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Na tropie mas³a
w maśle
w akredytowanym laboratorium w Olsztynie wykaza³o, ¿e
w maśle stwierdzono obecnośæ
m.in. steroli pochodzenia roślinnego. Poza tym wykazano
ni¿sz¹ zawartośæ t³uszczu - od
71,1 do 71,5 proc. - zamiast deklarowanych na opakowaniu 82
proc. (dopuszczalne plus lub
minus 1 proc.). Poza tym inspekcja zwraca uwagê, ¿e w badanym maśle by³a wy¿sza zawartośæ wody (26,1-26,3 proc.),
choæ powinno byæ nie wiêcej ni¿
16 proc.

Producent wiedzia³
Zakwestionowana partia zosta³a wycofana z POLOmarketów, a inspekcja poinformowa³a
tak¿e Masmal Dairy o wykrytych nieprawid³owościach.
Ta sama inspekcja mia³a tak¿e zastrze¿enia do jakości smalcu wieprzowego wyprodukowanego w warlubskim Masmalu
(m.in. zawy¿ona zawartośæ wolnych kwasów t³uszczowych).
I tak¿e do tego producenta wys³a³a tzw. wyst¹pienie pokontrolne.
Co na to Masmal? Rafa³ Wojciechowski, asystent dyrektora
w Masmal Dairy wyjaśnia: „W
kilkudziesiêcioletniej dzia³alności firmy (bior¹c pod uwagê
wszystkie formy jej prowadzenia) zdarza³y siê przypadki kwestionowania niektórych cech
lub opakowañ naszych produktów, które by³y ju¿ w obrocie detalicznym i stanowi³y w³asnośæ
hurtowni, marketów i sklepów.
Gdy tylko dochodzi do nas informacja, ¿e s¹ zastrze¿enia co
do naszego produktu ze strony
Inspekcji Handlowej zawsze reagujemy. Po pierwsze próbujemy wyjaśniæ sprawê. Kontaktujemy siê z podmiotem u którego
wykonano kontrolê, próbujemy
dotrzeæ do badañ wykonanych
przez organy inspekcji. Po drugie zlecamy swoje w³asne badania tej samej partii produktu
w niezale¿nym akredytowanym
laboratorium.”
I dodaje, ¿e „firma prowadzi
tzw. „biblioteczkê produktów”,
która jest zorganizowana w ten
sposób, ¿e z ka¿dej partii towaru
wychodz¹cej z zak³adu pobiera
siê do niej próbkê tego towaru,
odpowiednio zabezpiecza i zamra¿a przechowuj¹c do czasu
przewidywanego pozostania
produktu w obrocie. Po trzecie
próbujemy ustaliæ czy nasz produkt nie by³ poddawany jakimś
manipulacjom albo przeróbkom(...)”.
Twierdzi, ¿e zdarza siê szczególnie w handlu detalicznym, ¿e
np. ser w gomó³kach jest w sklepach niepoprawnie oznaczany.
„Po czwarte wspó³pracujemy
z Inspekcj¹ Handlow¹ odpowiadaj¹c na ewentualne wyst¹pienia pokontrolne” - dodaje Wojciechowski. „Wreszcie pomagamy prowadziæ naszym partnerom spory prawne z Inspekcj¹
Handlow¹, jeśli nie zgadzaj¹ siê
oni z jej decyzjami. Okazuje siê,
¿e spory z Inspekcj¹ Handlow¹

s¹ prowadzone nader czêsto, bo
prawie ¿adne polskie urzêdowe
laboratorium nie spe³nia wszystkich norm unijnych, badania
czêsto s¹ wykonywane nieakredytowanymi metodami, a organy inspekcji niestety czêsto
„chadzaj¹ na skróty” pope³niaj¹c kardynalne b³êdy proceduralne i prawne.

