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List prezesaList prezesa

List prezesa

To był szczególny rok dla nas wszystkich – zarówno biznesowo, jak 
i prywatnie przechodziliśmy przez pandemię  Uczyliśmy się nowych 
rozwiązań  Testowaliśmy i wdrażaliśmy różne metody zdalnej komu-
nikacji między sobą i we współpracy z inwestorami  Musieliśmy także 
wypracować efektywne sposoby zabezpieczenia zdrowia pracowników, 
które umożliwiały zapewnienie naszej kadrze jak najbardziej bezpiecz-
nego środowiska pracy, a także kontynuowanie działalności biznesowej  
Jednakże, pomimo tych wielu wyzwań, był to rok, w którym osiągnęli-
śmy najlepsze wskaźniki finansowe od ponad dekady  

nym okresie często potrzebowały wsparcia jeszcze bardziej niż w latach 
poprzednich  Kontynuowaliśmy realizację programów „Strefa Rodzica” 
i „Hello ICE”  Otworzyliśmy dwie kolejne „Strefy Rodzica” w szpitalach 
w Wejherowie i Piotrkowie Trybunalskim  Łącznie od początku trwania 
programu przygotowaliśmy 34 strefy, z których skorzystało już 700 
tys  dzieci i rodziców  Program „Hello ICE” również dostosowaliśmy 
do nowych realiów, przenosząc większość działań do świata on-line 
oraz zapraszając dzieci do aktywności na świeżym powietrzu  W jego 
ramach namalowaliśmy między innymi trójwymiarowe pasy (3D) dla 

Grupa Budimex 2020 rok zakończyła z przychodem ze sprzedaży wynoszącym 
ponad 8,3 mld złotych, co dało nam wzrost o 0,8 mld w stosunku do roku ubiegłego. 
Odnotowaliśmy sprzedaż na wyższym poziomie niż nasze założenia i prognozy. 
Zamknęliśmy rok mając ponad 2 mld zł gotówki. Powiększyliśmy także dwukrotnie zysk 
netto Grupy z 226 do 459 mln zł, co dało nam rentowność na poziomie 5,5%, która 
względem 2019 roku wzrosła o 2,5 punktu procentowego. 

W 2020 roku, mimo trwania pandemii, utrzymywaliśmy w miarę stały 
poziom zatrudnienia, nie dotknęły nas też zwolnienia grupowe, co 
pozwoliło nam na zachowanie tysięcy miejsc pracy  W tym wyjątkowym 
czasie szczególnie zależało nam, aby pracownicy Grupy Budimex czuli 
się bezpiecznie, czerpali satysfakcję z pracy oraz mieli możliwości rozwo-
ju  Bezpieczeństwo i zdrowie naszej kadry było i jest dla nas priorytetem  
Wprowadziliśmy częściową pracę hybrydową  Zapewniliśmy pracow-
nikom niezbędne środki ochrony, a także dostęp do bezpłatnych testów 
wykrywających COVID-19  Regularnie informowaliśmy ich o bieżącej 
sytuacji związanej z pandemią  Przygotowaliśmy i udostępniliśmy 
działania informacyjne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania infekcji 
koronawirusem, dbałości o zdrowie fizyczne oraz konsultacje psycholo-
giczne 

W ubiegłym roku, mimo trwającej pandemii, nie zaprzestaliśmy naszych 
działań na rzecz lokalnych społeczności, które w tym wyjątkowo trud-

pieszych w czterech lokalizacjach (w Bartoszycach, Lesznowoli, Sanoku 
i Miechowie)  Pandemia nie zatrzymała także naszego wolontariatu 
pracowniczego, który został dopasowany do bieżącej sytuacji  Poza 
standardowymi projektami nasi wolontariusze podczas edycji specjalnej 
„Wolontariat w walce z COVID-19” mogli zgłaszać i realizować działa-
nia, które wspierały osoby oraz organizacje najmocniej dotknięte przez 
koronawirusa  Ponadto Grupa Budimex przekazała blisko 3 miliony 
złotych na pomoc szpitalom w ramach akcji „Jesteśmy razem  Poma-
gamy!”  Zaangażowaliśmy się też w pomoc w zakresie prac budowla-
nych w dostosowaniu czterech szpitali na przyjęcie pacjentów chorych 
na COVID-19  Dołączyliśmy do inicjatywy #niezwalniajmy, której celem 
jest ochrona miejsc pracy w polskich przedsiębiorstwach  W 2020 
roku Budimex zainicjował projekt „Dom z serca”, dzięki któremu – we 
współpracy z innymi firmami – do końca marca 2021 roku wybudował 
i wyposażył dom dla potrzebującej, 16-osobowej rodziny spod Radom-

Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Budimex za 2020 rok, w którym 
podsumowaliśmy zarówno nasze wyniki finansowe, jak i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. 

102-14
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ska  Uruchomiliśmy także nowy program „Budimex dla natury”, aby 
wspierać ochronę środowiska naturalnego  

Chcemy rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju  
Stawiamy sobie ambitne i mierzalne cele, z osiągnięcia których transpa-
rentnie się rozliczamy  Rok 2020 był okresem przejściowym, w którym 
zakończyliśmy realizację Strategii CSR na lata 2016-2020 i stworzy-
liśmy nowy plan działań w tym obszarze, na lata 2021-2023  Nowa 
Strategia CSR pozwoli Grupie Budimex odpowiedzieć na najważniejsze 
wyzwania stojące przed nami, związane m in  z ograniczeniem wpływu 
na środowisko i klimat, przeciwdziałaniem nadużyciom, czy nieustan-
nym zapewnianiem najwyższych standardów BHP 

2020 rok przyniósł nam wiele prestiżowych tytułów i nagród, wśród któ-
rych znalazły się m in : „Złoty Listek CSR” tygodnika „Polityka”, „Firma 
Dobrze Widziana”, „Employer Branding Excellence Award”, „Best Qu-
ality Employer” oraz „Odpowiedzialny Pracodawca 2020” w konkursie 
„Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR”  Ponadto Budimex awan-
sował na 6  pozycję (z miejsca 18  w roku poprzednim) w „Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm” 

Dziękuję naszym pracownikom za wyjątkowe zaangażowanie w pracę, 
które pozwoliło nam nie tylko osiągnąć zakładane cele, ale nawet je 
przekroczyć, za zrozumienie powagi sytuacji związanej z pandemią 
i wspólne dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo nas wszystkich  Doce-
niam to, że mimo tak trudnej sytuacji spowodowanej pandemią – nie 
tylko w sferze zawodowej, ale także często prywatnej – byli oni otwarci 
na pomoc innym  

Podziękowania za zaufanie i efektywną współpracę w tak trudnym roku 
kieruję też do inwestorów i klientów oraz wszystkich naszych interesa-
riuszy 

Dariusz Blocher 
Prezes Zarządu Budimex S A 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1959532,1,csr-na-trudne-czasy.read
https://www.bcc.org.pl/dla-czlonkow/firma-dobrze-widziana-2020/
https://www.bcc.org.pl/dla-czlonkow/firma-dobrze-widziana-2020/
https://hrminstitute.pl/najlepsze-eb-owe-projekty-nagrodzone-konkurs-ebea-2020/
https://hrpolska.pl/hr/czytelnia/znamy-laureatow-5-edycji-programu-best-quality-employer.html
https://hrpolska.pl/hr/czytelnia/znamy-laureatow-5-edycji-programu-best-quality-employer.html
https://www.odpowiedzialny-pracodawca.pl/
http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2020/06/ranking-odpowiedzialnych-firm-2020-wyniki-klasyfikacja-generalna/
http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2020/06/ranking-odpowiedzialnych-firm-2020-wyniki-klasyfikacja-generalna/
https://youtu.be/_mpY4XCXELw
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Grupa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano–mon-
tażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju 
i za granicą, prowadzi aktywność deweloperską, zarządza nieruchomo-
ściami, zajmuje się produkcją i oferowaniem usług, gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg, a także 
obsługą techniczną budynków  Jest obecna w Polsce, Niemczech i na 
Litwie 

W przypadku działalności budowlanej realizuje zadania we wszystkich 
segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, kolejowej 
i hydrotechnicznej poprzez obiekty budownictwa mieszkaniowego, na 
skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemysłowych koń-
cząc  Kontrakty budowlane prowadzi na terenie Polski, a w ograniczonej 
skali także na rynkach zagranicznych  Jest aktywna dewelopersko w pię-
ciu polskich aglomeracjach  Również obszar funkcjonowania spółek 
z Grupy FBSerwis obejmuje cały kraj  

W 2020 roku ponad połowa zysku operacyjnego Grupy Budimex 
została wypracowana dzięki działalności budowlanej  Udział segmentu 
deweloperskiego oraz usługowego stanowił odpowiednio 30% i 12%  

O Grupie Budimex

GRI 102-2 
GRI 102-4 Działalność rynkowa

Grupa dokłada wszelkich starań, aby realizować powierzone zadania 
w terminie, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa 
oraz jakości  Wieloletnie doświadczenie w obszarze budowlanym oraz 
ugruntowana pozycja na rynku deweloperskim umożliwia jej ofero-
wanie unikalnej oferty mieszkaniowej, którą cechuje wysoka jakość 
i szeroka obsługa posprzedażowa  

Mostostal Kraków S A  świadczy usługi budowlano-montażowe  
Specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz 
urządzeń dla przemysłu cementowo-wapienniczego, energetycznego, 
hutniczego i chemicznego  Oferuje również usługi projektowe  

Budimex Nieruchomości Sp  z o o  prowadzi działalność deweloper-
ską – odpowiada za zakup i przygotowanie gruntów inwestycyjnych na 
potrzeby budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań, a także 
wynajmem i obsługę nieruchomości na własny rachunek 

FBSerwis S A  zajmuje się gospodarką odpadami, świadczy komplek-
sowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej oraz zarządzania 
infrastrukturą oświetleniową i obsługą techniczną budynków  

O Grupie Budimex / O Grupie / Działalność rynkowa
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102-16
103-1
103-2
103-3

Misją Budimeksu jest realizacja inwestycji budowlanych – w tym przedsięwzięć deweloperskich – w sposób 
godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością o satysfakcję 
klientów oraz komfort użytkowników, a wszystko to osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, 
wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Misja i strategia

Zarząd Budimeksu S A  podejmuje działania ukierunkowane na stały 
wzrost wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy i określa kierunki 
rozwoju, choć nie sformalizował tego w postaci dokumentu strategii   
W okresie objętym raportem, jak i w perspektywie najbliższego roku 
obrotowego zamierza skoncentrować się na zwiększeniu marżowości 
posiadanego portfela zleceń oraz pozyskiwaniu nowych, zyskownych 
kontraktów budowlanych  Zarząd Budimeksu S A  w perspektywie 

długoterminowej będzie dążył do dywersyfikacji działalności zarówno 
budowlanej (m in  zwiększając obecność w segmentach rynku kolejowe-
go czy hydrotechnicznego), jak i rozwoju aktywności inwestycyjnej oraz 
usługowej związanej z infrastrukturą drogową, kolejową i ogólnobu-
dowlaną (m in  projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
utrzymanie infrastruktury czy zagospodarowanie odpadów komunal-
nych)  

O Grupie Budimex / O Grupie / Misja i strategia
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102-16
102-4
102-5

Model tworzenia wartości

O Grupie Budimex / O Grupie / Model tworzenia wartości
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102-16
102-4
102-5

Kapitał finansowy
Kapitał, z którego Grupa Budimex finansuje swoją działalność to środki powierzone jej przez akcjonariuszy, pożyczko- i kredyto-
dawców oraz środki, które wytwarza, tworząc zysk 

Grupa prowadzi działania, dzięki którym powstaje infrastruktura drogowa, kolejowa oraz obiekty użyteczności publicznej  
Dokonuje zakupów potrzebnych surowców i materiałów, terminowo i rzetelnie reguluje swoje zobowiązania wobec partnerów 
biznesowych, a tym samym zapewnia im płynność finansową 

Kapitały

Dane wejściowe  
dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty 

suma aktywów:  
6 673 959 tys  zł*

 • ●wzrost rentowności działalności budowlanej 
Budimex S A 

 • tradycyjny sezonowy spadek zaangażowania finan-
sowego w realizację dużych kontraktów infrastruk-
turalnych w ostatnich miesiącach roku,

 • niższa niż w ostatnich latach kwota wypłaconej 
dywidendy przez Budimex S A  (połowa zysku netto 
za rok 2019),

 • niższe niż planowano wydatki na zakup gruntów 
w segmencie deweloperskim, przy jednoczesnych, 
jednorazowych wpływach ze sprzedaży dwóch 
gruntów oraz wpływach z końcowych rozliczeń kilku 
projektów deweloperskich,

 • zwiększenia skali działalności spółek Grupy FBSerwis 
oraz wzrost rentowności ich działalności, szczególnie 
w segmencie odbioru i zagospodarowania odpadów 
oraz utrzymania i modernizacji infrastruktury

wzrost wartości sumy aktywów  
o 11,8%

kapitały własne:  
836 640 tys  zł*

wzrost wartości kapitałów własnych  
o 41,9%

zobowiązania długoterminowe  
1 049 392 tys  zł*

wzrost wartości zobowiązań  
długoterminowych o 8,6%

zobowiązania krótkoterminowe  
4 787 927 tys  zł*

wzrost wartości zobowiązań  
krótkoterminowych: o 7,3%

przychody ze sprzedaży:  
7 569 663 tys  zł*

wzrost przychodów ze sprzedaży  
o 10,7%

zysk netto:  
228 851 tys  zł*

wzrost zysku netto o 106%

*stan na koniec 2019

O Grupie Budimex / O Grupie / Kapitały
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Dane wejściowe  
dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty 

liczba pracowników:  
7 273

 • wprowadzenie specjalnych procedur, mających na 
celu ochronę zdrowia pracowników w kontekście 
pandemii COVID-19

 • rozpoczęcie wdrożenia „Human Resources 
Information System”

 • uzyskanie certyfikatu normy ISO 45001

 • realizacja badań zaangażowania pracowników

 • organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa

 • wdrożenie programów wspierających rozwój  
zawodowy kobiet oraz rozwój umiejętności  
liderskich pracowników spółki

procentowy udział nowych pracowników: 
24,9%

wskaźnik fluktuacji: 27,8%

liczba zatrudnionych kobiet:  
1 525

spadek liczby wypadków przy pracy ogółem 
wśród pracowników własnych (2020 vs 
2019) o 9 przypadków

liczba zatrudnionych mężczyzn:  
5 748

odsetek pracowników własnych 
i pracowników podmiotów trzecich, 
pracujących pod nadzorem organizacji, 
objętych systemem zarządzania BHP: 94%

Dane wejściowe  
dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty 

rzeczowe aktywa trwałe:  
512 921 tys  zł*

 • posługiwanie się Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania, na który składają się certyfikowane 
systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz środowiskiem

wzrost w wartości rzeczowych  
aktywów trwałych o 7%

liczba podwykonawców poddanych 
kwalifikacji wstępnej: 820

liczba przeprowadzonych ocen  
końcowych podwykonawców: 694;  
liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 40

*stan na koniec 2019 r 

Kapitał ludzki

Grupę Budimex tworzy różnorodny zespół doświadczonych inżynierów i pracowników innych 
profesji, zaangażowanych w budowanie jej trwałej wartości.
Grupa zapewnia godziwe warunki pracy swoim pracownikom i kontrahentom  Wspiera osoby w niej zatrudnione w rozwoju 
kompetencji  Prowadzi szereg działań skierowanych do przyszłych inżynierów m in  w ramach „Akademii Budimex”, programów 
staży oraz praktyk zawodowych  Podstawową wartością jej działalności jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pra-
cowników  Do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach angażowani są zarówno współpracownicy, wykonawcy, 
konsorcjanci, dostawcy, jak i osoby indywidualne uczestniczące w realizacji inwestycji 

Kapitał organizacyjny
Kapitałem organizacyjnym Grupy Budimex jest jej unikalna struktura, która umożliwia zgromadzenie komplementarnych 
kompetencji, co sprawia, że oferuje szeroki wachlarz usług 

Grupa Budimex zapewnia bezpieczne miejsce pracy zarówno swoim pracownikom, jak i kontrahentom, a także dysponuje 
nowoczesnym parkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktów 
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Kapitał intelektualny
Kapitał intelektualny to wypracowywane latami, unikalne rozwiązania techniczne, będące wynikiem prac badawczo-rozwo-
jowych  Zawierają się w nim także wiedza i kompetencje pracowników Grupy Budimex, którzy tworzą efektywne rozwiązania, 
umożliwiające m in  zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom przedsięwzięć Grupy oraz środowisku naturalnemu 

Kapitał społeczny
Kapitał społeczny – w rozumieniu Grupy Budimex – to umiejętność budowania relacji ze swoim otoczeniem, a więc m in  z do-
stawcami, podwykonawcami i społecznościami lokalnymi, które wspiera np  poprzez wolontariat pracowniczy, sponsoring oraz 
darowizny  Grupa współpracuje z innymi firmami, w tym konkurentami („Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”) 
nad rozwiązaniem wspólnych problemów branży 

Dane wejściowe  
dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty 

wartości niematerialne: 168 822 tys  zł*

 • 27 jednostek laboratoryjnych zlokalizowanych na 
terenie całego kraju

 • 50 akredytowanych metod badawczych

 • uruchomienie Strefy Innowacji – platformy dla 
pracowników, która umożliwia zgłaszanie, ocenę 
oraz wdrażanie pomysłów na usprawnienia 
i innowacje

nakłady na B+R (z uwzględnieniem nakła-
dów własnych oraz pozyskanych dotacji):  
14 910 tys  zł

liczba pracowników zaangażowanych 
w projekty innowacyjne: 54*

ponad trzykrotny wzrost liczby pracowników 
zaangażowanych w projekty innowacyjne

liczba godzin szkoleniowych na pracow-
nika: 10**

wzrost liczby godzin szkoleniowych na 
pracownika o 21%

* stan na koniec 2019 r 

** stan na koniec 2019 r , dotyczy Budimex S A 

Dane wejściowe  
dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty 

odprowadzony do budżetu podatek 
dochodowy w wysokości ponad  
103 506 tys  zł*

 • eliminacja konfliktów społecznych i środowiskowych

 • realizacja autorskich programów społecznych 

 • współpraca i rozwiązania wypracowane 
w ramach „Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie”

 • realizacja inicjatyw mających na celu wsparcie 
społeczności lokalnych i osób poszkodowanych 
przez pandemię COVID-19

 • prowadzenie programu grantowego i programu 
wolontariatu pracowniczego

wzrost wysokości podatku dochodowego 
odprowadzonego do budżetu o 45,5%

883 tys  zł przekazanych na cele społecz-
ne w formie darowizn*

niemal pięciokrotny wzrost kwoty  
przeznaczonej na cele społeczne  
w formie darowizn

1650 tys  zł wydanych na sponsoring*

* stan na koniec 2019 r 

http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/
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Kapitał naturalny
Dla Grupy Budimex kapitał naturalny to jej wpływ, jaki wywiera (w sposób bezpośredni i pośredni) na środowisko 

Grupa dąży do zmniejszania swojego wpływu na środowisko (w tym klimat), zwiększenia efektywności zarządzania zasobami 
naturalnymi oraz stosuje zasady odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw  Chroni najcenniejsze obszary przyrod-
nicze, odpowiednio planując i zabezpieczając place budowy  Stale monitoruje swój wpływ na otoczenie, reagując na wszelkie 
sygnały o potencjalnych zagrożeniach 

Dane wejściowe  
dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty 

łączne zużycie energii :  
891 436,57 GJ*

 • odzysk surowców wtórnych oraz gleby i ziemi

 • optymalizacja zużycia surowców, materiałów, 
nośników energii oraz emisji

 • zdefiniowanie działań, które pozwolą ograniczyć 
negatywny wpływ Grupy na klimat, w tym 
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, a także 
pomogą w adaptacji modelu biznesowego do 
zmian klimatu

 • system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

spadek zużycia energii o 10%

emisje CO2e (zakres 1 i 2):  
78 999,97**

zmniejszenie emisji CO2 o 15,4%

zakup energii odnawialnej:  
9 649,25 GJ

wzrost ilości zakupionej energii  
odnawialnej o 64,8%

zużycie wody: 327 321,69 m3* spadek zużycia wody o 39%

* stan na koniec 2019 r 

** stan na koniec 2019 r , dotyczy Budimex S A 
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Grupa Budimex w liczbach w 2020 roku:

102-7 Budimex w liczbach

Przychody Zysk netto Portfel zamówień Liczba 
zatrudnionych

Kwota darowizn

Grupa Budimex 
2020

obszar finansowy

przychody 8 382 mln zł

EBITDA 776 mln zł

zysk netto 459 mln zł

portfel zamówień 12 721 mln zł

kontrakty podpisane 8 976 mln zł

gotówka netto 2 125 mln zł

kapitalizacja na GPW (31 12 ’19) 7 851 mln zł

zapłacone podatki (CIT, PIT, VAT) i ZUS 1 262 mln zł

rekomendowana dywidenda za rok 2020 16,70

przedsprzedaż w segmencie deweloperskim 1 672 mieszkania

obszar pracowniczy

liczba zatrudnionych osób 7 273

O Grupie Budimex / O Grupie / Budimex w liczbach
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liczba wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 134

stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet wg zajmowanego stanowiska

stanowiska robotnicze 116,1%

stanowiska nierobotnicze 120,3%

stanowiska kierownicze 106,5%

stanowiska dyrektorskie 112,7%

obszar społeczny

kwota darowizn 4 761 tys  zł

obszar środowiskowy

łączne zużycie energii elektrycznej 960 062,73 GJ

łączna emisja CO2 (zakres 1 i 2) 81 428,79 t CO2e

łączne zużycie wody 199 509,22 m3

obszar przeciwdziałania korupcji i praw człowieka

liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0

liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka 0
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102-5

 • Mostostal Kraków S A  – 100% akcji
 • Mostostal Kraków Energetyka Sp  z o o  – 100% udziałów
 • Budimex Bau GmbH – 100% udziałów
 • Budimex Nieruchomości Sp  z o o  – 100% udziałów
 • Budimex Budownictwo Sp  z o o  – 100% udziałów
 • SPV-PIM1 Sp  z o o  – 100% udziałów
 • Budimex Kolejnictwo S A  – 100% akcji
 • Budimex Parking Wrocław Sp  z o o  – 51% udziałów

 • FBSerwis S A  – 100% akcji
 • FBSerwis A Sp  z o o  – 100% udziałów
 • FBSerwis B Sp  z o o  – 100% udziałów
 • FBSerwis Karpatia Sp  z o o  – 100% udziałów
 • FBSerwis Wrocław Sp  z o o  – 100% udziałów
 • FBSerwis Dolny Śląsk Sp  z o o  – 100% udziałów
 • FBSerwis Odbiór Sp  z o o  – 100% udziałów
 • FBSerwis Kamieńsk Sp  z o o  – 80% udziałów

Struktura własności Grupy Budimex:

Struktura

Budimex S A  – Jednostka Dominująca

O Grupie Budimex / O Grupie / Struktura
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Zmiany w organizacji Grupy:
15 czerwca 2020 roku  
wspólnicy spółki Budimex S A  Cadagua S A  II s c  porozumieli się w sprawie rozwiązania spółki z dniem 30 czerwca 2020 roku ze względu na osią-
gnięcie celu gospodarczego, dla jakiego spółka została założona 

25 czerwca 2020 roku  
zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym spółkę FBSerwis Odbiór Sp  z o o  100% udziałów w kapitale zakładowym FBSerwis Odbiór Sp  z o o  
posiada FBSerwis S A  

30 czerwca 2020 roku  
wspólnicy spółki Budimex S A  Energetyka 3 sp  j  podjęli uchwałę o likwidacji spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego  

22 lipca 2020 roku  
Budimex S A  Ferrovial Agroman S A  sp  j  uchwałą wspólników zmienił nazwę na Budimex S A  Ferrovial Construccion S A  sp  j 

31 sierpnia 2020 roku  
wspólnicy spółki Budimex S A  Ferrovial Agroman S A  s c  podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania spółki ze względu na osiągnięcie celu gospodarcze-
go, dla jakiego spółka została założona 

23 września 2020 roku  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex L Sp  z o o  podjęło uchwałę o zmianie aktu założycielskiego spółki, m in  przekształcając 
nazwę z Budimex L Sp  z o o  na ConVentures Sp  z o  o  Zgodnie z uchwałą wyłącznym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana 
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi 

102-10
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102-13

 • ●Business Centre Club (BCC),
 • Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda,
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ),
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL),
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Budownictwa (OIGD),
 • Polski Klaster Eksporterów Budownictwa,
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB), w którym przedstawiciel Budimex S A  pełni funkcję Członka Zarządu,
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), w którym Prezes Zarządu Budimex S A  pełni funkcję Wiceprzewodni-

czącego,
 • Polsko-Litewska Izba Handlowa,
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG),
 • Porozumienie Pracodawców RP,
 • Railway Business Forum (RBF),
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG),
 • Wschodni Klaster Budowlany 

Spółki z Grupy Budimex są członkami następujących organizacji:

Członkostwo w organizacjach

O Grupie Budimex / O Grupie / Członkostwo w organizacjach
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Nagrody i wyróżnienia w obszarze CSR
 • W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019  Dobre praktyki”, 

opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znalazły 
się dwa programy społeczne Budimeksu: „Strefa Rodzica  Budimex 
dzieciom” oraz „Hello ICE” 

 • Spółka zdobyła „Złoty Listek CSR” tygodnika „Polityka” 
 • Budimex awansował na 6  pozycję (z miejsca 18  w roku poprzednim) 

w „Rankingu Odpowiedzialnych Firm” 
 • Firma uzyskała tytuł „Firmy Dobrze Widzianej” w konkursie organi-

zowanym przez BCC 
 • Inicjatywa #niezwalniajmy, w której brał udział Budimex, została 

wyróżniona w konkursie „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Społecznie 
zaangażowani w walce z epidemią COVID-19” 

 • Firma została wyróżniona w konkursie „The Best Annual Report 
2019” za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
w spółce  

Nagrody i wyróżnienia w obszarze budowlanym
 • Budimeksowi przyznano wyróżnienie w kategorii „Spółka Budowlana 

Roku” w konkursie „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” 
 • Gdańska inwestycja Budimeksu Nieruchomości Garden Gates – Dłu-

gie Ogrody 18 otrzymała nominację w plebiscycie na „Najciekawszą 
inwestycję mieszkaniową 2019 roku w Trójmieście”, organizowanym 
przez portal Trojmiasto pl 

 • Budimex został laureatem nagrody I stopnia w konkursie „Budo-
wa Roku 2019” w trzech kategoriach  W rankingu wyróżniono: 
Biurowiec BIG w Krakowie („Obiekty biurowe”), Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne („Obiekty kultury, nauki i oświaty”) oraz 
halę widowiskowo-sportową Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie 
(„Obiekty oceniane indywidualnie”) 

 • Według badania przeprowadzonego przez ASM Centrum Badań 
Analiz i Rynku Budimex jest jedną z dwóch najlepiej ocenianych 
przez podwykonawców firm budowlanych w kraju 

 • Kompleks kulturalno-biznesowy Monopolis w Łodzi otrzymał 
„Oskara nieruchomości” MIPIM Awards  To międzynarodowy konkurs, 
w którym jury wyróżnia najwybitniejsze projekty architektoniczne 
z całego świata 

 • Monopolis w Łodzi otrzymał także nagrodę w kategorii „Architek-
tura” w konkursie Prime Property Prize  Wyróżnienie przyznawane 
jest obiektom komercyjnym, które stosują nowatorskie rozwiązania, 
wyznaczają trendy oraz powstają z poszanowaniem otoczenia 
i tkanki miejskiej  

Nagrody i wyróżnienia w obszarze HR i BHP
 • Budimex, jako jedyna firma z branży budowlanej, znalazł się wśród 

50 najlepszych pracodawców w Polsce w rankingu „Wprost” 
 • Firma zajęła 4  miejsce w kategorii „Inżynieria” w rankingu Uni-

versum Most Attractive Employers Poland, w którym wzięło udział 
ponad 16 tysięcy polskich studentów 

 • Budowa zakładu testowania silników lotniczych w Tajęcinie zajęła 
pierwsze miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2019” w okręgu 
PIP w Rzeszowie 

 • Projekt z zakresu employer branding skierowany do studentów 
kierunków kolejowych – „Gra o Tor” – został wyróżniony w konkursie 
„Employer Branding Excellence Award” w kategorii „Innowacje EB” 

 • Kampania rekrutacyjna Budimeksu „Akademia Budimex” otrzymała 
1  miejsce w kategorii „Efektywność” w konkursie „Liderzy Rekrutacji” 

 • Budimex otrzymał tytuły „Best Quality Employer” oraz „Firma Roku” 
przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 

 • Budimex otrzymał wyróżnienie „Odpowiedzialny Pracodawca 2020” 
w konkursie „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR” 

Budimex S.A. znalazł się na 25. miejscu wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT za rok 
2019 w Polsce zgodnie z rankingiem CIT opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Nagrody i wyróżnienia w 2020 r  

O Grupie Budimex / O Grupie / Nagrody i wyróżnienia w 2020 r 

https://www.dobroczyncaroku.pl/zglos-firme
https://irip.pl/poprzednie-edycje-czytaj?arti_id=1106
https://irip.pl/poprzednie-edycje-czytaj?arti_id=1106
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Model biznesowy, w którym Budimex pełni rolę generalnego wykonawcy 
oznacza w praktyce outsourcing wielu aktywności oraz jednoczesną 
koordynację i kontrolę pracy szeregu podwykonawców i dostawców  
Jednocześnie najważniejsze działania i decyzje pozostają w gestii spółki  
Taki sposób funkcjonowania pozwala elastycznie zarządzać zasobami, 
a także dostosowywać je do aktualnych potrzeb, do wielkości i charak-
teru portfela zamówień  Wszystko to przekłada się na wyższą efektyw-
ność kosztową  Jednocześnie ze względu na zróżnicowany charakter 
prac uzależniony od postępów w realizacji kontraktów, zmianie ulega 
zarówno liczba, jak i specjalizacja angażowanych podwykonawców i ich 
pracowników 

Taki model biznesowy oznacza jednak większą odpowiedzialność za 
działania sieci podwykonawców  W konsekwencji Budimex czuje się 
zobowiązany do weryfikacji podmiotów zewnętrznych, realizujących 
zlecone zadania  Ma to znaczenie zarówno dla zachowania najwyż-
szej jakości, jak i bezpieczeństwa realizowanych prac  Długofalowe 
relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz wiedza o dostawcach 

Łańcuch dostaw

świadczących usługi na rynku stanowi kapitał sam w sobie  Zarządzanie 
łańcuchem dostaw wymaga efektywnej selekcji partnerów, ich bieżące-
go monitorowania, oceny i przekazywania informacji zwrotnej, a także 
szkolenia osób pracujących na budowie  

W skład łańcucha dostaw Grupy Budimex wchodzą nie tylko podwyko-
nawcy na budowach, ale również przedsiębiorcy zaopatrujący ją w ma-
teriały i surowce oraz zapewniający wybrane usługi specjalistyczne  
Wśród nich znajdują się m in  dostawcy stali, zbrojeń, betonu, kruszyw, 
cementu, barier drogowych, szyn kolejowych, asfaltów drogowych 
i paliw  Grupa korzysta również z zewnętrznych usług przewozowych 
oraz ochrony 

W 2020 roku nie nastąpiły istotne zmiany w źródłach zaopatrzenia bu-
dów  Udział żadnego z dostawców materiałów lub usług nie przekroczył 
10% wartości sprzedaży Grupy Budimex i Budimex S A 

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu TUTAJ  

O Grupie Budimex / Łańcuch dostaw
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Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2021 rok, przyjętymi 
w grudniu 2020 roku, wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 4,0% 
względem spadku o 4,6% w roku 2020  Instytut Prognoz i Analiz 
Gospodarczych (IPAG) wskazuje na możliwość realizacji nieco bardziej 
optymistycznego scenariusza  Zgodnie z prognozami opublikowanymi 
w pierwszej połowie lutego 2021 roku, wzrost PKB w bieżącym roku 
wyniesie w Polsce 4,3%  Według prognozy recesja ma potrwać do 
pierwszego kwartału 2021 roku, kiedy to PKB zmniejszy się o 1,4%, aby 
następnie powrócić na ścieżkę wzrostu  PKB w drugim kwartale 2021 
roku ma wzrosnąć o 9,9%  Prognozy IPAG zostały sporządzone przy 
założeniu, że w drugim kwartale 2021 roku przestanie obowiązywać 
większość obostrzeń  Przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa, zakłada 
na obecny rok inflację na poziomie 1,8% względem 3,4% odnotowanej 
w ubiegłym roku  Analogiczna prognoza IPAG wskazuje na możliwość 
spadku inflacji w 2021 roku do poziomu 2,5%  Głównym źródłem wzro-
stu będą podwyżki cen energii elektrycznej, a tempo inflacji powinno 
systematycznie maleć w pierwszej połowie roku 

W styczniu 2021 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne „Umowy 
Partnerstwa” dotyczące alokacji środków unijnych w ramach kolej-
nej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 
2021-2027  Proponowana wartość środków zalokowanych do Polski 
wynosi 76 miliardów euro w cenach bieżących względem 82,5 miliarda 
euro w cenach bieżących, które trafiły do Polski w ramach poprzed-
niej perspektywy finansowej  Na program Infrastruktura i Środowisko 
przeznaczono 25,1 miliarda euro, w porównaniu do 27,4 miliarda euro 
w poprzedniej perspektywie finansowej  Polska, mimo spadku wartości 
alokacji, pozostanie największym beneficjentem środków unijnych  Choć 
struktura podziału alokacji na poszczególne działania jest nieznana, to 
oczekiwana skala wsparcia w obszarze projektów infrastrukturalnych 
powinna pozwolić na utrzymanie znaczącej roli środków unijnych w roz-
woju polskiego sektora budowlanego w najbliższych latach  Rozpoczy-
nająca się perspektywa budżetowa będzie pierwszą, w której inwestycje 
kolejowe uzyskają priorytet nad inwestycjami drogowymi 

