tu głównie
o podział między wspomniany już resort rolnictwa oraz Ministerstwo Zdrowia (Inspekcja Sanitarna), a w mniejszym stopniu także podległy premierowi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (zwłaszcza po 2008 roku, kiedy UOKiK przejął bezpośredni
nadzór nad wojewódzkimi jednostkami Inspekcji Handlowej, w tym wojewódzkimi laboratoriami) czy też Ministerstwo Środowiska (Inspekcja Ochrony Środowiska). Analizując tamten okres warto jednak zwrócić uwagę, że w początkach XXI wieku
nastąpiła pierwsza fala integracji, która skutkowała powstaniem dwóch nowych, większych i instytucjonalnie silniejszych inspekcji – PIORiN-u oraz IJHARS-u, co prawdopodobnie nie było bez znaczenia przy kolejnych próbach integracji.
Pierwszą próbę kompleksowej reformy inspekcji podjęto w 2006 roku, kiedy powołano Radę ds. Systemu Bezpieczeństwa Żywności. Kierowana przez ministra rolnictwa Rada, w której skład, co warto podkreślić, weszli przedstawiciele wszystkich
inspekcji, dokonała analizy funkcjonowania służb inspekcyjnych i zaproponowała projekt ustawy powołującej jednolitą Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności. Nie zdążył on
jednak wejść na ścieżkę legislacyjną przed rozpadem gabinetu Kazimierza Marcinkiewicza i wejściem Samoobrony do rządu. Opóźnienie spowodowane zmianami
w resorcie rolnictwa uniemożliwiło urzędnikom zaangażowanym w ten proces jego
ﬁnalizację przed skrócenie kadencji Sejmu jesienią 2007 roku. Można jednak postawić
hipotezę, że gdyby nie zmiany polityczne (zmiana kierownictwa resortu rolnictwa
w trakcie kadencji, skrócenie kadencji Sejmu), integracja inspekcji miałaby wówczas
prawdopodobnie największe szanse powodzenia właśnie ze względu na współdziałanie (mniej lub bardziej aktywne, ale faktyczne) wszystkich zainteresowanych podmiotów. Taka sytuacja nigdy później nie miała już miejsca, nawet jeśli IW nie do końca
akceptowała kierunek planowanych wówczas zmian.
Po wyborach z 2007 roku i przejęciu władzy przez koalicję PO-PSL temat integracji
inspekcji został schowany głęboko do szuﬂady. Nowe kierownictwo MRiRW nie było
zainteresowane kontynuacją prac nad projektem ustawy mającej na celu powołanie
jednej, skonsolidowanej inspekcji bezpieczeństwa żywności.
Na kolejną próbę reformy systemu bezpieczeństwa żywności przyszło czekać prawie
pięć lat. Co warte podkreślenia, próba ta została zapoczątkowana w czasie drugiej
kadencji rządów koalicji PO-PSL jako odpowiedź na kryzys związany z ujawnieniem
afery z dodawaniem soli drogowej do żywności (początek 2012 roku). Resort rolnictwa obarczył odpowiedzialnością za aferę podległą Ministerstwu Zdrowia inspekcję
sanitarną, jednocześnie zapowiadając połączenie inspekcji podległych MRiRW (IW,