Maj¹ swoje badania
W co najmniej kilku wypadkach Masmal broni³ siê kwestionuj¹c wyniki badañ inspekcji.
Domaga³ siê ponownego sprawdzenia produktów, ale we wskazanym przez siebie laboratorium. Na to z kolei inspektorzy
siê nie godzili, t³umacz¹c ¿e korzystaj¹ z akredytownych laboratoriów UOKiK-u lub Inspekcji
Jakości Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych.
Wojciechowski wyjaśnia
„specyfikê i trudności we wspó³pracy z Inspekcj¹ Handlow¹”.
Konkluzja jest taka: „w ca³ej procedurze producent nie ma nic
do gadania - nawet gdy ma mocne argumenty za b³êdem w rozumowaniu inspekcji to nie mo¿e uczestniczyæ w procedurze
badañ i kontroli ani nie jest stron¹ w postêpowaniu w przedmiocie wymierzenia kar. Wiemy, bo próbowaliśmy kiedyś w
dwóch sprawach uzyskaæ status
strony postêpowania i nam go
odmówiono. W efekcie trudno
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ostatnia
wzmo¿ona aktywnośæ inspekcji
ma podtekst fiskalny tak jak w
wypadku mocno krytykowanych fotoradarów. Pañstwo
próbuje zasypaæ dziurê w
bud¿ecie a Inspekcja Handlowa wykorzystuje bezkarnie sytuacjê na rynku
i nak³ada kary w w¹tpliwych sprawach maj¹c świadomośæ, ¿e du¿e markety, sieciowe sklepy oraz ma³e podmioty nie bêd¹ ich kwestionowaæ,
ale có¿, kara liczy siê do statystyki, a bud¿et ma dodatkowe
środki. St¹d naszym zdaniem
pojawiaj¹ce siê niekiedy w obrocie decyzje obejmuj¹ce szereg ró¿nych produktów (w tym
nasze).”
Podkreśla: „¿adne z naszych
badañ z biblioteczki nie potwierdzi³y istnienia zafa³szowania
produktu (w praktyce oznacza
to wystêpowania elementów
t³uszczów roślinnych w maśle). Nigdy ¿adnemu naszemu
produktowi nie zarzucono za to,
¿e jest niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Nigdy nie
podnoszono te¿ zarzutów naruszenia ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 roku o bezpieczeñstwie ¿ywności i ¿ywienia.”

ni¿on¹ zawartości¹ t³uszczu,
obecności¹ zanieczyszczeñ nierozpuszczalnych, zawy¿onym
pH plazmy oraz obecności¹
steroli pochodzenia roślinnego
- wyjaśnia Marek Szczygielski,
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej.
Efekt? 10 decyzji administracyjnych zakazuj¹cych wprowadzania do obrotu kwestionowanego asortymentu oraz 5
dotycz¹cych utylizacji takich
produktów.
Inspekcja wyda³a te¿ 2 decyzje o karze pieniê¿nej, ka¿da o
wartości prawie pó³tora miliona z³ (dok³adnie 1.445.684,13
z³, ³¹cznie 2.891.368,26 z³). Za
wprowadzanie do obrotu produktów zafa³szowanych mia³a
j¹ zap³aciæ Firma Handlowo
Us³ugowa „Masmal” Piotr Jastrzêbski w Warlubiu, ale producent siê nie zgodzi³. Sprawy
tocz¹ siê od ok. 3 lat!
22 listopada minionego roku
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy WIHARS
przekaza³ wniosek „o podjêcie
czynności w zwi¹zku z potwierdzonym procederem oszustwa
na szkodê kon-

Sprawy siê tocz¹
Od 2008 do 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artyku³ów RolnoSpo¿ywczych w Bydgoszczy
przeprowadzi³ 6 kontroli w
warlubskim Masmalu oraz jedn¹ w grudzi¹dzkim Masmal
Dairy.
- Przeprowadzone kontrole
wykaza³y nieprawid³owości
zwi¹zane z wadami organoleptycznymi badanego asortymentu, zawy¿on¹ kwasowości¹, za-

trahentów i konsumentów pol
egaj¹cego na wprowadzaniu
do obrotu zafa³szowanej ¿ywności przez Firmê HandlowoUs³ugow¹ „Masmal” Piotr Jastrzêbski w Warlubiu oraz Masmal Dairy w Grudzi¹dzu”.