103-1
 103-2
 103-3

Wprowadzenie

Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju

Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji będzie Fundusz Od-
budowy  Polska otrzyma 23,1 miliarda złotych, z czego 18,9 miliarda 
złotych ma zostać przekazane przed 2022 rokiem, a reszta do końca 
2023 roku  Dodatkowo Polska dostanie 34,2 miliarda złotych w formie 
pożyczek 

Prognozy dla rynku budowlanego, mimo trudności gospodarczych, są 
dobre  Kwoty przeznaczane na inwestycje przez GDDKiA oraz PKP PLK 
w 2021 roku powinny wzrosnąć  Pod koniec 2020 roku podwyższyła się 
średnia wartość portfela zamówień wśród wykonawców aktywnych na 
rynkach drogowym i kolejowym, natomiast spółki z dużą ekspozycją na 
segment kubaturowy zanotowały spadek wartości portfela zamówień  
Na początku bieżącego roku liczba ogłaszanych kontraktów może być 
niewielka z uwagi na początek nowej perspektywy unijnej oraz wciąż 
toczące się konsultacje poświęcone wyborowi projektów, mających 
otrzymać pochodzące z tych środków dofinansowanie  Kolejna nie-
pewność dotyczy inwestycji finansowanych przez samorządy lokalne, 
których przychody mogą zostać ograniczone z powodu pogorszenia 
koniunktury gospodarczej 

Rozpoczął się I etap Programu inwestycyjnego Centralny Port Komuni-
kacyjny (CPK), który potrwa do 2023 roku, a jego wartość wyniesie  
13 miliardów złotych  Obecnie trwa badanie gruntów i przygotowywanie 
szczegółowej mapy terenu  Wcześniej spółka CPK zawarła umowy na 
doradztwo strategiczne z Portem Lotniczym Incheon z Seulu oraz na 
wykonanie badań środowiskowych  W ubiegłym roku, z uwagi na brak 
spełnienia wymogów formalnych przez oferentów, nie został wyłoniony 
wykonawca master planu  Proces jego wyboru powinien zakończyć się 
w pierwszym kwartale br  W grudniu 2020 roku rozpoczął się wykup 
gruntów pod budowę CPK  Oprócz inwestycji w infrastrukturę lotnisko-
wą, plan budowy CPK zakłada również szereg inwestycji kolejowych 
i drogowych  Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji 
Towarzyszących budowie CPK  Planowane jest wybudowanie 1 800 
kilometrów nowych linii kolejowych oraz 400 kilometrów dróg ekspre-
sowych, w ramach których mieści się między innymi budowa Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej (S50) i drogi S10 na odcinku Toruń - Naru-
szewo 

O Grupie Budimex / Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju / Wprowadzenie
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W drugiej połowie 2020 roku spółka opracowała „Strategię CSR na lata 2021–2023”, która odwołuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
i dzieli się na sześć kluczowych obszarów odpowiedzialności:

 „Strategia CSR na lata 2021-2023”

zapewnienie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy

dbałość o najwyższą jakość oraz budowę 
kultury innowacji w spółce

ograniczenie negatywnego wpływu na 
środowisko i klimat

przeciwdziałanienadużyciom

troskao rozwój pracowników i satysfakcję 
z pracy

dialog z lokalnymi społecznościami 
i wspieraniu ich

O Grupie Budimex / Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju / „Strategia CSR na lata 2021-2023”

https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
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Pandemia koronawirusa nie miała znacznego wpływu na inwestycje 
realizowane przez GDDKiA, która w ubiegłym roku oddała do użyt-
ku 140 kilometrów nowych dróg  Całkowita kwota wydatków przekro-
czyła 18,0 miliardów złotych (wzrost o 4,6 miliarda złotych względem 
2019 roku), z czego 13,2 miliarda złotych pochodziło z Krajowego Fun-
duszu Drogowego, natomiast pozostałe 5,1 miliarda złotych z budżetu 
państwa  

Rok 2020 był kolejnym, w którym GDDKiA znacznie zwiększyła 
aktywność, ogłaszając 48 przetargów (vs 34 w 2019 roku) dla odcin-
ków o całkowitej długości 600 kilometrów (480 kilometrów w 2019 
roku)  Według analiz Budimeksu w ubiegłym roku wzrosła wartość 
ofert otwartych przez GDDKiA w postępowaniach o znacznej wartości 
( w 2020 roku 14,1 miliarda złotych vs 10,7 miliarda w 2019 roku)  
W ubiegłym roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) 
ogłoszono przetargi na 493,1 kilometrów oraz podpisano 32 umowy na 
realizację dróg o długości około 430 kilometrów i wartości 17,7 miliarda 
złotych (vs 5,3 miliarda złotych w 2019 roku)  W „Programie Budowy 
100 Obwodnic” podpisano 3 umowy na generalne wykonawstwo 
dróg o łącznej długości 19,9 kilometra i wartości 420 milionów złotych, 
natomiast 10 kolejnych przetargów czeka na rozstrzygnięcie  Program 
zakłada budowę dróg o całkowitej długości 830 kilometrów  

W czerwcu 2020 roku rząd zwiększył budżet PBDK o 21 miliardów 
złotych  Decyzja była podyktowana wzrostem kosztów na rynku budow-
lanym oraz włączeniem do programu inwestycji tych, które pierwotnie 
miały być realizowane w formule PPP (Obwodnica Metropolii Trójmiej-
skiej, S10 Toruń – Bydgoszcz, S6 na odcinkach Koszalin – Słupsk oraz 
Słupsk – Lębork)  

W listopadzie 2020 roku Rada Ministrów przyjęła ustawę dotyczącą 
zmiany nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg (RFRD)  Budżet projektu został zwiększony o 3 miliardy 
złotych i obecnie wynosi 39 miliardów złotych dla całego dziesięciolet-
niego okresu funkcjonowania (2019-2028)  Ustawa rozszerzyła również 

Budownictwo drogowe
listę zadań mogących uzyskać dofinansowanie z RFRD o obwodnice 
w ciągach dróg wojewódzkich, zadania miejskie oraz inwestycje popra-
wiające bezpieczeństwo pieszych na przejściach  Maksymalne kwoty 
dofinansowania wynoszą 100 milionów złotych dla budowy obwodnicy 
oraz 30 milionów złotych dla zadań miejskich  Budżet projektu na 2021 
rok wynosi, podobnie jak miało to miejsce w 2019 roku, 3,2 miliarda 
złotych  GDDKiA poinformowała o zamiarze wprowadzenia zmian 
w procesie przetargów poprzez ustanowienie systemu certyfikacji dla 
wykonawców, dzięki czemu skróceniu uległby czas i zmniejszyłyby się 
koszty przygotowania oferty, a zamawiający mógłby szybciej i skutecz-
niej weryfikować wykonawców  GDDKiA zaprezentowała najkorzystniej-
sze warianty korytarzy dla planowanych odcinków S10 oraz Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej w klasie S lub A  Dla odcinka S10 najko-
rzystniejszy wariant o szacowanym koszcie budowy 4,7 miliarda złotych 
to odcinek o długości 100 kilometrów pomiędzy węzłami Włocławek 
Północ – Nacpolsk  Dla odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej 
w klasie S najkorzystniejszy wariant o szacowanym koszcie budowy 10,9 
miliarda złotych to odcinek o długości 165 kilometrów pomiędzy węzła-
mi Wiskitki – Dębe Wielkie  Dla drogi o klasie A najkorzystniejszy wariant 
o szacowanym koszcie budowy 7,5 miliarda złotych to odcinek o długości 
98 kilometrów pomiędzy węzłami Wiskitki – Dębe Wielkie  GDDKiA 
w 2021 roku planuje ogłoszenie 28 przetargów na budowę nowych 
dróg o całkowitej długości 350 kilometrów i wartości przekraczającej 
17 miliardów złotych, w tym 8 odcinków planowanej drogi ekspresowej 
S19 o łącznej długości ok  100 kilometrów  Ponadto zaplanowano 
remonty dróg o całkowitej długości 330 kilometrów i wartości ok  
2,5 miliarda złotych  W najbliższych latach należy spodziewać się wzro-
stu inwestycji w budownictwie drogowym z uwagi na znaczne zwięk-
szenie wartości ogłoszonych postępowań przetargowych w ubiegłym 
roku  Na uwagę zasługuje powiększenie udziału przetargów w formule 
„zaprojektuj i buduj” w stosunku do kontraktów w formule „buduj”  
W ubiegłym roku odnotowano również spadek wartości (średnio o 30%) 
składanych przez wykonawców ofert względem budżetu inwestora  

O Grupie Budimex / Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju / Budownictwo drogowe
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Długoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego 
w Polsce jest bardzo korzystna  W styczniu 2021 roku poziom zaawan-
sowania KPK, mierzony procentem kontraktów zrealizowanych i znajdu-
jących się w realizacji, przekroczył 89%  

W bieżącym roku rozpoczyna się nowa unijna perspektywa finansowa, 
co może wpłynąć na zwiększenie aktywności przetargowej PKP PLK  
Lista zadań z dofinansowaniem unijnym nie została jeszcze opubliko-
wana  

Analizy Budimeksu wskazują, że spadła wartość ofert otwartych przez 
PKP PLK w postępowaniach o znacznej wartości  W 2020 roku wyniosła 
ona 4,9 miliarda złotych względem 12,5 miliarda w 2019 roku  Plan na 
2021 rok zakłada ogłoszenie przynajmniej 60 przetargów o łącznej 
wartości 16,5 miliarda złotych  Największe z planowanych inwestycji to 
przebudowa linii Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk, przebudowa 

Budownictwo kolejowe
tras Giżycko – Kętrzyn – Korsze i Kościerzyna – Somonino – Kartuzy oraz 
budowa kolejowej obwodnicy Poznania  Dodatkowo na prace remonto-
wo-utrzymaniowe zarezerwowano 650 milionów złotych  PKP PLK dys-
ponuje również dokumentacją projektową, pozwalającą na ogłoszenie 
kolejnych przetargów na roboty budowlane o wartości kilkudziesięciu 
miliardów złotych  W tym roku rząd planuje przyjąć program budowy 
Parku Logistycznego Małaszewicze  Spółka Cargotor (Grupa PKP Cargo) 
złożyła już wniosek o pozwolenie na budowę  Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie ponad 3 miliardy złotych  Od przyszłego roku powinny 
zacząć się pojawiać przetargi na inwestycje w ramach Programu Kolej 
Plus  Według stanu na koniec stycznia 2021, do programu zostało 
zakwalifikowanych 76 wniosków, z czego dla 11 projektów ogłoszono już 
postępowania przetargowe na wykonanie studium planistyczno-pro-
gnostycznego  Całkowita wartość programu, który ma się zakończyć do 
2028 roku, wynosi 6,6 miliarda złotych 

O Grupie Budimex / Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju / Budownictwo kolejowe
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Stopniowo przygotowywane są inwestycje w obszarze budownictwa 
wodnego  W przypadku projektów portowych planowane są 3 duże 
inwestycje w terminale kontenerowe w Gdańsku, Gdyni i Świnouj-
ściu  Dla portu w Gdańsku został już wybrany doradca strategiczny, 
natomiast w Gdyni i Świnoujściu wciąż trwają postępowania, mające 
wyłonić inwestora i późniejszego operatora terminalu głębokowodnego  
Inwestycją w Gdyni są zainteresowane 4 podmioty, natomiast otwarcie 
ofert na realizację portu w Świnoujściu ma nastąpić w drugim kwartale 
2021 roku  Całkowita wartość inwestycji w porty morskie szacowana 
jest na ponad 20 miliardów złotych  W bieżącym roku powinna zostać 
opublikowana ostateczna wersja Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi 

Budownictwo wodne
Wodnej, która obejmie drogę wodną E30 na Odrze na odcinku od 
granicy z Czechami do Świnoujścia  Ponadto planowane są inwestycje 
w drogę wodną E40 na Wiśle od Gdańska do Warszawy, Narew i Bug 
oraz drogę wodną E70 na Odrze od Kanału Odra-Hawela do Kostrzy-
nia, drogę wodną Wisła-Odra, Dolną Wisłę i Szkarpawę  Szacowany 
koszt inwestycji w rozwój infrastruktury transportu wodnego wynosi 
ponad 77 miliardów złotych  Spośród inwestycji w infrastrukturę hydro-
logiczną najbardziej zaawansowany jest program ochrony przeciwpo-
wodziowej, który uzyskał finansowanie Banku Światowego  Kluczową 
inwestycją w jego ramach jest największy zbiornik przeciwpowodziowy 
o pojemności 185 milionów metrów sześciennych w Raciborzu 

O Grupie Budimex / Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju / Budownictwo wodne
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapowiadają dalsze inwestycje  
Prezes URE zatwierdził „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2021-
2030  Suma nakładów inwestycyjnych przewidzianych w nim wynosi 
około 14 miliardów złotych w cenach z 2019 roku  W październiku 2020 
roku zakończono budowę linii Mikułowa – Czarna  W najbliższym czasie 
do użytku oddane zostaną także połączenia liniowe relacji Mikułowa 
- Pasikurowice oraz Czarna – Pasikurowice  W ubiegłym roku spółka 
poinformowała o podpisaniu umowy z unijną Agencją Wykonawczą 
ds  Innowacji i Sieci na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę elek-
troenergetyczną  Projekt zakłada stworzenie połączenia energetycz-
nego pomiędzy Polską, Litwą, Łotwą oraz Estonią  Dofinansowanie na 
budowę sieci pomiędzy Polską i Litwą wynosi 493 miliony euro  W lutym 
2021 roku rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego  W przyszłym 
roku zostaną uruchomione prace na linii elektroenergetycznej Kozienice 
– Miłosna, na budowę której PSE otrzymało już decyzję środowiskową  
Obecnie trwa projektowanie oraz przetarg na wybór wykonawcy prac 
budowlano-montażowych  W ciągu 10 najbliższych lat PSE zapowiada 
inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku o wartości 
ok  950 milionów złotych 

W ostatnim roku segment budownictwa energetycznego utrzymał 
dobre tempo wzrostu  Do użytku oddano inwestycje w Jaworznie 
o mocy 910 MW oraz w Stalowej Woli o mocy 450 MW  Obecnie kończy 
się budowa bloku energetycznego w Turowie o mocy 450 MW oraz 
na warszawskim Żeraniu o mocy 500 MW  Niedawno rozpoczęła się 
budowa elektrowni w Puławach i Nowym Czarnowie  Zarząd spółki 
Enea zdecydował o rezygnacji z finansowania projektu budowy nowego 
bloku gazowego zlokalizowanego w Elektrowni Ostrołęka  Pierwotnie 
zakładano budowę bloku węglowego, lecz ostatecznie PKN ORLEN zde-
cydował o realizacji bloku gazowego we współpracy z PGNiG  Na etapie 
planowania jest budowa bloku gazowo-parowego „Nowa Czechnica” 
w podwrocławskich Siechnicach, który ma zastąpić dotychczasowy 
blok węglowy  W zeszłym roku podpisano z Gaz-Systemem umowę 
przyłączeniową do sieci gazowej  PKN ORLEN poinformował o wyborze 

Budownictwo energetyczne
firmy Northland Power Inc  jako partnera do realizacji morskiej farmy 
wiatrowej na Bałtyku  Współpraca zakłada budowę i eksploatację far-
my o mocy do 1,2 GW  PKN ORLEN podpisał już umowę przyłączeniową 
z PSE  Prace budowlane rozpoczną się w 2023 roku i potrwają 3 lata  
Przygotowania do realizacji morskich elektrowni prowadzi również 
spółka PGE, która na początku 2021 roku podpisała umowę z Orsted 
dotyczącą utworzenia spółki zajmującej się budową i eksploatacją 
dwóch inwestycji o mocy do 2,5 GW  Łącznie PGE planuje wybudować 
3 morskie farmy wiatrowe o całkowitej mocy do 3,5 GW 

Rząd przyjął uchwałę „Polityka Energetyczna Polski do 2040”, która 
wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego  Strategia ma się 
opierać na 3 filarach – sprawiedliwej transformacji wszystkich regionów, 
zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza  
Dokument zakłada, że w 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii 
w końcowym zużyciu energii brutto powinien osiągnąć 23%, emisja 
gazów cieplarnianych zostanie zmniejszona o 30% w stosunku do 1990 
roku, oraz że wybudowane zostaną elektrownie morskie o mocy 5,9 GW  
W 2033 roku planowane jest uruchomienie elektrowni jądrowej w jed-
nej z czterech lokalizacji, tj  w Lubiatowej, Żarnowcu, okolicach Pątnowa 
lub Bełchatowa  W Polsce ma w sumie powstać 6 bloków elektrowni  
jądrowych  

W listopadzie zeszłego roku Gaz-System ogłosił ponowne konsulta-
cje w sprawie korekty „Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 
2020-2029”  W grudniu 2020 spółka poinformowała o podpisaniu 
umów z wykonawcami na wszystkie odcinki projektu Baltic-Pipe, który 
do 2022 roku obejmuje wybudowanie 900 kilometrów gazociągu  
Pierwsze prace budowlane już się rozpoczęły  Spółka Polskie LNG (Grupa 
Kapitałowa Gaz-System) otrzymała pozwolenie na budowę trzeciego 
zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów 
sześciennych w terminalu LNG w Świnoujściu  W lutym 2021 roku 
litewski operator systemu przesyłowego Amber Grid poinformował, że 
ułożono 126 kilometrów gazociągu pomiędzy Polską i Litwą  Do końca 
roku planowane jest zakończenie całej inwestycji o łącznej długości 
165 kilometrów 
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W ubiegłym roku odnotowano 19% zmniejszenie liczby sprzedanych 
mieszkań, pomimo spadku kosztów kredytów i szukania przez inwesto-
rów sposobu na bezpieczne lokowanie kapitału, co zostało powodowa-
ne pojawieniem się i trwaniem pandemii  Na 6 największych rynkach, 
tj  w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Trójmieście 
sprzedano 53 tysiące mieszkań względem 65,4 tysiąca w 2019 roku  
Ubiegły rok był także kolejnym, w którym odnotowano wzrost cen 
mieszkań  Na rynku pierwotnym wyniósł on –  w zależności od miasta 
– od 3 do nawet 12%  W obecnej sytuacji trudno jest określić kierunek 
ewolucji sprzedaży mieszkań w najbliższych latach  Ponadto zmniejsza 
się baza gruntów, którymi dysponują deweloperzy, co w konsekwencji 

Budownictwo mieszkaniowe
może prowadzić do dalszych wzrostów cen na rynku mieszkaniowym, 
podobnie jak wzrost kosztów materiałów budowlanych i zatrudnienia  
W 2020 roku, w ramach programu „Mieszkanie Plus”, wybudowano lub 
rozpoczęto budowę ponad 26 tysięcy mieszkań w stosunku do plano-
wanych 100 tysięcy  W styczniu 2021 roku uchwalono ustawę „Lokal za 
grunt”, zakładającą szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe  Dokument przewiduje, że gmina, w zamian za przekaza-
nie gruntu pod budowę mieszkań, otrzyma od inwestora część lokali  Na 
działce pozyskanej od gminy inwestor będzie mógł wybudować nowy 
lub wyremontować już istniejący budynek 
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Budimex w dalszym ciągu jest zainteresowany realizacją kontraktów 
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), choć na polskim 
rynku wciąż pojawia się niewiele takich przetargów o znacznej wartości  
Jednym z większych postępowań na inwestycję w formule PPP jest 
zakończone w ubiegłym roku postępowanie dotyczące wykonania oraz 
utrzymania linii tramwajowej w Krakowie  Wartość projektu wynosi 
około miliarda złotych 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne
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Sprzedaż segmentu budowlanego

W 2020 roku rynek budowlany (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej) zwiększył wartość o 0,4%w stosunku do 2019 
roku, notując o wiele niższy przyrost niż w 2019 roku względem 2018 roku  Wzrost nastąpił w sektorze budownictwa infrastrukturalnego (+1,2%), pod-
czas gdy wolumen produkcji w sektorze budownictwa kubaturowego spadł o 0,5% 

Struktura sprzedaży

Grupa Budimex w 2020 roku
Wyniki osiągnięte w 2020 roku

Grupa Budimex w 2020 roku / Wyniki osiągnięte w 2020 roku / Struktura sprzedaży

Wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex, w porównaniu do roku 
2019, wyniósł 5,4%. 

Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy wzrósł z 43,2% w 2019 roku do 44,4% w 2020 
roku  W konsekwencji pozyskania nowych kontraktów kolejowych, udział tego segmentu w strukturze przychodów segmentu budowlanego Grupy 
podwyższył się z 16,6% w 2019 roku do 20,9% w 2020 roku  Partycypacja budownictwa kubaturowego spadła z poziomu 40,1% w 2019 roku do 
34,7% w 2020 roku 

Obiekty lądowo-inżynieryjne  
(infrastruktura): 44,4 mln zł

Obiekty kubaturowe (mieszkaniowe): 
7,4 mln zł

Obiekty kubaturowe (mieszkaniowe)
Obiekty kubaturowe (niemieszkaniowe)
Obiekty lądowo-inżynieryjne (infrastruktura)
Obiekty kolejowe

Obiekty kubaturowe  
(niemieszkaniowe): 27,3 mln zł

Obiekty kolejowe: 20,9 mln zł
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Rodzaj obiektów

Wartość sprzedaży

2020 2019

mln zł % mln zł %
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 3 347 44,4% 3 092 43,2%

kolejowe 1 577 20,9% 1 190 16,7%

kubaturowe, w tym: 2 615 34,7% 2 870 40,1%

- niemieszkaniowe 2 055 27,3% 2 215 31,0%

- mieszkaniowe 560 7,4% 655 9,1%

razem sprzedaż segmentu budowlanego 7 539 100% 7 152 100%

Grupa Budimex w 2020 roku / Wyniki osiągnięte w 2020 roku / Struktura sprzedaży

Działalność deweloperska

W 2020 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły  
673 564 tysiące złotych, odnotowując wzrost o 21% w stosunku do poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane 
w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę, 
po odbiorze technicznym całego obiektu  Sprzedaż notarialna mieszkań 
zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz 
przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezo-
nowym ani porównywalnym rok do roku 

W 2020 roku przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 
1 672 mieszkania i była nieznacznie wyższa (o 17 mieszkań) niż w roku 
poprzednim  Popyt na nowe mieszkania w całym 2020 roku okazał się 
stabilny, mimo zauważalnego spadku przedsprzedaży w miesiącach 
marzec – kwiecień, tj  okresie ścisłego zamknięcia gospodarki  Głównymi 
czynnikami napędzającymi przedsprzedaż były niskie stopy procentowe 
oraz rosnąca presja inflacyjna, powodujące transfer wolnych środków 
z banków do sektora nieruchomości 

W wyniku rozpoczęcia budowy dziesięciu nowych inwestycji mieszkanio-
wych, bank gruntów spadł z poziomu około 8 tysięcy mieszkań na koniec 
2019 roku do około 6,5 tysiąca na koniec 2020 roku 

Zarząd Budimex S A  na początku drugiej połowy 2020 roku podjął 
decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu dewelo-
perskiego, w ramach którego postanowił przeanalizować scenariusze 
m in  uwzględniające pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów, 
zbycie udziałów czy wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Warto-
ściowych w Warszawie  W efekcie dokonanego przeglądu 22 lutego 
2021 roku Budimex S A  zawarł warunkową umowę sprzedaży 
100% udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp  z o o  na rzecz 
CP Developer S ar l  

Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:
 • Polska
 • Niemcy
 • Litwa

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2020 roku przedstawia się następująco:
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Grupa Budimex w 2020 roku / Wyniki osiągnięte w 2020 roku / Najważniejsze kontrakty

Najważniejsze kontrakty budowlane zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2020 roku

Najważniejsze kontrakty

Kontrahent
Wartość 

umowy dla 
Grupy Budimex

Opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S A  1 760 519
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji 
Warszawa Zachodnia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Białymstoku

843 737
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61, Obwodnica Augustowa 
– granica państwa, odcinek: koniec obw  Suwałk – Budzisko 
z obw  Szypliszek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie

486 828
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – 
Czosnów, odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła 
„Czosnów” (bez węzła)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Szczecinie

471 398
Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek,  
odc  w  Koszalin Zachód (bez węzła) – w  Bobolice  Odcinek 1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Białymstoku

469 108
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok 
Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Bydgoszczy

460 802
Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 
na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa 
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego  Część 1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Krakowie

380 223
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała  Odcinek IV 
Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m st  Warszawie S A 

348 979 Budowa kolektora wiślanego – etap II

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S A  

314 800
Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi  Część 1 – Goleniów – 
Ciecierzyce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach

229 368
Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc  Podwarpie – 
Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

165 604 Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 188 187
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4

Teatr Polski w Szczecinie 159 395 Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie
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Podsumowanie realizacji celów  
„Strategii CSR na lata 2016-2020”

Grupa Budimex w 2020 roku / Wyniki osiągnięte w 2020 roku / Podsumowanie realizacji celów „Strategii CSR na lata 2016-2020”

Cele Miernik (KPI) Cel na 2020 Realizacja

Obszar 1: Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

zero wypadków śmiertelnych wśród 
pracowników spółki i pracowników 
podwykonawców pracujących na budowie

liczba wypadków 
śmiertelnych

0

cel nieosiągnięty (w 2020 r  miały 
miejsce dwa wypadki śmiertelne; 
więcej informacji:  
Szkolenia BHP i prewencja)

obniżenie wskaźnika częstości wypadków 
wśród pracowników Grupy Budimex

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Grupy 
Budimex

<100% poziomu 
wskaźnika 
z poprzedniego 
poziomu

cel osiągnięty  
(2019 – 14,98  
2020 – 13,32)

obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków 
wśród pracowników Grupy Budimex

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Grupy 
Budimex

<100% poziomu 
wskaźnika 
z poprzedniego 
poziomu

cel nieosiągnięty  
(2019 – 36,6  
2020 – 37,45)

Obszar 2: Ograniczenie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

efektywne wykorzystanie energii  
i redukcja związanej z nią emisji

Toe/1 mln przychodu ze 
sprzedaży

2,85
cel osiągnięty  
(2020 – 2,69) 

optymalne wykorzystanie surowców 
i materiałów oraz minimalizacja  
powstałych odpadów

[t] materiału wtórnego/ [t] 
materiału „nowego”

0,79
cel osiągnięty  
(2020 – 2,52)

kontrola ryzyk środowiskowych  
i prewencja powstawania szkód  
i awarii środowiskowych

liczba awarii i incydentów
<100% poziomu 
z wcześniejszego roku

cel nieosiągnięty  
(2019 – 8,  
w tym 1 awaria  
i 7 incydentów 2020 – 13,  
w tym 3 awarie i 10 incydentów, 
żadne ze zdarzeń nie nosiło 
znamion szkody w środowisku)

Obszar 3: Bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych

zero konfliktów na tle środowiskowym, 
które przyczyniłyby się do zatrzymania prac 
budowlanych 

liczba konfliktów na 
tle środowiskowym, 
które przyczyniłyby się 
do zatrzymania prac 
budowlanych

0 cel osiągnięty (2020 – 0)
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Obszar 4:  Eliminacja zachowań nieetycznych

zero niezweryfikowanych przypadków 
potencjalnych zachowań nieetycznych

liczba niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 
zachowań nieetycznych

0

cel osiągnięty  
(2020 – 0;  
więcej informacji: System zgłaszania 
naruszeń i nieprawidłowości)

Obszar 5: Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy

poziom rotacji dobrowolnej pracowników

rotacja dobrowolna 
pracowników ze stażem 
poniżej roku (mniej lub 
równo 365 dni)

poziom -1% 
w stosunku do 
wcześniejszego roku

cel osiągnięty  
(2019 – 10,88%  
2020 – 8,19%)

Obszar 6: Zapewnienie najwyższej jakości realizacji

maksymalizacja wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

wartość wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

≥100% poziomu 
z poprzedniego okresu

cel osiągnięty  
(2019 – 94,6%  
2020 – 96,1%;  
więcej informacji: Zarządzanie 
jakością)

Obszar 7: Wspieranie kultury innowacyjności

wzrost innowacyjności

działania edukacyjne dot  
rozwoju innowacji w branży 
budowlanej, w tym 
przekazywanie niezbędnych 
informacji, jak identyfikować 
oraz rozwijać innowacje

≥100% liczby 
pracowników 
zaangażowanych 
w realizację projektów 
o charakterze 
innowacyjnym 

cel osiągnięty  
(2019 – 54 pracowników  
2020 – 177 pracowników;  
więcej informacji:  
Projekty badawczo-rozwojowe)

Obszar 8: Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności

zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości 
finansowej i pozafinansowej

raportowanie społeczne
publikacja raportów 
zintegrowanych

cel osiągnięty (Budimex co roku 
przygotowuje raporty zintegrowane)
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Sytuację finansową Grupy Budimex w 2020 roku charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2019) 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex
Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu ze stanem na 
31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela 

Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Charakterystyka podstawowych wielkości  
ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Grupa Budimex w 2020 roku / Sytuacja finansowa Grupy Budimex / Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Aktywa 31.12.2020 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 536 267 1 434 542 101 725 7,09%

rzeczowe aktywa trwałe 548 812 512 921 35 891 7,00%

nieruchomości inwestycyjne 9 876 7 721 2 155 27,91%

wartości niematerialne 162 030 168 822 (6 792) (4,02%)

wartość firmy jednostek podporządkowanych 168 508 168 508 - 0,00%

inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 2 221 2 076 145 6,98%

inwestycje w instrumenty kapitałowe 6 922 7 816 (894) (11,44%)

kaucje z tytułu umów o budowę 40 843 59 212 (18 369) (31,02%)

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 28 550 41 887 (13 337) (31,84%)

należności z tytułu umów koncesyjnych 46 654 46 690 (36) (0,08%)

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 521 851 418 889 102 962 24,58%

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 5 925 973 5 239 417 686 556 13,10%

zapasy 1 998 255 2 013 756 (15 501) (0,77%)

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 918 039 1 096 157 (178 118) (16,25%)

kaucje z tytułu umów o budowę 28 770 48 433 (19 663) (40,60%)

wycena kontraktów budowlanych 594 315 444 008 150 307 33,85%

należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 338 108 230 212,96%

pozostałe aktywa finansowe 1 858 120 978 (119 120) (98,46%)

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 384 398 1 515 977 868 421  57,28%

Razem aktywa 7 462 240 6 673 959 788 281 11,81%

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 788 281 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 roku 
w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 7,09% (101 725 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 13,10% (686 556 tysięcy 
złotych) 
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Kapitał własny i zobowiązania 31.12.2020 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 1 149 351 808 149 341 202 42,22%

kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0,0%

nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 87 163 - 0,0%

pozostałe kapitały rezerwowe (139) 1 180     (1 319) (111,78%)

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 6 473 7 000 (527) (7,53%)

zyski zatrzymane 910 006 566 958 343 048 60,51%

kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 37 920 28 491 9 429 33,09%

Razem kapitał własny 1 187 271  836 640  350 631  41,91%

Zobowiązania 6 274 969  5 837 319  437 650  7,50%

zobowiązania długoterminowe 1 139 735 1 049 392 90 343 8,61%

kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 261 663 273 258 (11 595) (4,24%)

kaucje z tytułu umów o budowę 240 263 229 522 10 741 4,68%

rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 593 398 498 422 94 976 19,06%

zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 18 505 14 979 3 526 23,54%

pozostałe zobowiązania finansowe 21 264 19 807 1 457         7,36%

rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 642 13 404 (8 762) (65,37%)

zobowiązania krótkoterminowe 5 135 234  4 787 927  347 307  7,25%

kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 189 067 177 108 11 959 6,75%

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 371 850 1 530 773 (158 923) (10,38%)

kaucje z tytułu umów o budowę 216 458 215 032 1 426 0,66%

rezerwy na straty na kontraktach budowlanych 310 441 240 677 69 764 28,99%

wycena kontraktów budowlanych 1 302 164 951 448 350 716 36,86%

przychody przyszłych okresów 1 469 626 1 356 310 113 316 8,35%

rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 227 111 216 746 10 365 4,78%

zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 44 815 96 653 (51 838) (53,63%)

zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 623 1 877 (254) (13,53%)

pozostałe zobowiązania finansowe 2 079 1 303 776 59,55%

Razem kapitał własny i zobowiązania 7 462 240  6 673 959  788 281  11,81%

Aktywa trwałe (długoterminowe):
Na zmianę wartości aktywów trwałych na 31 grudnia 2020 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych o 35 891 tysięcy złotych, głównie w wyniku zakupu i przyjęcia w leasing środków trwałych o wartości 
176 211 tysięcy złotych; przy jednoczesnej amortyzacji zmniejszającej saldo rzeczowych aktywów trwałych o 120 371 tysięcy złotych, 

 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 102 962 tysiące złotych, na skutek zwiększenia się salda ujemnych różnic 
przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań,

 • spadek salda kaucji z tytułu umów o budowę o 18 369 tysięcy złotych 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):
W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 686 556 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
o kwotę 868 421 tysięcy złotych  

Pozostałe znaczące zmiany aktywów obrotowych dotyczyły:

 • spadku salda krótkoterminowych pozostałych aktywów finansowych o 119 120 tysięcy złotych, obejmujących przede wszystkim sprzedaż obligacji 
wyemitowanych przez polskie banki,

 • wzrostu salda wyceny kontraktów budowlanych o kwotę 150 307 tysięcy złotych, co związane jest z niższym zafakturowaniem prac wykonanych 
w ostatnim kwartale roku,

 • spadku salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 178 118 tysięcy złotych, w wyniku ich szybszej spłaty przez 
inwestorów 
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Kapitał własny i zobowiązania
Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły

 • wzrostu pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku wypracowania bardzo dobrego zysku netto za 12 miesięcy 2020 roku, 
 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 90 343 tysiące złotych, przede wszystkim z powodu:

 • wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw na zobowiązania długoterminowe o 94 976 tysięcy złotych, głównie w wyniku podwyższenia salda 
rezerw na naprawy gwarancyjne oraz sprawy sądowe,

 • wzrostu salda kaucji z tytułu umów na budowę o 10 741 tysięcy złotych 
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 347 307 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:

 • wzrostu wyceny kontraktów budowlanych w kwocie 350 716 tysięcy złotych, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami zafakturowanymi na 
inwestorów a rozpoznanymi w rachunku zysków i strat,

 • wzrostu salda rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 69 764 tysiące złotych,
 • wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 113 316 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda zaliczek na mieszkania w wysokości 

307 557 tysięcy złotych, a spadku zaliczek na kontrakty budowlane (spadek o 192 380 tysięcy złotych),
 • oraz wzrostu salda kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 11 959 tysięcy złotych, w tym przede wszystkim wzrost 

zobowiązań z tytułu leasingu 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat  
Grupy Budimex

Grupa Budimex w 2020 roku / Sytuacja finansowa Grupy Budimex / Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 01.01 - 
31.12.2020

01.01 - 
31.12.2019 Zmiana Zmiana %

przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz  
towarów i materiałów 

8 382 240 7 569 663 812 577 10,73%

koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (7 445 207) (7 018 111) (427 096) 6,09%

Zysk brutto ze sprzedaży 937 033 551 552 385 481 69,89%

koszty sprzedaży (31 273) (30 478) (795) 2,61%

koszty ogólnego zarządu (276 966) (198 992) (77 974) 39,18%

pozostałe przychody operacyjne 138 737 99 453 39 284 39,50%

pozostałe koszty operacyjne (128 959) (103 141) (25 818) 25,03%

Zysk z działalności operacyjnej 638 572 318 394 320 178 100,56%

przychody finansowe 34 708 60 127 (25 419) (42,28%)

koszty finansowe (51 385) (50 949) (436) 0,86%

udział w zyskach / (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

145 4 785 (4 640) (96,97%)

Zysk brutto 622 040 332 357 289 683 87,16%

podatek dochodowy (150 646) (103 506) (47 140) 45,54%

Zysk netto za okres 471 394 228 851 242 543 105,98%

z tego przypadający: 

- akcjonariuszom jednostki dominującej 459 465 226 014 233 451 103,29%

- udziałom niedającym kontroli 11 929 2 837 9 092 320,48%

W roku 2020 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości  
8 382 240 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 10,73% w porównaniu  
do przychodów uzyskanych w roku 2019.

