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STOWARZYSZENIA

O działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów 
z Kamienia w czasach pandemii oraz jego planach z dr inż. Bogusławem Solimą, 
Prezesem OSPWzK rozmawiał Bogdan Lewicki.

Obostrzenia związane z  pandemią 

mocno ograniczały, a  wręcz unie-

możliwiały organizowanie zjazdów 

czy konferencji. Jak Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Producentów Wy-

robów z  Kamienia „przepracowało” 

ten trudny okres?

Na początek przypomnę w  jakim 

celu powołaliśmy to Stowarzyszenie 

i  kim są aktualnie jego członkowie. 

Jesteśmy Stowarzyszeniem osób fi-

zycznych. Nasi członkowie to wła-

ściciele kamieniołomów, dużych 

zakładów obróbczych oraz uznani 

specjaliści branżowi. Zakładając Sto-

warzyszenie chcieliśmy mieć man-

dat, a  taki nam ono daje, wpływania 

na funkcjonowanie branży kamie-

niarskiej, upominania się o jej intere-

sy oraz do walki z  nieuczciwą kon-

kurencją.

Wracając do pana pytania to przy-

pomnę, że 17 maja 2019 roku odbył 

się zjazd założycielski, został powo-

łany Zarząd i data ta jest początkiem 

naszej działalności. Pierwszy Zwy-

czajny Zjazd został zaplanowany na 

marzec 2020 roku. Ze względu na 

Covid-19 zmuszeni byliśmy go od-

wołać. Z tych samych powodów od-

wołaliśmy zaplanowany na wiosnę 

tego roku kolejny Zjazd.

Sytuacja taka nie oznaczała, że 

Stowarzyszenie nie działało. Zarząd 

działał dość intensywnie i  odbył 

w  tym czasie kilkanaście spotkań. 

Jednym z  pierwszych działań było 

wysłanie informacji do Burmistrzów 

i  Prezydentów miast o  fakcie po-

wołania naszego Stowarzyszenia 

Jak najlepiej wykorzystać  
polski kamień 
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z  propozycją pomocy i  fachowe-

go doradztwa, szczególnie w  sytu-

acjach, gdyby pojawiły się problemy 

przy realizacji inwestycji z  zastoso-

waniem wyrobów kamiennych. Jak 

sami wiemy, nie zawsze roboty ka-

mieniarskie są wykonywane zgodnie 

ze sztuką, często dostarczane są za-

mienne materiały, często z niepraw-

dziwymi deklaracjami właściwości 

użytkowych.

Jedną z  pierwszych interwencji, 

jaką w tej sprawie uczynił Zarząd, była 

weryfikacja prawdziwości przedło-

żonych przez jednego z dostawców 

: 

Dr inż. Bogusław Solima, Prezes OSPWzK takich deklaracji. Nie dość, że dekla-

racje zawierały nieprawdziwe dane, 

to na budowę dostarczono chiński 

materiał, wprowadzając w  ten spo-

sób w  błąd inwestora, a  przy okazji 

zabierając polskim producentom in-

tratne zlecenia.

Cała nasza interwencja oparła się 

ostatecznie o  Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, co uświa-

domiło temu dostawcy, że takie po-

stępowanie prowadzi do poważnych 

kłopotów. 

Realizując cele wynikające ze sta-

tutu oraz realizując oczekiwania 

naszych członków, Zarząd zajął się 

także tematem, w  jaki sposób ogra-
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niczyć stosowanie chińskiego ka-

mienia oraz co należy zrobić, aby jak 

najwięcej budów było realizowanych 

z polskiego kamienia i było wykony-

wanych przez polskie firmy.