www.efrwp.pl
w
ww.efrwp.pl

33

www.klubjagiellonski.pl
w
ww.klubjagiellonski.pl

PIORiN oraz IJHARS) w Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Integracja miała odbyć się na bazie Inspekcji Weterynaryjnej. Trudno jednak powiedzieć, aby prace nad tym rozwiązaniem wyszły daleko poza deklaracje. Co prawda
w maju 2013 roku do uzgodnień międzyresortowych ostatecznie traﬁł wstępny projekt
założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, ale
w październiku 2013 roku Komitet Stały Rady Ministrów zwrócił go do MRiRW z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie i uzupełnienie tzw. testu regulacyjnego. Jest to ostatni
ślad prac nad tym projektem w Rządowym Centrum Legislacji. Można odnieść wrażenie, że do końca rządów PO-PSL wyraźnie brakowało politycznej woli, aby zająć
się na poważnie tym tematem.
Trzecia próba integracji inspekcji związana jest z przejęciem władzy przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości jesienią 2015 roku. Propozycja stworzenia jednolitej inspekcji bezpieczeństwa żywności, wypracowana jeszcze w czasie pierwszej kadencji rządów
PiS w 2006 roku, została przedstawiona podczas kongresu programowego tej partii
w Katowicach w 2015 roku. Po ukonstytuowaniu się nowego rządu powołany został
Zespół ds. Instytucjonalnej Reformy Systemu Bezpieczeństwa Żywności, którego zadaniem było przygotowanie reformy m.in. w oparciu o rozwiązania wypracowane
w latach 2005-2007. Pierwsza wersja projektu ustawy o powołaniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) traﬁła do uzgodnień międzyresortowych już
w lipcu 2016 roku, ale ze względu na konieczność zmian powróciła do resortu rolnictwa i została powtórnie przekazana do uzgodnień w lutym 2017 roku. W tamtym
czasie (kwiecień 2017 roku) powołano nawet pełnomocnika rządu ds. organizacji
struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Za sprawą m.in. starań nowego pełnomocnika projekt traﬁł w czerwcu pod obrady
Komitetu Stałego Rady Ministrów, by ostatecznie 30 czerwca 2017 roku zostać przyjętym przez Radę Ministrów, po czym skierowano go do prac parlamentarnych, których Sejm jednak nie podjął. Trudno wskazać jednoznaczną przyczynę takiego stanu
rzeczy. Jednym z możliwych wyjaśnień był sprzeciw wobec planów integracji, wyrażony przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która odmówiła uczestnictwa w pracach
Zespołu przygotowującego projekt ustawy o PIBŻ. Co warte podkreślenia, sprzeciw
ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej został wzmocniony przez NSZZ „Solidarność”, który pod wpływem głosów członków Związku reprezentujących tę konkretną
inspekcję, obawiających się o swoje miejsca pracy po ewentualnej integracji, najprawdopodobniej przekonał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości do zarzucenia
prac nad ustawą.
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Zresztą środowisko związane z Państwową Inspekcją Sanitarną nie było jedynym
podmiotem sprzeciwiającym się stworzeniu monoinstytucjonalnego systemu bezpieczeństwa żywności. Obawy przed wdrożeniem takiego rozwiązania płynęły także ze
strony Inspekcji Weterynaryjnej, która nieustannie od przełomu 2014 i 2015 roku boryka się z kryzysem związanym z tzw. afrykańskim pomorem świń (ASF) i która obawiała się, że tak poważne zmiany instytucjonalne mogą utrudnić walkę z tym
zagrożeniem. Nie można jednak wykluczyć także komplementarnego wyjaśnienia
braku poparcia – projekt ustawy o powołaniu PIBŻ był pilotowany przez Głównego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czyli w instytucjonalnej optyce swoistego
konkurenta Inspekcji Weterynaryjnej, co z oczywistych powodów musiało rodzić pytania o podział stanowisk w nowej, skonsolidowanej inspekcji. Pojawiają się nawet
głosy, że Inspekcja Weterynaryjna zgodziłaby się na połączenie inspekcji, o ile zostałoby to przeprowadzone w formie wchłonięcia IJHARS i PIORiN w struktury IW.
Podsumowując: w przeciwieństwie do sytuacji z 2006 roku, kiedy istniał pewien konsensus pomiędzy poszczególnymi inspekcjami co do konieczności przeprowadzenia
integracji, współcześnie trudno odnaleźć powszechną zgodę wśród nich na takie
rozwiązanie. Jednocześnie najprawdopodobniej nie ma dziś podmiotu mającego
wystarczającą pozycję i wolę polityczną, by wejść w konﬂikt z poszczególnymi
inspekcjami i wprowadzać nieaprobowane przez nie zmiany. To zaś oznacza, że
w przewidywalnej przyszłości nie widać realnej perspektywy stworzenia monoinstytucjonalnego systemu bezpieczeństwa żywności, poza w gruncie rzeczy niewielkimi
zmianami wprowadzonymi w 2020 roku, takimi jak przejęcie pionu żywnościowego
Inspekcji Handlowej przez IJHARS czy przejęcie przez PIORiN nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu nawozów (wcześniej w kompetencji IJHARS).
W świetle powyższego uzasadniona wydaje się hipoteza, że jedynym realnym rozwiązaniem mającym na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności, wobec braku możliwości integracji instytucjonalnej w dającej się
przewidzieć perspektywie czasowej, jest swego rodzaju integracja funkcjonalna poprzez z jednej strony uporządkowanie części procedur (zwłaszcza poprzez eliminację
tych zbędnych lub powielających się), a z drugiej strony wprowadzenie jednolitego
systemu informatycznego. Za takim rozwiązaniem przemawia także trwający proces
cyfryzacji inspekcji – można go przeprowadzić w taki sposób, aby zharmonizować
sposób funkcjonowania różnych inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w Polsce. Przykłady możliwych rozwiązań idących w tym kierunku będą przedmiotem kolejnego rozdziału niniejszego raportu zawierającego rekomendacje
dotyczące proponowanych zmian. Możliwe, że ich pomyślne wdrożenie będzie
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stanowiło ważny punkt na drodze do stworzenia monoinstytucjonalnego systemu
bezpieczeństwa żywności w nieco bardziej odległej perspektywie czasowej. Tym bardziej, że w obliczu narastających problemów kadrowych, których nie sposób łatwo
rozwiązać nawet dosypaniem pieniędzy do systemu, wzrośnie konieczność automatyzacji części procedur, ich ujednolicenia oraz, last but not least, pogłębionej współpracy pomiędzy poszczególnymi inspekcjami, której dziś bardzo często brakuje ze
względu np. na obawy przekroczenia kompetencji albo naruszenia przepisów RODO
przy współdzieleniu posiadanych danych. Jeśli wspomniane problemy nie doczekają
się odpowiedzi, pogarszanie się bezpieczeństwa żywnościowego Polaków będzie
postępować, a zarazem rosnąć będą obciążenia administracyjne przedsiębiorców
produkujących oraz prowadzących obrót artykułami rolno-spożywczymi.
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Możliwe kierunki działań
W świetle wskazanych słabości systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce
(w tym zwłaszcza pogarszającej się sytuacji kadrowej i sporów kompetencyjnych między poszczególnymi inspekcjami), jak również kierunków unijnej polityki żywnościowej
z jednej strony, a z drugiej strony barier istotnie utrudniających (lub wręcz uniemożliwiających) stworzenie pożądanego, monoinstytucjonalnego modelu kontroli bezpieczeństwa żywności, należy wprowadzić rozwiązania prowadzące do optymalizacji
działań inspekcji i choćby ich częściową integrację funkcjonalną. Cele te można osiągnąć za pomocą trzech kierunków interwencji:
• cyfryzacji inspekcji i wdrożenia zintegrowanych systemów teleinformatycznych;
• przeglądu istniejących procedur i ich optymalizacji (usunięcie/doprecyzowanie
/automatyzacja/delegacja do podmiotów zewnętrznych);
• identyﬁkacji sporów kompetencyjnych i ich eliminacji poprzez integrację części
procedur.

