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Relacje ze społecznościami
 lokalnymi

Centrum Kongresowe ICE Kraków
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BUDIMEX W MINUTĘ

PORTFEL ZAMÓWIEŃ

10 300
MLN ZŁ

PODPISANE

KONTRAKTY

7 285
MLN ZŁ

PRZYCHODY

6 369
MLN ZŁLICZBA KONTRAHENTÓW

WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

W CIĄGU ROKU

Z BUDIMEKSEM SA

15,3
TYS.
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ZAPŁACONE PODATKI I ZUS

869
MLN ZŁ

ZATRUDNIENIE

ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH

 Z ODPADÓW

6 539
OSÓB

2951,40 TON METALI

167,30 TON TWORZYW SZTUCZNYCH

167,30 TON PAPIERU I TEKTURY

PRZEKAZANE

DAROWIZNY

1 506
TYS. ZŁ 

ZYSK NETTO

464
MLN ZŁ 

DIALOG ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI

na 50% inwestycji wdrożono system przekazywania informacji zwrotnej od mieszkańców na temat zakończonych prac budowlanych
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Szanowni Państwo

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu 
kolejny zintegrowany raport Grupy Budimex, w któ-
rym przedstawiamy zarówno wyniki finansowo-eko-
nomiczne, jak i zagadnienia społeczno-środowisko-
we.

Raportowanie społeczne Budimeksu ewoluuje od kil-
ku lat i na bieżąco dostosowuje do zmieniających się 
preferencji odbiorców. W ubiegłym roku po raz pierw-
szy zaprezentowaliśmy raport zintegrowany, zawierają-
cy dane finansowe i niefinansowe. Z kolei w tym roku 
po raz pierwszy publikujemy zintegrowany raport on-
-line, który dodatkowo został przygotowany w oparciu 
o dwa rodzaje wytycznych: stosowane do tej pory wy-
tyczne GRI G4, jak i o zaktualizowane, obowiązujące od 
tego roku GRI Standards. 
Grupa Budimex zakończyła 2017 rok z bardzo dobry-
mi wynikami, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i zysk 
netto. Kolejny rok z rzędu zajęliśmy pierwszą pozycję 
wśród największych generalnych wykonawców w Pol-
sce. Ten rok jest dla nas szczególny. Świętujemy bowiem 
50. urodziny Budimeksu, dlatego tym bardziej cieszy 
fakt, że w 2018 rok weszliśmy z rekordowym portfelem 
zamówień przekraczającym 10 miliardów złotych. Je-
steśmy świadomi, że sukces ten zawdzięczamy w dużej 
mierze także odpowiedzialnemu podejściu do zarzą-
dzania oraz pozytywnym relacjom z naszymi partne-
rami i otoczeniem. Mamy świadomość, że nasza dzia-
łalność ma długofalowy wpływ na społeczeństwo i 

środowisko naturalne, dlatego od lat kierujemy się za-
sadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 
biznesu. Niezwykle ważne jest dla nas budowanie rela-
cji opartych na zrozumieniu i zaufaniu. Chcemy być do-
brym sąsiadem dla osób mieszkających blisko prowa-
dzonych przez nas inwestycji.  W 2017 roku na wniosek 
pracowników naszych budów wzięliśmy udział w wielu 
lokalnych akcjach sponsoringowych i dobroczynnych. 
Kontynuujemy również nasze flagowe projekty CSR – 
„Strefę Rodzica”, „Domofon ICE” oraz wewnętrzny, ad-
resowany do pracowników Grupy Budimex – „Grant na 
Wolontariat”.
Jednym z głównych priorytetów Budimeksu jest syste-
matyczne doskonalenie standardów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, gdyż to właśnie bezpieczeństwo i zdrowie 
naszych pracowników oraz dostawców jest dla nas naj-
ważniejsze. Dlatego wdrażamy coraz bardziej zaawan-
sowane systemy bezpieczeństwa, wnikliwie analizujemy 
każdą sytuację, w której doszło do wypadku lub poten-
cjalnie mogło dość, a następnie wprowadzamy działa-
nia, mające na celu eliminację zagrożeń i angażują-
ce w nie pracowników na wszystkich szczeblach, a także 
naszych klientów i dostawców. Przykładamy ogromną 
wagę do tego, aby osoby współpracujące z naszą firmą 
każdego dnia wracały bezpiecznie do domu.
Jesteśmy świadomi, że naszym najcenniejszym zaso-
bem są ludzie, dlatego dokładamy starań, by praca w 
Grupie Budimex była satysfakcjonująca i dawała moż-
liwości rozwoju. W 2017 roku powołaliśmy zespół ds. in-

