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6 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

6.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któ remu podlega Budimex SA oraz miejsca, 
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dost ępny 

 
Spółka w 2015 roku stosowała „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjęte Uchwałą Rady Giełdy z 
dnia 4 lipca 2007 roku ze zmianami przy dalszym zawieszeniu stosowania zasad opisanych w raporcie 
przesłanym w dniu 8 marca 2011 roku, czyli zasady 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk 
spółek giełdowych oraz pkt 2 zasady 10 Działu IV  
„Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" (wskazanie zasad według aktualnego na dzień 31 grudnia 2015 
roku brzmienia Dobrych Praktyk).  
 
W 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze zmianami dobrych praktyk uchwalonymi przez 
Radę Giełdy w 2011 roku (uchwały Rady Giełdy z 31 sierpnia 2011 roku oraz z 19 października 2011 roku), 
Uchwałą Nr 171 z dnia  
26 kwietnia 2012 roku przyjęło do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w nowym brzmieniu 
z wyłączeniem ww. pkt 2 i 3 zasady 10 Działu IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" (według 
brzmienia aktualnego na dzień  
31 grudnia 2015 roku wyłączenie obejmowało zasadę 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk 
spółek giełdowych oraz pkt 2 zasady 10 Działu IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy"). Przyjęcie 
przez Walne Zgromadzenie poprzedzone było odpowiednimi uchwałami Zarządu (z 28 września 2011 roku oraz z 
29 listopada 2011 roku) oraz Rady Nadzorczej (z 13 października 2011 roku oraz z 14 grudnia 2011 roku). 
 
Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA uchwaliła kolejne zmiany do zasad z dnia 4 lipca 2007 roku. 
  
Zarząd Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałą nr 18 przyjął do stosowania od dnia 1 stycznia 2013 roku 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z wprowadzonymi w dniu 21 listopada 2012 roku zmianami, z 
wyjątkiem: 
• możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza 

miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - 
Zasada 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych, 

• dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad - Zasada 10 pkt 2) z Działu IV 
Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy. 

 
Decyzja w tej sprawie została podjęta w wyniku analizy obejmującej zagadnienia związane zarówno z 
zagrożeniami natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego 
Zgromadzenia przy uwzględnieniu ilości akcjonariuszy uczestniczących zwykle w obradach Walnego 
Zgromadzenia Spółki. Spółka zacznie stosować zasady  dotyczące dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia 
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa 
głosu w toku Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z chwilą pozbycia 
się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce tych regulacji. 
 
Zarząd w w/w Uchwale Nr 18 z dnia 20 grudnia 2012 roku zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki podjęcie 
uchwały  
w przedmiocie stosowania przez Radę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w zakresie przyjętym 
przez Zarząd.  
 
Kierując się wnioskiem i rekomendacją Zarządu, w dniu 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 
204 przyjęła do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w 
brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku,  
z wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: 

• możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza 
miejscem odbywania walnego zgromadzenia, 

• dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. 
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Na wniosek Zarządu, Uchwałą Nr 206 z dnia 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki wniosła do 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW" w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA z dnia  
21 listopada 2012 roku, z wyłączeniem elementów określonych w ww. Uchwale Nr 204 Rady Nadzorczej Spółki. 
 
W 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Uchwałą Nr 201 z dnia 24 kwietnia 2013 roku przyjęło do 
stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w nowym brzmieniu, w zakresie postulowanym przez 
Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Dokument zawierający zbiór zasad był i jest dostępny na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.budimex.pl. 
 
Na podstawie zasady 9 Działu I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (Rekomendacje dotyczące 
dobrych praktyk spółek giełdowych) dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu 
funkcji zarządu i nadzoru, Spółka wskazuje, iż w 2015 roku Zarząd Spółki składał się z sześciu mężczyzn (pięciu 
w okresie między złożoną przez jednego  
z członków Zarządu rezygnacją z pełnionej funkcji, a powołaniem nowego członka Zarządu).    
 
W składzie Rady Nadzorczej, przez cały 2015 rok, znajdowała się jedna kobieta i ośmiu mężczyzn.  
 