Cyfryzacja inspekcji odpowiedzialnych za urzędową
kontrolę żywności w Polsce
Obecnie IW wykorzystuje aż dziewięć systemów informatycznych i baz danych –
jeden światowy (WAHIS – World Animal Health Information System), cztery unijne
(ADNS – Animal Disease Notiﬁcation System; IMI – Internal Market Information System; RASFF – Rapid Alert System of Food and Feed oraz TRACES – Trade Control
and Expert System) i cztery krajowe (baza danych systemu IRZ; CELAB; RPPUiŻ –
Rejestr Podmiotów Paszowych i Utylizacyjnych; IRZGO ‒ System Identyﬁkacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych).
W sierpniu 2021 roku ze środków Programu Operacyjnego „Cyfrowa Polska” uruchomiony został projekt budowy nowego systemu informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej (IW‒System), realizowany we współpracy GIW, MRiRW oraz Sekretarz
Stanu ds. Cyfryzacji. Projekt ma zrealizować pięć celów:
• udostępnienie elektronicznej książki leczenia zwierząt;
• rozszerzenie zakresu funkcjonalnego usługi e-recepta opracowanej dla obywateli o możliwość rejestrowania i realizacji recept na leki stosowane w medycynie ludzkiej w ramach leczenia zwierząt przez lekarzy weterynarii;
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• wprowadzenie elektronicznego systemu powiadamiania hodowców zwierząt
gospodarskich;
• utworzenie e-usługi umożliwiającej rejestrację działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz wniosków osób ubiegających się o wyznaczenie nadzoru;
• budowa systemu informatycznego IW‒SYSTEM wspierającego realizację
e-usług.
Co warte podkreślenia, IW‒System ma być powiązany z szeregiem następujących
publicznych rejestrów:
Rysunek 2: Architektura sieciowa IW-System