W 2020 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego (wzrost o 2,2% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porówny-
walnych okresach o 6,2% 
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Zysk brutto ze sprzedaży w 2020 roku wyniósł 937 033 tysiące złotych, 
natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 551 552 tysiące złotych  
Rentowność brutto sprzedaży w roku 2020 wyniosła zatem 11,2%, 
a w roku 2019 wskaźnik ten wynosił 7,3%  

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budże-
towane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą 
wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie 
zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji 
„Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych”  Na dzień 31 grudnia 
2020 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 310 441 tysięcy 
złotych  

W 2020 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zwiększeniu 
o kwotę 69 764 tysiące złotych  

W przypadku usług budowlanych, spółki Grupy Budimex są zobowiąza-
ne do udzielenia gwarancji na swoje usługi  Na dzień 31 grudnia 2020 
roku wartość rezerw na naprawy gwarancyjne wynosiła 591 478 tysięcy 
złotych  W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku 
saldo rezerw na naprawy gwarancyjne wzrosło o 110 767 tysięcy złotych 

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 
2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 795 tysięcy 
złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu uległy podwyższeniu 
o 77 974 tysiące złotych w porównaniu do 2019 roku  Wskaźnik udziału 
łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży 
ogółem wzrósł z 3,0% w 2019 roku do 3,7% w roku bieżącym  

Pozostałe przychody operacyjne w 2020 roku wyniosły 138 737 tysięcy 
złotych, a pozostałe koszty operacyjne – 128 959 tysięcy złotych  
Szczegółowa analityka pozostałych przychodów i pozostałych kosztów 
operacyjnych została przedstawiona w nocie 32 do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa 
osiągnęła stratę z działalności finansowej wynoszącą 16 677 tysięcy 
złotych, podczas gdy w 2019 roku – zysk w wysokości 9 178 tysięcy 
złotych  Szczegółowa analityka przychodów i kosztów finansowych 
została przedstawiona w nocie 33 do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

Rok 2020 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 622 040 tysięcy 
złotych, natomiast rok poprzedni – zyskiem brutto w wysokości 
332 357 tysięcy złotych  

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2020 rok wynio-
sło 150 646 tysięcy złotych, w tym:
 • ●część bieżąca w wysokości 262 024 tysiące złotych (w tym minus 

7 391 tysięcy stanowiły korekty za poprzednie lata),
 • część odroczona w wysokości (111 378) tysięcy złotych 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w wysokości 

521 851 tysięcy złotych oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w wysokości 4 642 tysiące złotych, podczas gdy na dzień 
31 grudnia 2019 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 
418 889 tysięcy złotych oraz rezerwę w kwocie 13 404 tysiące złotych  
Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki 
rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za 
poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym 
i księgowym 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex S A  za rok 2020 roku 
wyniósł 459 465 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany ak-
cjonariuszom Budimex S A  za rok 2019 wyniósł 226 014 tysięcy złotych, 
co stanowi wzrost o 103,3% 

Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2020 rok wy-
niósł 11 929 tysięcy złotych  W poprzednim roku wynik netto przypisany 
udziałom niedającym kontroli wynosił 2 837 tysięcy złotych 

W 2020 roku Grupa wykazała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 
638 572 tysiące złotych, co stanowiło 7,6% wartości przychodów ze sprzedaży.  
W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wyniósł 318 394 tysiące złotych,  
co stanowiło 4,2% wartości przychodów ze sprzedaży. 
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Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja „Środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty” składa się z gotówki w kasie, depozytów 
płatnych na żądanie oraz tych lokat, które są łatwo wymienialne na 
określoną kwotę środków pieniężnych oraz pozostają narażone na 
nieznaczne ryzyko zmiany wartości  

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2020 posiadając środki pieniężne na ra-
chunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 515 977 tysięcy złotych, 
która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych 
została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania 
w wysokości 175 762 tysiące złotych  Przepływy pieniężne netto za rok 
2020 były dodatnie i wyniosły 740 277 tysięcy złotych i na dzień 31 
grudnia 2020 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 2 384 
398 tysięcy złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania w kwocie 302 900 tysięcy złotych 

W roku 2020 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwięk-
szył się o kwotę 887 512 tysięcy złotych, przede wszystkim w związku 
z mniejszym finansowym zaangażowaniem spółek Grupy (a zwiększo-
nym inwestorów) w realizowane projekty  

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się dodatnim 
saldem w wysokości 96 429 tysięcy złotych, co było głównie rezultatem 
sprzedaży obligacji wyemitowanych przez polskie banki 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2020 rok były ujemne 
i wyniosły 243 664 tysiące złotych, wynikały z wypłaty dywidendy za rok 
2019 oraz spłaty zobowiązań leasingowych i kredytowych 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Grupa Budimex w 2020 roku / Sytuacja finansowa Grupy Budimex / Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa Budimex zalicza przede wszystkim 
środki:

stanowiące zabezpieczenie 
gwarancji bankowych

zgromadzone na otwartych 
mieszkaniowych rachunkach 

powierniczych

zgromadzone na rachunkach 
podzielonej płatności

środki na rachunkach 
powierniczych i bieżących w części 
należnej partnerom realizującym 

kontrakty budowlane wraz ze 
spółką z Grupy
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 Do najważniejszych czynników mających pozytywny wpływ na powyższą zmianę stanu zasobów finansowych Grupy Budimex w trakcie roku 2020 
zaliczyć należy następujące zdarzenia:

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Stan środków pieniężnych oraz płynnych lokat Grupy Budimex wynosił na dzień  
31 grudnia 2020 roku 2 384 398 tysięcy złotych i był o 868 421 tysięcy złotych  
wyższy niż stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

 wzrost rentowności działalności budowlanej 
Budimex S A 

niższe niż planowano wydatki na zakup 
gruntów w segmencie deweloperskim,  

przy jednoczesnych, jednorazowych wpływach 
ze sprzedaży dwóch gruntów oraz wpływach 

z końcowych rozliczeń kilku projektów 
deweloperskich

tradycyjny sezonowy spadek zaangażowania 
finansowego w realizację dużych kontraktów 
infrastrukturalnych w ostatnich miesiącach 

roku

wzrost salda gotówki w spółkach  
Grupy FBSerwis w wyniku zwiększenia skali 

działalności spółek Grupy oraz wzrostu 
rentowności ich działalności, szczególnie 

w segmencie odbioru i zagospodarowania 
odpadów oraz utrzymania i modernizacji 

infrastruktury

niższa niż w ostatnich latach kwota wypłaconej 
dywidendy przez Budimex S A  (połowa zysku 

netto za rok 2019)

Grupa Budimex w 2020 roku / Sytuacja finansowa Grupy Budimex / Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex
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Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były – zgodnie z jej polityką – lo-
kowane w depozyty bankowe, w bankach posiadających wysokie ratingi 
kredytowe  Ponadto, spółka Budimex S A  wykorzystywała nadwyżki 
środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i mate-
riałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostaw-
ców i miało dla nich istotne znaczenie w okresie pandemii COVID-19 

Jednocześnie spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne 
z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, w tym z tytułu leasingu, które na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 
450 730 tysiące złotych, w tym kwota 196 238 tysięcy złotych to wartość 
zobowiązań leasingowych rozpoznanych zgodnie z MSSF 16  Porów-
nywalna z latami poprzednimi kwota zadłużenia zewnętrznego Grupy 
z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i leasingu rozumianego zgodnie 
z MSR 17, a więc niezawierająca zobowiązań leasingowych, wykazywa-
nych zgodnie z MSSF 16 wynosiła 254 492 tysiące złotych i tym samym 

była niższa o 20 012 tysięcy złotych w porównaniu do stanu na dzień 
31 grudnia 2019 roku oraz wyższa o 15 559 tysięcy złotych od stanu 
na dzień 31 grudnia 2018 roku (tabela poniżej)  Na kwotę zadłużenia 
finansowego Grupy składają się: zadłużenie Budimex S A , Budimex 
Kolejnictwo S A , Mostostal Kraków S A , Budimex Nieruchomości Sp  
z o o  i spółek Grupy FBSerwis z tytułu umów leasingu (zawartych w celu 
finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego), 
zadłużenie Budimex Parking Wrocław Sp  z o o  z tytułu kredytu na 
finansowanie projektu koncesyjnego oraz pożyczki podporządkowanej 
udzielonej przez udziałowca, zadłużenie FBSerwis Wrocław Sp  z o o  
z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, zadłużenie FBSerwis Kamieńsk 
Sp  z o o  i FBSerwis Wrocław Sp  z o o  z tytułu pożyczek udzielonych 
przez NFOŚiGW na finansowanie inwestycji związanych z gospodarką 
odpadami  Na koniec roku 2020 Grupa nie posiadała zadłużenia z tytu-
łu wyemitowanych obligacji 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych  
zewnętrznych źródeł finansowania: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

długoterminowe 184 902 209 725 184 110

długoterminowe (zobowiązania z tytułu leasingu - MSSF 16) 76 761 65 533 -

krótkoterminowe 69 590 64 779 54 823

krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu leasingu - MSSF 16) 119 477 112 329 -

Ogółem 450 730 450 366 238 933

Wskaźnik 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

pokrycie majątku kapitałem własnym:  
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa ogółem)

0,15 0,12 0,14

pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym: 
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa trwałe)

0,75 0,56 0,75

Wskaźnik 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

wskaźnik zadłużenia całkowitego:  
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(aktywa ogółem)

0,85 0,88 0,86

wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: 
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)

5,49 7,26 6,34

Wskaźnik 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

płynność bieżąca 
(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)

1,15 1,09 1,14

płynność szybka 
(aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe)

0,76 0,67 0,73

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

Na koniec roku 2020 poprawiły się wskaźniki obrazujące trwałość 
struktury kapitału, tzn  wzrosło pokrycie majątku kapitałem własnym 
i jednocześnie spadło zadłużenie całkowite oraz zadłużenie kapitałów 
własnych  Największy wpływ na spadek wartości tych wskaźników miał 
wzrost kapitałów własnych w efekcie wzrostu rentowności działalności 
oraz niższej w stosunku do lat ubiegłych kwoty wypłaconej dywidendy 
przez Budimex S A  (połowa zysku netto za rok 2019) 

Wskaźniki płynności (bieżącej oraz szybkiej) na koniec roku 2020 znaj-
dowały się na wyższym poziomie w stosunku do lat ubiegłych  Na wzrost 
ich wartości miał wpływ znaczący wzrost salda środków pieniężnych 
przy relatywnie niższej zmianie wartości zobowiązań krótkoterminowych 
w porównaniu do analogicznych okresów w przeszłości 

Obecna dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, posiadane zasoby gotówkowe, dostęp do limitów kredytowych w bankach oraz nieznaczny poziom 
i korzystna struktura zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania działalności Grupy w roku 2021 
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Z udziałem Budimeksu, od momentu jego założenia w 1968 roku, 
powstało lub zostało zmodernizowanych tysiące kilometrów dróg 
lokalnych, krajowych, ekspresowych oraz autostrad  Spółka przyczynia 
się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a jej wkład w rozwój społeczno-
-gospodarczy kraju to także tysiące wybudowanych mieszkań, obiektów 
przemysłowych i kubaturowych, w tym infrastruktury technicznej  
Budimex wykonuje wszystkie powierzone mu projekty z najwyższą 
starannością, a dzięki unikalnemu know-how i wciąż rozbudowywanym 
kompetencjom proces ich realizacji jest coraz krótszy i mniej obciążający 
dla otoczenia 

W 2020 roku następujące inwestycje realizowane przez spółką otrzy-
mały certyfikaty budownictwa zrównoważonego:

 • rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi im  Żołnierzy AK II Rejonu „Celków” 
w Markach przy ul  Szkolnej 9 – certyfikat BREEAM, poziom Good,

 • 2BC8 – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne – certyfikat 
BREEAM, poziom Very Good,

 • Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki w miejsco-
wości Kałuszyn, certyfikat LEED, poziom Gold 

Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku

Wkład w rozwój infrastruktury

Grupa Budimex w 2020 roku / Wkład w rozwój infrastruktury / Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku

103-1
103-2
 103-3
203-1
CRE8

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku
Budownictwo infrastrukturalne

S5 Wronczyn – Kościan
Zakończenie: Prace na odcinku trasy ekspresowej S5 o długości 18,9 kilometrów Budimex S A  zakończył miesiąc przed termi-

nem – nowoczesna droga połączyła Poznań i Wrocław  W ramach inwestycji prowadzonej w trybie „projektuj 
i buduj” powstały 22 obiekty inżynieryjne oraz 2 węzły drogowe: Czempin i Kościan Północ  Trasa została wypo-
sażona w dwa miejsca obsługi podróżnych („Kokorzyn” i „Sierakowo”), a także sieć dróg dojazdowych oraz tech-
nologicznych  Wykonanych zostało około 2,5 mln m● robót ziemnych  Wbudowano 0,3 mln ton masy bitumicznej  
W trakcie realizacji inwestycji spółka wykorzystała innowacyjne pomiary wykonane metodą fotogrametrii z uży-
ciem dronów, modele 3D, czujniki ruchu, monitoring on-line, zautomatyzowany sposób zabezpieczenia placu 
budowy, a także unowocześniony proces ważenia materiałów dostarczanych na budowę 

01 2020
Wartość: 

296 mln zł netto



Raport Zintegrowany 2020 | 41

S7 Obwodnica Skarżyska-Kamiennej
Zakończenie: 

05 2020
Wartość: 

211 mln zł netto

Inwestycja objęła prace na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 (między granicą województw 
świętokrzyskiego i mazowieckiego a Skarżysko-Kamienną), który łączy ekspresową S7 z dawnym przebiegiem 
drogi krajowej nr 7, ułatwiając tym samym ruch lokalny w okolicach Skarżyska Książęcego  Obwodnica Skarżyska-
-Kamiennej jest ostatnim świętokrzyskim odcinkiem S7, łączącym Kielce z Warszawą i Krakowem  Budimex S A  
wybudował dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 7,6 km  Połączenie z trasą 
jest możliwe na dwóch węzłach: Skarżysko-Kamienna Północ oraz Skarżysko-Kamienna Zachód  Wykonano 
2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), 2 przejścia dla średnich i 5 dla małych 
zwierząt oraz mury oporowe z gruntu zbrojonego o łącznej powierzchni 6400 m2 

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Zakończenie: 

05 2020
Wartość: 

685 mln zł netto

Zbiornik Racibórz Dolny zaprojektowano jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie 
w przypadku powodzi  W momencie nadejścia fali powodziowej polder spiętrzy wodę, zabezpieczając obszar 
około 600 km● od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław 

Modernizacja LCS Kutno na E-20 
Zakończenie: 

10 2020
Wartość: 

560 mln zł netto

Konsorcjum firm, w którym jednym z partnerów był Budimex S A , zrealizowało modernizację Lokalnego Centrum 
Sterowania Kutno (odcinek Żychlin – Barłogi) na trasie kolejowej E-20  Spółka zrealizowała prace na odcinku linii 
E-20 od km 149 000 – do km 172 000, zawierającym szlaki Krzewie – Kłodawa, Kłodawa – Zamków i Barłogi – 
Koło oraz stację Kłodawa, posterunek odgałęźny Zamków i stację Barłogi 

W ramach przebudowy wykonano demontaż torów, wzmocnienia podtorza i budowę nowej nawierzchni, sieci 
trakcyjnej oraz dwóch nastawni – w Kutnie i Barłogach  Na stacji Kłodawa i Barłogi uruchomiono nowy kompute-
rowy system sterowania ruchem kolejowym  Realizacja prac na odcinku Zamków – granica LCS Kutno wymagała 
wprowadzenia całkowitego zamknięcia linii, a ruch kolejowy prowadzono trasą objazdową  Dodatkowo na czas 
robót i zamknięcia linii wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza  Roboty na tym odcinku, dzięki 
odpowiedniej organizacji, zaangażowaniu zespołu budowy oraz pracy przez całą dobę, zakończono tydzień przed 
planowanym terminem kontraktowym 

Na zakończonych przez Budimex S A  odcinkach zmodernizowanej linii E-20 ruch prowadzony jest z prędkością 
160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych  Dzięki modernizacji linii i zarządzaniu 
ruchem z lokalnych centrów sterowania zwiększyła się przepustowość linii, a czas przejazdu pomiędzy Poznaniem 
a Warszawą wyniesie, według prognoz PKP PLK, 2 godziny 20 minut 

Hydrotechnika

Budownictwo kolejowe
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Linia obwodowa Warszawa
Zakończenie: 

05 2020
Wartość: 

685 mln zł netto

Na zlecenie PKP PLK konsorcjum firm, którego liderem był Budimex S A , przebudowało tak zwaną małą linię 
obwodową – linię kolejową nr 20 w Warszawie  Spółka w ramach prac wykonała m in  4 kilometry nowej 
nawierzchni torowej na dwutorowej linii nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska  Pod-
czas realizacji projektu zmodernizowano i przebudowano cztery osobowe przystanki kolejowe: Warszawa Koło, 
Warszawa Zachodnia peron nr 8, Warszawa Wola i szczególnie istotny Warszawa Młynów, będący węzłem 
przesiadkowym, łączącym kolej, tramwaje oraz Młynów – stację drugiej linii metra  Przebudowane przystanki 
zostały wyposażone m in  w: innowacyjne oświetlenie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windy, rucho-
me schody), system monitoringu CCTV, urządzenia łączności technologicznej (przewodowej i radiowej)  Ponadto 
przebudowano sieć trakcyjną, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, urządzenia SRK, a także 3 wiadukty ko-
lejowe – nad ul  Kasprzaka, nad ul  Wolską i nad ul  Obozową oraz 2 kładki dla pieszych – przy ul  Prądzyńskiego 
i nad ul  Górczewską  W ramach przebudowy obiektów inżynierskich zmodernizowano sieć kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, gazowej i wodociągowej, a także zbudowano nowy budynek lokalnego centrum sterowania 

LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej 
Zakończenie: 

06 2020
Wartość: 

131 mln zł netto

„Modernizacja stacji Idzikowice” to kontrakt zrealizowany przez konsorcjum Budimex S A  i KZA Lublin  Zakres prac 
obejmował: budowę i modernizację nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę sieci 
trakcyjnej i elektroenergetycznej, budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowę sieci 
teletechnicznych oraz budowę nastawni dysponującej i rozbudowę hali grupy awaryjnej służb utrzymaniowych 
PKP PLK  Kontrakt realizowano w formule „projektuj i buduj”  Budimex S A  wykonał prace w ramach projektu 
„Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”, którego celem jest dostosowanie 
jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce do prędkości 250 km/h  

W tym celu w torach głównych zabudowano 14 sztuk rozjazdów z ruchomym dziobem krzyżownicy, 10 o promie-
niu R=1200 i 4 o promieniu R=500  Na stacji Idzikowice zbudowano łącznie 44 nowe rozjazdy, 19 km torów oraz 
25 km sieci trakcyjnej 
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Budownictwo ogólne

Dworzec kolejowy w Białymstoku
Zakończenie: 

10 2020
Wartość: 

36 mln zł netto

Prace nad modernizacją zabytkowego dworca kolejowego w Białymstoku rozpoczęły się w 2018 roku  W ramach 
inwestycji przywrócony został pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów, jak: zdobienia ścian 
i sufitów, żeliwne słupy oraz ozdobne posadzki  Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje wyglądem do tego z 1910 
roku  Wyburzona została także antresola, wykonana w budynku podczas jego poprzedniej modernizacji oraz 
przybudówka z lat 80  XX wieku  Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu poprzez wyeksponowanie jego 
walorów architektonicznych i zabytkowych, udało się pogodzić z pełnym przystosowaniem budynku do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami  Budimex S A  przebudował także 
najbliższe otoczenie dworca, m in  poprzez wykonanie nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów, a także budowę 
nowych parkingów i miejsc postojowych, co sprawiło, że stało się ono bardziej estetyczne i funkcjonalne  Blisko 
160 m2 powierzchni dachu budynku zajmuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 24kW, na dworcu znajduje się 
stacja ładowania pojazdów elektrycznych 

Centrum komunikacyjne w Kielcach
Zakończenie: 

06 2020
Wartość: 

55 mln zł netto

Centrum komunikacyjne w Kielcach jest węzłem przesiadkowym dla komunikacji autobusowej miejskiej, podmiej-
skiej i samochodowej  Miejsce to stanie się także centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych  Budimex 
S A  w ramach jego modernizacji zamontował między innymi elementy dekoracyjne na zadaszeniach wszystkich 
poziomów dworca autobusowego, podłogi i małą architekturę wewnątrz dworca oraz na placu przed budynkiem, 
a także ponad 40 wyświetlaczy LED  

Centrum przesiadkowe w Katowicach
Zakończenie: 

01 2020
Wartość: 

52 mln zł netto

To jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Katowicach, obsługujący autobusy dalekobieżne zarówno 
krajowe, jak i międzynarodowe  Nad dworcem wybudowano wiatę o powierzchni około 5 tys  m●, opartą na wa-
żącej około 500 ton stalowej konstrukcji  Jej dach został podzielony na 18 niezależnych sekcji, wykonanych z 775 
paneli z wbudowanymi listwami LED oraz z 70 świetlikami  Zmienne natężenie światła, zależne od pory dnia oraz 
warunków pogodowych, sterowane jest automatycznie, dzięki zastosowaniu czujników zmierzchowych  Ważną 
część obiektu stanowi także budynek obsługi pasażerów, w którym zlokalizowane są poczekalnie dla pasażerów, 
kasy biletowe, toalety oraz wnęki na szafki na bagaże  Na terenie dworca znalazł się także parking o powierzchni 
1,5 tys  m● przeznaczony dla ponad 50 samochodów  W ramach prac wykonano również wiatę rowerową, plac 
odstawczy dla autobusów ZTM, postój TAXI oraz zatokę „kiss&drive” 
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Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN w Płocku 
Zakończenie: 

10 2020
Wartość: 

167 mln zł netto 

W ramach inwestycji powstało w sumie 7 budynków, w tym m in  budynek biurowy, budynek techniczny z labo-
ratorium, hala odwzorowań i pilotaży oraz magazyn zewnętrzny z instalacją do mieszania paliw  Obiekt spełnia 
wymóg wysokiego zaawansowania technologicznego, dostosowanego do specyfiki badawczej przemysłu rafine-
ryjno-petrochemicznego  Jego powierzchnia całkowita wynosi  8500 m2 

Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie
Zakończenie: 

03 2020
Wartość: 

91 mln zł netto

Nowa siedziba Transportowego Dozoru Technicznego mieści się na skrzyżowaniu ulic Puławskiej oraz Buko-
wińskiej  Inwestycja doskonale wpisuje się w standardy realizacji Budimex S A , łącząc funkcjonalność, jakość 
wykonania z warstwą wizualną  Nowoczesny design projektu wyraża się w bryle podzielonej na dwie części  Pierw-
sza, niższa, to pięciokondygnacyjne podium, w którym zlokalizowano część konferencyjną i biurową  Druga to 
dziewiętnastopoziomowa wieża o wysokości 55 m, gdzie (od 7 piętra) znajduje się część gościnna z imponującym 
widokiem na panoramę Warszawy  Pod całym obiektem zlokalizowano dwukondygnacyjny parking podziemny ze 
121 miejscami postojowymi  Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 24 tys  m●  

Budownictwo komercyjne

Zakład Testowania Silników Lotniczych Test Cell w Jasionce
Zakończenie: 

06 2020
Wartość: 

85 mln zł netto

Budynek Zakładu Testowania Silników Lotniczych Test Cell ma służyć do testowania jednych z najnowocześniej-
szych silników samolotowych firmy Pratt&Whitney PW1000G  Testy odbywać się będą 24h na dobę, 365 w roku  
Wykonana przez Budimex S A  hamownia należy do jednej z najcichszych komór testowych na świecie oraz posia-
da najwyższe zrealizowane do tej pory kominy wlotowe i wylotowe, wypełnione baterią tłumików wygłuszających 
dźwięk nawet przy pełnej mocy pracy silnika odrzutowego  Budowę zrealizowano na zlecenie amerykańskiej firmy 
ASE AeroSystem, która specjalizuje się m in  w projektowaniu i budowie „pod klucz” hamowni silników odrzuto-
wych oraz tuneli aerodynamicznych 
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Monopolis w Łodzi
Zakończenie: 

03 2020
Wartość: 

78 mln zł netto

Monopolis to zespół budynków zlokalizowanych u zbiegu głównych arterii miasta – al  Piłsudskiego i ul  Kopciń-
skiego, w okolicy dworca Łódź Fabryczna  Podstawowym założeniem projektu było przywrócenie spójności całego 
terenu pofabrycznego Zakładu Spirytusowego Polmos  Przygotowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji 
było równie ważne, jak zachowanie ich oryginalnego wyglądu  Budimex S A  wykonał prace w dwóch etapach  
W pierwszym odrestaurowano i zaadaptowano do nowych funkcji budynki dawnego Monopolu Wódczanego  
W drugim wybudowano garaż podziemny dla budynków A2 i A3 oraz przebudowano konstrukcję budynku A3  
Łączna całkowita powierzchnia użytkowa budynków B2, B3, B4, B5, B6 oraz galerii i muzeum dawnego Polmosu 
wynosi 14 500 m● (powierzchnia biurowa to 6 000 m●)  Obiekt otrzymał „Oskara nieruchomości” w trakcie presti-
żowej ceremonii wręczenia nagród MIPIM Awards w Paryżu oraz nagrodę w kategorii „Architektura” w konkursie 
Prime Property Prize 

Budownictwo ogólne medyczne i laboratoryjne

Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im  Rydygiera
Zakończenie: 

06 2020
Wartość: 

391 mln zł netto

Budimex S A  wybudował obiekty techniczne, budynek garażu wielopoziomowego z instalacją solarną na 
dachu oraz gmach administracyjny wraz z prosektorium, budynek oddziałów zakaźnego, psychiatrii, przychodni 
przyszpitalnych oraz pracowni cytostatyków, w której przygotowuje się leki stosowane w chemioterapii onko-
logicznej  Zabudowano także ściany na bloku operacyjnym i zintegrowano wszystkie sale  Na dachu budynku 
głównego znajduje się lądowisko dla helikopterów, wyposażone w drugie zejście ewakuacyjne  Cały kompleks 
szpitala wyposażono w innowacyjny system poczty pneumatycznej, która zapewnia transfer dokumentów, leków 
i próbek pomiędzy budynkami  Budynek psychiatrii i budynek główny zostały połączone 40-metrowym łącznikiem 
w konstrukcji stalowej, opartym na żelbetowych ramach ze szklaną fasadą 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Zakończenie: 

06 2020
Wartość: 

129 mln zł netto

W lipcu 2018 roku Budimex S A  przejął budowę zrealizowaną w 40% przez innego wykonawcę  Budynki, które 
podlegały przebudowie, pochodziły z lat 60  i 70  XX w  Spółka dokończyła budowę całego kompleksu szpital-
nego w zakresie etapu 2 i 3  Wykonano całkowitą przebudowę obiektów szpitalnych położonych przy ul  dr  K  
Jaczewskiego, wyburzono stary budynek łóżkowy wraz z łącznikiem od strony południowo-wschodniej, w miejsce 
którego stanął nowy  Wybudowano także nowy gmach administracyjno-dydaktyczny  Wszystkie budynki połą-
czone zostały łącznikiem, który umożliwia swobodną komunikację  Zakres prac objął również budowę dwupozio-
mowego parkingu podziemnego wraz z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi 
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Budownictwo energetyczne i przemysłowe
Blok energetyczny w Elektrowni Turów
Zakończenie: 

04 2020
Wartość: 

3 530 mln zł netto
Moc: 

450 MW

W ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Técnicas Reunidas S A  wybudowano w elektrowni wy-
dzielony blok energetyczny o mocy 450 MW, pracujący na nadkrytycznych parametrach pary  W bloku jednostką 
wytwórczą będzie jednociągowy, wieżowy kocioł przepływowy z paleniskiem pyłowym i niskoemisyjną komorą 
spalania  Współpracujący z kondensacyjną turbiną parową  W ramach kontraktu blok został wyposażony we 
wszystkie niezbędne do jego pracy systemy technologiczne  

Modernizacja istniejącej instalacji odsiarczania spalin  
i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Łaziska
Zakończenie: 

08 2020
Wartość: 

58 mln zł netto

Prace wykonano w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe  W ramach projektu przeprowadzono 
częściową modernizację istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Ła-
ziska  Zadanie zrealizowano w systemie „projektuj i buduj”, a jego zakres obejmował m in : likwidację wymiennika 
GAVO na IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin), wybudowanie dodatkowego „mokrego” komina do odprowadzenia 
spalin z absorbera, modernizację absorbera, polegającą na zabudowie półki sitowej poprawiającej skuteczność 
odsiarczania oraz wykonanie połączenia czopuchów kanałów spalin bloków 9 i 10 z czopuchem kanałów spalin 
bloków 11 i 12 wraz z zabudową klap szczelnych, która umożliwia konfigurację pracy bloków na dowolną IOS 
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Projekty badawczo-rozwojowe

Grupa Budimex w 2020 roku / Wkład w rozwój infrastruktury / Projekty badawczo-rozwojowe

103-1
103-2
 103-3
203-1
CRE8 Wkład w rozwój społeczno-gospodarczy Polski to nie tylko materialne 

efekty realizowanych kontraktów, ale także innowacyjne rozwiązania 
wypracowywane przez Grupę Budimex  

W 2020 roku spółka uczestniczyła w następujących projektach dofi-
nansowanych ze środków unijnych i krajowych:

 • SeHePa – opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii 
asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości  
Projekt o wartości 4 020 928,27 złotych realizowany przez Budimex 
S A  oraz Politechnikę Warszawską polega na opracowaniu tech-
nologii wytwarzania inteligentnego dodatku do asfaltu drogowego, 
który w pewnych warunkach eksploatacji asfaltowej nawierzchni 
drogowej będzie znajdował się w stanie nieaktywnym, zaś w wyniku 
pojawienia się mikropęknięć w lepiszczu asfaltowym uaktywni się 
i spowoduje ich naprawę – zamknięcie (zasklepienie)  Efektem 
projektu będzie zwiększanie trwałości dróg asfaltowych, wydłużenie 
okresów międzyremontowych i obniżenie kosztów eksploatacji dróg 

 • SAFEWAY – system zarządzania infrastrukturą, wspomagający 
reagowanie na ekstremalne zdarzenia na transeuropejskich sieciach 
transportowych (TEN-T)  Celem projektu o wartości 4 521 100 euro, 
realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, jest zaprojek-
towanie i wdrożenie metod, strategii, a także narzędzi służących 
do zwiększenia wytrzymałości infrastruktury transportu lądowego  
W jego ramach prowadzone są m in  badania nad zjawiskami 
klimatycznymi, pogodowymi, pożarami, ryzykiem sejsmicznym 
i wysokimi temperaturami  Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, a także 
stworzy podstawy opracowania narzędzi służących do przewidy-
wania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń we wszystkich 
typach katastrof drogowych 

 • BIMERR – opracowanie pakietu narzędzi uzupełniających techno-
logię BIM, wspierających proces renowacji energetycznej istniejących 
budynków mieszkaniowych  Projekt o wartości 6 933 320 euro jest 
powiązany z modelowaniem informacji o budynku, a jego główny 
cel to pomoc interesariuszom zaangażowanym w proces termomo-
dernizacji z dziedziny AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) 
poprzez zaprojektowanie oraz opracowanie nowego zestawu na-
rzędzi – od koncepcji do dostawy  Budimex S A , prowadząc projekt 
BIMERR, wspierał wykorzystanie technologii BIM jako – z jednej 
strony narzędzia optymalizacji kosztów, z drugiej zaś oferowania 
wartości dodanej klientowi i poszukiwania rozwiązań pozwalających 
na realizacje inwestycji, które spełniają kryteria certyfikatów, takich 
jak BREEM lub LEED 

 • InRaNoS (BRIK) – innowacyjne rozwiązania mające na celu 
ochronę ludzi i środowiska przed hałasem powodowanym przez ruch 
kolejowy  W projekcie o wartości 3 885 865 złotych zostaną wypra-
cowane prototypy urządzeń montowanych w nawierzchni kolejowej 
- tłumików przyszynowych i torowych, które ograniczą drgania oraz 
emisję hałasu wywoływanego przez ruch kolejowy 

 • InRaViS (BRIK) – innowacyjne rozwiązania mające na celu 
ochronę ludzi i budynków przed drganiami wywoływanymi przez 
ruch kolejowy  Celem projektu o wartości 7 300 726,83 złotych jest 
opracowanie czterech wyrobów przeznaczonych do podsypkowych 
konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłucz-
niowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty 
wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych 
w otulinie) 

 • CONCERT – CONfigurable CollaborativE Robot Technologies  Jest 
to nowy trzyletni projekt o wartości 2 998 432,50 euro realizowa-
ny przez Budimex S A  w międzynarodowym konsorcjum  Ma on 
na celu opracowanie modułowych robotów przeznaczonych do 
wykonywania lub wspomagania prac na budowach, szczególnie tych 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla pracowników  

W 2020 roku Budimex S A , drugi raz z rzędu, zaangażował się w miejski 
program akceleracyjny „WARSAW booster’20”, realizowany dla m st  
Warszawy przez Fundacje: MOST, Startup Hub Poland i Koalicję na rzecz 
Polskich Innowacji  Jego celem jest wspieranie młodych lokalnych firm 
technologicznych w nawiązywaniu relacji z władzami miasta i przedsię-
biorstwami działającymi w Warszawie  

Spółka uruchomiła w ubiegłym roku także „Strefę Innowacji” – spe-
cjalną platformę dla pracowników, która umożliwia zarządzanie 
procesem zgłaszania, oceny oraz wdrażania pomysłów na usprawnienia 
i innowacje  
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Główne cele „Strefy Innowacji”: 

automatyzacja alertów  
skierowanych do osób zaangażowanych  

w ocenę i realizację innowacji

umożliwienie przeprowadzania  
analiz porównawczych  

efektywności poszczególnych innowacji 
i usprawnień

gromadzenie pomysłów  
w jednym miejscu

ewidencja projektów 
realizowanych przez spółkę (w tym ulgi B+R)

poprawa efektywności  
analiz i wdrożeń projektów innowacyjnych

archiwizacja informacji  
oraz danych do analiz gromadzonych pomy-

słów, procentu ich wdrożenia,  
a także obszarów, których dotyczą

Projekty innowacyjne w Budimeksie:

2019 2020

nakłady na B+R (z uwzględnieniem nakładów własnych oraz pozyskanych dotacji, w tysiącach złotych) 812 577 10,73%

liczba pracowników zaangażowanych w projekty innowacyjne (427 096) 6,09%
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W obliczu bezprecedensowej sytuacji spowodowanej pandemią 
COVID-19, w 2020 roku w pierwszej kolejności wprowadzone zostały 
specjalne procedury mające na celu ochronę zdrowia pracowników 
i zapewnienie ciągłości działań operacyjnych  

 • Dostosowano miejsca pracy tak, aby były bezpieczne w warunkach 
pandemii (zapewniono płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, 
przepierzenia oddzielające stanowiska) 

 • Wprowadzono dla pracowników możliwość wykonania testu 
przesiewowego na obecność koronawirusa (m in  w ramach akcji 
„Bezpieczny powrót do pracy po świętach”) 

 • Opracowano i wdrożono system do zgłaszania zagrożeń związanych 
z pandemią 

 • W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pracowników zapewnione 
zostały m in  webinary z wirusologiem oraz konsultacje psycholo-
giczne 

 • Wdrożono narzędzia edukacyjne dotyczące COVID-19 oraz standar-
dów bezpieczeństwa w Grupie Budimex, m  in: szkolenia e-learnin-
gowe, webinary z wirusologiem i lekarzem 

 • Zorganizowano dla pracowników cykl webinarów i porad z zakresu 
m in : efektywności pracy zdalnej i prowadzenia spotkań on-line 

 • Przeniesiono do świata wirtualnego działania szkoleniowo – roz-
wojowe przy zachowaniu ich pełnego zakresu merytorycznego oraz 
jakości 

 • Wszystkie rodzaje szkoleń – menedżerskie, specjalistyczne, technicz-
ne, negocjacyjne, komunikacyjne, komputerowe, językowe, z zakresu 
efektywności osobistej – były realizowane za pomocą różnorodnych 
ogólnodostępnych aplikacji 

 • Spotkania realizowane w ramach procesów rekrutacyjnych przenie-
siono do środowiska wirtualnego  Takie rozwiązanie sprawiło dodat-
kowo, że ich planowanie i organizacja (kwestie logistyczne związane 
z rozproszeniem terytorialnym, synchronizacja kalendarzy etc ) stało 
się bardziej efektywne 

Budimex podjął także szereg dodatkowych działań, których celem była 
pomoc instytucjom walczącym z konsekwencjami wywołanymi korona-
wirusem oraz wsparcie poszkodowanych jego rozprzestrzenianiem się  

Inicjatywy podjęte w odpowiedzi  
na pandemię COVID-19

2 000 000
złotych

ponad Budimex S.A. przekazał ponad 2 miliony złotych na pomoc szpitalom w ramach 
„Jesteśmy razem. Pomagamy!” oraz dołączył do akcji #niezwalniajmy, której 
zamierzeniem jest ochrona miejsc pracy.