W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych uchwałą Nr 26/1413/2015 z dnia 13 
października 2015 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka od dnia 1 stycznia 2016 
roku stosuje nowe zasady  
w zakresie wskazanym w wysłanym w systemie EBI raporcie nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku 
umieszczonym na stronie internetowej Spółki. 

6.2 Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce syst emów kontroli wewn ętrznej i zarz ądzania 
ryzykiem  
w odniesieniu do procesu sporz ądzania sprawozda ń finansowych Budimeksu SA  

Zarząd Budimex SA jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie 
sporządzania sprawozdań finansowych Budimex SA.  

Obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych jest realizowany w praktyce przez wykwalifikowanych 
pracowników pionu finansowego pod nadzorem członka Zarządu - dyrektora Pionu Ekonomiczno - Finansowego 
Budimeksu SA.  

Sporządzenie sprawozdań rocznych poprzedza spotkanie Komitetu Audytu z niezależnymi audytorami w celu 
ustalenia planu i zakresu badania sprawozdań finansowych oraz omówienia potencjalnych obszarów ryzyk 
mogących mieć wpływ na rzetelność i prawidłowość sprawozdań finansowych. Sporządzanie sprawozdań 
finansowych jest zaplanowanym procesem, uwzględniającym odpowiedni podział zadań pomiędzy pracowników 
pionu finansowego Budimeksu SA, adekwatny do ich kompetencji i kwalifikacji. Ponadto Budimex SA korzysta z 
programu komputerowego wspierającego identyfikację i zarządzanie ryzykami związanymi ze sporządzaniem 
wszelkich informacji finansowych, w tym sprawozdań finansowych. 

Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe 
najistotniejszych spółek Grupy są prowadzone przy użyciu programu finansowo-księgowego SAP R/3, 
który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej od 1 stycznia 
2003 roku. System SAP R/3 jest zarządzany centralnie przez wykwalifikowanych pracowników Budimeksu SA, 
którzy ustalają poziomy autoryzacji w zakresie wprowadzania i modyfikacji danych transakcyjnych, układu 
podstawowych raportów oraz zmian w planie kont.  

W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych stosowane są między innymi następujące czynności kontrolne: 

• ocena istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki 
oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym, 

• weryfikacja adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych, 
• analiza porównawcza i merytoryczna danych finansowych, 
• weryfikacja prawidłowości arytmetycznej i spójności danych, 
• analiza kompletności ujawnień. 

Sporządzone roczne sprawozdania finansowe są przekazywane do wstępnej weryfikacji dyrektorowi Pionu 
Ekonomiczno-Finansowego, a następnie całemu Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i autoryzacji. 

Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który 
po zakończonym badaniu przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia Komitetowi ds. Audytu, a następnie Radzie 
Nadzorczej. 

6.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio znaczne pakiety akcji  
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Według posiadanych przez Budimex SA informacji, struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku 
przedstawia się w sposób następujący: 

Akcjonariusz 
Rodzaj 
akcji 

Liczba 
akcji 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

% udział  
w głosach 

na WZA 
Valivala Holdings B.V. Amsterdam 
(Holandia) - Spółka z Grupy 
Ferrovial SA (Hiszpania) 

zwykłe 15 078 159 59,06% 15 078 159 59,06% 

Aviva OFE Aviva BZ WBK zwykłe 1 280 000 5,01% 1 280 000 5,01% 

Pozostali akcjonariusze zwykłe 9 171 939 35,93% 9 171 939 35,93% 

Ogółem  25 530 098 100,00% 25 530 098 100,00% 

 

6.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto ściowych, które daj ą specjalne uprawnienia 
kontrolne 

 
Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. 

6.5 Wskazanie wszelkich ogranicze ń odno śnie do wykonywania prawa głosu 
 
Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu. 

