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 Stowarzyszenie Federacja Konsumentów  z siedzibą w Warszawie wypowiada ze
skutkiem natychmiastowym porozumienie trójstronne z dnia 24 lutego 2010 roku
zawarte w Warszawie pomiędzy stronami: Związkiem Pracodawców -
Producentów Materiałów dla Budownictwa, Instytutem Techniki Budowlanej, a
Federacją Konsumentów.

Powodem wypowiedzenia jest rażące naruszenie zapisów ww. porozumienia przez
Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Instytut
Techniki Budowlanej.

  Zostały naruszone  następujące zapisy dokumentu:

 I  pkt.3  Wybór wyrobów, które zostaną poddane badaniom oraz  wybór zakresu
badanych właściwości użytkowych, nastąpi we współpracy stron porozumienia, z
uwzględnieniem sygnałów z rynku, opinii Rady Wyrobów Budowlanych, oraz
jednostek upoważnionych do badania wyrobów. 

 W rzeczywistości wybór wyrobów został dokonany bez udziału Federacji
Konsumentów. Federacji Konsumentów również  nie została
poinformowana o fakcie dokonania takiego wyboru.

II         Pkt 5  Wyboru Laboratorium dokonuje Federacja  w porozumieniu z
Instytutem. W celu zachowania niezależności,  oraz mając na celu wiarygodność
badania, strony porozumienia obowiązane są do zachowania w tajemnicy nazwy
laboratorium i terminu zakupu i badania.

Federacja Konsumentów nie uczestniczyła w wyborze laboratorium, nie
została poinformowana o fakcie dokonania wyboru laboratorium.
 Informację o podjętych działaniach bez udziału Federacji
Konsumentów, Stowarzyszenie  powzięło w dniu  21 lipca 2010 roku w
trakcie rozmowy z przedstawicielem Instytutu Techniki Budowlanej.

 III.  pkt 9   Strony porozumienia ustalają listę przedsiębiorców, których wyroby
będą badane. Ustalenie listy przedsiębiorców winno uwzględniać przede
wszystkim udział w rynku. Obligatoryjne  kwalifikowanie na w/w listę dotyczy 
przedsiębiorców - członków Związku, jeżeli są oni producentami wyrobu
podlegającego danemu badaniu.

Federacja Konsumentów nie brała udziału w pracach przy ustalaniu listy
przedsiębiorców.
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W związku z powyższym,  nie możemy być gwarantem  rzetelności i
obiektywności badania.   

Na podstawie art. 734 k.c. i następnych k.c. i w związku z pkt 15 porozumienia, 
Federacja Konsumentów wypowiada porozumienie zawarte w Warszawie w dniu
24 lutego 2010 roku  ze skutkiem natychmiastowym.

Federacja Konsumentów wyznacza 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma,
na usunięcie treści porozumienia, nazwy oraz logo Federacji Konsumentów ze
wszelkich materiałów prasowych i marketingowych.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, treść niniejszego
wypowiedzenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Federacji
Konsumentów.  

Małgorzata Niepokulczycka
Prezes Stowarzyszenia Federacja Konsumentów

Olesia Frączek
Wiceprezes Federacji Konsumentów
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