LIST PREZESA
102-14, 102-15 
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nowacji, by z jednej strony pracownicy mogli realizować 
własne, autorskie pomysły, ale też mieli dostęp do in-
nowacyjnych rozwiązań z rynku. Do współpracy zapro-
siliśmy start-upy, firmy technologiczne oraz jednostki 
naukowe. W 2017 roku dzięki pozytywnej ocenie firmy 
przez pracowników zdobyliśmy wyróżnienie „Inwestor 
w Kapitał Ludzki”. Znaleźliśmy się też w gronie TOP10 
Najlepszych Pracodawców 2017 w Polsce. Nieprzerwa-
nie od 2011 roku pozostajemy w składzie RESPECT In-
dex Giełdy Papierów Wartościowych – spółek zarządza-
nych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 
Sytuacja w branży budowlanej jest dynamiczna i zależy 
od wielu czynników, lecz mogę zapewnić, że w kolejnych 
latach będziemy kontynuować obrany kierunek rozwoju 
oparty o bezpieczeństwo, zastosowanie nowych tech-
nologii i innowacyjność oraz zrównoważony rozwój. 
W tym roku obchodzimy okrągły jubileusz - pół wieku 

działalności. Korzystając z tej wyjątkowej okazji chciał-
bym podziękować wszystkim naszym interesariuszom 
za współpracę opartą wzajemnym szacunku i zaufa-
niu. Dziękuję również Pracownikom Grupy Budimex za 
ogromne zaangażowanie i determinację w osiąganiu 
założonych celów. Dzięki Wam jesteśmy niekwestiono-
wanym liderem rynku budowlanego w Polsce
Zapraszam Państwa do lektury Zintegrowanego Ra-
portu Rocznego Grupy Budimex za rok 2017.

Zapraszam Państwa do lektury Skonsolidowanego Ra-
portu Rocznego Grupy Budimex za rok 2017.

Dariusz Blocher
Prezes Zarządu
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Działalność Grupy Budimex w 2017 roku spotkała 
się z uznaniem wielu środowisk, co potwierdziły licz-
ne uzyskane przez firmę nagrody i wyróżnienia.

Budimex został wyróżniony tytułem „Tego, który zmie-
nia polski przemysł. XX-lecie”, który otrzymaliśmy 
podczas uroczystej gali wieńczącej Forum Zmieniamy 
Polski Przemysł 2017. Redakcja Magazynu Gospodar-
czego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl już po raz 
kolejny nadała honorowe tytuły firmom, ludziom biz-
nesu oraz przedstawicielom administracji państwowej, 
którzy wywarli szczególny wpływ na pozytywne zmiany 
w polskim przemyśle i całej gospodarce. Budimex otrzy-
mał wyróżnienie jako największy generalny wykonawca 
na polskim rynku budowlanym, realizujący inwestycje 
drogowe, kolejowe oraz projekty przemysłowe i energe-
tyczne. Firma uczestniczyła w kluczowych inwestycjach, 
które zdaniem organizatorów tego wydarzenia zmieniły 
obraz polskiej infrastruktury.

Budimex został w 2017 roku również doceniony i wy-
różniony, jako pracodawca: 

 Godło Inwestora w Kapitał Ludzki – wyróżnienie, któ-
re przyznawane jest firmom na podstawie jej oceny do-
konywanej przez pracowników. Organizatorem badania 
jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, która od 
2006 roku realizuje ten program w Polsce.

TOP 10 Pracodawców w Polsce 2017 – wyróżnienie 
przyznawane przez portal PulsHR.pl oraz Grupę PTWP 
SA. Celem konkursu jest wyłonienie grona dziesięciu 
wyróżniających się firm, które łączą wpływ na rozwój 
gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.

Odpowiedzialny Pracodawca 2017 – tytuł został 
przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita” za realizo-
waną przez Budimex politykę personalną, opartą na 
inwestycji w pracowników, umożliwiającej rozwój kom-
petencji i awans.

Spółka Budimex otrzymała nagrodę w kategorii Proces 
Rekrutacyjny 2017, w drugiej już edycji konkursu „Siła 
przyciągania”, który powstał z inicjatywy dziennika 
„Puls Biznesu”, Grupy Work Service, PwC oraz Orange 
Polska. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych 
i najskuteczniejszych przedsięwzięć, które pozwalają na 
przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie najbardziej uta-
lentowanych pracowników. Jury kompleksowo pod-
chodzi do tematu employer branding i docenia nie tylko 
najlepsze praktyki, ale przede wszystkim innowacyjne 
kampanie rekrutacyjne, w których wykorzystano nie-
standardowe narzędzia rekrutacji.