6.6 Wskazanie wszelkich ogranicze ń dotycz ących przenoszenia prawa własno ści papierów 
warto ściowych Budimeksu SA 

 
Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Budimex SA, z 
wyjątkiem akcji imiennych, których zbycie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6.7 Opis zasad dotycz ących powoływania i odwoływania osób zarz ądzających oraz ich uprawnie ń, 
w szczególno ści prawa do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji  

 
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek wiceprezesów i pozostałych członków 
Zarządu na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.  
 
Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji akcji. Uprawnienia Zarządu odnośnie prawa do 
podjęcia decyzji  
o wykupie akcji nie odbiegają od uregulowań zawartych w kodeksie spółek handlowych. 
 
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym 
uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie w ciągu 2015 roku nie 
uległy zmianie. 
 
Zgodnie z regulacjami zawartymi w Statucie, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, czyli zakres 
jego uprawnień nie odbiega od zakresu określonego przepisami kodeksu spółek handlowych. W zakresie 
szczegółowych uprawnień Zarządu przewidzianych statutem należy wymienić: 
• wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych, 
• ustalanie ceny emisyjnej akcji w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, 
• wyłączanie lub ograniczanie prawa poboru akcji nowych emisji za zgodą Rady Nadzorczej, 
• określanie sposobu ustalania wysokości ceny emisyjnej oraz wydawania akcji w zamian za wkłady 
niepieniężne za 

zgodą Rady Nadzorczej,  
• podejmowanie decyzji w sprawie zakupu lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w 

nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli 
jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży nie przekracza kwoty stanowiącej jedną piątą kapitału 
zakładowego Spółki, 

• podejmowanie decyzji w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego 
dywidendy za zgodą Rady Nadzorczej. 
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6.8 Opis zasad zmiany statutu lub umowy Budimeksu SA  
 
Zmiana Statutu dokonywana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Kwestie te uregulowane są w par. 13 lit. r) statutu przy opisie uprawnień Walnego Zgromadzenia oraz 
w par. 17 ust. 1 lit. l) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Jak każda uchwała Walnego Zgromadzenia, 
przed podjęciem jej projekt powinien być przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. 
Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie spółek handlowych podjęcie takiej uchwały wymaga kwalifikowanej 
większości tj. (i) co do zasady 3/4 głosów, (ii) w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności 2/3 głosów. 

6.9 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i j ego zasadniczych uprawnie ń oraz praw 
akcjonariuszy  
i sposobu ich wykonywania 

 
Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Statutu, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia (obydwa 
dokumenty dostępne na stronie internetowej Spółki) i przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych. 
Szczegółowe uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone są w par. 13 Statutu. Akcjonariusze realizują swoje 
prawa w sposób określony Statutem, Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane 
jest najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie jest 
zwoływane przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd 
Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w  Statucie, jak również 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą 
zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 
ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
od Zarządu Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 
umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia, natomiast w zawiadomieniu o zwołaniu 
zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie podejmuje uchwałę 
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie 
których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 
pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.  
 
Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany 
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.  
 
Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w 
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia.  
 
Walne Zgromadzenie może również odbyć się w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych przy 
spełnieniu określonych ustawą wymogów /art. 405 ksh/. 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie 
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w 
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje  
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
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internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad.  
 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.   
 
Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach (oprócz innych spraw 
wymienionych w przepisach prawa):  

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy, 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy oraz sprawozdania finansowego 
skonsolidowanego Grupy Budimex,  

• udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
• tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych oraz ich wykorzystywanie, 
• podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty; Walne Zgromadzenie może przyjąć uchwałę, że 

dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a 
akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje, 

• roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo 
nadzoru, 

• zbywanie lub wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 
nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

• decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów Spółki, 
• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, 
• umorzenie akcji, 
• zmiany statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany 

przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
• uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 
• powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
• ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 
• nabycie przez Spółkę własnych akcji w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, 

które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 
• zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem 

Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, 
• określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy  
(dnia dywidendy).  