Mas³o w prokuraturze
Wiêkszośæ spraw bêd¹cych
pok³osiem zarzutów wysuwanych pod adresem spó³ek Masmalu trafia do Prokuratury Rejonowej w Świeciu i w Grudzi¹dzu. Skutecznośæ śledczych w
dowodzeniu winy Masmalu jest
jednak niewielka. Liczby mówi¹
same za siebie.
Od 2007 roku do świeckiej
prokuratury skierowano dwanaście wniosków. I te zarzuty
najczêściej formu³owali w³aśnie
inspektorzy sanitarni.
- Te zawiadomienia dotyczy³y
g³ównie spraw z artyku³u 97, ustêpu 1 „Ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywności i ¿ywienia” oraz
artyku³u 286 Kodeksu karnego
- t³umaczy Jolanta Cieślewicz,
Prokurator Rejonowy w Świeciu. - Sześæ razy odmówiliśmy
wszczêcia postêpowania wobec
Masmalu, dwa razy umorzyliśmy sprawê, a natomiast w pozosta³ych przypadkach skierowaliśmy je do w³aściwych organów.
Tymi „w³aściwymi organami” s¹ w³aśnie inspektorzy sanitarni. G³ównie
inspektorat mieszcz¹cy siê w Świeciu.
Z ca³ej dwunastki tylko jedna sprawa zakoñczy³a siê aktem oskar¿enia
skierowanym do s¹du. - Chodzi³o wtedy
o ser Gouda produkowany przez Masmal
- wyjaśnia prokurator.
- S¹d nakaza³ zap³atê
grzywny.
- Dlaczego tak wiele
spraw, w których wysuwa siê
zarzuty pod adresem Masmalu, jest umarzanych b¹dź zostaje odrzuconych?
- To najczêściej sprawa laboratoriów, które nie maj¹ krajowej akredytacji na badania produktów spo¿ywczych - odpowiada Cieślewicz. - Dostajemy
na przyk³ad zawiadomienie
o wykryciu zawy¿onej ilości steroli roślinnych w mas³ach. Ale
ju¿ badanie w akredytowanym
laboratorium w Warszawie nie
potwierdza tego.
Tak by³o, na przyk³ad z miksem t³uszczowym sprzedawanym w hurtowni w Skierniewicach. W 2009 roku owszem, wykryto w produkcie z Warlubia
niedozwolone substancje pochodzenia roślinnego, ale - zdaniem dochodzeniowców - ... nie
by³a to znaczna ilośæ.
Laboratoria Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów maj¹ certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. £atwo to sprawdziæ, informacja
o tym jest nawet na stronie
UOKiK-u.
A biznes w Masmalach krêci
siê dalej.

forum
www.pomorska.pl/forum

Dziś nie
Rozmowa z

PROF. EL¯BIET¥
M¥CZYÑSK¥,
ekonomistk¹, prezesem Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego

- Potrafi pani przewidzieæ, co
bêdzie z polsk¹ gospodark¹?
- Na takie pytania Witold Gombrowicz odpowiada³: „Jam nie
taki szalony, ¿ebym o czymś
mniema³ albo nie mniema³”.
Prognozowanie jest najbardziej karko³omn¹ czynności¹
we wspó³czesnym, burzliwym
świecie. Mo¿emy jedynie przewidzieæ ogólne trendy. Nouriel
Roubini w swojej ksi¹¿ce wydanej dwa lata temu oblicza³, ¿e
kryzys potrwa oko³o 10 lat, wiêc
jeszcze trochê zosta³o. Zaburzenia równowagi w światowej gospodarce s¹ na tyle du¿e, ¿e nie³atwo bêdzie z nich wyjśæ.
- Ekonomiści maj¹ narzêdzia,
¿eby to obliczyæ?
- Einstein na drzwiach swojego gabinetu umieści³ taki napis:
„To, co umiemy policzyæ coraz
mniej siê liczy, a coraz bardziej
liczy siê to, czego nie umiemy
policzyæ”. Genialne stwierdzenie! W tej chwili musimy przedefiniowaæ wzorzec rozwojowy
- kurczy siê cywilizacja kominów fabrycznych na rzecz innej,
takiej której wcześniej nie znaliśmy. Najlepszym przyk³adem
jest Facebook - portal za³o¿ony
za tysi¹c dolarów, który ma dziś
miliard u¿ytkowników. Tylko jak
obliczaæ wartośæ takich przedsiêbiorstw? Kiedyś na wartośæ
firmy sk³ada³a siê cena obrabiarek i innych maszyn. A jak wyceniaæ kreatywnośæ? Dzisiaj przypomina to przejście z feudalizmu do kapitalizmu. Wówczas
ludzie równie¿ nie rozumieli, co
siê dzieje, na nic jednak zda³y
siê protesty rzemieślników, których wykañcza³y fabryki. Decydowa³a technologia. Skali nowego nie da siê jeszcze przewidzieæ, bo sama tylko mo¿liwośæ
trójwymiarowego druku mo¿e
przynieśæ rewolucyjne zmiany.
- Ale jest drobna ró¿nica: wówczas to Europa zmienia³a
świat, dziś musimy dostosowaæ siê do zmian na Dalekim
Wschodzie
- To paradoks, ale kraje rozwijaj¹ce zaczynaj¹ ¿ywiæ i podtrzymywaæ przy ¿yciu kraje wysoko rozwiniête. Niektórzy azjatyccy ekonomiści uwa¿aj¹, ¿e
okres dominacji Ameryki jest
pomy³k¹, bo przez 18 stuleci
Chiny by³y czo³ow¹ gospodark¹,
a dwa ostatnie stulecia to tylko
ma³a wpadka. A zatem Chiny
wracaj¹ po prostu na nale¿ne
sobie miejsce.
- Kilka miesiêcy temu usi³owa³em znaleźæ w Polsce ekspertów od naszych relacji handlowych z krajami Dalekiego Wschodu. Wyobra¿a³em
sobie naiwnie, ¿e jest w kraju
think tank doradzaj¹cy pre-

FOT. NADESdANE

Prof. El¿bieta M¹czyñska

mierowi, jak radziæ sobie z
zalewem taniej dalekowschodniej produkcji w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Szybko jednak wyprowadzono
mnie z b³êdu. „Takich ekspertów znajdzie pan najbli¿ej w
Brukseli” - us³ysza³em.
- Dotkn¹³ pan tematu szczególnie dla mnie bolesnego, bo
by³am sekretarzem Rady Strategii Spo³eczno-Gospodarczej
przy Radzie Ministrów, która
funkcjonowa³a od 1994 do 2011
roku. W tej chwili Polska jest jedynym krajem, które nie ma centrum myślenia strategicznego.
Niemcy maj¹ w ka¿dym landzie
ośrodki studiów strategicznych,
które przesy³aj¹ swoje opinie
rz¹dowi. Te opinie czêsto s¹
sprzeczne, ale s¹. My dzia³amy
doraźnie. Równie¿ zespó³ doradców przy premierze zajmuje
siê g³ównie bie¿¹cymi sprawami. Rz¹dowe Centrum Studiów
Strategicznych zosta³o zlikwidowane. Komitet Prognoz Polska
2000+ to zespó³ naukowców, z
którymi rz¹d w ¿aden sposób
nie wspó³pracuje. Nie jest to jednak tylko nasz problem, bo równie¿ Bruksela dryfuje, co siê
przek³ada na kolejne inwestycje
chiñskie w Afryce. Zanik³a kultura myślenia strategicznego.
Myślimy krótkookresowo i krótkowzrocznie, zostawiaj¹c naszym wnukom nie bardzo wia8
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zapisana w Konstytucji to hipokryzja - mówi szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

