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Wiskitki 26.10.2010

Drodzy Państwo

W związku z przeprowadzoną publicznie w dn. 25.10.2010 bezprecedensową, ewidentną
próbą działań antykonkurencyjnych, zorganizowaną przez grupę producentów materiałów
budowlanych, reprezentowaną przez Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla
Budownictwa (członkowie m.in. BAUMIT, CAPAROL, HENKEL, MAXIT, SELENA, SOPRO,
STO - ISPO, ECOTHERM, ROCKWOOL, TORGGLER, TERMO ORGANIKA) przy
współudziale Instytutu Techniki Budowlanej, TVN Biznes i w Wyborcza.biz a skierowaną
przeciwko grupie małych i średnich przedsiębiorstw z tej branży, jako jedna z firm ukazanych
w niekorzystnym świetle w audycji TVN Biznes oraz w artykule w Wyborcza.biz chcemy
zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie:
•

Jesteśmy zdecydowanie przeciwko wprowadzaniu na rynek złych materiałów
budowlanych. Przez wiele lat produkcji nie mieliśmy ani jednej reklamacji na klej
będący przedmiotem oceny, co trudno jest zestawić z przedstawionym w audycji
obrazem walącej się elewacji. Poza obligatoryjnymi, wykonujemy własne badania
wytrzymałościowe produktów i prowadzimy obserwacje na budowach. Dysponujemy
w tym zakresie prawdopodobnie bogatszym doświadczeniem praktycznym niż ITB.
Zapewniamy Państwa, iż klej BCX 39 charakteryzuje się odpowiednim parametrem
przyczepności do styropianu.

•

Uważamy, iż sprawy produkcji, kontroli jakości i wprowadzania do obrotu materiałów
budowlanych są uregulowane prawnie. We wprowadzaniu tych uregulowań
uczestniczył także Instytut Techniki Budowlanej. Dziwne wydaje się wykazywanie
przez ten sam ITB, za pieniądze części producentów, kosztem wybranej grupy innych
producentów (nie będących członkami ZPPMdB), że funkcjonujące przepisy
związane z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz procedury prowadzenia auditów i
udzielania certyfikatów są niewłaściwe skoro dopuszczają do funkcjonowania na
rynku wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Wypada zmienić te procedury i
przepisy a nie walczyć z realizującymi je przedsiębiorcami.

•

Wyrób niezgodny z wymaganiami podlega reklamacji i sposób postępowania z nim,
po jego identyfikacji określają znane Instytutowi Techniki Budowlanej zapisy w
Księdze ZKP. Uczynienie przedmiotem informacji publicznej, dokonanej w niejasny
sposób przez prywatnych przedsiębiorców, negatywnej oceny wyrobów wybranych,
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również w niejasny sposób, konkurencyjnych firm nie jest próbą ochrony konsumenta
lecz bezprzykładnym atakiem mającym na celu zwiększenie własnych zysków
kosztem konkurencji.
Informujemy Państwa, iż od pierwotnie zawartego w dniu 24.02.2010 porozumienia między
Federacją Konsumentów, Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej, mającego na celu wspólne badanie obecnych
na rynku materiałów budowlanych na podstawie, którego zorganizowano całą akcję,
odstąpiła Federacja Konsumentów. Dla zobrazowania rzeczywistych intencji w działaniach
ZPPMdB i ITB pozwalamy sobie na załączenie w całości tekstu opublikowanego w
dn.13.08.2010 wypowiedzenia porozumienia.
Grupa producentów oczernionych przez konkurencyjne firmy przygotowuje aktualnie sądowy
pozew zbiorowy przeciwko ZPPMdB, ITB, TVN oraz Gazecie Wyborczej o zniesławienie.
Pozew ten zostanie poprzedzony w miarę możliwości szczegółowym dochodzeniem
mającym na celu ustalenie zasad wyboru firm, których produkty zostały poddane badaniom,
sposobu poboru prób i ich magazynowania oraz sposobu wykonania badań. O wynikach
tych kroków będziemy starali się informować Państwa na bieżąco.
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