Aby w jak największym stopniu wy-

eliminować chiński materiał założy-

liśmy, że nasi członkowie będą nas 

informować o  takich przetargach, 

gdzie zamiast szarego polskiego gra-

nitu został zaprojektowany materiał 

chiński. Jedną z  takich budów, któ-

ra może być przykładem co może 

zrobić Stowarzyszenie, była Budowa 

Muzeum Wojska Polskiego w  War-

szawie. Całość wystroju kamienne-

go tej budowy, w  ilości kilkunastu 

tysięcy m², została zaprojektowana 

z chińskiego, szarego granitu. 

Uznaliśmy, że taka prestiżowa in-

westycja winna być wykonana przy 

użyciu polskiego granitu i  kilkana-

ście tysięcy m² gotowych wyrobów 

winno być wyprodukowanych przez 

polskie firmy.

W  tej sprawie interweniowaliśmy, 

między innymi, u  Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego Piotra 

Glińskiego, Ministra Aktywów Pań-

stwowych Jacka Sasina, Ministra 

Obrony Narodowej Mariusza Błasz-

czaka. O  sprawie informowaliśmy 

także Biuro Poselskie Jarosława Ka-

czyńskiego. Mogę powiedzieć, że 

nasze pisma wywołały spore zamie-

szanie w tym temacie. Otrzymaliśmy 

odpowiedzi od wszystkich instytu-

cji, do których się zwróciliśmy, a  to 

moim zdaniem najlepszy przykład na 

to, że mając mandat do reprezen-

towania przez nasze Stowarzysze-

nie grupy przedsiębiorców, możemy 

w  skuteczny sposób upominać się 

o to, aby między innymi wiele budów 

było wykonywanych przy użyciu pol-

skich materiałów. Nasze działanie 

tylko w  tej jednej sprawie pozwoliło 

zaistnieć w  wielu centralnych insty-

tucjach i  było znakomitą promocją 

naszego Stowarzyszenia.

W  dniach 17-19 września mogliście 

wreszcie zorganizować I  Zwyczaj-

ny Zjazd OSPWzK (informowaliśmy 

o nim na łamach 126 numeru Nowe-

go Kamieniarza). Co pana zdaniem, 

jako Prezesa, jest największym suk-

cesem tego zjazdu? 

Obowiązkiem Zarządu jest zwo-

łanie Zwyczajnego Zjazdu w  celu 

zatwierdzenia bilansu, udzielenia 

absolutorium Zarządowi, Komisji Re-

wizyjnej i innym organom Stowarzy-

szenia.

Do kompetencji Walnego Zjazdu 

należy również zatwierdzanie róż-

nych regulaminów, które normalizują 

funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Na tym pierwszym Zwyczajnym 

Zjeździe został zatwierdzony bilans 

za rok 2019 i 2020, zostało udzielone 

absolutorium za ten okres dla Zarzą-

du oraz zostały zatwierdzone ważne 

dla właściwego funkcjonowania Sto-

warzyszenia regulaminy wewnętrzne.

Walny Zjazd OSPWzK:

• zatwierdził regulamin dotyczący 

przyjmowania nowych człon-

ków do Stowarzyszenia;

• zatwierdził regulamin funk-

cjonowania Komisji Rewizyjnej 

i Sądu Koleżeńskiego;

• powołał Komisję Kwalifikacyjną 

do zatwierdzenia osób na Rze-

czoznawców OSPWzK;

• powołał Zespół Rzeczoznaw-

ców OSPWzK spośród osób, 

które posiadały już uprawnienia 

rzeczoznawców z branży kamie-

niarskiej;

• zatwierdził wielkość składek 

członkowskich i wpisowego.

Nawiązując do pana pytania myślę, 

że rzeczą nową a istotną dla branży 

było powołanie Komisji Kwalifikacyj-

nej do opiniowania i  zatwierdzania 

osób na rzeczoznawców OSPWzK. 