Firmy uczestniczące w tym przedsięwzięciu zadeklarowały, że w przy-
padku, gdy – w wyniku pandemii – ich sytuacja ekonomiczna będzie 
wymagała redukcji kosztów, dopiero w ostatniej kolejności będą je 
ograniczać w obszarze zatrudnienia  Inicjatywa #niezwalniajmy została 
wyróżniona w konkursie „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Społecznie 
zaangażowani w walce z epidemią COVID-19” 

COVID-19 / Inicjatywy podjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19
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Grant na wolontariat w walce z COVID-19

Budimex zorganizował także specjalną edycję programu „Grant na 
wolontariat” pod hasłem „Grant na wolontariat w walce z COVID-19”  
W jej ramach pracownicy pomagali ośrodkom oraz osobom poszkodo-

wanym przez pandemię

Fundusz Ferrovial Together COVID-19

Ferrovial, właściciel spółek Grupy Budimex, założył specjalny fundusz 
Ferrovial Together COVID-19, którego celem było zebranie środków na 

walkę ze skutkami rozprzestrzeniającego się koronawirusa

Początkowy wkład Grupy Ferrovial wynosił 5 milionów euro  Z zebranych 
funduszy zrealizowano darowizny m in  na rzecz szpitali, uniwersytetów, 
ośrodków badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych  Pomoc 
dotarła również do Polski – 195 tysięcy euro otrzymał Polski Czerwony 
Krzyż  Fundusze przeznaczone zostały m in  na dystrybucję posiłków 
i produktów higienicznych do 3 tysięcy samotnych starszych osób 

z 53 polskich miast na zakup środków ochrony indywidualnej i materia-
łów sanitarnych dla pracowników szpitali i ośrodków pomocy społecz-
nej oraz beneficjentów i instytucji stale współpracujących z PCK, np  
noclegowni w Szczecinie oraz świetlic dla dzieci w Lublinie, Katowicach 
i Krakowie 

Instytucje, które otrzymały pomoc to: Specjalistyczny Szpital im  dr  Wł  
Biegańskiego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Szpital Powiatowy w Ra-
domsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Centrum Rehabilitacji 
Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słonecz-
ne Wzgórze” w Tarnowie, Gmina Radków (woj  dolnośląskie), Gmina 
Kamieńsk (woj  łódzkie), Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Urząd Miejski 
w Przemyślu oraz Fundacja Ermed we Wrocławiu 

Spółka Budimex Nieruchomości przesłała środki ochrony osobistej 
(maseczki, rękawiczki, płyny, przyłbice, okulary) do placówek i organizacji, 
które zajmują się pomocą seniorom  Trafiły one m in  do domów opieki 
społecznej, szpitali, rady dzielnic, parafii z Krakowa, Wrocławia, Pozna-
nia, Warszawy oraz Gdańska 

Mostostal Kraków wsparł społeczności lokalne województwa małopol-
skiego poprzez przekazanie środków ochrony osobistej, płynów do de-
zynfekcji itp  Pomoc uzyskały: domy pomocy społecznej, gminny ośrodek 
pomocy społecznej, jednostki ochotniczej straży pożarnej, pogotowie 
ratunkowe, lokalni lekarze, dom dziecka 

400 000
złotych

ponad Grupa FBSerwis przeznaczyła ponad 400 tys. zł na potrzeby szpitali, gmin, urzędów 
miast i innych podmiotów w miejscach, gdzie spółka realizuje kontrakty oraz 
zlokalizowane są zakłady Grupy.
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Kwestie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem środowiskiem re-
gulują w Budimeksie „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki”, które 
zawierają zobowiązanie do zmniejszania wpływu na środowisko (w tym 
klimatu), efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz pro-

mowania odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw  Spółka 
kieruje się również „Zasadami Polityki Ochrony Środowiska”, odwołują-
cymi się do tworzenia wartości dodanej w sposób zrównoważony 

Zarządzanie obszarem środowiska
Wprowadzenie

Środowisko

przestrzegania krajowych, lokalnych  
i branżowych norm ekologicznych  

oraz otwartości we współpracy z organami  
administracji w tej sferze

prowadzenia szkoleń i akcji 
informacyjnych z zakresu ochrony 

środowiska,  
skierowanych do pracowników i dostawców

zapobiegania emisji zanieczyszczeń, 
w tym redukcji emisji  

gazów cieplarnianych

efektywnego korzystania  
z zasobów naturalnych,  

m in  poprzez ograniczanie zapotrzebowania 
na wodę, redukcję wolumenu odpadów 

i stosowanie materiałów z recyklingu

współpracy z interesariuszami  
na rzecz ochrony i poprawy stanu 

środowiska naturalnego,  
m in  w formie wymiany doświadczeń

● podejmowania działań na rzecz 
zachowania terenów cennych 

przyrodniczo  
oraz minimalizowania wpływu prowadzonej 

przez Grupę działalności na nie

Środowisko / Zarządzanie obszarem środowiska / Wprowadzenie

„Zasady Polityki Ochrony Środowiska” zobowiązują spółki z Grupy Budimex m in  do:

103-1
103-2
 103-3
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W 2018 roku Grupa Budimex rozpoczęła realizację „Strategii 
EkoLogicznej” – adresowanej m in  do pracowników, wykonawców, 
kooperantów i dostawców  Zapisano w niej 4 zasady postępowania oraz 
11 aspektów środowiskowych, dla których zdefiniowano podstawowe 
standardy  W 2019 roku wdrożono proces weryfikacji realizacji strategii 
poprzez audyty wewnętrzne Systemu Oceny Budów (SOB)  W 2020 roku 
zrealizowano 65 audytów SOB, które nie wykazały większych nieprawi-
dłowości  

Działania i mierzalne cele do osiągnięcia w odniesieniu do kwestii 
ochrony środowiska były ważnym elementem „Strategii CSR na lata  
2016–2020”  

Na obszar „Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodni-
cze” składały się trzy cele:

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat jest także jednym z filarów „Strategii CSR na lata 2021–2023” 

https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
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Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Dla Grupy Budimex istotną kategorią ryzyka biznesowego jest po-
tencjalny brak zgodności prowadzonych działań z prawem ochrony 
środowiska, decyzjami administracyjnymi lub oczekiwaniami społecz-
nymi w tej sferze  Jego materializacja może mieć bezpośrednie skutki 
zarówno dla ciągłości pracy operacyjnej, jak i wyniku finansowego  
Mogą to być m in :

 • sankcje finansowe,
 • wstrzymanie lub opóźnienie prac,
 • protesty mieszkańców i/lub organizacji ekologicznych,
 • utrata reputacji jako pożądanego wykonawcy prac budowlanych 

W dłuższej perspektywie czasowej szczególne znaczenie mają ryzyka 
wynikające z kryzysu klimatycznego  Grupa Budimex musi uwzględniać 
w modelu ryzyk kwestię odporności swojego modelu biznesowego na 

zmiany klimatyczne i związane z nimi obciążenia finansowe nakładane 
na emitentów gazów cieplarnianych  

Rozpoczęcie każdego projektu inwestycyjnego poprzedza ocena pod 
kątem ryzyk środowiskowych oraz ich minimalizowania  Służy do tego 
Kwestionariusz Wymagań i Aspektów Środowiskowych, wypełniany 
przez kierownika budowy i kontraktu  Następnie analizie podlega ekspo-
zycja na ryzyko, a efektem końcowym procesu jest opracowanie Planu 
Zadań Środowiskowych dla Budowy, który jest wdrażany do planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Suma ryzyk ze wszystkich budów jest obliczana za pośrednictwem 
narzędzia MARS  Dla aspektów o największym ryzyku co roku opracowy-
wane są działania łagodzące 

Środowisko / Zarządzanie obszarem środowiska / Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Grupa Budimex w procesie oceny ryzyka uwzględnia następujące aspekty środowiskowe:

Aspekt ryzyka Wpływ na środowisko

interakcja z otoczeniem budowy

 • uciążliwość sąsiedzka
 • wystąpienie skarg
 • szkoda wizerunkowa
 • wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
 • wystąpienie zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu

wykorzystanie powierzchni i gleby
 • zajmowanie powierzchni
 • zanieczyszczenie gruntu
 • zmiana sposobu użytkowania gruntu

korzystanie z wód
 • zmiana stanu ilościowego wód
 • zanieczyszczenie gruntu i wód
 • zmiana przepływu, zanieczyszczenie wody

emisja odpadów
 • zajmowanie powierzchni
 • zanieczyszczenie powierzchni, zagrożenia bakteriologiczne
 • zanieczyszczenie gruntu i wód

emisja zanieczyszczeń do powietrza
 • emisja zanieczyszczeń pyłowych
 • emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
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emisja hałasu i wibracji
 • emisja hałasu
 • emisja wibracji
 • zniszczenia fizyczne

zużycie surowców i materiałów
 • zużycie surowców
 • oszczędność zużycia surowców

operowanie substancjami niebezpiecznymi  • zanieczyszczenie gruntu i wód

wpływ na bioróżnorodność
 • straty w drzewostanie
 • uszkodzenia drzewostanu
 • straty w kapitale naturalnym (straty w populacji zwierząt)

dziedzictwo kulturowe  • straty w obiektach o wartości kulturowej

sytuacje awaryjne  • zanieczyszczenie gruntu/wody/powietrza
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Środowisko / Zarządzanie obszarem środowiska / Standardy ochrony środowiska

Standardy ochrony środowiska
„Standardy Ochrony Środowiska Budimex” regulują zasady właściwego 
zabezpieczania wód, gruntu, powietrza i różnorodności biologicznej 
w trakcie realizacji robót budowlanych oraz procesów pomocniczych  
Procedury środowiskowe na budowach są tworzone w ramach jednoli-
tych procedur wewnętrznych: „Zarządzanie środowiskowe na kontrak-
tach” oraz „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie” 

Standardy ochrony środowiska w Grupie Budimex wykraczają poza 
obowiązki prawne i dotyczą: 

 • poprowadzenia dróg technologicznych w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego 
powierzchni,

 • przywrócenia terenu prac do stanu sprzed budowy,
 • ograniczenia do minimum wycinki drzew, przenoszenia roślin w inne 

miejsca i realizowania nasadzeń kompensacyjnych,
 • zabezpieczania przed uszkodzeniem mechanicznym drzew znajdu-

jących się w strefie oddziaływania budowy,
 • przygotowania zaplecza budowy (magazyny, składy, bazy transpor-

towe): w pierwszej kolejności lokalizuje się je na terenach już zago-
spodarowanych i przekształconych, w miarę możliwości w oddaleniu 
od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych przyrodniczo,

 • ograniczenia do niezbędnego minimum zajmowania terenu na 
obszarach leśnych i podmokłych,

 • transportu materiałów niezbędnych do budowy, który odbywa się 
przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa drogowego,

 • wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających przed zanieczyszcze-
niem substancjami chemicznymi pochodzącymi z budowy na od-
cinkach, gdzie prace ziemne i budowlane są prowadzone w pobliżu 
zbiorników wodnych,

 • przywiązywania szczególnej wagi do zabezpieczania środowiska 
przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn 
budowlanych,

 • przenoszenia na nowe stanowiska fauny i flory żyjących w siedliskach 
kolidujących z budową,

 • monitorowania budowy przez przyrodników – m in  ornitologów, 
ichtiologów, herpetologów, entomologów, botaników, chiropte-
rologów w zależności od specyfiki budowy i występujących na niej 
gatunków chronionych, 

 • zatrzymywania robót budowlanych w przypadku pojawienia się 
w strefie inwestycji zwierząt,

 • realizacji harmonogramu i cyklu prowadzenia prac w sposób ściśle 
skorelowany z cyklem przyrodniczym,

 • prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem wyłącznie w ciągu dnia,

 • gospodarowania materiałami i odpadami w oparciu o zasadę 3R 
(reduce, reuse, recycle – ogranicz, użyj ponownie, oddaj do odzysku),

 • redukcji do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn 
i samochodów budowy na biegu jałowym,

 • ograniczenia prędkości jazdy w obrębie placu budowy i w okolicy,
 • przygotowania placów budowy na nieprzewidziane sytuacje awa-

ryjne i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt potrzebny na wypadek 
skażeń 
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Oznacza to przede wszystkim zobowiązanie, dotyczące także podwy-
konawców, do ograniczania niekorzystnego wpływu prowadzonych 
działań na mieszkańców sąsiednich terenów  Udogodnienia środowi-
skowe najczęściej odnoszą się do przebiegu dróg w otoczeniu domostw 
i przejść dla zwierząt zgodnie z ich szlakami migracyjnymi, zachowania 
stref ochronnych (ekotonów) w lasach  W celu ochrony przyrody tworzo-
ne są również systemy odwadniające  Innym działaniem jest stawiane 
przezroczystych ekranów dźwiękochłonnych 

Formalnie za przygotowanie projektu, w tym konsultacje społeczne 
i ustalenie poziomu oddziaływania na środowisko, odpowiada inwestor  
Spółki z Grupy Budimex, występując jako generalny wykonawca, nie 
mają bezpośredniego wpływu na te kwestie, za wyjątkiem sytuacji, gdzie 
będąc projektantem w ramach danego kontraktu uczestniczą w przy-
gotowaniu inwestycji pod względem środowiskowym i społecznym  
Kluczem do sukcesu jest staranne zorganizowanie placów budów i ich 
zaplecza, zwłaszcza takie poprowadzenie dróg technologicznych, aby 
były jak najmniej uciążliwe z punktu widzenia użytkowników dróg, w tym 
okolicznych mieszkańców  

Zaplecze budowy, magazyny, składy i bazy transportowe 
w pierwszej kolejności lokalizowane są na terenach już za-
gospodarowanych i przekształconych  O ile to możliwe, plac 
budowy organizowany jest w bezpiecznej odległości od tere-

nów zamieszkanych  W trakcie realizacji inwestycji materiały 
i surowce transportowane są przede wszystkim z wykorzystaniem 
już wyznaczonych pasów drogowych  Pnie oraz korzenie drzew 
są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi 
z użyciem ciężkiego sprzętu, siedliska zwierząt i roślin odgra-
dzane, a zbiorniki wodne zabezpieczane przed potencjalnym 
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi  

Po zakończeniu prac otoczenie jest przywracane do stanu możli-
wie najbliższemu temu sprzed budowy  W miejsce drzew, których 
wycięcia nie dało się uniknąć, sadzone są nowe, a wierzchnia, 
próchniczna warstwa ziemi, której usunięcie było konieczne, 
zostaje powtórnie wykorzystana  

Praktykowanym działaniem jest także przenoszenie roślin z terenów 
objętych budową w nowe miejsca, o tych samych wymaganiach 
i walorach (tzw  metaplantacja)  W przypadku konieczności zasypania 
niewielkiego zbiornika wodnego, żyjące w nim płazy, gady i ptaki są 
przenoszone w bezpieczne miejsce  W 2020 roku przeniesiono zostało 
łącznie 1470 osobników płazów następujących gatunków: żaba zielona, 
żaba moczarowa, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, traszka 
zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny oraz 7 osobników ga-
dów z gatunków: jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka i zaskroniec 
zwyczajny i dwa mrowiska 

Wprowadzenie

Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

Środowisko / Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność / Wprowadzenie

102-11
103-1
103-2
103-3
304-2 Jednym z kluczowych obszarów „Strategii CSR na lata 2016–2020” pośrednio powiązanym ze środowiskiem naturalnym jest 

„bycie sąsiadem, gościem i partnerem  
dla społeczności lokalnych”  
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Harmonogram prac budowlanych jest dostosowany 
do cyklu przyrodniczego, co oznacza np. 
wstrzymanie prac w okresie migracji zwierząt 
leśnych, płazów, ryb lub podczas okresu lęgowego 
ptaków. 
Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wymogami 
prawnymi, w tym dotyczącymi obszarów wchodzących w skład sieci 
Natura 2000  Odbywa się również kontrola przyrodnicza obszaru od-
działywania oraz siedlisk na danym obszarze, a po zakończeniu projektu 
obserwacja przyrodnicza  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji o potencjalnie znaczącym wpływie 
na otoczenie przyrodnicze, sporządzany jest raport oddziaływania na 
środowisko  W pracach nad tym dokumentem biorą udział eksperci 
z różnych dziedzin, m in  ornitolodzy, herpetolodzy, botanicy itp  W ra-
porcie wskazywane są potencjalne ryzyka oraz rekomendacje w zakresie 
łagodzenia skutków inwestycji  

Specjaliści wspierają wszystkie prowadzone przez Grupę działania 
prośrodowiskowe, na bieżąco monitorując realizację inwestycji, wydając 
wnioski, zalecenia i rekomendacje  Większość budów jest objęta nad-
zorem przyrodniczym zgodnie z decyzjami środowiskowymi i umowami 
z podmiotem zlecającym daną inwestycję  Dodatkowo zdarza się, 
prowadzenie go na wniosek kierownictwa kontraktu lub zapobiegaw-
czo, nawet gdy prawo tego nie wymaga  W ten sposób Grupa Budimex 
stosuje zasadę ostrożności  

Pracownikom i podwykonawcom dbanie o środowisko ułatwiają tablice 
umieszczane na placach budów, informujące o miejscach składowa-
nia odpadów budowlanych, mycia pomp po betonowaniu, obszarach 
wymagających zachowania szczególnej ostrożności ze względu na wy-
stępowanie gatunków chronionych lub strefy ochrony drzew  Obecność 
stosownych oznaczeń jest weryfikowana podczas audytów SOB  

Jedną z zasad obowiązujących na placach budów prowadzonych 
przez Grupę Budimex jest posiadanie tzw  apteczki środowi-
skowej, czyli zestawu do szybkiego ograniczenia i neutralizacji 
wycieków substancji niebezpiecznych dla środowiska, takich jak 
oleje, substancje ropopochodne  

Znajdują się w oznakowanych miejscach, a informacja o ich lokalizacji 
jest szeroko udostępniana pracownikom  Zgodnie z zasadą ostrożności 
wszystkie potencjalne skażenia traktowane są jako zagrażające środo-
wisku aż do chwili ustalenia ich rodzaju i źródła  Innym wymogiem jest 
zagospodarowanie wytworzonych odpadów, prowadzenie ich ewidencji 
i odbioru 
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Grupa Budimex w „Kodeksie Kontrahenta” zobowiązuje swoich 
podwykonawców do respektowania norm prawnych i decyzji środowi-
skowych  Wymogi zawarte są w osobnym załączniku do umów („Wy-
magania w zakresie ochrony środowiska”)  Każdy podwykonawca ma 
obowiązek reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe 
zgodnie z systemem i standardem postępowania Grupy 

Podwykonawcy uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym 
procedur obowiązujących w zakresie ochrony środowiska i z zasad 
postępowania w przypadku awarii  Ponadto ich sprzęt jest poddawany 
ocenie sprawności technicznej  Pracownicy nadzoru budów przechodzą 
specjalistyczne szkolenia z tematyki ochrony środowiska, a pozostali 
pracownicy biorą udział w cyklicznych szkoleniach z zarządzania BHP 
i ochrony środowiska na kontrakcie  

Za przestrzeganie przyjętych zasad ochrony środowiska odpowiada 
Zespół Ochrony Środowiska, który przeprowadza inspekcje i audyty na 
realizowanych kontraktach  W 2020 roku nie wydarzyły się incy-
denty lub awarie środowiskowe, które skutkowałyby wyrządze-
niem szkody w środowisku  We wspomnianym okresie na Grupę 
Budimex nie zostały nałożone kary lub inne sankcje w związku 
z naruszeniem regulacji środowiskowych  Wojewódzcy inspekto-
rowie ochrony środowiska przeprowadzili 5 kontroli, z których żadna nie 
zakończyła się wymierzeniem kary pieniężnej lub wszczęciem postępo-
wania 

W 2020 roku kwalifikacji wstępnej poddano 820 podwykonawców, 
a także wykonano 694 oceny podsumowujące współpracę  Nieprawi-
dłowości związane z ochroną środowiska stwierdzono jedynie w 4 przy-
padkach 

Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

Środowisko / Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność / Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

103-1
103-2
103-3 
307-1
308-1
308-2
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Działalność Grupy Budimex istotnie oddziałuje na klimat  Grupa jest tego świadoma i podejmuje wysiłki w celu minimalizacji negatywnego wpływu  
Ogromne znaczenie - w kontekście kryzysu klimatycznego - mają również dla spółki ryzyka i szanse związane z koniecznością przejścia Polski i całej 
Europy na gospodarkę niskoemisyjną 

W ramach „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021–2023” zdefiniowano działania, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ Grupy na klimat, 
przede wszystkim przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także pomogą w adaptacji modelu biznesowego do zmian klimatu  

Spółka zobowiązała się do:

103-1
103-2
103-3

Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

Racjonalne korzystanie z zasobów  
i ochrony środowiska

Środowisko / Racjonalne korzystanie z zasobów i ochrony środowiska / Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

opracowania w 2021 roku  
oraz wdrożenia w 2022 roku polityki 

związanej z łagodzeniem zmian  
klimatu i polityki przystosowania  

Grupy do zmian klimatu

ustalenia w 2021 roku celów  
w zakresie redukcji emisji CO2  

na lata 2021–2023

opracowania w 2021 roku analizy 
modelu biznesowego i strategii 

przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 
różnych scenariuszy związanych  

ze zmianami klimatu

zwiększenia udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych do poziomu 50% 

w roku 2023

zdefiniowania i opracowania  
w 2021 roku matrycy ryzyk  

i szans związanych ze zmianami  
klimatu

wdrażania i promocji technologii 
niskoemisyjnych (wykorzystanie 

technologii asfaltowych z zastosowaniem 
granulatu asfaltowego)

https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
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Zapotrzebowanie Grupy Budimex na paliwa i energię wynika przede 
wszystkim z:
 • produkcji masy bitumicznej,
 • pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców 

i odpadów, 
 • wykorzystania pojazdów służbowych 

Bieżąca energochłonność prac, a więc i emisyjność jest ściśle powiązana 
z etapem realizacji danej inwestycji i wynika m in  z poziomu zapotrze-
bowania na transport, pracę maszyn, produkcję masy bitumicznej  Sto-
sunkowo długi, ponieważ trwający ponad rok, cykl realizacji kontraktów 
sprawia, że porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energo-
chłonności w ujęciu rocznym bywa mało miarodajne  Pozytywne lub 
negatywne zmiany wyników mogą bowiem wynikać z aktualnego stanu 
realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym  Te 
jednak zachodzą, ponieważ Grupa Budimex podejmuje działania ope-
racyjne mające na celu trwałe obniżanie energochłonności i emisyjności 
(np  poprzez sukcesywną wymianę sprzętu) oraz edukacyjne skierowane 
do pracowników, które przekładają się na mniejsze zużycie energii 
elektrycznej i paliw   

Od 2019 roku w skład floty samochodowej Grupy Budimex wcho-
dzą również pojazdy elektryczne  

Szczegółowe dane dotyczące zużycia paliw i emisji CO2 zostały 
umieszczone TUTAJ  Metodologia ich monitorowania i obliczania jest 
następująca: koszty paliw i energii są monitorowane w wewnętrznych 
rejestrach spółek, na podstawie ich średnich cen kalkuluje się poziom ich 
zużycia  Przeliczenie zużycia paliw na energię wyrażoną w GJ wykonano 
przy wykorzystaniu wartości opałowych publikowanych w dokumencie 
KOBIZE 2019 (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) 
– wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) – do raportowania 
w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2020 rok 

Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standarda-
mi: „The Greenhouse Gas Protocol  A Corporate Accounting and 
Reporting Standard Revised Edition” oraz „GHG Protocol Scope 2 
Guidance”  Gazy cieplarniane zidentyfikowane i uwzględnione w obli-
czeniach to CO2, CH4 oraz N2O, które zostały wyrażone jako ekwiwalent 
CO2  Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2  Źródłami wskaźni-
ków emisji w zdecydowanej większości były publikacje wydawane przez 
KOBIZE, Urząd Regulacji Energetyki oraz wskaźniki publikowane przez 
sprzedawców energii elektrycznej  Jako kryterium konsolidacji wielkości 
emisji dla Grupy przyjęto kryterium kontroli finansowej, co oznacza, że 
100% emisji spółek przypisano Grupie  Wielkość emisji z wytwarzania 
zużywanej energii elektrycznej obliczono według metody location-ba-
sed, gdzie wykorzystano średni wskaźnik emisji dla Polski  Natomiast dla 
Grupy Budimex liczono go zgodnie z metodą market-based, gdzie dla 
energii elektrycznej – dla której znany był sprzedawca – zastosowano 
dostarczone przez niego wskaźniki emisji, dla energii z OZE potwierdzo-
nej Gwarancjami Pochodzenia przyjęto wskaźnik 0 kgCO2e/kWh 

Łączne  
zużycie energii j.m.

Grupa Budimex Budimex S.A.
2018 2019 2020 2018 2019 2020

łącznie
GJ 1 084 275,07 954 131,48 984 187,85 1 040 642,61 891 436,57 830 839,50

Toe (tony oleju 
ekwiwalentnego)

25 897,47 22 891,41 23 506,92 24 855,32 21 291,60 19 844,26

Emisja 
CO2

j.m.
Mostostal Kraków S.A.