 
Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione 
Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.  
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości 
reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

6.10 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ci ągu ostatniego roku obrotowego oraz opis 
działania organów zarz ądzających i nadzoruj ących Spółk ę oraz ich komitetów 

 
a ) Skład osobowy Zarz ądu  
 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:  

• Dariusz Jacek Blocher  prezes Zarządu, dyrektor generalny, 

• Fernando Luis Pascual Larragoiti   wiceprezes Zarządu, 

• Cezary Mączka  członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami, 

• Jacek Daniewski członek Zarządu, dyrektor Pionu  Prawno Organizacyjnych, 

• Henryk Urbański członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami, 

• Marcin Węgłowski członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego. 

 

Zmiany w składzie Zarządu w 2015 roku: 
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• rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 17 września 2015 roku złożył Andrzej Artur Czynczyk,  

• Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu uchwałą Nr 239 z dnia 16 grudnia 2015 roku powołała do 
pełnienia funkcji członka Zarządu Cezarego Mączkę. 

 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku następujące osoby miały udzielone prokury łączne: 

• Artur Popko – prokura łączna z drugim prokurentem,  

• Radosław Górski – prokura łączna z drugim prokurentem. 

 

Zmiany w zakresie prokur w 2015 roku: 

• w dniu 26 lutego 2015 roku odwołane zostały prokury łączne z członkiem Zarządu udzielone na rzecz Artura 
Popko, Radosława Górskiego oraz Andrzeja Goławskiego, 

• w dniu 26 lutego 2015 roku udzielone zostały prokury łączne z drugim prokurentem na rzecz: Artura Popko, 
Radosława Górskiego i Andrzeja Goławskiego, 

• w dniu 5 października 2015 roku odwołano prokurę łączną z drugim prokurentem udzieloną na rzecz 
Andrzeja Goławskiego. 

 
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym 
uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie, w  ciągu 2015 roku nie 
uległy zmianie. 
 
b) Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów  
 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:  

• Marek Michałowski                     przewodniczący Rady, 

• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco     wiceprzewodniczący Rady,    

• Igor  Adam Chalupec       sekretarz Rady, 

• Marzenna Anna Weresa      członek Rady, 

• Ignacio Clopes Estela      członek Rady, 

• Javier Galindo Hernandez     członek Rady, 

• Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez    członek Rady, 

• Piotr Kamiński                     członek Rady, 

• Janusz Dedo                     członek Rady. 

 

W roku 2015 w składzie Rady Nadzorczej oraz w jej strukturze nie zaszły żadne zmiany. 

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2015 roku: 

• Marzenna Weresa - przewodnicząca,  

• Javier Galindo Hernandez - członek,  

• Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez - członek. 

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom. 
 
W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 
ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności od 
spółki i podmiotów pozostających  
w istotnym powiązaniu ze spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 Dział III 
Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych).  
 
Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w 
Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków 
Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 
ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 
 
Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2015 roku:  

• Piotr Kamiński - przewodniczący,  
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• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,  

• Javier Galindo Hernandez - członek. 

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom. 
 
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku:  

• Marek Michałowski  - przewodniczący, 

• Igor Chalupec - członek, 

• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek. 
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom. 

 

c) Opis działania Zarz ądu 
 
Zarząd działa na podstawie Statutu, Regulaminu Zarządu i obowiązujących przepisów, w tym przepisów Kodeksu 
spółek handlowych. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i 
reprezentuje Spółkę. 
 
Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu jest jednocześnie 
dyrektorem generalnym Spółki. Rada Nadzorcza, na wniosek prezesa Zarządu, powołuje wiceprezesów i 
pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.  
 
Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 
 
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
prezesa Zarządu. 

 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 

• prezes Zarządu - jednoosobowo 

• dwóch członków Zarządu - działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie 
z prokurentem. 

Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub 
prokurenta. 

d) Opis działania Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej i obowiązujących przepisów, w tym 
przepisów Kodeksu spółek handlowych. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią 
czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością 
głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dopuszcza się 
podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 
treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objętych 
porządkiem obrad, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i 
wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki, dokonywania rewizji majątku oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów. 
Rada ma prawo żądania dla swoich potrzeb, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw 
będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. 