myślimy o przysz³ości
domo co. ¯yjemy kosztem tych koczowaæ w wynajêtych klitpokoleñ.
kach w Warszawie i na weekend
wracaæ do rodziców, jest do- W latach 90. wielu ekonomi- brym modelem? Troglodytystów przekonywa³o, ¿e pro- zmem XXI wieku by³a likwidacja
dukcja jest passe. Licz¹ siê szkó³, które czêsto by³y jedynyus³ugi i innowacja, a produk- mi ośrodkami krzewi¹cymi wiecjê za³atwi¹ nam Chiñczycy. dzê. Po wojnie zlikwidowany
Dziś w Unii Europejskiej mó- zosta³ co prawda analfabetyzm,
wi siê g³ośno o koniecznej re- ale dziś mamy do czynienia z aindustrializacji Europy.
nalfabetyzmem cyfrowym. Zna- O tym znowu zadecydowa³a cz¹ca czêśæ Polaków jest odciêta
technologia. Dziś tania si³a ro- od wiedzy na temat mo¿liwości,
bocza jest coraz mniejszym pro- które daj¹ nowe technologie. Liblemem, bo robotyzacja w kra- kwidowane szko³y mog³y przejach zaawansowanych posz³a j¹æ tê funkcjê, bo tego nie za³atak daleko, ¿e udzia³ nak³adów twi nam rynek. Decyzjê pozona pracê stale siê zmniejsza. stawiono w³adzom samorz¹doTym trudniej niestety walczyæ wym, które czêsto nie by³y donam z bezrobociem.
statecznie przygotowane, aby
prognozowaæ zjawiska decyduj¹ce o przysz³ości. Samorz¹dy
Samorz¹dy
skupiaj¹ siê zwykle na perspektywie „od wyborów do wyboskupiaj¹ siê
rów”. Powszechna informatyzacja zapewnia i umo¿liwia transzwykle
parentnośæ, której nadal nam
brakuje. Nie mogê poj¹æ, dlana perspektywie
czego do dziś nie wprowadzono
ewidencji systemu us³ug me„od wyborów
dycznych i tolerujemy pó³korupcyjny system, w którym trzedo wyborów”.
ba pójśæ do prywatnego lekarza,
¿eby dostaæ siê do pañstwowego lekarza. Umieszczanie da- I realizowaæ w praktyce ideê nych w internecie ma to do siespo³ecznej gospodarki ryn- bie, ¿e one nie znikaj¹. Papier
kowej, któr¹ zapisaliśmy so- mo¿na zniszczyæ, chmurê interbie w 1997 r. w Konstytucji.
netow¹ ju¿ nie. Niektóre środo- Ale¿ nigdy nie realizowali- wiska bardzo boj¹ siê tej transśmy tej spo³ecznej gospodarki parentności i robi¹ wszystko,
rynkowej! Artyku³ 20. Konstytu- ¿eby do tego nie dosz³o.
cji o modelu ustrojowym Polski
mówi o „spo³ecznej gospodarce
- Mo¿e problem polega na
rynkowej”. W tym systemie chotym, ¿e nie nauczyliśmy siê
dzi o to, aby zapewniaæ ludziom
o zmianach spokojnie dyskupracê oraz zapewniaæ równotowaæ? Zmiany wprowadza
wagê miêdzy ekonomi¹ a sprasiê odgórnie, s¹ fragmentem
wami gospodarczymi, spo³eczpolitycznego znakowania tenymi i ekologicznymi. Tadeusz
renu.
Mazowiecki szuka³ rozwi¹zañ e- I to nas ró¿ni od pañstw skakonomicznych w Bonn, ale os- ndynawskich, gdzie przy ka¿dej
tatecznie podrzucili mu je „Chi- zmianie bierze siê pod uwagê