Źródło: Prezentacja ze wstępnych konsultacji rynkowych budowy i utrzymania systemu informatycznego
dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Należy jednak zauważyć, że powyższa architektura, choć wygląda imponująco i wydaje się mocno rozbudowana, nie uwzględnia interakcji z innymi inspekcjami zaangażowanymi w urzędową kontrolę żywności, jak również z Krajową Administracją
Skarbową (KAS), co mogłoby mieć znaczenie w kontekście prowadzenia międzynarodowej wymiany handlowej przez polskie ﬁrmy zajmujące się choćby produkcją
i eksportem mięsa. Nie oznacza to oczywiście, że teoretycznie nie jest możliwa integracja projektowanej architektury z analogicznymi platformami/systemami przygotowywanymi np. w ramach PIORiN, ale już na etapie ich budowy należałoby wspólnie
zaplanować zasady integracji w wybranych obszarach (np. w zakresie stosowania
środków ochrony roślin i nawozów przy produkcji pasz czy też potencjalnie negatywnego wpływu użycia/utylizacji pestycydów i nawozów na środowisko naturalne,
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a przez to choćby funkcjonowanie gospodarstw rybackich). Niestety, takiej współpracy pomiędzy inspekcjami w chwili obecnej nie ma.
W przypadku PIORiN głównymi systemami informatycznymi, poza zewnętrznymi, takimi jak choćby unijne TRACES (Trade Control and Expert System) i EUROPHYT (European Union Notiﬁcation System for Plant Health Interceptions) czy SMP (Single
Market Programme), są stworzony w latach 2004‒2006 ZSIORiN (Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie) oraz znacznie nowszy system
laboratoryjny typu LIMS. Obecnie trwają prace nad niezbędną modernizacją ZSIORiN
(w istniejącym kształcie system nie może być w optymalny sposób wykorzystywany
przy użyciu aktualnego oprogramowania serwerowego i użytkowego), jak również
cyfryzacją części procedur, które do tej pory realizowane były w tradycyjny sposób
i znajdowały swoje cyfrowe odzwierciedlenie (podwójna dokumentacja – papierowa
i cyfrowa). Przy dalszej modernizacji ZSIORiN postulowana jest integracja z bazami
danych ARiMR czy Geoportalu, jak również stworzenie nowych rejestrów (np. ewidencja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w systemie informatycznym).
Analogicznie jednak jak w przypadku IW-System, także plany modernizacji ZSIORiN
nie uwzględniały dotąd powiązania z systemami Krajowej Administracji Skarbowej
(mowa zwłaszcza o dostępie do e-faktur) czy rejestrami ARiMR. Ponadto pracownicy
tej inspekcji wskazują na brak możliwości korzystania z systemu w terenie, jak również
brak usług cyfrowych przeznaczonych dla klientów, takich jak choćby aplikacja do
kontroli wykorzystania środków ochrony roślin, w której sam rolnik mógłby wprowadzać dane. Nota bene kwestia udostępnienia kontrolowanym podmiotom możliwości
samodzielnego wprowadzania danych do systemów informatycznych zamiast papierowych sprawozdań, które później muszą być i tak wprowadzone do systemów, tyle
że przez pracowników inspekcji, dotyczy nie tylko PIORiN, ale wszystkich instytucji
odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności. Zresztą proces taki jest zgodny
z kierunkiem wyznaczonym przed rozporządzenie UE 2017/429, zachęcającym krajowe systemy urzędowej kontroli żywności do współdzielenia zadań inspekcji z podmiotami prywatnymi, w tym osobami ﬁzycznymi.
Mając jednak na uwadze wszystkie powyższe zarzuty wobec ZSIORiN, pojawia się
naturalne pytanie, czy wobec skali zmian wynikających choćby z ogromnego wzrostu
procedur, które w przeciwieństwie do sytuacji z lat 2004‒2006 mogą zostać zcyfryzowane, nie należałoby stworzyć nowego systemu, który dodatkowo byłby zharmonizowany z IW-System i gotowy do ewentualnej integracji w wybranych obszarach.
Wreszcie należy bardzo wyraźnie podkreślić, że ostateczna struktura zarówno
IW‒System, jak i nowego ZSIORiN, będzie reprezentować ﬁlozoﬁę funkcjonowania
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obydwu inspekcji. Innymi słowy, kształt systemów pokaże, na ile będą one gotowe
(zarówno na poziomie centralnym, jak i zwłaszcza wojewódzkim, a w przypadku IW
także powiatowym) do automatyzacji części procedur (w tym przekazania ich na poziom wewnętrznych systemów bezpieczeństwa żywności) i tworzenia szeregu nowych e-usług. Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna stać u podstaw
tworzenia nowej architektury informatycznej IW i PIORiN (oraz IJHARS).
W tym kontekście zasadnym wydaje się powołanie specjalnej komórki organizacyjnej
w MRiRW, odpowiedzialnej za koordynację procesu budowy architektury informatycznej w całym sektorze rolnictwa – zarówno z podmiotem nadrzędnym w ramach