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do 
szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 

• ocena sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

• ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

• rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków, 

• składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której 
mowa wyżej, 
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• zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 
oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyn niemogących sprawować swych czynności, 

• zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 

• zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków 
Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki 
uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej 
podpisuje Przewodniczący, 

• wyznaczanie biegłego rewidenta z listy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu zbadania 
sprawozdania finansowego Spółki, 

• wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki, 

• udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce 
konkurencyjnej przez członka Zarządu,  

• wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji, 

• wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości, ceny emisji 
oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 

• wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych 
składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału 
zakładowego Spółki, w transakcjach objętych powyższym obowiązkiem wyrażenia zgody, 
nieprzekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. 

 
e) Zadania Komitetu Audytu 

Do zadań Komitetu Audytu należy: 

• rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok finansowy, 

• monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych 
badań na poszczególnych etapach,  

• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,  

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 
ryzykiem,  

• przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy oraz propozycji 
Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,  

• przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
Spółki odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno - Finansowego, z wykonania przez 
niego obowiązków, 

• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 z dnia 7 maja 2009 
roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym,  

• realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z 
aktualnej sytuacji w Spółce,  

• składanie Radzie półrocznego i rocznego sprawozdania ze swojej działalności. 

 
f) Zadania Komitetu Inwestycyjnego 

Do zadań Komitetu Inwestycyjnego należy opiniowanie lub odpowiednio aprobowanie spraw istotnych dla Spółki 
ze względu na ich wartość w zakresie: inwestycji i dezinwestycji w aktywa niefinansowe, powoływania i 
rozwiązywania spółek, inwestycji, dezinwestycji i emisji, których przedmiotem są aktywa finansowe, łączenia, 
podziału i przekształcenia podmiotów w Grupie Budimex, operacji finansowych, powołania organizacji celowych 
do wykonywania robót lub świadczenia usług na warunkach odbiegających od wzoru umowy konsorcjum 
obowiązującego w Grupie Budimex, umów przedwstępnych i ofert niewiążących, projektów deweloperskich i 
istotnych umów z podmiotami powiązanymi. 
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Komitet Inwestycyjny działa w oparciu o procedurę zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza jest 
informowana na kolejnych posiedzeniach o sprawach opiniowanych przez Komitet Inwestycyjny w okresie 
pomiędzy posiedzeniami Rady. 

 
g) Zadania Komitetu Wynagrodze ń 

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy: 

• przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania 
członków Zarządu w szczególności: wynagrodzenia stałego, systemu wynagradzania za wyniki, systemu 
emerytalnego i odpraw oraz długoterminowych programów motywacyjnych wraz z zaleceniami w 
zakresie celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń członków 
Zarządu do długofalowych interesów akcjonariuszy  
i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki; przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji 
dotyczących wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z 
zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną wyników pracy danych członków Zarządu; 
przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami 
Zarządu; przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji wskaźników premiowych, ich wag dla członków 
zarządu w oparciu o budżet danego roku; służenie Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu 
procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków 
informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania 
i wynagrodzeń przyznanych członkom Zarządu); monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń 
Zarządu na podstawie niezależnych raportów płacowych, wskaźników rynkowych i przedstawianie 
odpowiednich analiz i wniosków; opiniowanie powoływania i odwoływania członków Rad Nadzorczych w 
spółkach zależnych Budimex SA, z wyjątkiem spółek specjalnego przeznaczenia; 

• akceptowanie, na wniosek Zarządu, wskaźnika premiowego dla pracowników centrali Budimex SA do 
rozliczenia premii za miniony rok oraz wskaźnika procentowego podwyżek na dany rok; 

• sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności Komitetu. 

6.11 Polityka wynagrodze ń dotycz ąca członków Rady Nadzorczej, Zarz ądu oraz kluczowych 
mened żerów  
Budimex SA 

 
Członkowie Rady Nadzorczej 

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Budimex SA jest Walne 
Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.04.2015 roku podjęło uchwałę, na mocy której 
członkom Rady Nadzorczej Budimex SA za udział w pracach przysługuje miesięczne wynagrodzenie w 
następujących wysokościach: 

• przewodniczący Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7, 

• przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,5, 

• wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1, 

• sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2, 

• członek Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1 

 

Członkowie Zarz ądu 

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu Budimex SA jest Rada Nadzorcza. 
Zasady te określają wszelkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system 
wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy oraz długoterminowe programy motywacyjne. 