Budimex 
Nieruchomości  

Sp. z o.o.
FBSerwis S.A.* Budimex S.A.**

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020
emisja 
bezpo-
średnia 
(scope 1)

tony 1 481,60 1 348,45 1 235,98 599,38 1 108,83 b d 6 754,82 8 145,70 76 474,80 64 041,40 79 645,38

emisja 
pośrednia 
(scope 2)

tony 1 570,91 1 322,76 2 010,43 775,80 1 226,18 b d 2 995,10 3 186,59 19 330,69 14 958,57 15 659,49

łącznie: tony 3 052,51 2 671,21 3 246,41 1 375,18 2 335,01 b d 9 749,92 11 332,30 95 805,49 78 999,97 95 304,87

* Dane za 2019 r  dotyczące Grupy FBSerwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r  i nie podlegały weryfikacji niezależnego audytora 

** Emisje za 2020 r  liczone metodą market-based, tzn  dla znanych dostawców energii elektrycznej przyjęto specyficzne dla nich wskaźniki emisji  
Dla pozostałych jednostek i lat w Grupie Budimex przyjęto średnie wskaźniki dla Polski 

https://www.kobize.pl/
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Surowcami i materiałami najczęściej wykorzystywanymi podczas prac 
prowadzonych przez Grupę Budimex są: asfalt drogowy zwykły i mody-
fikowany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wapienna, 
kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), budowlane (piasek, żwir), 
drogowe (piasek, grys i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy  
Z tych materiałów powtórnemu przetworzeniu potencjalnie ulegają: 

żużel, urobek skalny, cement, kruszywo łamane do masy bitumicznej, 
mieszanki z kruszyw łamanych, beton, stal, drewno  Efektywne (środo-
wiskowo i ekonomicznie) zarządzanie zapotrzebowaniem na materiały 
i surowce oraz ich recyklingiem umożliwia system monitoringu VE (value 
engineering) 

103-1
103-2
 103-3

Materiały i surowce

Środowisko / Racjonalne korzystanie z zasobów i ochrony środowiska / Materiały i surowce

Grupa, aby zoptymalizować transport materiałów i tym samym zmini-
malizować ślad węglowy całej inwestycji, prowadzi własne wytwórnie 
mas bitumicznych, które w razie potrzeby w ciągu 5–6 tygodni mogą 
być przeniesione do innej lokalizacji 

Szczegółowa informacja na temat zużycia surowców i materiałów 
znajduje się TUTAJ 
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103-1
103-2
103-3

Gospodarka odpadami

Środowisko / Racjonalne korzystanie z zasobów i ochrony środowiska / Gospodarka odpadami

Odpady powstające podczas budowy pochodzą głównie z prac rozbiór-
kowych i remontów, a ich łączna ilość jest uzależniona od liczby kontrak-
tów oraz stopnia ich zaawansowania  Gospodarowanie odpadami na 
budowach reguluje „Plan Gospodarowania Odpadami” zawarty 
w Planie BIOZ  

Jeśli w toku prac mają powstawać odpady niebezpieczne, to wykonaw-
ca jest zobowiązany do uwzględnienia tej kwestii w „Instrukcji Bez-
piecznego Wykonania Robót”, a także do reagowania na sytuacje 
awaryjne oraz incydenty środowiskowe  Prawidłowe zarządzanie odpa-
dami na budowach, w tym monitorowanie ewentualnych pozostałości 
substancji niebezpiecznych, odbywa się na bieżąco, a zajmują się tym 
laboratoria zlokalizowane na terenie inwestycji 

Na każdym etapie budowy wytwarzane są innego rodzaju odpady  
Gruz ceglany i betonowy powstaje na wstępnym etapie rozbiórki 
obiektów w miejscu, w którym zbudowana zostanie nowa inwestycja, 

a stary asfalt, tłuczeń torowy – po usunięciu drogi i torów  Najczęściej 
wytwarzanymi odpadami są: ziemia i gruz, kamienie oraz odpady z re-
montów i demontażu obiektów budowlanych, infrastruktury drogowej  
Wiele z nich można ponownie wykorzystać na kolejnych etapach prac  
Usunięta ziemia jest pełnowartościowym surowcem do zastosowana 
w pracach wykończeniowych  Krzewy i konary z wycinki, której często 
nie da się uniknąć, po zmieleniu na drobne części (tzw  zrębkowanium) 
mogą służyć jako paliwo biomasowe lub materiał ogrodniczy 

Odpady wytwarzane na budowach coraz częściej są wykorzystywane 
gospodarczo (np  kruszony beton z rozbiórki, który może pełnić funkcję 
kruszywa, usuwana masa bitumiczna – destrukt asfaltowy)  Przy pra-
cach budowlanych i rozbiórkowych można wysegregować m in : metal, 
drewno, szkło, gruz, glebę i ziemię czy tłuczeń 

Szczegółowa informacja na temat wytworzonych odpadów znajduje się 
TUTAJ 4 
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Troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników jest 
naczelną zasadą działalności Budimeksu  W przedsięwzięcia 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach angażowani 
są zarówno jego współpracownicy, wykonawcy, konsorcjanci, 
dostawcy, jak i osoby indywidualne uczestniczące w realizacji 
inwestycji 

Rok 2019 był ostatnim, w którym w spółce obowiązywała norma 
PN-N-18001, koncentrująca się głównie na zarządzaniu bezpieczeń-
stwem w danej organizacji  W ubiegłym roku Budimex uzyskał certyfikat 
europejskiej normy ISO 45001, która zakłada zaangażowanie wszyst-
kich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji budow-
lanych  Jest to model zaangażowania wdrożony i rozwijany w organi-
zacji od lat  Mostostal Kraków S A  posiada system BHP certyfikowany 
zgodnie z normą ISO 45001  FBSerwis S A  i Budimex Nieruchomości 
Sp  z o o  nie mają certyfikowanych systemów zarządzania BHP  W Gru-
pie Budimex, poza systemami zarządzania, obowiązują „Minimalne 
Standardy BHP Ferrovial”  Ich głównym przesłaniem jest organizacja 
procesu budowlanego, uwzględniająca zasadę, że każdy – zarówno 
pracownik spółek Grupy jak i  ich partner biznesowy - po zakończo-
nej pracy powinien wrócić do swojej rodziny i bliskich  Podkreślają to 
mówiąc: „nic nie powinno nas powstrzymać od respektowania zasad 
bezpieczeństwa, na które zawsze musimy znaleźć czas” 

Grupa Budimex posiada także „Politykę BHP”, która zakłada:
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w efek-

tywny sposób zapobiegającym wypadkom, zdarzeniom potencjalnie 
wypadkowym i chorobom zawodowym pracowników spółek oraz 
podwykonawców,

 • zapewnienie właściwego kontekstu organizacji do zakresu prowa-
dzonej działalności, w tym wszystkich zainteresowanych stron oraz 
związanych z nimi ryzyk i szans,

 • zapewnienie nadzorowania oraz redukcji ryzyka BHP zgodnie z zasa-
dą hierarchii nadzoru,

 • monitorowanie i ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów 
prawnych i innych z dziedziny BHP,

 • zapewnienie właściwego szkolenia pracownikom spółek z Grupy 

103-1
103-2
103-3
403-1
403-2
403-3
403-4

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Wprowadzenie

Społeczeństwo i pracownicy

Społeczeństwo i pracownicy / Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) / Wprowadzenie

w celu stałego zwiększania ich zaangażowania na rzecz poprawy 
warunków pracy oraz budowania przywództwa w organizacji,

 • stworzenie wszystkim pracownikom i ich przedstawicielom warun-
ków do konsultacji, a także współudziału w tworzeniu wspólnego 
bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz doskonalenia 
procesów BHP,

 • nieustanne doskonalenie systemu zarządzania BHP poprzez wymia-
nę najlepszych dostępnych praktyk 

W spółkach Grupy działają Komisje BHP z udziałem przedstawicieli pra-
cowników i pracodawcy, które reprezentują wszystkich zatrudnionych  
Ich zadaniem jest przeprowadzanie cotygodniowych kontroli BHP na 
wszystkich kontraktach  Informacje z inspekcji i zalecenia są gromadzone 
w jednym miejscu, dzięki czemu można je łatwiej monitorować  

Na przełomie lat 2019 i 2020 poza Komisją BHP, z inicjatywy Dyrekto-
rów Oddziałów, został powołany w Budimeksie S A  Komitet Wykonaw-
czy BHP  Spotkania odbywają się co 2 miesiące i mają na celu dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy Dywizjami oraz planowanie 
działań na poziomie operacyjnym i strategicznym w zakresie BHP 

W monitorowanie stanu bezpieczeństwa zaangażowani są pracownicy 
z różnych poziomów organizacji  Służby BHP przeprowadzają kontro-
le BHP na kontraktach i w centrali  Zespół audytorów wewnętrznych 
monitoruje poprawność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa za 
pomocą audytów systemowych  Zgodność organizacji prac na projek-
tach weryfikują audyty SOB  Od 2019 roku grupa kadry zarządzającej 
Budimeksu S A  przeprowadza Wizyty Wyższego Kierownictwa, które 
mają na celu budowanie kultury bezpieczeństwa na wszystkich pozio-
mach organizacji 

Szczegółowe informacje na temat liczby pracowników objętych system 
zarządzania BHP znajdują się TUTAJ 
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Szkolenia odbywają się częściej niż nakazują przepisy prawa  Ich 
program jest konsultowany i współtworzony z pracownikami, a także 
przez nich oceniany  W 2020 roku działania związane z edukowaniem, 
szkoleniami oraz budowaniem świadomości BHP były prowadzone 
niemal bez przeszkód, mimo wprowadzonego rozporządzenia na okres 
epidemii COVID-19, dopuszczającego wstrzymanie szkoleń okresowych 
BHP  W Grupie Budimex wdrożono „Instrukcję Tymczasową Szkoleń 
BHP”, formułę szkoleń przemodelowano i były realizowane w trybie 
on-line dla pracowników mających dostęp do komputera, zaś pracow-
nicy fizyczni otrzymywali materiały do samokształcenia  W ramach 
instruktaży okresowych prowadzonych przez ich bezpośrednich prze-
łożonych w dalszym ciągu mogli aktualizować swoją wiedzę na temat 
najważniejszych zagrożeń i zasad BHP związanych z zadaniami, które 
wykonują  Przeprowadzono również liczne kampanie – zarówno w in-
tranecie (artykuły), jak i z użyciem standardowych narzędzi komunikacji 
(plakatów i ulotek rozmieszczonych w biurach i na budowach) na temat 
standardów BHP, które obowiązują w Budimeksie 

W październiku spółka, wspólnie z 12 sygnatariuszami „Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, zorganizowała coroczny „Tydzień 
Bezpieczeństwa”  Pracownicy mogli wziąć udział w webinarach i skorzy-
stać z toolboxów - pakietów materiałów poświęconych sposobom orga-
nizacji oraz planowania prac pod kątem ryzyk związanych z najwięk-
szymi zagrożeniami BHP na kontraktach  Na zdecydowanej większości 
budów odbyły całodniowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, przeciwpożarowe, dotyczące stref niebezpiecznych pracy 
maszyn, a także szereg innych aktywność, do udziału w których zostali 
zaproszeni pracownicy Grupy Budimex, podwykonawcy i inwestorzy oraz 
Państwowa Inspekcja Pracy  Pierwszy raz również miały miejsce pokazy 
edukacyjne dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem  W „Tygodniu 
Bezpieczeństwa” uczestniczyło w sumie 2210 pracowników Budimeksu 
i 3290 pracowników partnerów biznesowych 

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa pracy znalazły swoje miejsce także 
w cyklicznych programach edukacyjno - rozwojowych realizowanych 
w spółce  W „Akademii Młodego Inżyniera” odbyły się szkolenia on-line 
dedykowane młodym inżynierom budownictwa, prezentujące najważ-
niejsze aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kontraktu 
budowlanego, współpracy z podwykonawcami oraz praktycznego za-
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stosowania tej wiedzy na przykładzie prac na wysokości (które występują 
na wielu zadaniach realizowanych przez Grupę Budimex) 

Pod koniec roku w zakresie programu „Akademia Kierownika Kon-
traktu: - programu rozwojowego przygotowującego  pracowników do 
roli kierowników kontraktu, zorganizowano dedykowane webinary na 
temat budowania kultury bezpieczeństwa i przywództwa w obszarze 
bezpieczeństwa oraz nowych obowiązków związanych z wdrażaniem 
strategii bezpieczeństwa na poziomie zespołu, którym w przyszłości 
będą zarządzać 

W 2020 roku zrealizowano kampanię świadomościową „Stand Down” 
dla pracowników budów i podwykonawców, której celem było wzmac-
nianie uważności na wszystkie incydenty o potencjale śmiertelnym 
i reagowania na wszelkie zauważone nieprawidłowości czy niebezpiecz-
ne zachowania na projektach 

Budimex w ramach zaangażowania na rzecz „Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie” opracował szereg nowych standar-
dów (m in  „Standard prac w obszarze kolejowym”) i wytycznych BHP, 
dzięki którym miał swój znaczący wkład w podniesienie bezpieczeństwa 
w branży 

W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywany zgodnie z polską 
klasyfikacją ustawową oraz z procedurami i klasyfikacją przyjętą przez 
inwestora strategicznego – Grupę Ferrovial  Wewnętrzne samore-
gulacje Grupy są bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa dotyczące 
wypadkowości  Spółka prowadzi pogłębione analizy wypadków i staty-
styk powypadkowych (istnieją np  różnice w procesie oceny wypadków 
oraz definicji wypadków ciężkich), co pozwala precyzyjnie określić, jakie 
konkretnie działania są źródłem zagrożeń oraz jakiego typu zachowań 
należy unikać, a do których nakłaniać 

Ekspozycja pracowników na zagrożenia zależy od charakteru wyko-
nywanych prac  W przypadku kontraktów budowlanych zagrożenia są 
związane np  z ryzykiem upadku z wysokości lub urazem w kontakcie 
z maszynami budowlanymi  W odniesieniu do spółki Mostostal Kraków 
S A  wynikają z wykorzystania pił taśmowych i maszyn z elementami 
ruchomymi potrzebnymi do obróbki konstrukcji stalowych i maszyn 
z elementami ruchomymi, transportowaniem konstrukcji przy pomocy 
suwnicy oraz ich załadunkiem i rozładunkiem  

Grupa Budimex – poza obligatoryjnymi działaniami w ramach systemu szkoleń, które dzielą się na obowiązkowe i systemowe oraz 
procedur BHP – prowadzi również szereg dodatkowych aktywności  
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Z kolei pracownicy FBSerwis S A  odpowiedzialni za utrzymanie dróg 
i autostrad narażeni są m in  na potrącenia przez pojazdy uczestniczące 
w ruchu drogowym  Gospodarka odpadami niesie ze sobą zagrożenia 
związane z czynnikami biologicznymi (np  ukłucia, rozcięcia zakażony-
mi elementami odpadów), a także ryzyka potrącenia przez maszyny 
i pojazdy na terenie oraz poza terenem zakładu utylizacji 

Wszystkie wypadki, bez względu na ich skutek, są traktowane w Grupie 
Budimex z pełną powagą  Każde poważne zdarzenie jest komuniko-
wane w  całej organizacji za pomocą alertów  Co roku spółka prowadzi 
badania wszystkich incydentów, które miały miejsce w organizacji  
W 2020 roku co dwa tygodnie odbywały się spotkania EIR (Executive 
Incident Review), w których uczestniczyła kadra zarządzająca oraz pra-
cownicy nadzoru odpowiedzialni za planowanie i organizację pracy na 
kontraktach  Celem przedsięwzięcia było dzielenie się doświadczeniami, 
promowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych  W trakcie spo-
tkań prezentowano analizy wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadko-
wych o potencjale śmiertelnym   

W 2020 roku odnotowane zostały dwa wypadki śmiertelne wśród 
pracowników podwykonawców Grupy Budimex  W styczniu ubiegłego 
roku doszło do zdarzenia podczas prac na linii kolejowej, w wyniku 
którego poszkodowany poniósł śmierć na miejscu  W celu uniknięcia 
takich sytuacji w przyszłości, przygotowano plan działań korygujących 
i zapobiegawczych, który wprowadził m in : 
 • obowiązek posiadania radiotelefonu do łączności z dyżurnym ruchu 

przez każdą brygadę wykonującą prace w pobliżu torów,
 • zmiany w procedurze zamykania torów na czas robot,

 • bezwzględny zakaz organizowania w odległości mniejszej niż 2 me-
try od zewnętrznej szyny toru składowisk materiałów, magazynów, 
zapleczy, miejsc postoju samochodów i maszyn,

 • opracowanie i wdrożenie „Standardu Kolejowego” w Grupie 
Budimex 

Drugi wypadek – upadek pracownika z wysokości ok  1,80 m na funda-
ment betonowy – miał miejsce we wrześniu 2020 roku  

W wyniku tego zdarzenia wdrożono działania korygujące i prewencyj-
ne, obejmujące szkolenia dla osób z bezpośredniego nadzoru z Grupy 
Budimex i podwykonawców poświęcone montażowi szalunków oraz 
organizacji prac na wysokości  Wprowadzone zostały również działania 
monitorujące i egzekwujące, do których należał montaż lub wykorzy-
stanie istniejącego monitoringu na wybranych obiektach, w miejscach 
uzasadnionych, umożliwiający kontrolę stosowania zasad bezpie-
czeństwa  Przypomniano też bezwzględne zobowiązanie wszystkich 
pracowników Grupy Budimex oraz podwykonawców do odpowiedniego 
stosowania środków ochrony indywidualnej (m in  hełmów z paskiem 
podbródkowym właściwie zapiętym pod brodą) 

Szczegółowe informacje na temat liczby zanotowanych wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych znajdują się TUTAJ 
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Spółki Grupy Budimex posiadają wspólną procedurę, która określa 
zasady zarządzania zasobami ludzkimi, regulując następujące obszary: 
rekrutacja, zasady zatrudniania, wynagradzania i świadczeń pracow-
niczych, relokacja pracowników, ocena okresowa, standardy rozwoju 
i szkoleń, kwestie etyczne, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji  
Pozwala to ograniczać ryzyko, na jakie narażona jest Grupa Budimex, 
wynikające z braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników  
Ryzyko rozumiane zarówno jako ograniczone możliwości zrekrutowania 
właściwie wykwalifikowanych osób, jak i odejść pracowników i związaną 
z tym utratą kompetencji przez Grupę 

Grupa Budimex dąży do pozyskania pracowników o największym poten-
cjale oraz zachęca ich do długoterminowego związania się z organi-
zacją i rozwoju w jej ramach  Takie podejście pozwala na budowanie 
kompetencji i ochronę spółki przed ich utratą  Dlatego preferowana jest 
rekrutacja wewnętrzna, dająca szansę na długoterminowy rozwój ka-
riery w spółce  Proces poszukiwania kandydatów realizowany jest także 
zewnętrznie  Aby powiększyć pulę kandydatów, firma prowadzi program 
„Znam Polecam”, w ramach którego pracownicy mogą rekomendować 
do pracy swoich znajomych a po ich zatrudnieniu w firmie otrzymują 
nagrodę pieniężną  Jej wysokość zależy od rodzaju stanowiska, które 
obejmie polecony kandydat  Ponadto Budimex jest organizatorem 
pierwszego w branży budowlanej programu poleceń zewnętrznych pn  
„Polecam Budimex”, dzięki któremu możliwość zarekomendowania 
pracowników zyskały także osoby spoza firmy 

Proces wdrożenia nowych pracowników jest realizowany centralnie oraz 
lokalnie – poprzez przełożonych  W pierwszym dniu pracy pracow-
nicy otrzymują przewodnik po organizacji, w którym mogą znaleźć 
najważniejsze informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane przez 
nowo zatrudnionych pytania oraz inne cenne wskazówki, ułatwiające 
start kariery w Grupie  W ramach działań centralnych firma organizuje 
szkolenie „Witaj w Grupie” prezentujące m in : firmę, sposób działania, 
wartości  W 2020 roku wszystkie jego moduły zostały dostosowane do 
formy on-line i rozplanowane na kilka dni  Z myślą o świeżo upieczo-
nych członkach organizacji uruchomiono także wewnętrznego chat 
bota, który pełnił funkcję wirtualnego asystenta, odpowiadając na ich 
pytania związane z  kwestiami pracowniczymi i kadrowo-płacowymi  

Pracownicy podlegają okresowej ocenie pod względem statusu 
realizacji zadań indywidualnych oraz stylu pracy, na który składają się 
kompetencje tworzące „Model Kompetencji”  Uzyskane wyniki służą 
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określeniu efektywności ich pracy, potrzeb rozwojowych oraz identyfi-
kacji osób o wysokim potencjale, mogących w przyszłości awansować  
Grupa Budimex definiuje całościowe potrzeby rozwojowe i szkoleniowe 
w oparciu o swoją strategię, wyniki oceny okresowej pracowników, wyniki 
„Przeglądu Kadry Menedżerskiej” oraz zgłoszenia przekazane przez 
jednostki biznesowe  

Grupa Budimex zachęca najzdolniejszych absolwentów do pracy w jej 
strukturach, oferuje im zarówno atrakcyjne benefity, jak również umoż-
liwia rozwój osobisty  Eksperci zatrudnieni w spółce w ramach programu 
„Akademia Budimex” spotykają się ze studentami uczelni technicznych, 
dzieląc się swoją ekspertyzą  W 2020 roku pomimo wyjątkowej sytuacji 
spowodowanej pandemią, nie zaprzestano działań edukacyjnych  Spo-
tkania realizowane były w formule on-line poprzez specjalne webinary, 
wywiady i spotkania z pracownikami, konkursy, szkolenia techniczne, 
a także dotyczące tzw  „kompetencji miękkich”  W Budimeksie co roku 
odbywa płatne praktyki blisko 300 studentów różnych specjalizacji, 
którzy – oprócz zdobycia cennego doświadczenia – mają również 
zapewnioną opiekę medyczną oraz udział w dodatkowych szkoleniach  
Firma oferuje także możliwość zdobycia rocznego stypendium  Jest ono 
dedykowane dla studentów zainteresowanych rozwojem w budownic-
twie kolejowym 

Atmosfera w pracy znacząco wpływa na codzienne doświadczenia 
pracowników oraz ich motywację do działania  Dlatego w Grupie 
Budimex prowadzone są cykliczne badania zaangażowania, realizowa-
ne w formie anonimowych ankiet  Ich wyniki umożliwiają poznanie opinii 
pracowników, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz 
wdrażanie usprawnień w organizacji  
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Pracownicy Budimeksu mają również możliwość skorzystania z dofinan-
sowania udziału w wydarzeniach sportowych, w których reprezentują 
firmę, np  „Poland Business Run” czy „Bieg Mikołajkowy”  Spółka wspie-
ra i promuje uprawiane przez nich hobby poprzez cykl rozmów i artyku-
łów pn  „Jedna firma, wiele pasji” publikowanych w intranecie  Na jego 
łamach pracownicy dzielą się swoimi zainteresowaniami, wzajemnie się 
inspirując i motywując do prowadzenia aktywnego stylu życia  

Budimex oferuje pracownikom m in  następujące benefity:

 • dopłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – spółki 
z Grupy Budimex zdecydowały się na dodatkowe, dobrowolne do-
płaty do składek miesięcznych, dzięki którym pracownicy będą mogli 
otrzymać wyższe emerytury,

 • bogaty pakiet świadczeń medycznych bez względu na zajmowane 
przez pracownika stanowisko,

 • szeroki wybór usług w programie „MyBenefit”, dzięki czemu każdy 
pracownik może sam zdecydować na co przeznaczy przypadające 
na niego środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 • dofinansowanie aktywności sportowych w ramach inicjaty-
wy „Aktywni BX” (sekcje sportowe) oraz możliwość korzystania 
z obiektów sportowych dzięki karcie „MultiSport”,

 • ubezpieczenie na życie oraz opcję rozszerzenia go o dodatkowe 
kategorie ryzyka (poza ryzykami, których ubezpieczanie opłacane 
jest przez pracodawcę),

 • dodatkowy, płatny dzień wolny w dniu urodzin lub imienin,
 • atrakcyjnie oprocentowane pożyczki i zapomogi dla osób w trudnej 

sytuacji życiowej,
 • dodatki mieszkaniowe dla pracowników umysłowych,
 • upominki dla mam z okazji narodzin dziecka,
 • dofinansowanie pozyskiwania uprawnień zawodowych  
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Pracownicy fizyczni są z zasady zatrudniani na umowę o pracę  
Ponadto, jeśli pracują z dala od miejsca zamieszkania, mogą 
liczyć na darmowe zakwaterowanie  Wszyscy pracownicy fizyczni, 
niezależnie od tego, czy pracują w delegacji, czy w miejscu za-
mieszkania, codziennie mają zapewniony bezpłatny obiad  

Budimex S A  jest pierwszą spółką w Grupie Ferrovial i jedną z pierw-
szych firm w Polsce, która wdraża „Human Resources Information 
System” (HRIS) stworzony przez Oracle  W 2020 roku objęto tym 
rozwiązaniem główne procesy „miękkiego” HR, takie jak ocena 
okresowa, stawianie celów, szkolenia i rozwój  W dalszej kolejności 
włączone zostaną również procesy związane z rekrutacją, rozwojem, 
planowaniem sukcesji, a także wsparciem dla obszaru wynagrodzeń 
i benefitów  W ten sposób Budimex zapewnia pracownikom i przeło-
żonym elastyczną samoobsługę, zgodną z najnowszymi światowymi 
praktykami  HRIS obejmuje blisko 6 tysięcy pracowników w 5 spółkach 
Grupy Budimex  Prace nad wdrożeniem systemu trwają od początku 
2019 roku  To największy taki projekt realizowany w branży budowlanej 
i jedno z największych wdrożeń rozwiązań chmurowych w Polsce  HRIS 
będzie wspierał realizację działań HR poprzez dostęp pracowników do 
systemu za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu 

Budimex dba o zdrowie, rozwój i komfort pracowników, zapewniając im przyjazne miejsce pracy oraz bogaty pakiet świadczeń poza-
płacowych  W ramach programu „Budimex i Ty” podejmowane są działania, których celem jest budowanie angażującego środowiska 
pracy  
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Mówiąc o działaniach szkoleniowych, trzeba zaznaczyć, że część trenerów 
stanowią sami pracownicy firmy (trenerzy wewnętrzni)  Są to osoby, 
które na co dzień zajmują się problematyką, na temat której prowadzą 
szkolenia  Dzięki temu oferta edukacyjna jest efektywnie dopasowana do 
specyfiki działalności firmy i wprost odpowiada na potrzeby rozwojowe 
pracowników  Dodatkowo buduje i promuje kulturę dzielenia się wiedzą 
w Budimeksie 

Do najważniejszych programów rozwojowych należą:
 • ●„Akademia Młodego Inżyniera”, który jest skierowany do nowo 

zatrudnionych na stanowiskach inżynier stażysta i inżynier budo-
wy  Jego celem jest ich sprawne wdrożenie do pracy w organizacji  
Program standaryzuje również kluczowe kompetencje wymagane od 
inżynierów oraz pozwala im efektywniej działać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Budimeksie  Realizowany jest w trzech blokach 
tematycznych: efektywność osobista, efektywność zawodowa i bez-
pieczeństwo na budowie 

 • „Akademia Inżyniera” to cykl szkoleń prowadzony przez wewnętrz-
nych ekspertów w danej dziedzinie, wdrożony w organizacji z myślą 
o kadrze pracującej na kontraktach  Ich uczestnicy mogą poszerzać 
oraz aktualizować swoją wiedzę techniczną, a także wymieniać 
się dobrymi praktykami z pozostałymi osobami, biorącymi w nich 
udział  Część tematów realizowana jest w klasycznej formie  (w sali 
szkoleniowej), jednak są też takie, które w znacznej mierze odbywają 
się na placu budowy  W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 
działania edukacyjne w ramach „Akademii Inżyniera” prowadzone 
były w formie zdalnej 

 • „Akademia Kierownika Kontraktu” wspiera nowo mianowanych 
kierowników kontraktu i osoby przygotowywane do awansu na to 
stanowisko w zdobywaniu kompetencji merytorycznych, a także 
umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem kontraktu  
Umożliwia im utrwalenie oraz poszerzenie posiadanej już wiedzy  
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Rozwój i szkolenia

Społeczeństwo i pracownicy / Atmosfera pracy i ukierunkowanie na rozwój / Rozwój i szkolenia

Program podzielony jest na trzy etapy: warsztaty wewnętrzne, 
pogłębiające wiedzę merytoryczną, warsztaty zewnętrzne, skupiające 
się na rozwijaniu kompetencji „miękkich” oraz indywidualne wsparcie 
uczestników w zależności od ich potrzeb 

Istotną część podejmowanych działań szkoleniowych stanowią specjal-
ne programy dla dedykowanych grup pracowników  Jednym z takich 
działań jest „Murowany Sukces” wspierający rozwój zawodowy kobiet 
i zwiększenie ich liczby na stanowiskach menedżerskich w obszarze 
budownictw, a także wsparcie w poszerzaniu kompetencji przywódczych 
oraz „miękkich”  Kobiety, które zakwalifikują się do programu, uczestniczą 
w rocznym cyklu warsztatów i spotkań  Pomiędzy wszystkimi spotkaniami 
zaplanowane są odpowiednio długie przerwy tak, aby każda z uczestni-
czek projektu mogła wdrożyć w swojej codziennej pracy wiedzę zdobytą 
w trakcie szkolenia 

Niezmiernie ważne są programy ukierunkowane na rozwój umie-
jętności liderskich:

 • „Super Lider” to program, którego celem jest rozwój kompetencji 
przywódczych wśród menedżerów wyższego szczebla poprzez rozwój 
umiejętności komunikowania strategii, rozwijania podległych zespo-
łów oraz angażowania pracowników do osiągania wspólnych celów  
Składa się z trzech modułów, z których każdy prezentuje inny rodzaj 
stylu przywódczego  Uczestnicy „Super Lidera” przed rozpoczęciem 
zajęć grupowych przechodzą diagnozę stosowanych stylów przywód-
czych, aby na jej podstawie uzyskać informację zwrotną i wskazówki 
rozwojowe  W kolejnych krokach  uczestnicy doskonalą swoje umiejęt-
ności w trakcie warsztatów, przeplatanych sesjami coachingowymi 
i realizacją zadań wdrożeniowych  Każdy z nich otrzymuje też komplet 
materiałów do pracy nad rozwojem danego stylu przywódczego

 • ●„Schody Menedżerskie”, czyli ścieżka rozwoju umiejętności 
menedżerskich od początkującego menedżera do najwyższej kadry 

Zasady realizacji szkoleń są regulowane wewnętrznie  Indywidualne potrzeby szkoleniowo - rozwojowe pracowników określane są w trakcie dyskusji 
pracownika z przełożonym realizowanej w czasie planowania rozwoju stanowiącego element procesu oceny i stawiania celów, a także w trakcie 
dodatkowych programów  Na ich podstawie Dział Rozwoju i Szkoleń planuje działania szkoleniowe 

Działania rozwojowe są realizowane według modelu 70:20:10 – 70% to rozwój 
poprzez realizację zadań w praktyce, 20% przy wsparciu innych (np. przełożonego, 
coachingu, mentoringu itp.), a 10% poprzez szkolenia.
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kierowniczej, uwzględniająca poziom zajmowanego stanowiska, 
dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do efek-
tywnego zarządzania na poszczególnych stopniach kariery  Program 
składa się z czterech etapów, które stopniowo poszerzają posiadaną 
już przez uczestnika wiedzę  

 • „Narzędziownik Menedżera” to cykl obligatoryjnych szkoleń 
adresowanych do zatrudnionych w obszarze produkcji  Ich uczestnicy 
rozwijają umiejętności oceny zadań i udzielania informacji zwrotnej, 
uczą się planowania rozwoju pracowników, ćwiczą wystąpienia przed 
kamerą i prowadzenie efektywnych spotkań biznesowych, a także po-
głębiają swoją wiedzę z zakresu prawa pracy  Program szkoleń zależy 
od zakresu i rodzaju obowiązków ich uczestników oraz zajmowanego 
przez nich miejsca w strukturze organizacji 

W Grupie Budimex realizowane są też programy związane z roz-
wojem umiejętności interpersonalnych:

 • „Ścieżka Komunikacyjna” podzielona jest na kilka głównych 
etapów (skuteczna komunikacja, prezentacje biznesowe, sztuka per-
swazji i wywierania wpływu, budowanie autorytetu, relacji wewnątrz 
organizacji oraz z klientem zewnętrznym, radzenie sobie z konfliktem 
i roszczeniami), które uwzględniają kolejne szczeble zaawansowania 
zdobywanych umiejętności i wiedzy  Każdy etap zawiera kilka propo-
zycji tematów szkoleń, co daje możliwość kompleksowego rozwoju 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

 • „Analiza Indywidualna Extended DISC” to badanie pozwala-
jące na poznanie naturalnego potencjału, predyspozycji i talentów 
człowieka  Opiera się ono na autorefleksji – pracownik dokonuje sa-
mooceny tego, jak zachowuje się w konkretnej sytuacji  Główne ana-
lizowane obszary to zachowania i style komunikacji, przejawiające się 
w sferze zawodowej  Po badaniu pracownik uczestniczy w webinarze, 
którego celem jest zapoznanie z modelem Extended DISC, przekaza-
nie charakterystyki czterech głównych stylów oraz przygotowanie do 
samodzielnej pracy z raportem indywidualnym  Następnie ma moż-
liwość kontynuowania rozwoju kompetencji społecznych w ramach 
szkoleń wchodzących w skład „Ścieżki Komunikacyjnej”  W 2020 roku 
przeprowadzono 14 takich webinarów dla blisko 300 osób  

 • „Kultura Informacji Zwrotnej” to projekt, którego celem jest 
wzmocnienie otwartości i zaufania we współpracy poprzez promowa-
nie w organizacji idei udzielania informacji zwrotnej  W jego ramach 
oferowane są pracownikom różnorodne formy poszerzania wiedzy 
i umiejętności, takie jak m in  warsztaty on-line, treningi, webinary, 
przykłady inspirujących aktywności  Zdalne 
szkolenie z obszaru udzielania informacji 
zwrotnej jest podzielone na trzy etapy: dwie 
sesje warsztatowe o długości 3,5 godziny 
oraz jedną - trwającą 2 godziny – trening 
behawioralny z aktorem  Dodatkowo 
wykorzystywane są tzw  „pigułki wiedzy” 
w postaci onepagerów, ulotek i krótkich 
filmów edukacyjnych zamieszczonych 
w intranecie 

 • „Stay Strong” to trening siły i odporności 
psychicznej realizowany w formie webina-
rów z udziałem ekspertów zewnętrznych  
Ich celem jest zachęcenie pracowników 
do dbania o dobrostan psychiczny oraz 
wyposażenie ich w praktyczne umiejętności 
budowania odporności psychicznej w sytu-
acji podwyższonego stresu (głównie zwią-
zanego z pandemią COVID-19)  W ramach 
spotkań z ekspertami w formule on-line 
poruszane są m in  takie zagadnienia, jak 
sposoby na zwiększenie swojej energii wital-
nej oraz dobrostanu psychicznego, metody 
regenerowania się w sytuacjach przeciążeń 
i zachowania odporności psychicznej, 

zarządzanie czasem pozwalające na zachowanie work-life balance, 
np  podczas pracy zdalnej  W 2020 roku w webinarach wzięło udział 
ponad 300 pracowników 

Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w dofinansowywanych przez 
Budimex kursach indywidualnych języka angielskiego  Jest to oferta 
skierowana do osób, które w codziennej pracy aktywnie wykorzystują zna-
jomość tego języka  Pracownicy mają dostęp do platformy nauki języka 
angielskiego eTutor, oferującej lekcje na poziomach od A1 do C2  Plat-
forma wykorzystuje unikatowe rozwiązania i funkcjonalności, takie jak 
min  multimedialne ćwiczenia, innowacyjny system powtórek, sztuczną 
inteligencję sprawdzającą wymowę, algorytm weryfikujący poprawność 
prac pisemnych, gry językowe, zaszyty słownik DIKI  Dodatkowo każdy 
z pracowników korzystający z platformy może zaprosić do bezpłatnej 
nauki jedną bliską osobę 

W ramach katalogu szkoleń realizowane są również zajęcia specjalistycz-
ne  Analiza wypadków oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które 
wydarzyły się na inwestycjach Budimeksu, doprowadziła do wyłonienia 
obszarów wymagających pilnego uzupełnienia wiedzy  Jednym z nich 
były zasady bezpiecznego transportu pionowego  Od października 2019 
do marca 2020 roku z tego zakresu przeszkolono ponad 800 osób 
(pracowników fizycznych i pracowników nadzoru technicznego), kładąc 
szczególny nacisk na rozdzielne funkcje hakowego i sygnalisty oraz 
komunikację między operatorem dźwigu a sygnalistą  Szkolenia były 
podzielone na część teoretyczną i praktyczną  

Spółka przeprowadziła również szkolenia specjalistyczne, których specyfi-
ka wynikała z charakterystyki prowadzonych robót  Przykładem mogą być 
szkolenia adresowane do pracowników Oddziału Budownictwa Kolejo-
wego pn  „Sterowanie ruchem kolejowym” czy „Szkolenie dla pracowni-
ków nadzorujących prace na kontraktach kolejowych”, uwzględniające 
omówienie zasad i procedur bezpiecznej realizacji prac na kontraktach 
kolejowych, z uwzględnieniem prac na czynnych torach  

Realizacja prac na kontraktach wiąże się ściśle z gospodarowaniem 
odpadami  Dlatego Budimex zorganizował w 2020 roku cykl szkoleń pn  
„Gospodarka odpadami w budownictwie”, w którym uczestniczyły 192 
osoby  Zapoznały się one z aktualnymi wymogami prawnymi dotyczący-
mi odpadów budowlanych, które muszą spełniać generalni wykonawcy  
Uczestnicy otrzymali również skrypt z odpowiedziami na pytania związane 
z interpretacją przepisów, przygotowany w oparciu o konkretne sytuacje, 
z jakimi spółka miała do czynienia podczas realizowanych kontraktów 
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Zagadnienia związane z różnorodnością zostały jednoznacznie uregu-
lowane w dokumentach korporacyjnych, które odnoszą się do wszystkich 
spółek wchodzących w skład Grupy Budimex  Są to m in  „Zasady Polity-
ki Odpowiedzialności Spółki” Grupy Ferrovial, właściciela Budimeksu  
Zobowiązują one wszystkich pracowników Grupy m in  do poszanowania 
podstawowych praw człowieka, sprzyjania równości, różnorodności oraz 
dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym  Drugim 
ogólnogrupowym dokumentem są „Zasady Ochrony Praw Człowieka”, 
dotyczące unikania dyskryminacji, promowania równych szans, a także 
dostrzegania wartości w różnorodność w miejscu pracy  Trzecim doku-
mentem jest „Kodek Etyki”, wdrażający założenia wskazanych polityk 
i przeciwdziałający dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

