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Sz. Pani Minister 

Jadwiga EMILEWICZ 

Ministerstwo Rozwoju 

Pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

 

 

Dotyczy: propozycje Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce w związku  

z pracami Ministerstwa Rozwoju nad ustawą – „tarcza antykryzysowa 2.0” w związku  

z pandemią COVID-19 

 

Szanowna Pani Minister ! 

 

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce w pełni 

popierają działania podejmowane przez Rząd, które mają na celu minimalizację wpływu 

pandemii koronawirusa na krajową gospodarkę. Przemyślane i realne działania są kluczowe 

w sytuacji zagrożenia wielu gałęzi gospodarki kryzysem ekonomicznym. 

W obecnych nadzwyczajnych okolicznościach niezwykle istotne jest podjęcie przez Rząd 

wszelkich możliwych działań, aby zachować funkcjonowanie sektora budowlanego w tym 

wykonawców robót oraz producentów materiałów budowlanych. Jest to o tyle ważne,  

że budownictwo w tym przemysł produkcji betonu towarowego odpowiada za przeszło  

10 % PKB, zapewniając ponad 2 mln miejsc pracy.  

Z tej też przyczyny zwracamy uwagę na podane poniżej aspekty – które w naszej ocenie – 

powinny zostać uwzględnione w działaniach Rządu, mając na celu zapewnienie właściwego 

funkcjonowania gospodarki w czasie nadchodzącego kryzysu. 

Jak wspomniano wcześniej sektor budownictwa odpowiada za 10 % PKB i stanowi koło 

zamachowe gospodarki, niestety niezwykle czułe na wszelkie wahania koniunkturalne. Z tego 

też powodu zasadne jest podjęcie przez Rząd wszelkich możliwych zabiegów służących 

ochronie tego sektora gospodarki. Nadto budownictwo zapewnia bezpośrednio ponad  

2 mln miejsc pracy i 5-6 razy więcej pośrednio w sektorach obsługowych (dostawcy 

materiałów, usług, firmy transportowe). 
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W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się obecnie producenci betonu – podstawowego 

materiału konstrukcyjnego we współczesnym budownictwie, bez dostaw którego nie jest  

w stanie funkcjonować żadna budowa. Zwracam uwagę Pani Minister, że struktura firm 

producentów betonu towarowego w naszym kraju jest idealnie zrównoważona – połowa 

rocznej produkcji betonu – przeszło 25 mln m3 rocznie – ulokowana jest w małych 

rodzinnych podmiotach gospodarczych a pozostała część w dużych firmach. Co istotne – 

producenci betonu towarowego dysponują w naszym kraju przeszło 1000 instalacji 

produkcyjnych równomiernie rozmieszczonych na terenie Polski. Są oni znaczącymi 

pracodawcami na lokalnych rynkach, często zlokalizowanych na terenach słabiej 

rozwiniętych. Także należy zauważyć, że na 1 miejsce pracy związane bezpośrednio  

z produkcją betonu przypada kilka miejsc pracy u lokalnych podwykonawców świadczących 

usługi transportowe, producentów i dostawców surowców do produkcji betonu (cementy, 

kruszywa, dodatki mineralne, domieszki). Nadto branża betonowa odprowadza do Skarbu 

Państwa znaczące kwoty z tytułu należnych podatków i danin, ale także w znaczący sposób 

zasila swoimi podatkami i opłatami budżety lokalnych samorządów, niejednokrotnie 

stanowiąc podstawę funkcjonowania administracji lokalnej. 

Z tej też przyczyny – w obecnej trudnej sytuacji oraz w kontekście zbliżającego się kryzysu 

ekonomicznego zasadne jest podjęcie przez Rząd wszelkich możliwych działań mających  

na celu niwelację negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na branżę producentów 

betonu towarowego. 

Niestety – praktycznie wszystkie firmy produkujące beton w naszym kraju są podmiotami 

gospodarczymi, które zatrudniają ponad 9 osób i zapisy podjętej ustawy „tarczy 

antykryzysowej 1.0” ich nie obejmują.  

Wnioskujemy, aby Polski Rząd podjął szybkie działania dla rozszerzenia pakietu pomocowego 

w „tarczy antykryzysowej 2.0” na firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników, które kryzys 

dotknął równie mocno, jak mikro firmy tylko w odpowiednio większej skali.  

