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SIPUR występuje przeciwko nieuczciwej konkurencji i promuje właściwości
termoizolacyjne poliuretanu na Budmie; spotkanie z Ministrem Robertem
Dziwińskim, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
Uprzejmie informujemy, że podczas Targów Budma w Poznaniu, w dniu 13
stycznia 2011 r. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji
Poliuretanowych PUR i PIR "S I P U R" gościł pana Ministra Roberta
Dziwińskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Temat Spotkania : Nowelizacja Ustawy o Wyrobach Budowlanych
Nowelizacja weszła w życie w dniu 30.12.2010. Ustawa z 21 maja 2010
roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
wprowadza zmiany w zasadach (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 760).
Konieczność nowelizacji wynikała z następujących wskazań :
1.Kontrole formalne UNB / kontrola dokumentacji wyrobu / zostały
formalnie opanowane przez obydwie strony i dalsze prowadzenie kontroli
przestało być efektywne.
2.Kontrole wyrobu / sprawdzanie własności wyrobu / wymagały 14
dniowego zawiadomienia, a wyroby mogły być pobierane do kontroli
wyłącznie u producenta, co nie było skuteczne.
Nowelizacja polega na korekcie powyższych zasad w sposób następujący:
Możliwość nieodpłatnego pobierania próbek wyrobów w obrocie /od
producenta, sprzedawcy, inwestora/ w tym od sprzedawcy
reprezentującego importera a nie muszącego być upoważnionym
przedstawicielem.
Brak rozporządzenia wykonawczego o pobieraniu próbek do kontroli i
badań uniemożliwia realizację powyższych zadań. Rozporządzenie winno się
ukazać w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.
Środki na badania laboratoryjne próbek będą uzyskiwane z budżetu. Decyzje
dotyczące wyników badań będą wydawane z urzędu. W przypadku nie
dotrzymywania parametrów nastąpi nakaz wycofania wadliwej partii
wyrobu z obrotu.
Próbki będzie mógł pobierać Główny i Wojewódzki Urząd Nadzoru
Budowlanego.
GINB liczy na przedstawienie podstawowych informacji dotyczących
głównych cech wyrobów jak i najczęściej stosowanych odstępstw od
deklarowanych parametrów przez Stowarzyszenia branżowe.

SIPUR
Jednym z głównych zadań Związku SIPUR jest propagowanie zasad uczciwej
konkurencji między producentami, przetwórcami oraz importerami i
dystrybutorami izolacji poliuretanowych. W związku z powyższym podczas
ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Członków Związku podjęto decyzję o
zaproszeniu na kolejne spotkanie przedstawiciela Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów celem omówienia możliwości współpracy dla
realizacji zadań statutowych Związku.

Związek SIPUR był obecny na Targach Budma, promując doskonałe zalety
termoizolacyjne poliuretanu wśród szerokiej rzeszy zainteresowanych.
Chętnie odpowiem na Państwa pytania.
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