tworzonej Architektury Informatycznej Państwa (MC), jak i podmiotami podlegającymi
resortowi rolnictwa (np. IW, PIORiN, IJHARS).
Jednostka taka mogłaby z jednej strony pełnić funkcję koncepcyjno-integracyjną (projektowanie systemów), a z drugiej edukacyjną. Jedną z głównych przeszkód skutecznej
cyfryzacji administracji publicznej jest bowiem niewystarczający poziom nie tylko wiedzy,
ale wręcz świadomości urzędników o tym, czym jest proces cyfryzacji. Niestety, w powszechnym przekonaniu rozumiany jest on jako proste przenoszenie procedur z papieru
na ekran komputera albo tworzenie „ewentualnych e-usług”, co radykalnie ogranicza
potencjalne korzyści wynikające z digitalizacji działań administracji.
Ponadto na bazie danych gromadzonych w różnych rejestrach wzajemnie się „widzących” powinno zostać stworzone dostępne dla wszystkich inspekcji narzędzie,
którego zadaniem byłoby zwiększenie „celności” kontroli. Pewną analogią dla takiego
rozwiązania są działania podejmowane przez Krajową Administrację Skarbową, która
posiadając szereg danych z systemu podatkowego, jest w stanie skuteczniej typować
podmioty do kontroli. Zresztą w kontekście wspomnianej KAS, w ramach prac nad
nowym, zintegrowanym systemem informatycznym obsługującym w sposób całościowy proces urzędowej kontroli żywności w Polsce, należy poważnie rozważyć udostępnienie inspekcjom e-faktur w celu zwiększenia skuteczności przeprowadzanych
kontroli.
Co więcej, na wzór tworzonego w ramach ARiMR Centrum Usług Wspólnych należy
rozważyć budowę analogicznego centrum dla całej działalności rolniczej. Możliwe, że
CUW tworzone w Agencji umożliwi przetarcie szlaków, choć nie można zapominać
też o ryzyku w postaci stworzenia trwałej „prowizorki”. Wydaje się jednak, że takie
rozwiązania jak centra usług wspólnych (ale nie tylko) mogą stanowić bardzo skuteczne narzędzie służące zmianie ﬁlozoﬁi myślenia o funkcjonowaniu organów administracji publicznych, co doskonale widać choćby po przykładach udanych wdrożeń
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rozwiązań w ramach systemu ochrony zdrowia (np. e-recepta) czy polityki społecznej
(np. Rodzina 500+).
Skoro zaś mowa o CUW, nie sposób nie zwrócić uwagi na wynikającą ze specyﬁki
cyfryzacji możliwość deterytorializacji inspekcji, choćby poprzez stworzenie kompleksowej platformy usług administracji publicznej, adresowanej do producentów żywności (np. „rolnik.gov.pl”) czy też „wirtualnych” oddziałów inspekcji, na wzór rozwiązań
wprowadzanych w inspekcji sanitarnej w czasie pandemii COVID-19. Takie „wirtualne
inspekcje” mogłyby pełnić rolę tzw. back ofﬁce, zwłaszcza w tych powiatach, w których brakuje inspektorów.
W praktyce może wyglądać to następująco: przeciążeni obowiązkami pracownicy IW
z jednego powiatu mogliby cedować część obowiązków administracyjnych, niewymagających bezpośredniego kontaktu z podmiotem kontrolowanym, na pracowników
IW z innego powiatu, którzy dysponują wolnymi „mocami przerobowymi”. W efekcie
wirtualizacji pracy inspekcji możliwa byłaby zatem optymalizacja wykorzystania dostępnych, ograniczonych zasobów.
Na koniec należy dodać, że w proces tworzenia nowej architektury cyfrowej systemu
bezpieczeństwa żywności, poza IW, PIORiN oraz IJHARS, należy włączyć także inspekcję sanitarną, niepodlegającą resortowi rolnictwa. Bez takiego w pełni zintegrowanego podejścia niemożliwe będzie bowiem wdrożenie skutecznego nadzoru nad
całym łańcuchem żywnościowym, tym bardziej, że w niektórych obszarach zasadnym
wydaje się także integracja z bazami danych podległych właśnie Ministerstwu Zdrowia. Mowa tu przede wszystkim o systemie P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych),
umożliwiającym m.in. obsługę usługi e-recepty, a pośrednio nadzór nad obrotem lekami. W tym kontekście nie wolno zapominać, że część leków może być stosowana
zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, co oznacza, że weterynarze mają prawo je przepisywać. To zaś każe zadać pytanie o przejrzystość i bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi w Polsce.
Co więcej, lekarze weterynarii wystawiają recepty i prowadzą procedury lecznicze,
które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi (vide zagrożenie związane z obecnością antybiotyków w mięsie). Nieuwzględnienie lekarzy weterynarii w systemie P1 (lub analogicznym), poza problemem dla ﬁrm z branży rolno-spożywczej (np. obecnie brak
możliwości wystawiania e-recept – prace nad tym rozwiązaniem dopiero trwają), generuje zatem poważne ryzyko dla bezpieczeństwa żywności. Obecny, analogowy system wystawiania recept i ewidencji leczenia weterynaryjnego stwarza bowiem