Budimex wdrożył „Politykę Różnorodności” odnoszącą się do równe-
go traktowania ze względu m in  na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres oraz 
podstawę zatrudnienia, a także zobowiązał się do tworzenia atmosfery 
i kultury organizacyjnej, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich 
form różnorodności  Postanowienia dokumentu obejmują również ob-
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Zarządzanie różnorodnością

Społeczeństwo i pracownicy / Zarządzanie różnorodnością

szaru rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia 
obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mob-
bingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem  Budimex przełamuje bariery 
związane ze stanem zdrowia pracowników, zatrudniając osoby niepeł-
nosprawne  W celu sprawnego zarządzania „Polityką” wprowadzono 
został tzw  monitoring antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy, 
a także system narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów  Corocznie 
rezultaty prowadzenia „Polityki” są raportowane do Zarządu 

Szczegółowe wskaźniki związane z zarządzaniem różnorodnością 
dostępne są TUTAJ 

Grupa Budimex jest też sygnatariuszem „Karty Różnorodności” – mię-
dzynarodowej inicjatywy stanowiącej dobrowolne zobowiązanie danej 
organizacji do równego traktowania wszystkich pracowników, zapobie-
gania jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmowania 
działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających różnorodności  
Wyraża gotowość organizacji do angażowania wszystkich grup jej inte-
resariuszy w działania na rzecz ochrony i propagowania różnorodności 

Kwestie związana z różnorodnością są też elementem „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021–2023”, która definiuje następujące cele 
do realizacji w tym obszarze:

https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
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Społeczeństwo i pracownicy / Działalność społeczna i relacje ze społecznościami / Wprowadzenie

Budimex przywiązuje ogromną wagę do współpracy ze społecznościami 
lokalnymi, w tym wspierania ich, a także do ograniczania negatywnego 
wpływu na mieszkańców terenów, na których firma prowadzi swoją 
działalność  

Zarządzanie obszarem oddziaływania społecznego Grupy Budimex 
określone jest w „Zasadach Polityki Odpowiedzialności Spółki”  Doku-
ment ten obejmuje m in  postanowienia bezpośrednio lub pośrednio 
związane z aspektami społecznego oddziaływania, nakazując etyczne 
i odpowiedzialne postępowanie w odniesieniu do wszystkich prowadzo-
nych działań, przejrzystość i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie 
nadzoru właścicielskiego, a także przyczynianie się do rozwoju społecz-
no-ekonomicznego 

Budowa infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie długoter-
minowej jest jednym z warunków rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju, a w efekcie podnosi jakość życia danej społeczności  Jednak na 
etapie realizacji prac budowlanych wiąże się z konkretnymi uciążliwo-
ściami, szczególnie dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsia-
dujących z danym projektem (np  wzmożony ruch i hałas wynikający 
z transportu materiałów budowlanych, pracy maszyn)  Każdy potencjal-
ny aspekt wpływu inwestycji na otoczenie jest analizowany już na etapie 
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Działalność społeczna i relacje ze społecznościami
Wprowadzenie

wydawania decyzji administracyjnych, a przedstawiciele mieszkańców 
biorą udział w konsultacjach społecznych  Grupa Budimex prowadzi 
również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie 
projektowania np  objazdów czy zamknięć dróg  Udostępnia kanały in-
formacji zwrotnej dla mieszkańców w postaci formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie www budimex pl oraz profili firmowych w me-
diach społecznościowych  W ten sposób z jednej strony ogranicza ryzyko 
wystąpienia zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na sąsiadów 
realizowanych przedsięwzięć lub prowadzić do opóźnień i przestojów 
robót wynikających np  z protestów mieszkańców, blokowania przez nich 
prac, przedłużania procedur administracyjnych 

Niestety wyeliminowanie wszystkich utrudnień i zagrożeń nie jest w pełni 
możliwe, dlatego Grupa Budimex stara się rekompensować społecz-
nościom lokalnym uciążliwości, wywołane przez swoją działalność  
Organizuje m in  akcje edukacyjne dla najmłodszych związane z bezpie-
czeństwem w ruchu drogowym, udzielaniem pierwszej pomocy, a także 
finansuje zakup sprzętu dla straży pożarnych, szpitali itp  Pomaga 
również mieszkańcom w realizacji drobnych prac, np  w odnawianiu 
placów zabaw 

Grupa Budimex prowadzi również:

autorskie programy społeczne wspiera ważne wydarzenia kulturalne  
i sportowe

 bierze udział w szeregu inicjatyw

Dokumentami, które regulują ten obszar jej działalności są „Instrukcja 
zatwierdzania projektów sponsoringowych, patronatów i darowizn” 
oraz „Polityka współpracy ze społecznościami lokalnymi”  Ten drugi 
dokument wskazuje na konkretne działania, jakie muszą zostać podjęte 
zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych (prowadzenie dialogu 
ze społecznością lokalną na temat danego projektu pozwalającego na 
rozwiewanie ewentualnych obaw związanych z realizacja inwestycji), jak 

i w trakcie trwania kontraktu (budowanie relacji z otoczeniem społecz-
nym przedsięwzięcia) 

Bardziej szczegółowo aspekty związane z oddziaływaniem społecznym, 
specyficznym dla działalności Grupy Budimex zostały zdefiniowane 
w „Strategii CSR na lata 2016–2020” oraz w obowiązującej od 1 stycz-
nia 2021 roku „Strategii CSR na lata 2021–2023” 

https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
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Społeczeństwo i pracownicy / Działalność społeczna i relacje ze społecznościami / „Strefa Rodzica  Budimex Dzieciom”

Od 2012 roku Budimex prowadzi program „Strefa Rodzica  Budimex 
Dzieciom”, w ramach którego na szpitalnych oddziałach dziecięcych or-
ganizowane są miejsca, w których mali pacjenci oraz ich rodzice mogą 
wspólnie spędzić czas w przyjaznym otoczeniu, w warunkach zbliżonych 
do domowych, pozwalających choć na chwilę zapomnieć o trudach 
choroby i leczenia 

Jednym z najważniejszych aspektów przedsięwzięcia jest osobiste 
zaangażowanie pracowników, którzy jako wolontariusze włączają się 
w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń, pomagając nie tylko 
w montażu i ustawianiu mebli, ale także wykonując drobne prace 
wykończeniowe  

„Strefa Rodzica  Budimex Dzieciom”

Więcej informacji o programie: www strefarodzica budimex pl

Do 2020 roku spółka uruchomiła 34 Strefy Rodzica,  
z których korzysta już blisko 700 tysięcy dzieci i ich opiekunów. 

http://www.strefarodzica.budimex.pl
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Społeczeństwo i pracownicy / Działalność społeczna i relacje ze społecznościami / „Hello ICE”

„Hello ICE” to kolejny autorski projekt społeczny Budimeksu realizo-
wany od 2019 roku, którego celami są podnoszenie poziomu wiedzy 
przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (klasy 
1–3) na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zasad i sposobu 
udzielania pierwszej pomocy, a także minimalizowanie zagrożenia na 
drogach wokół szkół  Zastąpił on realizowany przez firmę od lat pro-
gram „Domofon ICE”  „Hello ICE” został objęty patronatem honorowym 
Ministra Infrastruktury i Ministra Edukacji Narodowej, a także uzyskał 
pozytywną opinię „Stowarzyszenia Dobra Edukacja” 

Na stronie internetowej programu zamieszczono materiały edukacyjne 
dla nauczycieli, dzieci i rodziców  Ponadto najmłodsi wyposażani są 
w plastikowe karty, zawierające dane ułatwiające kontakt z ich najbliż-
szymi w razie wypadku  

Zagrożenie pandemiczne spowodowało, że w 2020 roku część aktyw-
ności została przeniesiona do Internetu  Z zachowaniem standardów 
bezpieczeństwa zrealizowano także działania na świeżym powietrzu 
– powitanie dzieci przez tygrysa Budiego (maskotkę programu) podczas 
inauguracji roku szkolnego 2020/2021 oraz spotkania z nim z okazji 
„Światowego Dnia Odblasków”  W ubiegłym roku, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo dzieci w ruchu pieszym, w ramach akcji pilotażowej, 
w czterech lokalizacjach (Bartoszyce, Lesznowola, Sanok, Miechów) 
zostały namalowane pasy 3D 

„Hello ICE” 

Kluczowym elementem 
przedsięwzięcia jest 
interaktywna mapa, na 
której każdy może zaznaczyć 
niebezpieczne miejsce na 
trasie uczniów do/ze szkoły 
(za jej pomocą zostało już 
zgłoszonych ponad 450 takich 
punktów).

Więcej informacji o programie: www helloice pl

http://www.helloice.pl
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Od 2015 roku Budimex prowadzi program wolontariatu pracowniczego 
„Grant na Wolontariat”  Pracownicy mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie swoich inicjatyw przez cały rok  Są one rozpatrywane podczas 

kwartalnych spotkań Komitetu CSR  Wśród projektów zgłaszanych oraz 
realizowanych przez pracowników spółki przeważają te o charakterze 
remontowo-budowlanym  

 „Grant na Wolontariat”

Społeczeństwo i pracownicy / Działalność społeczna i relacje ze społecznościami / „Grant na Wolontariat”

W 2020 roku Budimex przyznał granty o wartości przekraczającej 100 tysięcy 
złotych. Z tej kwoty ponad 40 tysięcy zostało przeznaczonych na realizację projektów 
zgłoszonych do specjalnej edycji programu „Wolontariat w walce z COVID-19”, 
w ramach której pracownicy pomagali ośrodkom oraz osobom poszkodowanym przez 
pandemię.
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Działania charytatywne i sponsoringowe

Społeczeństwo i pracownicy / Działalność społeczna i relacje ze społecznościami / Działania charytatywne i sponsoringowe

Budimex, oprócz programów społecznych, realizuje działania o charakterze charytatywnym i sponsoringowym, skupiając się przede 
wszystkim na pomocy dzieciom, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W 2020 roku kontynuowano realizację projektów o tematyce społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej poprzez wsparcie:

programu stypendialnego  
„Odkrywcy Diamentów”,  

którego celem jest udzielanie wsparcia 
finansowego utalentowanym i efektywnie 

działającym grupom młodzieży, aby umożliwić 
im start w prestiżowych międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk 

ścisłych i technicznych, w szczególności 
technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa 

przemysłowego, matematyki oraz zarządzania

ochotniczych straży pożarnych  
na Mazurach, Podkarpaciu  
i w województwie łódzkim

Fundacji Demos,  
która pomaga młodym ludziom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej  Organizacja 
ta tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
terapeutycznej i sportowej, a także prowadzi 
programy stypendialne oraz warsztaty dla 

liderów młodzieżowych

wydarzeń sportowych oraz drużyn  
(Mistrzostwa Polski Żeglarzy 

Niepełnosprawnych,  
klub piłkarski Stomil Olsztyn)

Inicjatywy SOS Wioski Dziecięce 
w województwie świętokrzyskim, spółka 

ufundowała także 5 tysięcy paczek dla dzieci 
z ośrodków wychowawczych w Łodzi

zbiórki prowadzonej przez  
Fundację dla Transplantacji pod hasłem 

„12 godzin dla życia”  
na zakup aparatu przedłużającego 
czterokrotnie (z 3 do 12 godzin) życie 

przeszczepionego serca w trakcie podróży od 
dawcy do biorcy  W inicjatywę zaangażowała 

się także spółka FBSerwis

Budimex Nieruchomości wsparł m in  szkołę podstawową w Gdańsku 
(przekazał środki na zakup strojów sportowych oraz komputerów), 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk, Fundację Bo Warto 
(zamówienie kartek świątecznych), hospicjum św  Krzysztofa w Warsza-
wie, a także Polski Związek Brydża Sportowego  Spółka wzięła też udział 
w poznańskiej akcji „Deweloperzy Dzieciom”, dzięki której pomoc trafiła 
do 8 domów dziecka  

Spółka FBSerwis zorganizowała w 2020 roku trzecią edycję konkursu 
ekologicznego „Bądźmy EKO dla Wrocławia”  Inicjatywa promuje po-
stawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży wrocławskich szkół podsta-
wowych  Do konkursu zgłoszono blisko 100 prac, na które w głosowaniu 
internetowym oddano prawie 207 tysięcy głosów 

Łącznie organizacje społeczne i sportowe w 2020 roku otrzymały od 
Grupy Budimex wsparcie w formie darowizn w wysokości 2,06 miliona 
złotych 
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Poszanowanie praw człowieka

Społeczeństwo i pracownicy / Poszanowanie praw człowieka

Grupa Budimex zwraca szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia 
związane z niewłaściwym traktowaniem pracowników, np  działaniami 
noszącymi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć czy narodowość  
Zachodzące w ostatnich latach zmiany na rynku pracy, skutkujące wzro-
stem udziału pracowników zagranicznych, mogą bowiem potencjalnie 
rodzić ryzyko nierównego traktowania obcokrajowców lub pojawienia 
się zachowań ksenofobicznych  Grupa zapewnia pełną swobodę funk-
cjonowania związków zawodowych – Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego „Budowla-
ni”  W Grupie obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 

Dokument pn  „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki” zobo-
wiązuje wszystkich pracowników Grupy Budimex m in  do poszanowania 
podstawowych praw człowieka  Z kolei „Zasady Ochrony Praw Czło-
wieka”, którymi adresatami są osoby zatrudnione w Grupie, jej klienci, 
dostawcy i wykonawcy, mówią o respektowaniu zapisów „Deklaracji 
Podstawowych Zasad i Praw w Pracy” Międzynarodowej Organizacji 
Pracy  Zobowiązują one do działań niedyskryminacyjnych, promujących 
równe szanse, do dostrzegania wartości różnorodności, jak również do 
przestrzegania zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej oraz wolności 
zrzeszania się, a także prawa do sporów zbiorowych  W odniesieniu do 
klientów i społeczności lokalnych Grupa Budimex nie dopuszcza żadnej 
formy dyskryminacji oraz zobowiązuje się przekazywać informacje na 
temat swej działalności w sposób niezwłoczny i transparentny 

103-1
103-2
103-3

Grupa Budimex zobowiązuje się zarówno do przestrzegania przepisów, 
jak i poszanowania kultury, zwyczajów oraz członków społeczności, 
w których funkcjonuje  Dąży również do promowania praw człowieka, 
utrzymywania otwartego dialogu ze swoimi interesariuszami, a także 
angażuje się na rzecz społeczności lokalnych  Grupa zdefiniowała 
procedury oceny i wyboru dostawców oraz wykonawców, które mają 
na celu zapewnienie poszanowania praw człowieka na każdym etapie 
łańcucha dostaw  Zasady zakładają również prowadzenie badań due 
diligence w zakresie praw człowieka 

Aspekty te zostały uwzględnione także w „Strategii CSR na lata 2016-
2020”, w której istotnym celem była „Eliminację ryzyka zachowań nie-
etycznych” (poszczególnym obszarom biznesowym i celom przypisano 
wskaźniki oraz mierzalne wartości docelowe)  Zagadnienia te zostały 
ujęte również także w „Strategii CSR na lata 2021-2023” 

Dokumentami, które na poziomie operacyjnym zapewniają w codzien-
nej pracy przestrzeganie praw człowieka są „Kodeks Etyki” oraz „Polityka 
Compliance”  Kwestie naruszenia praw człowieka są regulowane przez 
te same procedury, które określają sposób postępowania w przypadku 
prewencji zachowań korupcyjnych (patrz: „Standardy etyczne”) 

Działania podejmowane w zakresie ochrony i promocji praw człowieka to:

realizacja projektów 
społecznych

wdrożenie odpowiednich 
procedur

odrzucenie wszelkiego typu 
dyskryminacji i tworzenie atmosfery 

wzajemnego szacunku

współpraca z administracją 
rządową oraz organizacjami 

pozarządowymi

Obowiązek przestrzegania praw człowieka dotyczy również dostaw-
ców i zleceniobiorców  Prawa człowieka zostały ujęte w „Kodeksie 
Kontrahenta”, który zobowiązani są oni podpisać przed rozpoczęciem 
współpracy z Grupą Budimex  Przestrzeganie praw człowieka jest moni-
torowane podczas audytów 

W październiku 2020 roku został opublikowany poradnik „Praca 
przymusowa  Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, w którego 
opracowaniu uczestniczył Budimex  Ma on na celu wsparcie firm w sku-

tecznym przeciwdziałaniu ryzyku wystąpienia pracy przymusowej w ich 
łańcuchach dostaw lub skutkom współpracy z nieuczciwymi agencjami 
pracy tymczasowej i podwykonawcami 

2019 2020

liczba potwierdzonych przypadków  
łamania praw człowieka

0 0

https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-relacji-z-osobami-swiadczacymi-prace
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-relacji-z-osobami-swiadczacymi-prace
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Budimex S A  składał się 
z następujących osób: 
 • Dariusz Jacek Blocher, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 • Artur Popko, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny,
 • Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi,
 • Jacek Daniewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno – Orga-

nizacyjnego,
 • Marcin Węgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Ekonomiczno – 

Finansowego 

W 2020 roku w składzie Zarządu nie zaszły żadne zmiany  

W 2020 roku nie zaszły żadne zmiany w zakresie udzielonych przez 
Zarząd prokur  

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Budimex S A  miała 
następujący skład: 
 • Marek Michałowski, Przewodniczący Rady,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro, Wiceprzewodniczący Rady,  
 • Igor Adam Chalupec, Sekretarz Rady,
 • Danuta Dąbrowska, Członek Rady,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Członek Rady,
 • Janusz Dedo, Członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez, Członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez, Członek Rady,
 • Artur Kucharski, Członek Rady,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti, Członek Rady 

W 2020 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:
 • z dniem 18 czerwca 2020 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Ra-

dzie Nadzorczej złożyła Marzenna Anna Weresa,
 • w dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

powołało do składu Rady Nadzorczej Artura Kucharskiego  

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2020 roku był następujący:
 • Danuta Dąbrowska – przewodnicząca, 
 • Javier Galindo Hernandez – członek, 
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – członek 

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2020 nie uległ zmianie 

W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu 
Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art  129 ust  3 ustawy z dnia 
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności członków Rady 
w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” 
(zasada II Z 4  Dział II Zarząd i Rada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016)  

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez 
spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Instrukcji Operacyjnej 
Nr IO-01-07-02, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków 
Rady i ich upubliczniania, na podstawie oświadczeń składanych przez 
członków Rady oraz na podstawie art  129 ust  3 ustawy z dnia 11 maja 
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym 

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2020 roku 
był następujący:
 • Janusz Dedo – przewodniczący, 
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti – członek 

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2020 nie uległ 
zmianie  

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2020 roku 
był następujący: 
 • Marek Michałowski – przewodniczący,
 • Igor Chalupec – członek,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro – członek 

W ciągu roku 2020 skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń nie zmienił się 

102-18
102-22
102-23

Kultura zarządzania 
Ład zarządczy

Zarządzanie

Zarządzanie / Kultura zarządzania / Ład zarządczy
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Certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy oraz środowiskiem zapewniają efektywne zarządzanie na 
poziomie operacyjnym  

W przypadku Budimeksu, stojącego na czele grupy kapitałowej, na 
Zintegrowany System Zarządzania składają się: 
 • system zarządzania jakością wg ISO 9001, 
 • system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, 
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z ISO 

45001, 
 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001, 
 • system zarządzania jakością wg AQAP 2110, 
 • system zarządzania energią wg ISO 50001, 
 • system zarządzania jakością usług informatycznych wg ISO/IEC 

20000-1, 
 • system jakości wg PN-EN ISO 3834-2 dotyczący spawania  

Budimex S A  posiada kod NATO nr 1836H Podmiotu Gospodarki Naro-
dowej (NCAGE) przyznawany podmiotom, których działalność związana 
jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług 
na rzecz obronności  Dodatkowo Zintegrowany System Zarządzania 
uwzględnia wytyczne do zarządzania odpowiedzialnością społeczną 
określone w normie PN-ISO 26000  

W pozostałych spółkach Grupy Budimex, certyfikowane systemy 
zarządzania posiada Mostostal Kraków S A   Proces produkcji, mon-
tażu i remontów objęty jest Systemem Zarządzania Jakością według 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001 – system 
zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, 
ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)  
Spółka ta posiada jeszcze szereg innych certyfikatów potwierdzających 
np  uprawnienia mostowe, spawalnicze czy uprawnienia Urzędu Dozoru 
Technicznego (UDT) 

Zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju

Podstawą działań w zakresie zarządzania odpowiedzialnością społeczną (CSR) w spółkach Grupy Budimex jest „Strategia CSR”  Dokument obowiązu-
jący w latach 2016–2020 określał osiem kluczowych obszarów jej społecznej odpowiedzialności:

udoskonalanie standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy

budowanie unikalnych  
 kompetencji i przyjaznej 

atmosfery w miejscu pracy

ograniczanie oddziaływania na 
otoczenie przyrodnicze

zapewnienie najwyższej jakości 
realizacji

bycie sąsiadem, gościem 
i partnerem dla społeczności 

lokalnych

wspieranie kultury  
innowacyjności

eliminacja ryzyka zachowań 
nieetycznych

zapewnienie mechanizmów 
nadzoru nad społecznymi 

i środowiskowymi wynikami 
działalności

Zarządzanie / Kultura zarządzania / Zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju
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https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
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Każdemu z nich przypisano konkretne cele, mierniki ich realizacji, oczeki-
wane wartości, jakie powinny osiągnąć oraz rekomendowane działania 
mające na celu realizację planów  

Kierunki strategii są spójne z politykami przyjętymi w Grupie Ferrovial  
Dokumenty te w każdym przypadku obowiązują wszystkie spółki tej 
grupy kapitałowej, a więc także wszystkie spółki Grupy Budimex – ich 
pracowników, włączając w to osoby zarządzające  Z punktu widzenia 
obszaru odpowiedzialności społecznej kluczową polityką są „Zasady 
Polityki Odpowiedzialności Spółki”  Wywodzi się ona z zasad UN Global 

Compact  Poszczególne istotne obszary odpowiedzialności znajdują 
odzwierciedlenie w innych politykach grupowych  Regulują one obszary, 
takie jak: oddziaływanie na środowisko naturalne, przeciwdziałanie 
korupcji czy ochrona praw człowieka 

W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęto prace nad „Strategią CSR na 
lata 2021–2023”, która odwołuje się także do Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ  Dokument został stworzony w oparciu o sześć kluczowych 
obszarów odpowiedzialności w brzmieniu:

W Grupie Budimex za strategiczne zarządzanie jej społeczną odpo-
wiedzialnością odpowiada Komitet CSR, pod przewodnictwem Prezesa 
Zarządu  W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Zarządu oraz 
wybranych jednostek organizacyjnych  Jego posiedzenia odbywają się 

co kwartał i poświęcone są opiniowaniu, zatwierdzaniu i rozliczaniu re-
alizacji celów CSR, a także dyskusji na najistotniejsze tematy dotyczące 
zrównoważonego rozwoju 

https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
https://www.budimex.pl/repository/about/Aktualnosci/2021/Strategia_CSR_Budimeksu_polaczone_pliki_skrot_i_tabele.pdf
https://www.un.org.pl/
https://www.un.org.pl/
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Grupa Budimex w 2020 roku / Zarządzanie / Kultura zarządzania / Zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju

Na podstawie analizy zgłoszonych ryzyk sporządzane są:
 • mapa ryzyk kluczowych dla organizacji prezentowana na spotka-

niach Zarządu i Komitetu Audytu,
 • mapa pozostałych ryzyk kontrolowanych i monitorowanych przez 

Dyrektorów Pionów Budimex S A , którzy pełnią jednocześnie funkcję 
członków Rad Nadzorczych w spółkach zależnych  

Dla każdego ryzyka określa się narzędzia i działania służące jego 
minimalizowaniu  Każde oceniane jest na poziomie ryzyka inherentnego 
(przed uwzględnieniem narzędzi i działań je zmniejszających) i rezydu-
alnego (po zastosowaniu narzędzi i działań je zmniejszających)  Ryzyko 
może być sklasyfikowane jako bardzo poważne, poważne, umiarkowa-
ne i nieistotne w odniesieniu do konsekwencji wystąpienia, prawdopo-
dobieństwa wystąpienia oraz ekspozycji biznesu na nie  

Ryzyka bardzo poważne i poważne z poziomu ryzyka inherentne-
go i rezydualnego, a także kluczowe dla poszczególnych obszarów 
działalności kontrolowane są przez Zarząd  Pozostałe ryzyka, które po 
zastosowaniu narzędzi i działań zmniejszających ryzyko na poziomie 

ryzyka rezydualnego wykazują wagę – ryzyko umiarkowane i niskie – 
kontrolowane są przez poszczególnych Dyrektorów Pionów  Ryzyka są 
monitorowane raz na kwartał  Podejście to obejmuje zarówno ryzyka 
finansowe, jak i niefinansowe 

Na mapie ryzyk kluczowych nie znalazło się żadne spośród ryzyk nie-
finansowych  Z kolei na mapie pozostałych ryzyk znalazły się wybrane 
ryzyka środowiskowe  

29 września 2020 roku Rada Nadzorcza Budimex S A  na wniosek 
Zarządu spółki zaakceptowała utworzenie niezależnej jednostki Biura 
Audytu Wewnętrznego (BAW)  19 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza 
spółki zatwierdziła decyzję o powołaniu osoby kierującej tą komórką  
Szefowi Biura Audytu Wewnętrznego powierzono zadanie organizacji 
niezależnej funkcji audytu wewnętrznego, świadczącej systematyczne 
i obiektywne usługi zapewaniające i doradcze w obszarach zarządzania 
ryzykiem, kontroli menedżerskiej i ładu korporacyjnego  Zmiana ta jest 
elementem doskonalenia mechanizmów zarządzania oraz nadzoru 
Grupy Budimex 

System zarządzania ryzykiem

Zarządzanie / Kultura zarządzania / System zarządzania ryzykiem
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Grupa Budimex w toku prowadzonej działalności narażona jest na róż-
ne rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko walutowe, ryzyko stóp procento-
wych, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności 

Nieodłącznym ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności 
gospodarczej jest ryzyko kredytowe kontrahentów  Pomimo wpro-
wadzenia w Grupie restrykcyjnych procedur kontroli należności, wciąż 
istnieje ryzyko związane z niewypłacalnością inwestorów  Opóźnienia 
w terminowym regulowaniu należności mogą negatywnie wpłynąć na 
wyniki finansowe Grupy, powodując konieczność tworzenia odpisów 
aktualizujących należności oraz finansowania działalności zadłużeniem 
zewnętrznym 

Informacje dotyczące przyjętych przez Grupę Budimex celów oraz 
metod zarządzania ryzykiem finansowym zostały ujęte w skonsolido-
wanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2020 
roku (nota 3) 

Realizacja kontraktów budowlanych odbywa się w określonych warun-
kach techniczno-ekonomicznych, co wpływa na poziom uzyskiwanej 
marży  Spółki Grupy Budimex, świadczące usługi budowlane, monitoru-

ją ryzyka techniczne, organizacyjne, prawne i finansowe związane z pla-
nowaniem i bieżącym przebiegiem prac na poszczególnych kontraktach  
Pomimo wprowadzonych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczenia 
ogólnych ryzyk (kredytowego, walutowego i odpowiedzialności cywil-
nej), istnieje możliwość wystąpienia czynników powodujących realizację 
kontraktu z marżą niższą niż pierwotnie planowana, wśród których 
należy wymienić:
 • szeroko rozumianą niepewność gospodarczą spowodowaną panu-

jącą pandemią COVID-19,
 • wzrost cen materiałów budowlanych, ropopochodnych i energii,
 • wzrost cen usług i ograniczoną dostępność lub upadłość podwyko-

nawców,
 • wzrost kosztów zatrudnienia i ograniczoną dostępność wykwalifiko-

wanych pracowników,
 • opóźnienia w terminowym wykonaniu lub niedostateczną jakość 

robót podwykonawców, 
 • opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych,
 • zmiany zakresu robót bądź technologii uzgodnionych w umowach,
 • niekorzystne warunki pogodowe lub gruntowe 

Czynniki ryzyka

Zarządzanie / Kultura zarządzania / Czynniki ryzyka
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Łańcuch dostaw Grupy Budimeks obejmuje tysiące dostawców i kontra-
hentów, z którymi współpracuje na co dzień  Zdecydowana większość 
spośród nich to przedsiębiorstwa polskie  Około trzech tysięcy kontra-
hentów współpracuje z Grupą w sposób nieprzerwany od co najmniej 8 

lat, a w przypadku niektórych kluczowych dostawców okres ten wynosi 
nawet ponad 15 lat  Jako Generalny Wykonawca Budimex odpowiada 
za podejmowane przez nich działania, dostarczane materiały oraz 
oferowane warunki pracy 

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Zarządzanie / Kultura zarządzania / Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

103-1
103-2
103-3

414-1
414-2

Każdy nowy kontrahent podlega ocenie wstępnej na podstawie ankiety 
kwalifikacyjnej, zawierającej deklarację dotyczącą przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie m in  prawa pracy czy ochrony 
środowiska  Wszyscy istotni dostawcy i podwykonawcy poddawani są 
ocenie (kwalifikacji) wstępnej  W przypadku zakończenia współpra-
cy z danym dostawcą przeprowadzana jest ocena końcowa, która 
obejmuje kwestie, takie jak: jakość, terminowość, rzeczywisty potencjał 
techniczny, BHP, aspekty środowiskowe oraz aspekty praw człowieka, 
w tym praw pracowniczych  Dokonują jej kierownicy kontraktów, którzy 
mają za zadanie wskazać wszelkie nieprawidłowości lub zdarzenia, 
które mogą stwarzać zagrożenie oraz działania, które są niezgodne 
z obowiązującymi poddostawców zasadami Grupy Budimex  Wyniki 

ankiet kwalifikacyjnych oraz ocen końcowych gromadzone są w Cen-
tralnej Bazie Danych  Pełny wgląd do tych materiałów mają audytorzy 
wewnętrzni, którzy wykorzystują je do oceny poddostawców  Posiadają 
oni również dostęp do przedstawionych przez dostawców ofert, na 
podstawie których została podpisana umowa  Dzięki analizie oferty, 
historii kontraktu i wyniku oceny końcowej, można zweryfikować jak 
faktycznie przebiegała i zakończyła się współpraca, oraz czy była ona 
zgodna z tym, do czego na etapie składania oferty zobowiązał się dany 
poddostawca  Niezależnie od oceny, po zakończeniu kontraktu Grupa 
Budimex wysyła do inwestora Ankietę Zadowolenia  Wyniki oceny oraz 
zawarte w niej wnioski są następnie analizowane przez kierownictwo na 
corocznych przeglądach zarządzania  
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Na podstawie wstępnej kwalifikacji i ocen końcowych podwykonawcy są 
kategoryzowani w następujący sposób: 

 • rekomendowany (najwyższe oceny), 
 • kwalifikowany (oceny pozytywne, ale nieco niższe niż w przypadku 

dostawców rekomendowanych), 
 • odrzucony (niskie oceny, ale kwalifikacja ma charakter warunkowy, 

zatem możliwe jest podjęcie współpracy, o ile np  partner biznesowy 
wprowadzi działania naprawcze), 

 • dekwalifikowany (podjęcie współpracy z danym partnerem nie jest 
możliwe ze względu np  na jego kondycję finansową czy wcześniej-
sze rażące naruszenie zasad współpracy np  w wymiarze etycznym 
czy środowiskowym: próby przekupstwa, spowodowanie znaczących 
szkód środowiskowych itp ) 

Grupa Budimex dąży do tego, aby znaczące umowy z kluczowymi part-
nerami biznesowymi, bez względu na ich siłę negocjacyjną, uzupełnia-
ne były o załącznik, będący zbiorem zasad postępowania dla kontra-
hentów, który uwzględnia aspekty etyczne, praw człowieka, zgodności 
z prawem, dbałości o środowisko naturalne itp 

414-1
414-2

Wyniki ocen wstępnych (ankiety kwalifikacyjne) i ocen końcowych u poddostawców w 2020 roku wszystkich kontrahentów prezentują się następująco 
(stan na 31 12 2020):

2016 2017 2018 2019 2020 narastająco 
(aktywne)

umowy ramowe

istotne umowy inwestycyjne zdefiniowano jako umowy 
ramowe BZC

16 19 30 11 7 164

istotne umowy inwestycyjne zawierające klauzule etyczne  
Łączna liczba umów z tymi klauzulami i odsetek istotnych 
umów ramowych

11 (69%) 11 (58%) 24 (80%) 8 (73%) 6 (86%) 128 (78%)

odsetek wszystkich umów z klauzulami etycznymi wśród 
wszystkich umów ramowych

50% 72% 73% 73% 86% 79%

ankiety kwalifikacyjne i oceny końcowe

liczba ankiet kwalifikacyjnych 1 191 1 019 1 163 885 820 4 662

liczba przeprowadzonych ocen końcowych 4 583 3 068 5 329 1 420 694 7 411

liczba stwierdzonych nieprawidłowości 184 153 361 93 40 507

liczba stwierdzonych nieprawidłowości

dotrzymywanie terminów 61 45 121 31 12 166

jakość produktu 24 21 47 10 6 66

potencjał techniczny 50 41 78 23 7 112

spełnienie warunków cenowych 11 10 31 13 6 51

BHP 26 23 49 7 5 62

ochrona środowiska 12 12 35 9 4 50
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Ryzyko zachowań korupcyjnych nierozerwalnie wiąże się z każdym 
rodzajem działalności gospodarczej  W interesie przedsiębiorcy leży 
wprowadzenie rozwiązań ograniczających takie ryzyko oraz wdroże-
nie mechanizmów pozwalających identyfikować na wczesnym etapie 
działania niezgodne z prawem lub firmowymi procedurami  W przypadku 
branży budowlanej, w której kontrakty mają bardzo wysoką wartość, 
a środki finansowe są często środkami publicznymi, odpowiedzialność jest 
szczególnie duża  Rozwiązania wdrożone w Grupie Budimex pozwalają 
sprowadzić ryzyko do poziomu ocenianego jako niski  

