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Sprawa dotyczy: infdrmacji uzupełniającej w związki z informacją NIK o wynikach
kontroli „Bezpieczeństwo Żywności, LL0.430.005.2019, Nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO"

Szanowny Panie Prezesie,
Inform aqa NIK, o wynikach kontroli „Bezpieczeństwo Żywności,
LLO.430.005.2019, Nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO", w której dokonano oceny
funkcjonujących w Polsce w latach 2017-2018 systemów zapewnienia bezpieczeństwa
oraz jakości żywności w mojej ocenie opracowana została z należytą starannością.
Niemniej jednak dokument ten nie uwzględnia istotnej informacji o moich
działaniach, jako Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2016-2018, w zakresie
reformy systemu bezpieczeństwa żywności, których efektem było opracowanie,
przyjęcie przez Radę Ministrów i przesłanie pod obrady Sejmu projektów ustaw o
Państwowej Inspekqi Bezpieczeństwa Żywności.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej
sprawie w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z
dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i
środków ochrony roślin, które weszło w życie w grudniu 2019 r. a nie zostało
implementowane przez obecny resort rolnictwa.
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Załączniki:
1. Informaqa uzupełniająca dla NIK w związku z nieuwzględnieniem w dokumencie LLO.430.005.2019, Nr ewid.
176/2019/P/19/084/LLO istotnych faktów o działaniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela w
zakresie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
2. Druk 1685, projekt ustawy o PIBŻ,
3. Druk 1686, projekt ustawy, przepisy wprowadzające PIBŻ
4. pismo posła do PE Krzysztofa Jurgiela z 18.11.2019 r. skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie wprowadzenia pilnych zmian w polskim prawie dotyczących nadzoru weterynaryjnego w celu
implementacji prawa unijnego oraz odpowiedź Ministerstwa w tej sprawie
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