www.efrwp.pl
w
ww.efrwp.pl

41

www.klubjagiellonski.pl
w
ww.klubjagiellonski.pl

ogromną przestrzeń do nadużyć, w tym choćby kierowania do uboju zwierząt znajdujących się w okresie karencji. Wobec braku elektronicznego systemu ewidencji
rzeźnie muszą de facto polegać na papierowych drukach, które hodowca może zataić
– wykrycie takiego procederu w obecnej sytuacji jest bardzo trudne.

Przegląd wybranych procedur i ich optymalizacja
Do zadań, które mogłyby zostać zoptymalizowane lub realizowane poprzez inne podmioty publiczne lub podmioty prywatne, zaliczyć można np.:

1. W zakresie kompetencji IW:
a. usunięcie z zakresu IW i przekazanie innemu podmiotowi (np. ARiMR lub
KOWR) zadania w postaci przyznawania odszkodowań, zapomóg oraz nagród ze środków budżetu państwa zarówno za zwierzęta zabite z nakazu organu IW, jak i za produkty pochodzenia zwierzęcego zniszczone z nakazu
organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
b. z uwagi na brak precyzyjnych przepisów, usunięcie uznaniowości właściwości
rzeczowej organów IW i PIS dotyczącej zarówno listy podmiotów nadzorowanych, w tym nadzorowanych wspólnie, jak i wymagań kontroli (przykładem
występowania takiego problemem jest np. odmienne podejście do wymagań
dotyczących częstotliwości badań próbek mięsa mielonego w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego przez podmioty nadzorowane przez IW
i PIS);
c. usunięcie uznaniowości w zakresie nadzoru nad prawidłowością oznakowania/etykietowania żywności, w tym oznaczanie żywności właściwą datą przydatności do spożycia (na etapie produkcji żywności nadzoruje ten dział IW lub
PIS, zaś po wprowadzeniu towarów na rynek jest to właściwość rzeczowa IJHARS);
d. zmiana przepisów w zakresie wciągania do rejestru i obejmowania nadzorem
podmiotów, które wcześniej kilkukrotnie były wykreślane z rejestru w następstwie wydania ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej (lekarz weterynarii ma obowiązek wciągnięcia na wniosek podmiotu do rejestru nawet
w sytuacji, w której ma uzasadnione podejrzenie, że podmiot ten nie spełnia
wymagań weterynaryjnych i wcześniej dochodziło tam do naruszeń prawa);
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e. jednocześnie należy zrewidować system kar – obecnie niektórym podmiotom
nadzorowanym bardziej „opłaca się” zapłacić mandat karny (maksymalnie 500
zł) niż umożliwić przeprowadzenie kontroli czy też wydać żądane dokumenty;
w wypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli należy rozważyć wprowadzenie automatycznego zawieszenia rejestracji (lub zatwierdzenia) podmiotu nadzorowanego do czasu umożliwienia przeprowadzenia kontroli;
f. w obliczu braku rozumienia podstawowych pojęć i deﬁnicji z zakresu prawa
żywnościowego przez organy ścigania warto rozważyć wydzielenie na poziomie komend wojewódzkich Policji specjalistycznych grup zajmujących się
przestępstwami w obszarze bezpieczeństwa żywności, które nieraz mogą
przynosić większe proﬁty niż np. handel narkotykami, choć są zagrożone
znacznie mniejszymi sankcjami karnymi, a ich wykrywalność jest na bardzo
niskim poziomie;
g. ustalenie opłaty oraz wynagrodzenia za badanie laboratoryjne próbki mięsa
na obecność włośni, w ramach produkcji mięsa na użytek własny.