Politykę Grupy Budimex w zakresie przeciwdziałania korupcji definiują 
przede wszystkim „Zasady Polityki Antykorupcyjnej” oraz „Polityka Com-
pliance”  Wspomniane dokumenty jednoznacznie zakazują m in 
 • oferowania jakichkolwiek korzyści przedstawicielom administracji lub 

innym osobom w zamian za określoną czynność lub decyzję,
 • żądania lub przyjmowania przez pracowników spółek Grupy wszel-

kich korzyści, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie przez nich 
obowiązków służbowych w sposób nielojalny lub nieprawidłowy,

 • zawierania nieprawdziwych umów,
 • nierzetelnego prowadzenia ksiąg i ewidencji,
 • ukrywania lub nieprawidłowego lokowania środków,
 • ukrywania źródeł środków 

Przed zawarciem umowy z osobą fizyczną lub prawną, która miałaby 
reprezentować spółki Grupy w relacjach z urzędnikami lub podmiotami 
prywatnymi, konieczne jest przeprowadzenie badania due diligence, 
okresowo powtarzanego w razie potrzeby  

W szczególności należy zwrócić uwagę na reputację takiej osoby lub pod-
miotu, zwłaszcza na ewentualne naruszenia przepisów antykorupcyjnych, 
pobieranie opłat w nieuzasadniony sposób wyższych od standardowych 
oraz figurowanie na listach istotnych z punktu widzenia ochrony interesów 
przedsiębiorstwa (np  na liście osób objętych zakazem handlu amerykań-
skiego Departamentu Handlu)  Konieczne jest także zweryfikowanie, czy 
dana osoba lub podmiot nie jest w jakiś sposób powiązany z administra-
cją publiczną  Aspekty te zostały uwzględnione w „Strategii CSR na lata 
2016–2020”  Jednym z jej kluczowych celów była bowiem „Eliminacja 
ryzyka zachowań nieetycznych” 

Monitoring przestrzegania zasad i kontrole prowadzone są przez Biuro 
Kontroli Wewnętrznej, a nadzór nad nimi sprawuje Prezes Zarządu  Biuro 
Kontroli Wewnętrznej jest odpowiedzialne za identyfikację oraz analizę 
ryzyk w Grupie, a także za zapobieganie czynnikom je wywołującym  Jed-
nocześnie bada ono działalność poszczególnych komórek organizacyjnych 
i spółek w Grupie  W przypadku realizowanych inwestycji Biuro analizuje 
proces prowadzenia kontraktów, wykorzystanie posiadanych zasobów, 
sporządza raporty i wydaje polecenia podjęcia działań korygujących  

Zgodnie z wdrożoną Procedurą IO-01-01-03 „Końcowe rozliczenie kon-
traktu” pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej po zakończeniu realizacji 
każdej budowy kontrolują finalne rozliczenia zakupionych oraz wbudowa-
nych materiałów budowlanych 

Wszystkie kluczowe inwestycje poddawane są analizie pod kątem ryzyka 
wystąpienia korupcji  Specjalny formularz wypełnia 100% jednostek 
kontrolowanych  Z kolei kontrole na kontraktach o mniejszej wartości 
mają charakter doraźny i losowy  W raporcie pokontrolnym nie ujawnia się 
narzędzi wykorzystywanych w ich monitorowaniu, uznając je za poufne  
Upublicznienie takich informacji, a w szczególności sposobu prowadze-
nia analiz, w ocenie Grupy mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ich 
efektywności i zwiększenia prawdopodobieństwa zachowań nieetycznych  
Monitoring ryzyk prowadzony jest w cyklach miesięcznych, dwutygodnio-
wych lub jeśli jest taka potrzeba – tygodniowych 

Biuro Kontroli Wewnętrznej może również przeprowadzać dodatkowe 
kontrole  Jego rolą jest też podejmowanie działań prewencyjnych, a także 
budowanie świadomości pracowników Grupy Budimex na temat samych 
ryzyk i aktywności, które mogą do nich doprowadzić  W tym celu Biuro 
Kontroli Wewnętrznej m in  przygotowało podręcznik dla Dyrektora/
Kierownika Kontraktu, w którym opisane zostały procesy produkcyjne po-
zwalające na bezpieczne i prawidłowe zrealizowanie kontraktu w oparciu 
o obowiązujące procedury i instrukcje  Dodatkowo wszyscy pracownicy 
i dostawcy Grupy Budimex są zobligowani do zapoznania się z polityką 
i procedurami antykorupcyjnymi  Każda osoba zatrudniona w Grupie 
zapoznaje się z obowiązującymi procedurami antykorupcyjnymi podczas 
regularnych szkoleń 

Dokumentami, które na poziomie operacyjnym pozwalają przeciwdziałać 
ryzyku korupcji są „Polityka „Compliance” i „ Kodeks Etyki”  Precyzują 
one zasady, dzięki którym jest możliwe przeciwdziałanie zachowaniom 
nieetycznym, w tym korupcji i łapownictwu oraz wszelkim formom 
dyskryminacji  Zasady wyrażone w „Kodeksie Etyki” i „Polityce Complian-
ce” obowiązują wszystkich pracowników, a także zatrudnionych przez 
kontrahentów Grupy Budimex  Zostały one zagregowane w formie „Zasad 
postępowania dla kontrahentów Budimex S A ”

Za przestrzeganie zapisów „Kodeksu Etyki” odpowiedzialna jest Komisja 
ds  Etyki, powołana przez Prezesa Zarządu, w następującym składzie: 
 • Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego,
 • Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej 

Komisja ds  Etyki co roku sporządza raport ze swojej działalności, który 
jest następnie przekazywany Zarządowi oraz Komitetowi Audytu Rady 
Nadzorczej  

Etyka i compliance / Standardy etyczne

Zarządzanie / Etyka i compliance / Standardy etyczne

205-1
103-1
103-2
103-3

https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf
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„Kodeks Etyki” stanowi część obowiązującego w Grupie Budimex 
systemu compliance uregulowanego „Polityką Compliance” i wspiera 
„zapewnienie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami oraz regulacjami wewnętrznymi, mając na 
celu:
 • zapobieganie naruszeniom dobrego imienia i reputacji organizacji,
 • minimalizowanie ryzyk wystąpienia strat finansowych związanych 

z działalnością organizacji niezgodną z prawem albo z regulacjami 
wewnętrznymi,

 • ograniczenie ryzyka narażenia organizacji na odpowiedzialność 
cywilną, administracyjną albo karną” 

Poszanowanie prawa i etyki w biznesie jest jedną z kluczowych zasad 
działalności Grupy Budimex  

Zarządzanie zgodnością103-1
103-2
103-3

206-1
411-1
419-1
417-2

Zarządzanie / Etyka i compliance / Zarządzanie zgodnością

Główne zasady „Polityki Compliance” to:

poszanowanie prawa etyka i uczciwość w prowadzeniu 
działalności

transparentność działalności 
spółek

zero tolerancji dla działań 
niezgodnych z obowiązującym 

prawem lub systemem 
compliance

„Polityka Compliance” wprowadza tzw  system compliance, mający 
na celu prawidłowe wdrożenie i realizację wewnętrznych regulacji  Nad-
zór nad właściwym stosowaniem i przestrzeganiem „Polityki Complian-
ce” sprawują powołany w tym celu przez Zarząd spółki Koordynator ds  
Zgodności (Chief Compliance Officer), Zastępca Koordynatora ds  Zgod-
ności oraz Komitet Zgodności  W jego skład wchodzą przedstawiciele 
każdego pionu organizacyjnego spółki  Koordynatorem ds  Zgodności 
jest Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego  

Przestrzeganie przedmiotowej „Polityki” dotyczy stosowania się 
do przepisów prawa oraz statutu Budimex S A  i „Kodeksu Etyki”, 
regulaminów obowiązujących w spółkach, polityk, procedur, instrukcji 
itp , szczególnie tych dotyczących zminimalizowania ryzyka udziału 
pracowników Grupy w jakimkolwiek procederze noszącym znamiona 
korupcji lub płatnej protekcji 

W 2020 roku wobec żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj  Budimex, 
Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie zostały 
podjęte kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej 
konkurencji i praktyk monopolistycznych 

W 2020 roku w żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj  Budimex, Budimex 
Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie wystąpiły przypadki 
naruszenia praw ludności rdzennej 

W 2020 roku na żadną ze spółek Grupy Budimex (tj  Budimex S A , 
Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie zostały nało-
żone sankcje pozafinansowe z tytułu niezgodności z prawem i regula-
cjami dotyczącymi dostawy oraz użytkowania produktów i usług 

W 2020 roku w żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj  Budimex S A , 
Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie wystąpiły 
przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach 
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Wszyscy pracownicy Grupy Budimex mają dostęp do informacji oraz 
narzędzi umożliwiających im zgłaszanie zauważonych naruszeń i nie-
prawidłowości  Są to:

telefon alarmowy  
compliance (+48 789 404 104), 

adresy mailowe:  
compliance@budimex pl i etyka@budimex pl,

platforma elektroniczna  
pozwalająca na dokonanie anonimowego zgłoszenia,

możliwość osobistego zgłoszenia  
Koordynatorowi ds  Zgodności albo jego Zastępcy  

Zdarzają się też zgłoszenia np  w formie listów wysłanych bezpośrednio 
do Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu Budimex S A  – Jednostki 
Dominującej w Grupie Budimex  W takim przypadku są one przekazy-
wane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich rozpatrzenie 

Jeśli osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę, pozostaje anonimowa, 
otrzymuje również zapewnienie, że w związku ze zgłoszeniem nie grożą 
jej żadne konsekwencje służbowe  Koordynator ds  Zgodności we 
współpracy z Komitetem Zgodności i/lub Biurem Kontroli Wewnętrznej 
szczegółowo analizuje każde zgłoszenie z zachowaniem standardów 
poufności  Każdy przypadek naruszenia jest pisemnie odnotowywany 
wraz z rekomendacjami lub wytycznymi do podjęcia dalszych działań 
przez komórkę organizacyjną, której dotyczy zgłoszenie  Koordynator 
ds  Zgodności jest zobowiązany do cyklicznego przekazywania raportów 
z zawiadomień do Zarządu i Rady Nadzorczej z podaniem informacji, 

jakie działania zostały podjęte w celu wyjaśnienia danego zgłoszenia 
(nie rzadziej niż za okres trzech miesięcy)  Dodatkowo Komitet Audytu 
Rady Nadzorczej ma prawo w każdej chwili zażądać raportu za dany 
okres  

Lista zgłoszeń naruszeń „Kodeksu Etyki” / „Polityki Compliance” w 2020 
roku: 

 • prawdopodobieństwo nieprawidłowych zachowań dyrektora kon-
traktu w stosunku do podwykonawców polegające na preferowaniu 
określonych firm, 

 • prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości w zatrudnia-
niu pracowników zagranicznych przez jednego z podwykonawców,

 • prawdopodobieństwo niewłaściwego zachowania przełożonego 
wobec pracownika,

 • informacja dotycząca niewłaściwego zachowania pracownika w sto-
sunku do byłej małżonki,

 • prawdopodobieństwo włamania się do systemu informatycznego 
Budimeksu, 

 • zatrzymanie przez policję pracownika firmy zewnętrznej (sprawy 
rodzinne),

 • zwrócenie przez pracownika uwagi na używanie przez niektóre osoby 
słów, które mogą być obraźliwe 

W odniesieniu do nieprawidłowości w zachowaniu kierownika kontraktu 
oraz pracowników podwykonawcy zgłoszone naruszenia nie zostały 
potwierdzone  Żadne z tych zdarzeń nie doprowadziło do strat finanso-
wych w Grupie Budimex  W pozostałych przypadkach pracownicy zostali 
pouczeni o konieczności prawidłowych zachowań, nawet w relacjach 
pozasłużbowych 

System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości103-1
103-2
103-3

102-17

Zarządzanie / Etyka i compliance / System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

2019 2020

liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0 0

odsetek pracowników zapoznanych z polityką i procedurami antykorupcyjnymi 100% 100%

odsetek dostawców, którzy zapoznali się z polityką i przepisami antykorupcyjnymi (zapisy umowne) 100% 100%
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Jakość zastosowanych materiałów budowlanych i dokładność realizacji 
poszczególnych etapów budowy bezpośrednio wpływa na użytkowanie 
danego obiektu i jego bezpieczeństwo  Tym samym odpowiedzialność 
generalnego wykonawcy obejmuje cały cykl życia obiektu – od pro-
jektowania, poprzez wykonawstwo, aż do utrzymania obiektu w trakcie 
użytkowania 

W Grupie Budimex obowiązuje Zintegrowany System Zarządza-
nia, w skład którego wchodzi m in  system zarządzania jakością 
według PN-EN ISO 9001, system zarządzania środowiskowego 
PN-EN ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
zgodny z ISO 45001 oraz system zapewnienia jakości oparty na wyma-
ganiach natowskiego standardu AQAP 2110  

Jednolite procedury dotyczące jakości obowiązują na wszystkich 
kontraktach realizowanych przez Grupę Budimex  Certyfikaty i kolejne 
akredytacje, jakie uzyskuje to wynik pracy wielu osób zaangażowanych 
w zapewnienie najwyższej jakości realizowanych budów 

Grupa dysponuje procedurami, które regulują prowadzenie kontroli 
jakości na budowach i zarządzanie jakością mieszanek mineralno-as-
faltowych, betonowych oraz kruszyw  Dotyczą one także pozyskania 
i wykorzystania danego surowca na różnych etapach procesu budow-
lanego, a także wskazują działania, które należy podjąć w przypadku 
stwierdzenia odstępstw od normy  

W 2020 roku bieżącą kontrolę jakości prac oraz wyrobów budowlanych 
na wszystkich etapach, również w kontekście bezpieczeństwa konstruk-
cji budowlanych, sprawowało łącznie 27 jednostek laboratoryjnych, 

zlokalizowanych na terenie całego kraju i wyposażonych w nowoczesną 
aparaturę badawczą, odpowiadającą międzynarodowym standardom  
Wiodącym laboratorium Grupy Budimex jest Laboratorium Centralne, 
które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze 
AB 1414  Stosuje ono 50 akredytowanych metod badawczych  W 2020 
roku rozszerzono i zaktualizowano łącznie 9 metod  Także w ubiegłym 
roku Laboratorium Centralne zostało doposażone w specjalistyczne 
urządzenia, m in : reometr dynamicznego ścinania (DSR) oraz dukty-
lometr, przyrząd służący do badań lepiszczy asfaltowych  Na jednym 
z kontraktów do obsługi badań laboratoryjnych zakupiono zestaw 
kontenerów oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną, stanowiącą 
źródło energii odnawialnej 

System zarządzania laboratoriów jest zgodny z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących”  Poza bieżącą kontrolą labo-
ratoryjną, jednostka aktywnie wspiera Dział Innowacji oraz angażuje się 
w realizację projektów badawczo-naukowych we współpracy z uznany-
mi ośrodkami naukowymi, m in  Politechniką Wrocławską, Politechniką 
Gdańską, Politechniką Warszawską, a także z Instytutem Badawczym 
Dróg i Mostów 

Praca laboratoriów opiera się na wysoko wykwalifikowanym persone-
lu, który stale doskonali posiadane kompetencje, m in  biorąc udział 
w szkoleniach technicznych i menedżerskich  Eksperci ds  jakości chętnie 
dzielą się praktyczną wiedzą techniczną w trakcie wewnętrznych 
szkoleń dla laboratoriów oraz kadry inżynierskiej w ramach „Akademii 
Budimex” 

Zarządzanie jakością103-1
103-2
103-3 
416-1
416-2

Zarządzanie / Zarządzanie jakością

Obszar 6: Zapewnienie najwyższej jakości realizacji

maksymalizacja wskaźnika Quality 
Conformance* (QC)

wartość wskaźnika  
Quality Conformance (QC)

≥100% poziomu  
z poprzedniego okresu

cel osiągnięty 

wartość wskaźnika QC  
za rok 2020 wyniosła  

96,1% vs 94,6%  
za 2019 rok

* Wskaźnik oceny zgodności wyników badań z obowiązującymi standardami jakości 
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Outlook 

Pomimo przejściowych trudności spowodowanych pandemią, kwoty 
planowane do przeznaczenia na inwestycje przez głównych zamawia-
jących, tj  GDDKiA oraz PKP PLK są stabilne i powinny kształtować się na 
zbliżonym poziomie do nakładów z roku 2020 

Grupa planuje konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję w segmencie 
budownictwa kubaturowego oraz pozyskiwać nowe zlecenia w seg-

mencie przemysłowo-energetycznym, kolejowym oraz hydrotechnicz-
nym  W obszarze jej zainteresowania pozostają także przedsięwzięcia 
na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego  Swój rozwój Grupy 
realizować będzie również poprzez dywersyfikację portfela zamówień 
i ekspansję geograficzną 

W najbliższym roku Grupa Budimex nadal będzie działać we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego na obszarze Polski, jak również na 
wybranych rynkach zagranicznych 

Wartość zleceń podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2020 była wyższa o 20% 
w stosunku do poprzedniego roku. W 2021 roku oczekiwane jest utrzymanie aktywności 
w ofertowaniu nowych przetargów na podobnym poziomie, ponieważ perspektywy dla 
całego rynku budowlanego na rok bieżący jak i kilka nadchodzących lat są dobre. 

W 2020 roku spółki Grupy Budimex podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 
8 976 411 tysięcy złotych (z aneksami). Jej portfel zamówień budowlanych na dzień 
31 grudnia 2020 roku wyniósł 12 721 460 tysięcy złotych, co stanowi wzrost (18%) 
w porównaniu z końcem 2019 roku.

Struktura portfela zamówień Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Budownictwo hydrotechniczne – 3%

Budownictwo przemysłowe – 8%

Segment niemieszkaniowy – 14%

Segment mieszkaniowy – 6%

Segment kolejowy – 32%

Infrastruktura – 37%

Budownictwo hydrotechniczne 
Budownictwo przemysłowe 
Segment niemieszkaniowy 
Segment mieszkaniowy 
Segment kolejowy 
Infrastruktura

Outlook
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Średnio- i długoterminowe perspektywy rozwoju działalności Budimek-
su zależą w głównej mierze od inwestycji podejmowanych w dwóch 
najważniejszych segmentach portfela Grupy – infrastrukturalnym 
i kolejowym 

Rozwój inwestycji w tych obszarach zdefiniowany jest w dokumentach 
strategicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim  
Najważniejsze opracowania, stanowiące bazę do decyzji o inwestycjach 
związanych z transportem na poziomie europejskim, to:

 • Europejski Zielony Ład, czyli plan działania na rzecz zrównowa-
żonej gospodarki  Ambicją UE jest, aby do 2050 r  być obszarem 
neutralnym dla klimatu  Osiągnięcie tego celu będzie wiązało się 
z ograniczeniem emisji w sektorze transportu o 90% do 2050 r  
w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu, a więc drogowe-
go, kolejowego, lotniczego i wodnego W pierwszej kolejności Unia 
Europejska planuje zwiększyć rolę kolei oraz śródlądowych dróg 
wodnych w śródlądowym transporcie towarów, którego 75% stanowi 
dziś transport drogowy 

 • ●Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, 
która określa dziesięć kamieni milowych, wśród których znajduje się 
m in : podwojenie ruchu kolejowego dużych prędkości do 2030 r  
i potrojenie go do 2050 r , a także wzrost kolejowego ruchu towaro-
wego o 50% do 2030 r  i podwojenie go do 2050 r 

Kluczowy dokument, określający rozwój inwestycji infrastrukturalnych, 
a także kolejowych w Polsce, to horyzontalna Strategia Zrównoważo-
nego Rozwoju Transportu do 2030 roku, wyznaczająca najważniejsze 
kierunki rozwoju transportu w kraju do 2030 roku  Jest ona związana 
z założeniami dotyczącymi perspektywą finansową Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027  Jej główny cel to zwiększenie dostępności transporto-
wej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, a także efektyw-
ności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrówno-
ważonego, innowacyjnego oraz przyjaznego użytkownikowi systemu 
transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym 

Istotnym elementem rozwoju sieci transportowej w Polsce jest realizacja 
inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny  
CPK to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między War-
szawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy  
W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy 
zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który po realizacji 
pierwszego etapu będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie  
CPK uwzględnia także inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bli-
skości portu lotniczego i sieci połączeń na terenie kraju, które umożliwią 
przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie 
nie dłuższym niż 2,5 godz  Komponent kolejowy w związku z wdro-
żeniem CPK obejmuje zarówno budowę nowych linii kolejowych, jak 
i modernizację istniejących 

Wydatki inwestycyjne głównych publicznych instytucji zamawiających 
są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, i dzięki zagwaranto-
waniu środków w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 
w programie Infrastruktura i Środowisko, wydają się być niezagrożone  
Ponadto nowym narzędziem finansowania inwestycji, stanowiącym im-
puls do dalszego rozwoju zarówno branży budowlanej, jak i całej gospo-
darki, będzie Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększa-
nia Odporności, tj  największy fundusz w ramach zaproponowanego 
przez KE i zatwierdzonego w lipcu przez Radę Europejską, liczącego 750 
mld EUR, pakietu instrumentów finansowych na rzecz odbudowy gospo-
darek europejskich po pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2  
Fundusz ten wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek oraz dotacji na 
wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa UE 
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102-52
102-45
102-50
102-51
102-54
102-56

Niniejszy publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocz-
nym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych 
i środowiskowych Grupy Budimex  Jego układ oraz możliwość porów-
nania danych z latami ubiegłymi pozwalają na rzetelną ocenę wyników 
osiąganych przez organizację  Poprzedni raport został opublikowany 
w maju 2020 roku 

Materiał prezentuje kluczowe działania Grupy Budimex w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia 2020 roku  Raport zawiera informacje i wyniki 
dotyczące danych finansowych wszystkich spółek Grupy Budimex, 
które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  
Największy wpływ społeczny i środowiskowy w tym okresie wywarły 
Budimex S A , Mostostal Kraków S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o  
oraz FBSerwis Sp  z o o  Dlatego właśnie to na nich skoncentrowano 

się, opisując niefinansowe aspekty działalności Grupy  W publikacji nie 
uwzględniono spółek zależnych, które nie znalazły się w skonsolidowa-
nym sprawozdaniu Grupy ze względu na ich niematerialność  Ich lista 
znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Budimex za rok 
2020 

Raport został opracowany zgodnie z („in accordance”) GRI Standards 
w podstawowej opcji („Core”) z wykorzystaniem wytycznych IIRC 
(International Integrated Reporting Council) dotyczące raportowania 
zintegrowanego  Został również poddany nieobligatoryjnej weryfikacji 
niezależnego audytora – Deloitte Audyt Sp  z o o  sp  k  – w zakresie 
wybranych wskaźników GRI (oznaczone „*” w pierwszej kolumnie Tabeli 
GRI) 

Informacje o raporcie

O raporcie

O raporcie / Informacje o raporcie

https://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe
https://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe
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102-43
102-46

Proces definiowania istotnych aspektów w Grupie Budimex został 
zapoczątkowany w 2012 roku w ramach kompleksowego badania 
przeprowadzonego wśród kluczowych menedżerów  Bazowało ono na 
wytycznych normy PN-ISO 26000 i dotyczyło analizy ze wskazaniem 
kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy  Rok później wybrane 
obszary zostały ponownie zweryfikowane pod kątem środowiskowym 
i finansowym, a następnie rozwinięte przez utworzony w 2013 roku 
Komitet CSR   Dodatkowo silnie je zaakcentowano w Strategii CSR na 
lata 2016-2020, której rozliczeniem jest niniejszy, bezpośrednio się do 
niej odnoszący raport  Są monitorowane Komitet CSR, a w razie wystą-
pienia istotnych zmian w modelu biznesowym lub otoczeniu, zostałyby 
zmodyfikowane  Do ich analizy wykorzystywane są wyniki ogólnodo-

stępnych badań,  prognoz i statystyk dotyczących sektora budowlanego, 
opinie pracowników, wnioski płynące z posiedzeń Komitetu Sterującego 
„Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” 

Zarząd Budimex S A  uznał, że na potrzeby opracowania niniejszego 
raportu nie ma konieczności powtórzenia badania istotności wśród 
kluczowych menedżerów, ponieważ – w porównaniu z 2019 rokiem 
– nie zaszły żadne znaczące zmiany w tym zakresie  Kwestie, takie jak 
wypadkowość, współpraca z podwykonawcami, bioróżnorodność są 
nadal najczęściej wskazywanymi przez interesariuszy  Wynika to z do-
tychczasowego zakresu działalności biznesowej Grupy, a tym samym 
wywieraniem niezmienionego wpływu na środowisko i społeczeństwo  

Istotność zagadnień w raporcie

O raporcie / Istotność zagadnień w raporcie

Na liście kluczowych dla działalności Grupy Budimex zagadnień znajdują się:

wpływ na lokalne 
otoczenie 

i bioróżnorodność

warunki zatrudnienia, 
bezpieczeństwo 

i higiena pracy (BHP)

prewencja zachowań 
nieetycznych

jakość i bezpieczeństwo 
obiektów budowlanych

racjonalne 
korzystanie z zasobów 

i minimalizowanie 
zanieczyszczenie 

środowiska
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Aspekt społeczny lub 
środowiskowy Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI Grupa Budimex

warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo 
i higiena pracy (BHP)

 • miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (403-1, 403-2, 
 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

 • ocena dostawców (414-1, 414-2)
wysoki

wpływ na lokalne otoczenie 
i bioróżnorodność

 • ●bioróżnorodność (304-1, 304-2, 304-3)
 • ●ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
 • społeczność lokalna(413-1, 413-2)

wysoki

prewencja zachowań nieetycznych
 • ●prawa człowieka: inwestycje (412-3)
 • ●prawa człowieka: mechanizm przekazywania skarg (102-17)
 • antykorupcja (205-1, 205-3)

wysoki

Jakość i bezpieczeństwo budowanych 
obiektów

 • zdrowie i bezpieczeństwo klienta (416-1, 416-2) wysoki

racjonalne korzystanie z zasobów 
i minimalizowanie zanieczyszczenie 
środowiska

 • surowce i materiały (301-1, 301-2)
 • energia (302-1) 
 • emisje (305-1, 305-2) 
 • ścieki i odpady (306-3) 
 • zgodność z regulacjami (307-1)
 • ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
 • inne (branżowe) (CRE6, CRE8)

średni

 102-47 W oparciu o wspomnianą wcześniej analizę istotności, materialność poszczególnych aspektów określono następująco:
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102-40
102-42
102-44

W budowaniu długotrwałych relacji z interesariuszami Budimex 
kieruje się firmowymi wartościami, którymi są odpowiedzialność, etyka, 
współpraca i ambicja  Powołany przez Grupę Komitet CSR czuwa nad 
tym, aby komunikacja z kluczowymi dla spółki grupami docelowymi 
prowadzona była w sposób transparenty i w oparciu o dialogu  Mapę 
interesariuszy, mających wpływ na Grupę Budimex i takich, na które ona 
oddziałuje, tworzą:

 • pracownicy i partnerzy społeczni (potencjalni, obecni i byli pracow-
nicy, związki zawodowe, pracownicy podwykonawców i dostawców, 
studenci, Państwowa Inspekcja Pracy oraz pozostałe instytucje 
nadzoru),

 • inwestorzy (inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni i in-
dywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy 
maklerskie, banki),

 • klienci (instytucjonalni i indywidualni, GDDKiA, partnerzy biznesowi, 
kluczowi dostawcy, podwykonawcy, administracja samorządowa 
i rządowa),

 • społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie inwestycji, mieszkań-
cy i liderzy społeczni, szkoły wyższe i pracownicy naukowi/studenci, 
organizacje techniczne i branżowe),

 • środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, inspektorzy nadzoru 
ochrony środowiska, Lasy Państwowe),

 • media, opinia publiczna 

Za dialog z interesariuszami odpowiada Dział Komunikacji oraz Komitet 
CSR, który na bieżąco analizuje i aktualizuje czynniki zewnętrzne oraz 
wewnętrzne, mogące mieć wpływ na jego przebieg, a także istotność 
poszczególnych obszarów odpowiedzialności organizacji  W Grupie 
obowiązuje zasada prowadzenia dialogu w sposób zdecentralizowany, 
co oznacza, że przeważają bezpośrednie relacje z interesariuszami  
Komunikacja z nimi odbywa się zarówno w formie działań wyma-
ganych przepisami prawa, czyli np  poprzez publikowanie informacji 
w raportach bieżących i okresowych, jak i liczne dodatkowe aktywności  
Za dialog z otoczeniem zewnętrznym odpowiada Dział Komunikacji 
i Rzecznik Prasowy oraz Biuro Analiz Strategicznych 

Interesariusze

O raporcie / Interesariusze
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Tabele z danymi niefinansowymi

Działalność charytatywna, sponsoringowa i innowacyjna

Zatrudnienie
I  Zatrudnienie na koniec roku

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 1456 6022 7478 1525 5748 7273

 • rynek polski 1451 4987 6438 1524 4877 6401

 • czas określony 376 1820 2196 371 1481 1852

 • czas nieokreślony 1075 3167 4242 1153 3396 4549

 • pełen etat 1431 4969 6400 1494 4843 6337

 • niepełny etat 20 18 38 30 34 64

 • wiek poniżej 30 473 863 1336 463 799 1262

 • wiek 30-50 879 3048 3927 966 3062 4028

 • wiek powyżej 50 99 1076 1175 95 1016 1111

 • rynek niemiecki 5 1035 1040 1 871 872

 • czas określony 3 1005 1008 0 845 845

 • czas nieokreślony 2 30 32 1 26 27

 • pełen etat 5 1035 1040 1 871 872

 • niepełny etat 0 0 0 0 0 0

 • wiek poniżej 30 0 145 145 0 92 92

 • wiek 30-50 1 560 561 0 491 491

 • wiek powyżej 50 4 330 334 1 288 289

102-7
102-8

Grupa Budimex Budimex S.A.
2019 2020 2019 2020

darowizny (tysiące złotych) 883 4 761 804 4 094 

sponsoring (tysiące złotych) 1 650  1 242 1 581 1 226

Tabele z danymi niefinansowymi
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Budimex S A 1187 4415 5602 1226 4162 5388

 • rynek polski 1182 3504 4686 1225 3388 4613

 • czas określony 285 1120 1405 274 888 1162

 • czas nieokreślony 897 2384 3281 951 2500 3451

 • pełen etat 1163 3496 4659 1198 3372 4570

 • niepełny etat 19 8 27 27 16 43

 • wiek poniżej 30 404 624 1028 385 568 953

 • wiek 30–50 704 2316 3020 768 2289 3057

 • wiek powyżej 50 74 564 638 72 531 603

 • rynek niemiecki 5 911 916 1 774 775

 • czas określony 3 883 886 0 750 750

 • czas nieokreślony 2 28 30 1 24 25

 • pełen etat 5 911 916 1 774 775

 • niepełny etat 0 0 0 0 0 0

 • wiek poniżej 30 0 129 129 0 84 84

 • wiek 30–50 1 499 500 0 435 435

 • wiek powyżej 50 4 283 287 1 255 256

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o , Mostostal Kraków S A , Budimex Kolejnictwo S A , 
Budimex Budownictwo Sp  z o o , FBSerwis S A , włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex S A  i Mostostal Kraków S A ) 

II  Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 

2019 2020

Grupa Budimex 81,4% 70,9%

Budimex S A 99,6% 99,8%

Uwaga: dane odnoszą się do rynku polskiego 

III  Przyjęcia nowych pracowników

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 234 1750 1984 244 1569 1813

 • rynek polski 234 791 1025 244 848 1092

 • wiek poniżej 30 128 254 382 139 290 429

 • wiek 30-50 95 411 506 96 449 545

 • wiek powyżej 50 11 126 137 9 109 118

 • procentowy udział nowych pracowników 16% 13% 14% 16% 15% 15%

 • rynek niemiecki 0 959 959 0 721 721

 • wiek poniżej 30 0 185 185 0 128 128

 • wiek 30-50 0 544 544 0 384 384

 • wiek powyżej 50 0 230 230 0 209 209

 • procentowy udział nowych pracowników 0% 93% 92% 0% 83% 83%

Budimex S A 165 1234 1399 171 1134 1305

 • rynek polski 165 389 554 171 473 644

 • wiek poniżej 30 98 132 230 105 173 278

 • wiek 30–50 59 211 270 62 250 312

 • wiek powyżej 50 8 46 54 4 50 54

 • procentowy udział nowych pracowników 14% 9% 10% 14% 11% 12%

102-41

401-1
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 • rynek niemiecki 0 845 845 0 661 661

 • wiek poniżej 30 0 171 171 0 118 118

 • wiek 30–50 0 477 477 0 350 350

 • wiek powyżej 50 0 197 197 0 193 193

 • procentowy udział nowych pracowników 0% 93% 92% 0% 85% 85%

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o , Mostostal Kraków S A , Budimex Kolejnictwo S A , 
Budimex Budownictwo Sp  z o o , FBSerwis S A , włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex S A  i Mostostal Kraków S A ) 

IV  Odejścia pracowników

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 237 2111 2348 175 1843 2018

 • rynek polski 234 1114 1348 171 958 1129

 • wiek poniżej 30 95 283 378 52 184 236

 • wiek 30-50 124 612 736 100 547 647

 • wiek powyżej 50 15 219 234 19 227 246

 • wskaźnik fluktuacji 16% 18% 18% 11% 17% 16%

 • rynek niemiecki 3 997 1000 4 885 889

 • wiek poniżej 30 0 142 142 0 153 153

 • wiek 30-50 1 584 585 0 460 460

 • wiek powyżej 50 2 271 273 4 272 276

 • wskaźnik fluktuacji 60% 96% 96% 400% 102% 102%

Budimex S A 196 1602 1798 132 1387 1519

 • rynek polski 193 742 935 128 589 717

 • wiek poniżej 30 87 191 278 42 97 139

 • wiek 30–50 98 425 523 76 366 442

 • wiek powyżej 50 8 126 134 10 126 136

 • wskaźnik fluktuacji 16% 17% 17% 10% 14% 13%

 • rynek niemiecki 3 860 863 4 798 802

 • wiek poniżej 30 0 122 122 0 139 139

 • wiek 30–50 1 511 512 0 421 421

 • wiek powyżej 50 2 227 229 4 238 242

 • wskaźnik fluktuacji 60% 94% 94% 400% 103% 103%

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o , Mostostal Kraków S A , Budimex Kolejnictwo S A , 
Budimex Budownictwo Sp  z o o , FBSerwis S A , włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex S A  i Mostostal Kraków S A ) 

