
(Żeby nie było że tylko dzisiaj się czepiamy- dziesięć lat temu 

Kongres Budownictwa stosował różne metody walki o poprawę 

sytuacji polskiego budownictwa - Roman Nowicki) 
                                                                       Warszawa 2009 rok 

LISTA LAUREATÓW „BETONOWYCH” ORDERÓW 

Na wniosek stowarzyszonych organizacji podajemy listę betonowych 

orderów dla polityków i pracowników administracji państwowej, którzy źle się 

przysłużyli sprawom budownictwa. Lista jest otwarta. Jeżeli osoba odznaczona 

tym ciężkim orderem (waga płyty chodnikowej), publicznie zdementuje naszą 

opinię lub obieca poprawę to chętnie zdejmiemy ten ciężar z szyi. 

 

KKAAWWAALLEERROOWWIIEE  BBEETTOONNOOWWYYCCHH  OORRDDEERRÓÓWW  
 

 Wicepremier L. Balcerowicz za to, że: 

 

 Przygotował koncepcję jednego z najwyższych podatków VAT 

w Europie i wbrew interesom rozwoju gospodarki wprowadził ją 

w życie. 

 

 w 1999 roku wystąpił do Brukseli o 22 % VAT w Budownictwie 

mieszkaniowym bez żadnych okresów przejściowych, chociaż 

wszystkie kraje UE stosowały znaczące ulgi. 

 

 proponując wysoki podatek VAT w budownictwie 

mieszkaniowym tolerował  dezinformację resortu finansów, że 

takiego podatku wymagają dyrektywy Unii Europejskiej. 

 

 Pomimo przyjęcia przez parlament i podpisania przez 

Prezydenta RP w 1975 roku skutecznie sabotował przez 4 lata 

ustawę o kasach budowlanych nie wydając jedynego przepisu 

wykonawczego. 

 

Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, który po 4 latach, w wyniku 

zakulisowych    machinacji, bez konsultacji z autorami i organizacjami 

pozarządowymi spowodował uchylenie ostateczne ustawy o kasach 

budowlanych, która nie weszła nigdy w życie. 

 

 Wicepremier M. Belka za to, że na początku 2002 roku podczas ogłaszania 

wielkiego programu mieszkaniowego  i budowy autostrad, domagał się 

natychmiastowego wprowadzenia 22 % podatku VAT w budownictwie już 

na 2002 rok (!). 

 



 Pani Dyr. G. Grzyb w Ministerstwie Finansów za to, że przez wiele lat 

broniła w sejmie bezrefleksyjnie stanowiska resortu i rządu w sprawach 

wyniszczających podatków w budownictwie nie przyjmując żadnych 

kontrargumentów. 

 

 Wiceminister M. Bryx za to, że jest przykładem funkcjonariusza 

państwowego któremu punkt siedzenia określa punkt widzenia. (w/g. jego 

ekspertyzy  jako pracownika SGH z  2000 roku, VAT miał być 

nieszczęściem dla budownictwa, po nominacji na ministra w 2003 roku 

twierdzi, że wyższy VAT nie przyniesie zwyżki cen na mieszkania). 

 

 Wicepremier J. Hausner za to, że bezkrytycznie zbilansował w budżecie 

wpływy z wysokiego podatku VAT (materiały budowlane, działki 

budowlane) bez baczenia na klęskę mieszkaniową i konieczność ożywienia 

popytu. Za to, że jego resort przestał reagować na postulaty i wystąpienia 

środowisk budowlanych 

 

 Rząd w całości za likwidację ministerstwa budownictwa, urzędu 

mieszkalnictwa oraz ograniczenia zaplecza naukowo badawczego 

budownictwa, co w znaczący sposób spowodowało, że nawet na forum rządu 

nie ma kto przedstawić prawdziwej sytuacji w budownictwie i negatywnych 

skutków zabójczego podatku VAT w budownictwie.   

 

 Wicepremier M. Pol za to że, zlikwidował ministerstwo budownictwa i urząd 

mieszkalnictwa, co wydatnie przyczyniło się do degradacji tego działu 

gospodarki. 

 

     