2. W zakresie kompetencji PIORiN:
a. przekazanie podmiotom zewnętrznym co najmniej dostarczania producentom
druków etykiet urzędowych materiału siewnego, a w optymalnym modelu cyfryzacja całego procesu; aktualnie druki dokumentów są zamawiane w trybie
PZP, a następnie w zależności od uprawnień podmiotów udostępniane im odpłatnie (wypełnione albo do wypełnienia) ‒ w przypadku braku możliwości cyfryzacji tej usługi warto rozważyć wyłonienie podmiotu zewnętrznego,
realizującego to zadanie pod nadzorem PIORiN;
b. przekazanie podmiotom zewnętrznym dostarczania producentom plomb zabezpieczających materiał siewny;
c. przekazanie podmiotom zewnętrznym obowiązku utylizacji materiałów roślinnych porażonych przez agrofagi kwarantannowe, w tym także nadzoru na tym
procesem (podobne rozwiązanie funkcjonuje w obszarze weterynaryjnym i jest
ﬁnansowane z budżetu państwa);
d. przekazania podmiotom zewnętrznym wykonywania badań GMO i jakości materiału siewnego poza kontrolą urzędową, na zlecenie.
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Należy przy tym zaznaczyć, że już obecnie pewne zadania są delegowane/mogą być
realizowane przez upoważnione podmioty zewnętrzne. Przykładem z zakresu kompetencji IW jest przewidziana w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej możliwość zlecenia ustawowych zadań lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami
Inspekcji (choć warto dodać, że przepis ten nie wyczerpuje regulacji wprowadzonych
rozporządzeniem UE 2017/625, które znacząco poszerza możliwość delegacji zadań
poza organy urzędowej kontroli żywności). Z kolei przykładami z obszaru kontroli roślin
są m.in. ocena zdrowotności i wydawanie paszportów roślin przez upoważnione profesjonalne podmioty, kontrola i nadzór nad zakładami znakującymi drewniany materiał
opakowaniowy wg. ISPM 15 czy też kontrola sadów wpisanych do rejestru eksporterów (np. na potrzeby eksportu jabłek do określonych krajów, takich jak Wietnam).
Jednocześnie należy wyraźnie monitorować zjawisko niewynikające wprost z przepisów prawa, ale będące przejawem praktyki rynkowej, w postaci przenoszenia części
obowiązków na podmioty nadzorcze. Dobrym przykładem takiej sytuacji są szkolenia.
Choć inspekcje nie mają prawnego obowiązku prowadzenia działalności szkoleniowej,
często są nim obarczane. Wydaje się, że zadania te w całości powinny przejąć
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), które w końcu są powołane do prowadzenia
tego rodzaju działalności.
Ponadto, należy rozważyć stworzenie swego rodzaju „policji żywnościowej”, która
mogłaby przejąć od inspekcji część obowiązków o charakterze „śledczym”. Dotyczy
to zwłaszcza obszaru internetowego handlu żywnością, w którym inspekcje, z dostępnymi im instrumentami, są bezradne. Rozwiązaniu należy poświęcić uwagę tym
bardziej, że naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności (i to nie tylko,
co warto podkreślić, w sferze wirtualnej) mogą z jednej strony być źródłem ogromnych, nielegalnych zysków, a jednocześnie stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia
i życia obywateli.
Wreszcie istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie organizacji pracy lekarzy
weterynarii, realizujących zadania zlecone przez IW w zakładach produkcyjnych, ale
opłacanych przez te prywatne podmioty. Rozwiązanie to budzi spore, negatywne
emocje i jest systemowo nieoptymalne. Z jednej strony umożliwia prywatyzację korzyści przez pojedynczych lekarzy weterynarii zatrudnionych w zakładach, a z drugiej
strony skutkuje „upublicznieniem” kosztu poprzez drenaż inspektorów IW oraz osłabianiem potencjału Inspekcji. W tym zakresie zasadnym wydaje się zmiana sposobu
ﬁnansowania tych zadań, np. poprzez wprowadzenie opłat na rzecz IW.
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Problemem jest techniczna strona takiego rozwiązania. Inspekcja jako taka nie może
pobierać opłat od kontrolowanych podmiotów. Dlatego należy rozważyć wprowadzenie innego mechanizmu, np. funduszu celowego na poziomie wojewódzkim, który
dystrybuowałby środki do poszczególnych powiatowych inspekcji zgodnie z ich realnym obciążeniem. Takie rozwiązanie umożliwiłoby bardziej racjonalne uregulowanie
stosunków pomiędzy IW, lekarzami weterynarii oraz zakładami produkcyjnymi. Trzeba
mieć świadomość, że będzie to budzić spory sprzeciw ze strony środowiska lekarzy
weterynarii wykonujących obecnie zadania zlecone.

