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PETYCJA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano - Wykończeniowych,
działając w interesie publicznym, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. „o
petycjach” (Dz. U. z 2014r. poz.1195), zwraca się z petycją w sprawie :
niewykonania czynności ustawowych przez GUNB.
Jednocześnie wyrażamy zgodę, o której mowa w art.4 ust.3 w/w ustawy.
Petycja jest składana drogą elektroniczną.
Dnia 22.04.2016 r, zwróciliśmy się z petycją do GUNB w sprawie
zasadności występowania na polskim rynku wyrobów budowlanych programu
„Gwarantowany styropian”.
Dnia 10.06.2016 r, otrzymaliśmy odpowiedź na powyższą petycję.
Zgodnie z art. 13.1. ustawy nie podnosimy naszych zastrzeżeń do sposobu
załatwienia petycji.
Zgodnie z art. 8.1. ustawy GUNB miał obowiązek zamieszczenia na swojej
stronie internetowej odwzorowania cyfrowego (skanu) naszej petycji.
GUNB posiada właściwą dla tego celu stronę internetową BIP i treści
przywołanego powyżej artykułu nie wykonał.
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Dodatkowo informujemy, że zwróciliśmy się wcześniej (styczeń 2016 r.) z
wnioskiem do UOKiK zbieżnym z treścią petycji skierowanej do GUNB, w
wyniku czego UOKiK poinformował nas, że właściwym organem w sprawie jest
GINB.
19.04.2016 r, UOKiK przesłał nasz wniosek do Departamentu Wyrobów
Budowlanych GUNB.
W odpowiedzi na naszą petycję GUNB (znając wcześniejsze stanowisko
UOKiK) sugeruje rozważenie przez nas zwrócenia się w sprawie do UOKiK. Jest
to ewidentne naruszenie art. 6.1. ustawy z którego wynika, że w tym przypadku
GUNB po stwierdzeniu niewłaściwości, w terminie 30 dni, był zobowiązany do
przesłania naszej petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, a nie
udzielania nam dobrych rad.
Ponadto uważamy, że Departament Wyrobów Budowlanych GUNB
powołany został do strzeżenia właściwej jakości wyrobów, a nie prowadzenia
wywodów czy petycja jest petycją.
Składając petycję byliśmy przekonani (i nadal jesteśmy), że zgodnie z
ustawą działamy w imię dobra wspólnego, i uważamy, że opisany problem mieści
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o spowodowanie uporządkowania
działań podległego Szanownemu Panu Ministrowi urzędu.
Lista załączników :
 zał. nr.1. - Petycja w sprawie zasadności występowania na polskim rynku

wyrobów budowlanych programu „Gwarantowany styropian” z dnia
21.04.2016,
 zał. nr.2. - Pismo Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB (znak

DWB,416,110,2016) z dnia 10.06.2016,
Z poważaniem
Prezes
Lech Dzierżawski
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