 

Dodatkowo, Rada Nadzorcza wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy pomiędzy Budimex SA a 
członkami Zarządu. Umowy dotyczące stosunku pracy w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący. Umowy 
zawarte pomiędzy Budimex SA a członkami Zarządu zostały opisane w punkcie 5.1. Informacje o 
wynagrodzeniach osób zarządzających zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy Budimex w nocie 42.1. 
 



Sprawozdanie z działalności Spółki za 2015 rok 
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)  
 
Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z: 

• wynagrodzenia stałego – miesięcznej stawki zasadniczej, 

• wynagrodzenia za wyniki (premii rocznej), na które składają następujące elementy: premia zadaniowa 
ustalana na podstawie rocznej oceny realizacji zadań oraz premia za realizacje wskaźników dotyczących 
działalności biznesowej Grupy Budimex, 

program motywacyjny Grupy Ferrovial pod nazwą „Plan przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu” – 
polegający na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji spółki dominującej. Członkowie Zarządu 
pozostający w zatrudnieniu 36 miesięcy uzyskają możliwość objęcia akcji spółki dominującej. Zarówno przyznanie 
jak i liczba w/w akcji uzależnione jest od osiągnięcia zakładanych parametrów ekonomicznych przez Grupę 
Ferrovial w ciągu następnych trzech lat oraz pozostawanie poszczególnych osób w zatrudnieniu w Zarządzie 
w dacie przyznania akcji. 

 
Kluczowi mened żerowie 

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania kluczowych menedżerów jest Zarząd Budimex SA. 
Zasady wynagradzania zostały określone w regulaminach wynagradzania oraz indywidualnych umowach o pracę. 

 

Wynagrodzenie kluczowych menedżerów składa się z: 

• wynagrodzenia stałego – miesięcznej stawki zasadniczej, 
 

• wynagrodzenia za wyniki (premii rocznej), na które składają następujące elementy: premia zadaniowa 
ustalana na podstawie rocznej oceny realizacji zadań oraz premia za realizacje wskaźników dotyczących 
działalności biznesowej –  zarządzanych obszarów, 

• program motywacyjny Grupy Ferrovial pod nazwą „Plan przyznania akcji związanych z celami 
Ferrovialu” – polegający na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji spółki dominującej. 
Członkowie Zarządu pozostający  
w zatrudnieniu 36 miesięcy uzyskają możliwość objęcia akcji spółki dominującej. Zarówno przyznanie jak 
i liczba w/w akcji uzależnione jest od osiągnięcia zakładanych parametrów ekonomicznych przez Grupę 
Ferrovial w ciągu następnych trzech lat oraz pozostawanie poszczególnych osób w zatrudnieniu w 
Zarządzie w dacie przyznania akcji. 

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia  

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia przysługujące poszczególnym członkom zarządu i kluczowym 
menedżerom są takie same i obejmują świadczenia w naturze takie jak bezpłatna opieka medyczna, pokrycie 
składek ubezpieczeniowych z tytułu na życie i dożycie, samochód służbowy.  

Istotne zmiany w polityce wynagrodze ń 

W ciągu ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły istotne zmiany w polityce wynagrodzeń.  

Ocena polityki wynagrodze ń 

Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń jest skutecznym narzędziem zarządczym wspierającym 
podstawowy cel akcjonariuszy, długofalowy wzrost wartości  akcji: w okresie od 31.12.2010 do 31.12.2015 
wartość akcji wzrosła z 99,5 złotych do 194,0 złotych co oznacza 95% wzrost. Ponadto polityka ta zapewnia 
stabilność sprawowania zarządu, którego działania są gwarantem sukcesu ekonomicznego Spółki. 

 

 

Zarząd Budimeksu SA 