Spory kompetencyjne
Problem nakładających się kompetencji/procedur dotyczy przede wszystkim IW oraz
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), a w mniejszym stopniu pozostałych dwóch inspekcji (PIORiN i IJHARS).
Jednym z przykładów takiego sporu jest brak jednoznacznego kryterium w przepisach, do jakiego procentowego udziału żywności pochodzenia zwierzęcego jest to
właściwość rzeczowa IW. Stąd pojawiają się problemy, czyjej kontroli powinny podlegać produkty zawierające jednocześnie składniki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. pierogi z mięsem).
Podobny problem występuje w przypadku nadzoru nad hipermarketami, w których
prowadzony jest rozbiór mięsa i produkcja mięsa mielonego oraz wędlin (właściwość
rzeczowa IW), a jednocześnie prowadzona jest sprzedaż tych produktów konsumentowi ostatecznemu (właściwość rzeczowa PIS). To samo dotyczy nadzoru nad produktami w obszarze rybołówstwa – w szczególności w rejonach nadmorskich pewna
liczba wędzarni jest pod nadzorem IW, natomiast druga część, zakwaliﬁkowana jako
działająca w ramach punktów zbiorowego żywienia, jest nadzorowana przez PIS.
Obecnie na poziomie wykonawczym zakres nadzoru uzgadniany jest w drodze porozumienia między powiatowym inspektoratem weterynaryjnym i powiatowym inspektoratem sanitarnym. Wydaje się jednak, że w takich sytuacjach racjonalnym
działaniem byłoby ustanowienie jednego organu nadzoru.
Zjawisko nakładania się kompetencji dotyczy także zadań z zakresu identyﬁkacji i rejestracji zwierząt. Według aktualnych przepisów ARiMR może przeprowadzać kontrolę w siedzibie stada, co jest zadaniem tożsamym z uprawnieniem nadanym IW,
z tą różnicą, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Agencji nie
mogą nałożyć mandatu karnego, co implikuje konieczność następczej wizyty
pracowników IW w siedzibie stada. Jednocześnie ARiMR na potrzeby swoich kontroli
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prowadzi bazę danych (rejestr SIRZ), jak dotąd niezintegrowaną z rejestrem IW, która
każdorazowo musi występować do Agencji z wnioskiem o udostępnienie danych.
W tym przypadku racjonalnym byłoby ustanowienie jednego organu nadzoru (w tym
przypadku IW).
Sztucznie zarysowany podział kompetencji pomiędzy poszczególne organy może
również utrudniać objęcie nadzorem całego cyklu wytwarzania i obrotu żywnością.
Przykładowo: kontrola stosowania środków ochrony roślin i występowania ich pozostałości w produktach jest uprawnieniem PIORiN na polu u polskiego rolnika, jednak
po zbiorze i w dalszym obrocie nadzór ten staje się domeną służb sanitarnych.
W powszechnym przekonaniu kontrola pozostałości pestycydów w importowanych
towarach roślinnych jest wykonywana przez PIORiN, podczas gdy w rzeczywistości
obowiązujące prawo nie daje jej takich możliwości, lecz przyznaje je PIS. Żeby uzyskać pełny obraz komplikacji tych zagadnień, należy dodać, że pozostałości środków
ochrony roślin w paszach roślinnych kontroluje IW, a w produktach ekologicznych –
IJHARS.
Wreszcie w zakresie funkcji edukacyjno-informacyjnej systemu bezpieczeństwa żywności (w obszarze kompetencji PIORiN, lecz nie tylko) należy rozważyć wprowadzenie
mechanizmu ostrzegającego społeczeństwo przed użyciem produktów roślinnych,
środków ochrony roślin, nawozów i środków wspomagającymi uprawę roślin oraz
materiału siewnego niespełniających norm. Zakup i użycie takich produktów może
bowiem wiązać się z negatywnymi skutkami dla zdrowia ludzi, a także narazić nabywców na określone straty ﬁnansowe. Niestety, obecnie PIORiN ani nie może podawać do wiadomości publicznej nazw przedsiębiorców wprowadzających do obrotu
produkty niespełniające norm, ani oznakować towarów naruszających przepisy. Warto
podkreślić, że pojedyncza próba wykorzystania takiej opcji, zastosowana w obszarze
ﬁtosanitarnym w sytuacji nadzwyczajnej, spotkała się z olbrzymim niezadowoleniem
ze strony podmiotu, który zaskarżył to działanie do MRiRW.

Rozproszenie procedur – studium przypadku
Uprawa rzepaku może podlegać następującym procedurom różnych inspekcji
i agencji:
• kontrola w zakresie prawidłowości zastosowania środków ochrony roślin, jak również opryskiwaczy posiadanych przez podmiot prowadzący uprawę rzepaku oraz
ukończonych przez niego szkoleń ze stosowania środków ochrony roślin (PIORiN);
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• nadzór w sytuacji wystąpienia zgłoszonych uprzednio do IW upadków pszczół
wynikających z używania środków ochrony roślin; do detekcji substancji czynnej,
powodującej osyp pszczół, właściwa jest IW, której urzędowi lekarze weterynarii
pobierają próbki do badań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (PIW-PIB); IW udostępnia wyniki badań
PIORiN; w ramach pracy specjalnej komisji PIORiN dokonuje oceny w terenie
okoalicznych upraw, ale nie informuje IW o wynikach dalszych działań;
• kontrola upraw rzepaku pod kątem materiałów GMO – zastosowania domieszek
lub odmian GMO (PIORiN);
• jeżeli produktem docelowym uprawy rzepaku jest olej jadalny – swoje czynności
wykonuje również IHAJRS w zakresie kontroli takich produktów, ich oznakowania,
rejestracji producentów;
• w przypadku wykorzystania produktów z rzepaku na pasze (makuchy rzepakowe,
wytłoki rzepakowe i poekstrakcyjna śruta rzepakowa) kontrole są prowadzone
przez IW, która weryﬁkuje ich jakość zdrowotną;
• ponadto, jeżeli produkcja rzepaku przeznaczona jest na eksport do krajów trzecich
(niebędących członkami UE) uprawa taka, jak również sam plon, podlega kontroli
ﬁtosanitarnej realizowanej przez PIORiN; jednak w przypadku eksportu do krajów
trzecich produktów z rzepaku zdeﬁniowanych już jako materiał paszowy lub pasza
legitymację czynną do realizacji czynności urzędowych ma IW (przesyłka podlega
kontroli i certyﬁkacji, kontrolowane są też warunki załadunku i transportu paszy
i materiałów paszowych); podobnie dzieje się w przypadku importu rzepaku i jego
produktów zdeklarowanych jako pasza (tu właściwym rzeczowo do przeprowadzenia kontroli granicznej na wejściu do UE jest graniczny lekarz weterynarii);
• niezależnie od wspomnianych kontroli, przy uprawie rzepaku swoje czynności wykonuje ARiMR w zakresie przyznawanych dopłat.
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