V  Liczba pracowników, którzy na 31 12 przebywali na urlopach rodzicielskich

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 114 6 120 109 6 115

 • rynek polski 114 5 119 109 6 115

 • rynek niemiecki 0 1 1 0 0 0

Budimex S A 99 6 105 93 6 99

 • rynek polski 99 5 104 93 6 99

 • rynek niemiecki 0 1 1 0 0 0

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o , Mostostal Kraków S A , Budimex Kolejnictwo S A , 
Budimex Budownictwo Sp  z o o , FBSerwis S A , włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex S A  i Mostostal Kraków S A ) 

401-1

401-3a
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VI  Liczba pracowników, którzy w ciągu roku powrócili z urlopów rodzicielskich

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 87 337 424 120 286 406

 • rynek polski 87 315 402 120 269 389

 • rynek niemiecki 0 22 22 0 17 17

Budimex S A 76 304 380 106 247 353

 • rynek polski 76 283 359 106 234 340

 • rynek niemiecki 0 21 21 0 13 13

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o , Mostostal Kraków S A , Budimex Kolejnictwo S A , 
Budimex Budownictwo Sp  z o o , FBSerwis S A , włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex S A  i Mostostal Kraków S A ) 

VII  Odsetek pracowników, którzy w ciągu 12 miesięcy od powrotu z urlopu rodzicielskiego zakończyli pracę w firmie

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 18% 12% 14% 

 • rynek polski 20,7% 13,3% 16,4% 18,3% 11,5% 13,6%

 • rynek niemiecki 0% 59,1% 59,1% 0,0% 23,5% 23,5%

Budimex S A 22% 13% 16% 20% 12% 14%

 • rynek polski 0% 4% 3% 20% 9% 13%

 • rynek niemiecki 78% 87% 84% 0% 62% 62%

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Budimex Nieruchomości Sp  z o o , Mostostal Kraków S A , Budimex Kolejnictwo S A , 
Budimex Budownictwo Sp  z o o , FBSerwis S A , włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex S A  i Mostostal Kraków S A ) 

VIII  Przeciętna liczba godzin szkoleniowych na pracownika w ciągu roku 

2019 2020 2019 2020

Budimex S A 

wg płci wg stanowiska

mężczyźni 8,1 12,0 zarząd 23,4 14

kobiety 17,2 12,5 dyrektorzy 38,9 29,1

stanowiska kierownicze 18,3 12,9

stanowiska specjalistyczne i inne 5,6 9,7

średnio 10 12,1

FBSerwis

wg płci wg stanowiska

mężczyźni 3 zarząd 9

kobiety 11 dyrektorzy 44

stanowiska kierownicze 31

stanowiska specjalistyczne i inne 3

Budimex  
Nieruchomości

wg płci wg stanowiska

mężczyźni 9,5 zarząd 3

kobiety 9,9 dyrektorzy 23,4

stanowiska kierownicze 11,8

stanowiska specjalistyczne i inne 7

średnio 9,6

401-3b

401-3b

404-1
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Wynagrodzenie
I  Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu w odniesieniu do oficjalnej płacy minimalnej

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex* 100% 152% 152% 100% 104% 103%

Budimex S A 146% 152% 152% 100% 104% 103%

Uwaga: dane odnoszą się do rynku polskiego; najniższa kategoria stanowisk występuje tylko w Budimeksie S A 

Różnorodność
I  Różnorodność w organach zarządczych

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Grupa Budimex*

 • zarząd 3 14 17 3 13 16

 • wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

 • wiek 30–50 3 5 8 3 7 10

 • wiek powyżej 50 0 9 9 0 6 6

 • w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

 • rada nadzorcza 4 18 22 3 19 22

 • wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

 • wiek 30–50 2 5 7 2 5 7

 • wiek powyżej 50 2 13 15 1 14 15

 • w tym obcokrajowcy 0 7 7 0 7 7

Budimex S A 

 • zarząd 0 6 6 0 5 5

 • wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

 • wiek 30-50 0 1 1 0 1 1

 • wiek powyżej 50 0 5 5 0 4 4

 • w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

 • rada nadzorcza  3  7  10 2 8 10

 • wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

 • wiek 30-50 1 0 1 1 1 2

 • wiek powyżej 50 2 7 9 1 7 8

 • w tym obcokrajowcy 0 4 4 0 4 4

II  Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn wg zajmowanego stanowiska

Grupa Budimex Budimex S.A.
2019 2020 2019 2020

 • stanowiska robotnicze 89,9% 83,3% 84,1% 87,3%

 • stanowiska nierobotnicze 71,3% 71,0% 70,6% 70,7%

 • stanowiska kierownicze 94,1% 94,5% 93,3% 93,6%

 • stanowiska dyrektorskie 89,9% 91,3% 87,5% 89,8%

* Dane dla Grupy Budimex nie obejmują spółki FBSerwis S A 

202-1

405-1

405-2
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System zarządzania BHP

2019 2020

Grupa Budimex

liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP

15 572 14 796

odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP

93% 94%

liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym

14 417 14 619

odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym

93% 93%

liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją

14 417 14 619

odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją

93% 93%

Budimex S A 

liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP

13 703 12 978

odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP

100% 100%

liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym

13 703 12 978

odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym

100% 100%

liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją

13 703 12 978

odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem 
organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją

100% 100%

Wypadki i choroby zawodowe

I  Wypadki przy pracy

2019 2020

Grupa Budimex

wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych 2 0

wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 145 134

wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 9,41 9,06

wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych 1 2

wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 0,06 0,13

wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych 142 132

wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 9,22 9,6

wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich 1 2

wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 72 53

wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 2,51 1,95

wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 3 3

wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 0,1 0,1

wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 68 48

wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 2,37 1,77

403-8

403-9



Raport Zintegrowany 2020 | 100

Grupa Budimex

wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych 1 0

wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 72 62

wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 7,46 6,75

wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych 1 1

wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 0,10 0,10

wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych 70 61

wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 7,25 6,64

wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich 1 2

wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 72 49

wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 4,03 2,9

wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 3 3

wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 0,17 0,18

wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 68 44

wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 3,81 2,61

Uwaga: dla wskaźników wypadkowości wskazanych przez GRI Standards przyjęto przelicznik 1 000 000 godzin pracy, czyli kalkulowano je jako liczbę 
wypadków podzieloną przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin, a następnie pomnożoną przez 1 000 000 h  W przypadku braku dokładnej rze-
czywistej liczby przepracowanych godzin przyjmowano iloczyn liczby pracowników i liczby godzin pracy w roku przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy 

II  Choroby zawodowe

2019 2020

Grupa Budimex

liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych 0 0

liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych 0 1

liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0

liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0

Grupa Budimex

liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych 0 0

liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych 0 1

liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0

liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0

403-10
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Surowce i odpady

I  Zużycie surowców i materiałów

Surowiec / materiał J.m. Grupa Budimex* 
2019

Budimex S.A.  
2020

drewno m3 84 015,61 83 994,11

beton i zaprawy m3 821 789,77 821 789,77

spoiwa hydrauliczne m3 33 882,15 33 882,15

cement t 345 487,77 345 487,77

stal t 404 191,33 394 806,33

tory/ szyny m 225 687,94 225 687,94

kamień hydrotechniczny t 31 738,29 31 738,29

tłuczeń kolejowy t 329 673,34 329 673,34

kruszywa

 • grys t 91 795,50 91 795,50

 • kruszywo naturalne (piasek + żwir) t 3 354 808,78 3 354 808,78

 • kruszywo pozostałe t 2 336 069,29 2 336 069,29

asfalty t 37 487,20 37 487,20

podkłady kolejowe drewniane szt 7 193,00 7 193,00

podkłady kolejowe strunobetonowe szt 239 331,00 239 331,00

mączka wapienna t 19 816,60 19 816,60

pył węglowy t 11 221,94 11 221,94

* Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Mostostal Kraków S A , FBSerwis S A 

II  Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie

Budimex S.A.
Kategoria odzyskiwanego surowca J.m. 2017 2018 2019 2020
uboczne produkty spalania (UPS) tysiące ton 20,07 6,03  - -

gleba tysiące ton 1 380,2 1 706,51  86,66 23 023,92

gruz tysiące ton 91,99 44,32  24,47 30,52

destrukt/frez asfaltowy tysiące ton 66,05 64,77  31,56 -

kruszywo tysiące ton 8,69 0  - -

tłuczeń torowy tysiące ton 65,79 39,24  0,29 16,04

301-1

301-1
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IIIa  Zużycie paliw i energii elektrycznej

Grupa Budimex* Budimex S.A.
Źródło energii i surowców 
energetycznych J.m. 2018 2019 2020 2018 2019 2020

olej napędowy
GJ 370 560,04 539 988,79 523 052,87 356 849,89 426 396,15 403 487,63

tony 8 617,68 12 557,88 12 206,07 8 298,83 9 916,19 9 383,43

benzyna
GJ 22 319,78 24 937,95 39 706,08 19 668,30 21 803,86 38 019,04

tony 503,83 562,94 896,47 443,98 492,19 858,22

lekki olej opałowy
GJ 41 244,02 24 052,12 17 639,72 40 791,59 23 618,33 15 919,76

tony 959,16 559,35 410,23 948,64 549,26 370,23

olej opałowy ciężki (LSC)
GJ 0,00 12,44 0,00 0,00 0,00 0,00

tony 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

energia elektryczna
GJ 96 809,32 91 329,12 99 483,26  85794,28 66 335,14 71 884,54

MWh 26 891,08 25 505,69 27 634,24 23 831,75 18 426,43 19 967,93

energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych

GJ 24 742,07 9 157,93 15 905,33 24 742,07 9 821,21 15 905,33

MWh 6 872,80 2 543,87 4 418,15 6 872,80 2 728,11 4 418,15

energia cieplna
GJ 41 585,97 41 293,07 51 542,44 41 291,29 40 135,46 51 542,44

MWh 11 551,66 11 470,10 14 318,49 11 469,80 11 148,74 14 318,49

pył węglowy
GJ 461 873,80 292 849,28 232 294,17 461 873,80 292 849,28 232 294,17

tony 22 312,74 14 147,31 11 221,94 22 312,74 14 147,31 11 221,94

gaz ziemny sieciowy
GJ 19 457,26 28 995,13 9 399,43 8 411,47 9 516,40 1 684,89

tony 405,36 604,07 195,82 175,24 198,26 35,10

gaz lpg
GJ 337,93 113,81 2,95 287,87 113,23 2,95

tony 7,14 2,41 0,06 6,09 2,39 0,06

propan-butan
GJ 5 344,87 5 225,48 1 682,71 932,06 847,52 98,75

tony 113,00 110,48 35,13 19,71 17,92 2,09

łącznie

GJ
1 084 

275,07
954 131,48 984 187,85

1 040 
642,61

891 436,57 830 839,50

Toe (tony oleju 
ekwiwalent-

nego)
25 897,47 22 891,41 23 506,92 24 855,32 21 291,60 19 844,26

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Mostostal Kraków S A , FBSerwis S A 

IIIb  Zakup energii ze źródeł odnawialnych

Budimex S.A.
Źródło energii i surowców 
energetycznych J.m. 2017 2018 2019 2020 Zmiana 

2019/2018
Zmiana 

2020/2019

zakup energii odnawialnej GJ 24 253,87 22 537,88 9 649,25 15 905,30  -57,2% 64,83%

produkcja energii odnawialnej GJ 11,45 70,62 160,66 126,59 127,50% -21,21%

łącznie: GJ 24 265,32 22 608,50 9 809,91 16 031,89  -56,6% 63,43%

redukcja emisji CO2 (zakup) tony 5 469,25 5 082,29 2 175,90 2 995,07  -57,2% 37,65%

redukcja emisji CO2 (produkcja) tony 2,58 15,92 36,23 23,84  127,6% -34,20%

łącznie: tony 5 471,83 5 098,22 2 212,13 3 018,91  -56,6% 36,47%

 302-1
302-3

 302-1
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IV  Emisja CO2

Emisja CO2e J.m. 2018 2019 2020
Mostostal Kraków S A 

emisja bezpośrednia (scope 1) tony 1 481,60 1 348,45 1 235,98

emisja pośrednia (scope 2) tony 1 570,91 1 322,76 2 010,43

łącznie: tony 3 052,51 2 671,21 3 246,41

efektywność ton/miliony złotych*** - - -

Budimex Nieruchomości Sp  z o o 

emisja bezpośrednia (scope 1) tony 599,38 1 108,83 b d 

emisja pośrednia (scope 2) tony 775,80 1 226,18 b d 

łącznie: tony 1 375,18 2 335,01 b d 

efektywność ton/miliony złotych*** - - -

FBSerwis S A *

emisja bezpośrednia (scope 1) tony 6 754,82 8 145,70

emisja pośrednia (scope 2) tony 2 995,10 3 186,59

łącznie: tony 9 749,92 11 332,30

efektywność ton/miliony złotych*** - -

Budimex S A **

emisja bezpośrednia (scope 1) tony 76 474,80 64 041,40 79 645,38

emisja pośrednia (scope 2) tony 19 330,69 14 958,57 15 659,49

łącznie: tony 95 805,49 78 999,97 95 304,87

efektywność ton/miliony złotych*** 13,51  10,76 12,69

* Dane za 2019 r. dotyczące Grupy FBSerwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r. i nie podlegały weryfikacji niezależnego 
audytora.

** Emisje za 2020 r. liczone metodą market-based, tzn. dla znanych dostawców energii elektrycznej przyjęto specyficzne dla nich wskaźniki 
emisji. Dla pozostałych jednostek i lat w Grupie Budimex przyjęto średnie wskaźniki dla Polski.

*** dotyczy wartości produkcji

V   Łączny pobór wody

Grupa Budimex* Budimex S.A.
Zużycie wody wg źródła J.m. 2019 2020 2019 2020
woda z sieci m3 324 370,69 197 848,22  217 982,99 167 088,71

woda podziemna m3 2 951,00 1 661,00  875 908

woda powierzchniowa m3  0 0,00  0 0

łącznie m3  327 321,69 199 509,22  218 875,99 167 996,71

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.

VI   Odpady 

Najważniejsze odpady wg rodzaju 
w tonach

Grupa Budimex* Budimex S.A.
2019 2020 2019 2020

odpady niebezpieczne, w tym:

kod odpadu rodzaj odpadu

07 01 03*
rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste

0,239 0  0,239 0

08 01 11*
odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne

5,687 4,197  0 0,107

305-1
305-2
305-4

303-3

306-3
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08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0 0,021 0 0

13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0 0,28 0 0

13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,820 12,52  2,82 4,8

13 05 08
mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 
w separatorach

0 5,05 0 0

14 06 03* inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0 0  - 0

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 22,985 10,44 19,105 6,08

15 01 11* opakowania pod ciśnieniem 0,849 0  0,849 0

15 02 02*
sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi

20,912 3,76 19,172 2,22

16 01 07* filtry olejowe 0,313 0,59  0,283 0,59

16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,384 1,53 0,264 0

16 05 06* chemikalia laboratoryjne i analityczne (np  odczynniki chemiczne) 0,094 0,197  0,094 0,2

16 81 01* odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 0,5 0 0,5 0

17 02 04*
odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanie-
czyszczone substancjami niebezpiecznymi (np  drewniane podkłady 
kolejowe)

780,834 1 353,4  780,834 1 353,4

17 05 03*
gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebez-
pieczne

773,320 139,7  772,320 139,7

17 06 05* materiały budowlane zawierające azbest 51,34 3,11 51,34 3,11

17 09 03*
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) 
zawierające substancje niebezpieczne

0 0,055 - 0,06

odpady inne niż niebezpieczne, w tym:

kod odpadu rodzaj odpadu

01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 495,54 0 495,54 0

07 02 99 inne niewymienione odpady 1,21 1,23 0 0

12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów 29,41 19,65 0 0

12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 124,52 24,26 0 0

12 01 13 odpady spawalnicze 1,47 2,05 0,9 0

12 01 21 zużyte materiały szlifierskie 3,50 1,49 2,7 0

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 78,16 10 166,68 76,46 28,92

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 51,51 6222,36 50,92 55,1

15 01 03 opakowania z drewna 279,36 34,66 279,36 25,84

15 01 04 opakowania z metali 0 3 133,61 0 0

15 01 05 opakowania wielomateriałowe b d 2 171,30 b d b d 

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 75,17 121,32 75,14 48,79

15 01 07 opakowania ze szkła 0,42 6 258,32 0,42 0

15 02 03
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np  szmaty, 
ścierki)

2,00 7,68 0,16 0,97

16 01 03 zużyte opony 3,53 378,89 3,53 29,11

16 01 19 tworzywa sztuczne 0 35 0 6,85

16 01 20 szkło 0,24 0,271 0,24 0,27

16 02 14 zużyte urządzenia 1,49 6,45 1,40 1,39

16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,11 0,111 0,11 0

16 06 05 inne baterie i akumulatory 0 0,068 0 0

17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy 62 916,32 35 956,77 62 904,60 35 954,77

17 01 02 gruz ceglany 24 497,86 10 481,31 24 497,86 10 478,47

17 01 03
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaże-
nia

28,28 87,48 28,28 87,48
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17 01 07
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate-
riałów ceramicznych

24 583,13 20 822,83 24 567,18 20 687,68

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg 55 286,92 4861,01 55 286,92 4631,85

17 01 82 inne niewymienione odpady 30,14 20,48 30,14 20,48

17 02 01 drewno 3 759,89 968,67 3 759,89 968,67

17 02 02 szkło 39,04 0 39,04 0

17 02 03 tworzywa sztuczne 67,24 84,035 67,24 65,64

17 03 02 mieszanki bitumiczne 2 261,42 38 673,79 2 261,42 38 673,69

17 03 80 odpadowa papa 5 319,43 19,84  5319,43 19,84

17 04 02 aluminium b d 0,384 b d b d 

17 04 05 żelazo i stal 1 706,64 1 559,34 374,78 691,15

17 04 11 kable 0 8,82 0 8,82

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 b d 5 754 128,86 b d 5 754 128,86

17 05 08 tłuczeń torowy 50 025,48 76 738,54 50 025,48 76 738,54

17 06 04 materiały izolacyjne 745,28 126,14  738,06 121,45

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 9 091,55 8 375,20  9085,09 8291,98

19 05 03
kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 
wykorzystania)

b d 58 570,63 b d b d 

ex 19 05 03
kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 
wykorzystania)

b d 1 132,88 b d b d 

19 05 99 inne niewymienione odpady b d 62 347,784 b d b d 

19 12 02 metale żelazne b d 704,55 b d b d 

19 12 04 tworzywa sztuczne i guma b d 7 801,24 b d b d 

19 12 05 szkło b d 2 076,72 b d b d 

19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06 b d 14,74 b d b d 

19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) b d 63 777,28 b d b d 

19 12 12 odpady z mechanicznej obróbki odpadów 0 136 966,67 0 0

20 01 36
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

b d 48 b d b d 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji b d 63,64 b d b d 

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne b d 1 350,59 b d b d 

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów b d 3 034,97 b d b d 

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych b d 11,52 b d b d 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe b d 3 385,84 b d b d 

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S A , Mostostal Kraków S A , FBSerwis S A 

Działalność na terenach cennych przyrodniczo
Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie 

Nazwa kontraktu
Data  
rozpoczęcia 
robót

Obszary chronione

Rozbudowa drogi S3/A6 odc w  Kijewo – w  Rzęśnica (bez 
węzła), dokończenie budowy przejścia ekologicznego nad 
autostradą A6 wraz z ogrodzeniem autostrady

18 08 2020 Otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”

Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów 
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki 
Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

19 07 2019
Obszary Natura 2000: Bieszczady PLC180001, Beskid Niski 
PLB180002, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Ostoja Jaśliska 
PLH180014

304-1
304-3
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Zadanie IV 2 Budowa kolektora Wiślanego – etap II 01 08 2020
Obszary Natura 2000: Dolina Środowej Wisły PLB 140004, Lasek 
Bielański PLH 140041

Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek, etap 
I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce 

19 10 2020

Obszary Natura 2000: Dolina Krąpieli PLH320005, Puszcza Barli-
necka PLB080001, Ostoja Barlinecka PLH080071, Dolina Dolnej 
Noteci PLB080002, Obszary chronionego krajobrazu: C (Barlinek), 
Puszcza Barlinecka, Dolina Warty i Dolnej Noteci, Użytek ekologicz-
ny: Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów – II

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica 
Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec 
obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek

01 08 2020
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej  
Suwalszczyzny

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – 
Budzisko (gr  państwa), Zadanie nr 3: odc  węzeł Wysokie 
- m  Raczki 

04 07 2018 Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia 
Osobowa –Dorohusk na odcinku Warszawa-Otwock-
Dęblin-Lublin, odcinek Otwock-Lublin 

05 10 2017

PLH140022 Bagna Celestynowskie – jezioro Celestyn, obszar 
Natura 2000: Rezerwat Przyrody „Rogalec” – ochrona drze-
wostanów na siedliskach olsów i łęgów, Rezerwat Przyrody „Polesie 
Rowskie” – ekosystemy torfowiskowe

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na 
odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320

01 04 2019

PLB140004 Dolina Środkowej Wisły – OSO (Natura 2000)
PLH060051 Dolny Wieprz – SOO (Natura 2000)
PLH060055 Puławy – SOO (Natura 2000)

Dokończenie budowy suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

08 01 2018

PLB240003 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
Stawy Wielikąt i Las Tworkowski,
PLH240040 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Las 
koło Tworkowa,
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbioro-
wiskami z Nymphaeion Potamion,
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinnion,
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulme-
tum),
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników,
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 
albae, Populetum albae, alnenion glutinoso-incanae, olsy źródli-
skowe), 
6510 Nizinne i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhe-
natherion elatioris),
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt

Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa 
kanału Czarny Kanał i Racza Struga

29 09 2020

PLH080013 Natura 2000 – „Łęgi Słubickie” 
PLB080004 Natura 2000 – „Dolina Środkowej Odry” 
Obszar chronionego krajobrazu „15-Słubicka Dolina Odry”
Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic” 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulme-
tum)
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 
albae, Populetum albae, alnenion glutinoso-incanae, olsy źródli-
skowe) 
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – 
przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od m  
Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej 

16 03 2020

PLB080004 Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry” 
PLH080028 Krośnieńska Dolina Odry (obszary o znaczeniu 
Wspólnotowym Natura 2000),
PLH020018 „Łęgi Odrzańskie”,
 PLH080012 „Kargowskie Zakola Odry” (Natura 2000),
PLH08001 „Nowosolska Dolina Odry” (Natura 2000)y,
Obszar Chronionego krajobrazu „18-Krośnieńska Dolina Odry”,
Obszar Chronionego Krajobrazu „21-Nowosolska Dolina Odry”

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu 
wykonawczego i realizację robót budowlanych na odcinku 
Podg  Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg linia 
139 Czechowice-Dziedzice

11 10 2019
PLB240001 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
„Dolina Górnej Wisły” 



Raport Zintegrowany 2020 | 107

Przeciwdziałanie korupcji

Kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji 

Surowiec / materiał 2019 2020
liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0 0

liczba szkoleń w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych 10 1

odsetek pracowników zapoznanych z polityką i procedurami antykorupcyjnymi 100% 100%

liczba i odsetek osób zajmujących kierownicze stanowiska i pełniących funkcje 
przełożonych, które ukończyły szkolenia antykorupcyjne

100% 100%

odsetek dostawców, którzy zapoznali się z polityką i przepisami antykorupcyjnymi 
(zapisy umowne)

100% 100%

Naruszenia praw człowieka

Kwestie związane z łamaniem praw człowieka

2019 2020
liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka 0 0

liczba przeanalizowanych ankiet kwalifikacyjnych (dostawcy) 885 820

liczba przeanalizowanych ankiet końcowych (dostawcy) 1 420 694

205-2
205-3

 406-1
412-3

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na 
odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła 
Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na 
trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Kamień” 
(z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” 

21 12 2018 9110 Kwaśne buczyny

5AO1 Konstrukcja i urządzenia Umicore Nysa 06 07 2020
Obszar Natura 2000: „Zbiornik Nyski” PLB160002
Ochronie podlegają obszary Zbiornika Nyskiego, głównie miejsca 
lęgowe populacji mewy czarnogłowej  

5AN7 Terminal Promowy Świnoujście 27 01 2020

Obszary Natura 2000:
„Wolin i Uznam” PLH320019 Obszar ochrony siedlisk,
„Delta Świny” PLB320002 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
(PLB),
Obszar Wolińskiego Parku Narodowego

5AN9 Polimery Police 01 06 2020
Obszar Natura 2000: „Police-kanały” PLH320015 
Ochronie podlegają siedliska nietoperzy
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Index GRI

Grupa Budimex w 2020 roku / Index GRI

Numer 
wskaźnika Nazwa wskaźnika Komentarz/miejsce w raporcie

UJAWNIENIA PROFILOWE [GENERAL STANDARD DISCLOSURES]

GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016

Profil organizacji

GRI 102-1 Nazwa organizacji  • Grupa Budimex

GRI 102-2 Główne marki, produkty lub usługi  • Działalność rynkowa

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji  • ul  Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów  • Działalność rynkowa

GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji
 • Grupa kapitałowa z dominującą Spółką Akcyjną, 

notowaną na GPW w WarszawieStruktura

GRI 102-6 Obsługiwane rynki

 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo wodne
 • Budownictwo energetyczne
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

GRI 102-7 Skala działalności
 • Budimex w liczbach
 • Zatrudnienie

GRI 102-8 Informacja o pracownikach  • Zatrudnienie

GRI 102-9 Łańcuch wartości
 • Łańcuch dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
 • Struktura
 • Łańcuch dostaw

GRI 102-11 Zasada ostrożności
 • Wprowadzenie  

Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację
 • Karta Różnorodności
 • Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach  • Członkostwo w organizacjach

Strategia

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla  • List Prezesa

Etyka i uczciwość

GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji  • Misja i strategia

GRI 102-17
Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady 
dot  zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych 
z integralnością organizacji i nieprawidłowości

 • System zgłaszania naruszeń
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Zarządzanie

GRI 102-18
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy

 • Ład zarządczy

GRI 102-22
Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego 
oraz jego komitetów

 • Ład zarządczy

GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego  • Ład zarządczy

GRI 102-26
Rola najwyższego organu zarządczego w określaniu celów, wartości 
i strategii rozwoju organizacji

 • Zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji  • Interesariusze

GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi  • Zatrudnienie

GRI 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację  • Interesariusze

GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy  • Istotność zagadnień w raporcie

GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy  • Interesariusze

Informacje o raporcie

GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym  • Informacje o raporcie

GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu  • Istotność zagadnień w raporcie

GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu  • Istotność zagadnień w raporcie

GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt  • Brak

GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu  • Brak

GRI 102-50 Okres raportowania  • Informacje o raporcie

GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu  • Informacje o raporcie

GRI 102-52 Cykl raportowania  • Informacje o raporcie

GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu

 • Aldona Orłowski 
Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji 
Budimex S A  
ul  Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa Polska 
aldona orlowski@budimex pl 
tel : (+48) 22 623 60 00

GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards  • Informacje o raporcie

GRI 102-55 Indeks treści GRI  • Indeks GRI

GRI 102-56 Weryfikacja zewnętrzna  • Informacje o raporcie

UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW

Aspekty ekonomiczne

Obecność na rynku

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Wprowadzenie 
Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
 • Wprowadzenie 

Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • Wprowadzenie 

Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju

GRI 202-1
Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale 
na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych 
lokalizacjach prowadzenia działalności

 • Zatrudnienie

Pośredni wpływ ekonomiczny 

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku

GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi  • Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku

Zapobieganie korupcji

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości



Raport Zintegrowany 2020 | 110

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

GRI 205-1
Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod 
kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka

 •  Standardy etyczne

GRI 205-2
Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur 
antykorupcyjnych organizacji

 • Przeciwdziałanie korupcji

GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania  • Przeciwdziałanie korupcji

Zachowania antykonkurencyjne

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zarządzanie zgodnością

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zarządzanie zgodnością

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zarządzanie zgodnością

GRI 206-1
Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej 
konkurencji oraz praktyk monopolistycznych

 • Zarządzanie zgodnością

Aspekty środowiskowe

Materiały 
i surowce

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Materiały i surowce

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Materiały i surowce

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Materiały i surowce

GRI 301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości  • Surowce i odpady

GRI 301-2 Wykorzystane przetworzone materiały początkowe  • Surowce i odpady

Energia

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

GRI 302-1
Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz 
organizacji - pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych

 • Surowce i odpady

GRI 302-3 Intensywność zużycia energii  • Surowce i odpady

Woda i ścieki

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Materiały i surowce

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Materiały i surowce

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Materiały i surowce

GRI 303-3 Pobór wody  • Surowce i odpady

Bioróżnorodność

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Wprowadzenie 
Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
 • Wprowadzenie 

Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • Wprowadzenie 

Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

GRI 304-1
Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące 
z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi

 • Działalność na terenach cennych przyrodniczo

GRI 304-2
Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność 
na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi 

 • Wprowadzenie 
Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

GRI 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane  • Działalność na terenach cennych przyrodniczo
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Emisje

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zmiany klimatu, zużycie paliw i energii

GRI 305-1
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących 
własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych)

 • Surowce i odpady

GRI 305-2
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania 
zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary 
zużytych przez organizację)

 • Surowce i odpady

GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych  • Surowce i odpady

Odpady

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Gospodarka odpadami

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Gospodarka odpadami

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Gospodarka odpadami

GRI 306-3 Wytworzone odpady  • Surowce i odpady

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 307-1
Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych 
z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony 
środowiska

 • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

Ocena środowiskowa dostawców

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 308-1
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem 
spełnienia kryteriów środowiskowych

 • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

GRI 308-2
Znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na środowisko 
w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania

 • Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

Aspekty społeczne

Zatrudnienie

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń i ukierunkowanie na rozwój)

 • Wprowadzenie  
Atmosfera pracy

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy i ukierunkowanie na rozwój)
 • Wprowadzenie  

Atmosfera pracy

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania i ukierunkowanie na rozwój)
 • Wprowadzenie  

Atmosfera pracy

GRI 401-1
Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji 
pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region

 • Zatrudnienie

GRI 401-2

Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie 
przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia 
działalności (np  ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc )

 • Pakiet socjalny

GRI 401-3
Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie 
macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć

 • Zatrudnienie

BHP

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Wprowadzenie 
Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
 • Wprowadzenie 

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
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GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • Wprowadzenie 

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Wprowadzenie 

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
 • Wprowadzenie 

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wprowadzenie 

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

GRI 403-4
Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy

 • Wprowadzenie 
Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  • Szkolenia BHP i prewencja

GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników  • Szkolenia BHP i prewencja

GRI 403-7
Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

 • Szkolenia BHP i prewencja

GRI 403-8
Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy

 • System zarządzania BHP

GRI 403-9 Urazy związane z pracą  • Wypadki i choroby przy pracy

GRI 403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą  • Wypadki i choroby przy pracy

Szkolenia i edukacja

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Rozwój i szkolenia

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Rozwój i szkolenia

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Rozwój i szkolenia

GRI 404-1
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 
w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników

 • Zatrudnienie

GRI 404-2
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz 
ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej

 • Rozwój i szkolenia

Różnorodność i równość szans

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zarządzanie różnorodnością

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zarządzanie różnorodnością

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zarządzanie różnorodnością

GRI 405-1
Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie 
według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników 
różnorodności

 • Różnorodność

GRI 405-2
Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 
w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia 
działalność

 • Różnorodność

Niedyskryminowanie

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Poszanowanie praw człowieka

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Poszanowanie praw człowieka

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Poszanowanie praw człowieka

GRI 406-1
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze 
dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych

 • Naruszenia praw człowieka

Prawa człowieka

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Poszanowanie praw człowieka

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Poszanowanie praw człowieka

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Poszanowanie praw człowieka

GRI 411-1 Przypadki naruszeń praw ludności rdzennej  • Zarządzanie zgodnością

GRI 412-3
Całkowita liczba i udział procentowy ważnych umów inwestycyjnych, 
które uwzględniają zapisy dotyczące praw człowieka lub które zostały 
sprawdzone pod kątem zgodności z prawami człowieka

 • Naruszenia praw człowieka
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Społeczności lokalne 

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń i relacje ze społecznościami)

 • Wprowadzenie 
Działalność społeczna 

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy i relacje ze społecznościami)
 • Wprowadzenie 

Działalność społeczna 

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania i relacje ze społecznościami)
 • Wprowadzenie 

Działalność społeczna 

GRI 413-1

Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej 
społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny 
oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, 
konsultacje, angażowanie interesariuszy) i relacje ze społecznościami)

 • Wprowadzenie 
Działalność społeczna 

GRI 413-2
Działania mające znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ 
na społeczności lokalne i relacje ze społecznościami)

 • Wprowadzenie 
Działalność społeczna 

Ocena społeczna dostawcy

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

GRI 414-1
Nowi dostawcy, którzy zostali sprawdzeni pod kątem spełniania kryteriów 
społecznych

 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

GRI 414-2
Negatywne społeczne odziaływania w łańcuchu dostaw i podjęte 
działania 

 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zarządzanie jakością

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zarządzanie jakością

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zarządzanie jakością

GRI 416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta  • Zarządzanie jakością

GRI 416-2
Przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących wpływu produktów 
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

 • Zarządzanie jakością

Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług

GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem 
ograniczeń

 • Zarządzanie zgodnością

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  • Zarządzanie zgodnością

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania  • Zarządzanie zgodnością

GRI 417-2
Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat

 • Zarządzanie zgodnością

GRI 419-1
Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych 
z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

 • Zarządzanie zgodnością

Suplement sektorowy

CRE6
Część (odsetek) organizacji działająca w zgodzie z międzynarodowymi 
systemami zarządzania BHP (np  ISO18000)

 • Wprowadzenie  
Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

CRE8
Certyfikacja nawiązujących do zrównoważonego rozwoju nowych 
obiektów, eksploatacji istniejących i rozbiórki likwidowanych

 • Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku
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