Przypominam, że Walny Zjazd wy-

brał i  zatwierdził następujący skład 

tej komisji: 

• prof. zwycz. dr hab. Andrzej So-

lecki

Nasze działania mają 
na celu walkę z fir-
mami, które w spo-

sób nieuczciwy dostarczają 
na plac budowy nie zawsze 
to co jest opisane w specy-
fikacji, załączając również 
nieprawdziwe deklaracje 
właściwości użytkowych. 
Wiele firm nie wykonuje 
badań, gdyż są one kosz-
towne. Wysyłając deklaracje 
wpisują dane, które nie mają 
żadnej podstawy stwierdza-
jącej ich zgodność z dostar-
czonymi wyrobami. 

( 

Uczestnicy zjazdu założycielskiego OSPWzK 
w Krotoszycach (17 maja 2019 r.) 
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• prof. dr hab. Urszula Kaźmierczak

• prof. dr hab. Miranda Ptak

• dr inż. Bogusław Solima

Większa liczba rzeczoznawców 

i osób, które będą mogły rozstrzygać 

różne sporne sprawy powinno po-

móc firmom w szybkim rozwiązywa-

niu wielu problemów.

Przypominam także, że na zjeździe 

tym powołano na rzeczoznawców 

OSPWzK osoby, które są już rze-

czoznawcami z  naszej branży, ale 

dotychczas występowały pod szyl-

dem Naczelnej Organizacji Tech-

nicznej bądź jako samodzielni rze-

czoznawcy. Są to:

• Alfred Marian Sroka

• Włodzimierz Ratajczak 

• Jerzy Stęplewski

• Elżbieta Tanderys-Grabarz.

Kierownikiem tego zespołu oraz 

koordynatorem prac rzeczoznaw-

ców został, powołany przez Zarząd, 

kolega Włodzimierz Ratajczak.

Nadmieniam także, że wykony-

wanie wszelkich opinii pod szyldem 

OSPWzK pozwoli także na zwiększe-

nie budżetu Stowarzyszenia, gdyż 

część honorariów za wykonanie 

opinii zostanie w  Stowarzyszeniu, 

podobnie jak to ma miejsce w przy-

padku Naczelnej Organizacji Tech-

nicznej.

Dlaczego uważa pan, że powołanie 

komisji i  zespołu rzeczoznawców 

jest tak ważne dla Stowarzyszenia 

i całej branży kamieniarskiej? 

Tak jak w każdej branży, tak i w na-

szej zdarzają się sytuacje sporne 

dotyczące zarówno dostaw ele-

mentów kamiennych, ich jakości, 

czy też kamieniarskich robót mon-

tażowych. Jeżeli pojawi się taki 

problem powinna to rozstrzygnąć 

osoba bądź zespół, który dysponuje 

odpowiednią wiedzą i  doświadcze-

niem, a  także ma mandat do wy-

konywania takiej pracy. Powołując 

Komisję Kwalifikacyjną z osób o du-

żej wiedzy, dajemy gwarancję, że 

powołani przez nią rzeczoznawcy 

będą mogli w  sposób fachowy roz-

strzygać wiele sporów i  reklamacji, 

a także powinni znaleźć rozwiązania 

dla powstałych problemów. Z  usług 

naszych rzeczoznawców mogą ko-

rzystać wszyscy zainteresowani, za-

równo osoby fizyczne, jak i  firmy, 

będące dostawcami oraz odbiorcy 

towaru czy robót kamieniarskich. 

Podczas zjazdu dyskutowaliście 

m.in. nad pomysłem wdrożenia dzia-

łań zmierzających do wprowadzenia 

transparentnych procedur związa-

nych ze stosowaniem materiałów 

zgodnych ze specyfikacjami prze-

targowymi. Mógłby pan przybliżyć 

naszym czytelnikom ten temat i po-

wiedzieć, dlaczego jest państwa zda-

niem tak ważny? 

Nasze działania mają na celu walkę 

z firmami, które w sposób nieuczciwy 

dostarczają na plac budowy nie za-

wsze to co jest opisane w specyfika-

cji, załączając również nieprawdziwe 

deklaracje właściwości użytkowych. 