cago boys” spod znaku neolibe- najwa¿niejszy czynnik - cz³oralizmu. Profesor Kowalik nazy- wieka. U nas motorem zmian
wa³ to wrêcz demoralizuj¹ca hi- jest zwykle kalkulacja zysków.
pokryzj¹ konstytucji. Ta hipokryzja polega na tym, ¿e co in- Od zmian jedynie s³usznych
nego zapisano w konstytucji, a
pogl¹dów przeciêtny podatco innego by³o realizowane.
nik dostaje zawrotu g³owy.
- Polskie Towarzystwo E- Jak to siê sta³o, ¿e wymyśli- konomiczne wyda³o w³aśnie
liśmy pañstwo, którego nikt ksi¹¿kê Mitchella Orensteina
nie lubi?
pt. „Prywatyzacja emerytur”,
- Ten brak poszanowania dla w której pokazany jest ca³y mepañstwa jest dziś jednym z na- chanizm powstawania OFE.
szych g³ównych problemów. Zdaniem Orensteina nieprzyNie wierzê w pañstwo, które jest padkowo jednocześnie w 30
jedynie stró¿em nocnym. Pañ- krajach przyjêto OFE. By³y w
stwo ma wyznaczaæ regulacje tej sprawie intensywne dzia³aprawne, które porz¹dkuj¹ go- nia Banku Światowego i korpospodarkê.
racji miêdzynarodowych. Ale
Innym powa¿nym proble- system nie zadzia³a³ - ludzie
mem jest brak spójności w poli- nie ubezpieczaj¹ siê dobrowoltyce przestrzennego zagospo- nie, bo nie maj¹ z czego. Nie
darowania kraju. Jeśli pozbawia do koñca te¿ pojêli, czym jest
siê miejscowośæ stacji kolejowej system kapita³owy. OFE to syczy dogodnego dojazdu, wiado- stem, który moim zdaniem jest
mo, ¿e ludzie bêd¹ siê wynosiæ. potrzebny, tyle ¿e zasady, na
Nie ma jasnej odpowiedzi na których zosta³ wprowadzony
pytanie, czy chcemy, aby ludzie s¹ katastrofalnie sprzeczne z
znajdowali pracê jedynie w wie- logik¹ rynkow¹. Czy siê stoi,
lkich ośrodkach. Czy sytuacja, w czy siê le¿y op³ata za zarz¹której m³odzi ambitni ludzie, a- dzanie siê nale¿y, wiêc op³aty
by uzyskaæ dobr¹ pracê, musz¹ rosn¹.
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- „Polska siê zwija” grzmia³
niedawno Jaros³aw Kaczyñski, ale niektórzy ekonomiści
i socjologowie podtrzymuj¹
tê tezê, pisz¹c o naszej gospodarce i wydolności struktur pañstwa.

- Polska jest krajem o ogromnym potencjale, który jest wykorzystywany niew³aściwie. Dokona³ siê w Polsce ogromny postêp i by³oby ślepot¹, aby tego
nie dostrzegaæ. Ale te¿ pope³niono masê b³êdów. Prywatyza-

cja odby³a siê pochopnie i szybko. Do tej pory nikt nie rozliczy³
efektów polskiej prywatyzacji.
Có¿, mleko siê wyla³o. Mam tylko nadziejê, ¿e obecny kryzys
globalny nauczy nas nie postrzegaæ ekonomii w katego-

riach czarno-bia³ych. Warto siê
rozejrzeæ i rozwa¿yæ, które rozwi¹zania na świecie przynosz¹
najlepsze efekty. Nie ma nic gorszego ni¿ rz¹dzenie w oparciu
o jedn¹ doktrynê.
ROZMAWIAd ADAM WILLMA
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