Obecnie w przypadku podmiotów z branży budowlanej największym problemem  

w perspektywie krótko i średnioterminowej będzie utrzymanie płynności finansowej, która 

może istotnie pogorszyć się na skutek typowych dla branży w okresie kryzysu zatorów 

płatniczych, w wyniku których problemy najsłabszych firmy, w piętrowej strukturze 

procesów budowlanych przenoszą się automatycznie na innych kontrahentów  

w szczególności podwykonawców i dalszych podwykonawców. Takimi podwykonawcami 

narażonymi na duże ryzyko pogorszenia lub utraty płynności na skutek niewypłacalności 

głównych wykonawców są producenci betonu towarowego. Z tej też przyczyny – w imieniu 

Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce – organizacji zrzeszającej 

krajowych producentów betonu towarowego ponownie przedkładam na ręce Pani Minister 
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propozycje rozwiązań w związku z COVID-19 na gruncie Ustawy VAT, mające na celu 

poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw z branży betonowej do umieszczenia  

w kolejnej wersji ustawy „tarczy antykryzysowej 2.0”.  

W związku ze specyfiką rozliczeń w branży budowlanej, długich terminach płatności jak 

również zauważalnym drastycznym spadkiem zdolności kontrahentów do regulowania 

swoich bieżących zobowiązań, wnioskujemy o ujęcie w ustawie o „tarczy antykryzysowej 

2.0” poniższych rozwiązań: 

Dwie poprawki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

W art. 29 projektu ustawy dodać punkt 3)  

3) Art. 89a ust 1a otrzymuje następujące brzmienie: 

ust. 1a Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku  

gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 30 dni 

od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. 

Uzasadnienie 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów uregulowanie zawarte w art.89a ust.1 Ustawy 

o VAT wskazuje na okres 90 dni, dopiero po tym okresie można obniżyć podstawę 

opodatkowania o kwotę podatku VAT wynikającą z nieopłaconych faktur. W obecnej sytuacji 

kryzysowej okres 90 dni wydaje się znacznie odbiegać od oczekiwań przedsiębiorców.  

W obecnej sytuacji zamiar jaki przyświecał wprowadzeniu tego przepisu przez Ustawodawcę 

nie jest realizowany. W swoich założeniach przepis ten miał wpływać na utrzymanie 

płynności finansowej przedsiębiorstw regulujących na bieżąca swoje zobowiązania publiczno 

- prawne w stosunku do których należności nie były terminowo regulowanie. Przepis ten 

miał zapobiec powstawianiu zatorów płatniczych, w obecnym brzmieniu tego przepisu jego 

pierwotne założenia nie są spełniane. 

W art. 29 projektu ustawy dodać punkt 4) 

4) Art. 108b ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

ust. 3 Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość 

środków, jaka ma zostać przekazana. 
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Uzasadnienie 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów art. 108b ust 1 i 3 termin 60 dniowy na wydanie 

postanowienia jest nieadekwatny do sytuacji i w wielu przypadkach może znacząco wpłynąć  

na pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstw. 

Mając na uwadze aktualną sytuację w branży budowlanej i ściśle powiązanym z nią sektorem 

producentów betonu towarowego, apelujemy do Pani Minister o podjęcie działań mających 

na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania branży oraz zatrudnienia pracowników. 

Oczekujemy także kontynuacji rozpoczętych inwestycji publicznych, programów wsparcia dla 

budownictwa mieszkaniowego, nowych projektów inwestycyjnych, zwiększenia funduszy 

pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, czy też utrzymania ciągłości  

w wystawianiu decyzji administracyjnych. Są to te mechanizmy, które pozwolą przetrwać 

budownictwu w tym bardzo trudnym okresie. Utrzymanie teraz w okresie walki z epidemią 

COVID-19 sektora budowlanego i wytwórni betonu towarowego, to niezbędne działanie  

w celu zminimalizowania wpływu pandemii na kondycję gospodarczą kraju teraz i w okresie 

powrotu do normalności życia zarówno społecznego jak i gospodarczego. Członkowie SPBT 

stoją na stanowisku, że postulowane zmiany pozwolą branży budowlanej na zmniejszenie 

skutków kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19.  

Proponujemy organizację spotkania lub konferencji z wykorzystaniem łączy wideo ekspertów 

Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce z przedstawicielami 

Ministerstwa Rozwoju, celem przedstawienia aktualnej sytuacji branży i postulowanych 

rozwiązań. Bardzo prosimy o nakreślenie sposobu, miejsca i terminu spotkania.  

W koniecznym przypadku bardzo proszę o kontakt z dyrektorem biura SPBT – Pan  

dr inż. Maciej Gruszczyński: tel. 602 883 995, e-mail: gruszczynski@spbt.pl 

Wnoszę również o włączenie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce  

do grona organizacji z którymi kierowany przez Panią Minister resort konsultuje projekty 

opracowywanych nowych rozwiązań. 

Z poważaniem,  

    

Daniel Grzegorski 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenie Producentów 

Betonu Towarowego w Polsce 

mailto:gruszczynski@spbt.pl