Wiele firm nie wykonuje badań, gdyż 

są one kosztowne. Wysyłając dekla-

racje wpisują dane, które nie mają 

żadnej podstawy stwierdzającej ich 

zgodność z  dostarczonymi wyroba-

mi. Inwestorowi, który nie ma odpo-

wiedniej wiedzy, trudno jest zakwe-

stionować takie dostawy podparte 

oryginalnymi, ale często nieprawdzi-

wymi deklaracjami. Teraz w spornych 

sprawach mogą się oni zwrócić do 

OSPWzK i dzięki naszym rzeczoznaw-

com zweryfikować czy dostarczono 

właściwy materiał i  czy deklaracje 

odpowiadają rzeczywistym parame-

trom dostarczonego towaru. W takich 

przypadkach chodzi nam o eliminację 

nieuczciwych zachowań, a  tym sa-

mym o doprowadzenie do tego, aby 

wszyscy wykonywali badania, ponosili 

koszty z ich tytułu, a poprzez ich nie-

wykonywanie nie eliminowali z rynku 

uczciwych firm. 

Jesteśmy w przededniu poznańskich 

Targów Stone. Czy i  w  jaki sposób 

OSPWzK zamierza włączyć się w  to 

jakże ważne dla branży kamieniar-

skiej wydarzenie? 

Zarząd podjął decyzję, że powin-

niśmy zaistnieć podczas Targów Sto-

ne w Poznaniu. Przygotujemy baner 

z  informacjami o  naszym Stowarzy-

szeniu. Uzgodniliśmy z  organizato-

rami Targów, że przygotujemy 2-3 

prezentacje dla uczestników targów, 

w których przekażemy trochę facho-

wej wiedzy na temat powstawania 

złóż granitu, rodzaju skał, ich właści-

wości, planujemy także jeden wykład 

przeznaczyć na omówienie proble-

mu związanego z  występowaniem 

rdzawych plam w granicie.

Na koniec chciałbym dodać, że 

na targach jesteśmy także umówieni 

z  osobami zainteresowanymi zosta-

niem członkami wspierającymi nasze 

Stowarzyszenie. Wielu producentom 

zza Odry bardzo zależy na tym, aby 

mieć ułatwiony dostęp do producen-

tów wyrobów kamiennych z naszego 

kraju. Nam z  kolei zależy, aby nasi 

członkowie mieli jak największy do-

stęp do rynku niemieckiego. Zarząd 

uważa, że wzajemna współpraca 

i  bezpośrednie kontakty, jakie wyni-

kają chociażby ze wspólnych spo-

tkań, winny zaowocować konkretną 

współpracą dla obu stron.

Na koniec chciałbym zaprosić 

wszystkich do udziału w targach oraz 

do udziału w naszych wykładach. 

Bogusław Solima  
Z zawodu inżynier górnik. Ukończył 
studia na Wydziale Górniczym Politechniki 
Wrocławskiej. W latach 1972-1976 ukoń-
czył studia doktoranckie na Politechnice 
Wrocławskiej. W roku 1981 uzyskał tytuł 
doktora nauk technicznych broniąc jedną 
z pierwszych prac doktorskich poświęco-
nych obróbce kamienia. W latach 1972-1987 
pracował w Strzegomskich Zakładach 
Kamienia Budowlanego kolejno jako: staży-
sta, kierownik wydziału traków, kierownik 
produkcji i główny specjalista. W latach 
1987-1991 pracował w Wiedniu w firmie 
Strassen-Steinbau jako kierownik kamieniar-
skich robót montażowych.  
Dr inż. Bogusław Solima posiada prawie 
wszystkie uprawnienia górnicze łącznie 
z zatwierdzeniami na Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego.
W roku 2021 decyzją Ministra Gospodarki 
uzyskał stopień Generalnego Dyrektora 
Górniczego II stopnia, co w praktyce ozna-
cza stopień Generała Górnictwa II stopnia.
Długoletni biegły sądowy.