Godło Best Quality Employer 2017 – godłem tym ho-
norowane są firmy, które wyróżniają się rzetelnością 
pod względem polityki zatrudnienia, rozwiązań pra-
cowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegól-
ną uwagę Kapituły zwrócił rozbudowany system mo-
tywacyjny i premiowy w Budimeksie oraz umożliwienie 
pracownikom rozwoju wewnątrz struktur organizacyj-
nych.

W XV. edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, 
Budimex otrzymał Honorową Perłę w kategorii go-
spodarka oraz znalazł się w gronie Pereł Wielkich. To 
duże wyróżnienie oraz docenienie wysokich pozycji na-
szej spółki, jakie zajmowaliśmy w rankingu od wielu lat.
Budimex zajął również dwie wysokie pozycje w orga-
nizowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
OGÓLNOPOLSKIE 
W 2017 ROKU
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oraz Fundację Patriotyzmu Gospodarczego konkursie 
Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu, który wyróż-
nia firmy przyczyniające się w szczególnym stopniu do 
rozwoju Polski i budowania jej pozytywnego wizerunku 
na świecie. W kategorii rankingowej „duże przedsiębior-
stwa zagraniczne” Budimex zajął wysokie 8. miejsce, a 
jako „spółka giełdowa” uplasował się na 11. miejscu.
W jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w 
branży budowlanej „Budowa Roku”, którego organi-
zatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-
downictwa, Budimex otrzymał w 2017 roku kilka na-
gród za wykonane obiekty. Nagrodę I stopnia otrzymały 
następujące realizacje Budimeksu:

• Zakład Produkcyjny POLMLEK w Lidzbarku War-
mińskim, w kategorii: obiekty produkcyjno-handlo-
wo-usługowe;

• Business Garden Wrocław (pierwszy etap), w kate-
gorii: obiekty biurowe;

• Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, w ka-
tegorii: obiekty użyteczności publicznej.

Nagrodę II stopnia przyznano budowie drogi ekspreso-
wej S7 Miłomłyn-Ostróda (pododcinek A), w kategorii: 
obiekty oceniane indywidualnie.

Z kolei spółka Budimex Parking Wrocław otrzymała 
wyróżnienie w konkursie Top Inwestycje Komunalne 
2017, którego organizatorem jest Portalsamorzadowy.
pl, za dwukondygnacyjny parking we Wrocławiu, który 
znajduje się przy zabytkowym kompleksie Hali Stulecia.

Ponadto w 2017 roku Budimex został uhonorowany w 
XI. edycji konkursu Raporty Społeczne nagrodą Gieł-
dy Papierów Wartościowych za Zintegrowany Raport 
Roczny Grupy Budimex za rok 2016.

Łącznica kolejowa -Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki
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Działalność rynkowa 

Firmy budowlane działają zawsze blisko ludzi, a 
przemiany urbanistyczne czy infrastrukturalne 
dzieją się obok nas, nawet jeśli nie zawsze zwraca-
my na to uwagę. Co więcej, budownictwo rozwija się 
razem z przemianami społeczny i nowymi technolo-
giami. W Budimex zidentyfikowaliśmy trzy główne 
trendy i jednocześnie wyzwania, które mają obecnie 
wpływ na jakość naszego życia i działalność branży 
budowlanej. 

- zatłoczenie miast, korki uliczne i zanieczyszczenie 
powietrza w większych miastach oznacza, że projekty 
urbanistyczne i nowo powstałe inwestycji powinny jak 
najbardziej optymalnie wpisywać się w istniejącą już 
tkankę miejską i koncentrować się na mieszkańcach. 
- rozwój nowych technologii ma ogromne znaczenie i 
jest szansą dla sektora budowalnego, by realizowane 
inwestycje były efektywnie zaplanowane, realizowa-
ne przy minimum negatywnego wpływu społecznego i 
środowiskowego. 
- jesteśmy społeczeństwem mobilnym, coraz chętniej 
przemieszczamy się nie tylko w obrębie miejscowości, 
ale również pomiędzy miastami i za granicą. Stąd ważny 
jest stały rozwój inwestycji drogowych, kolejowych i lot-
niczych, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i 
technologii, jak automatyzacja czy nawet robotyzacja. 

Budimex od 50 lat, czyli od 1968 roku realizuje kontrakty 
w Polsce i na świecie. Łączy w sobie tradycję i nowocze-
sność, polską myśl techniczną inżynierów pracujących 
przy licznych inwestycjach z czerpaniem z międzynaro-
dowego doświadczenia i know-how Grupy Ferrovial. 

Działamy w sektorze budowlanym, który silnie oddzia-

łuje na społeczeństwo i środowisko naturalne. Budimex 
jest generalnym wykonawcą w zakresie infrastruktury 
drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kuba-
turowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicz-
nego. Spółka od 1995 roku jest notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2011 roku 
nieprzerwanie wchodzi w skład RESPECT Indeksu – in-
deksu giełdowego spółek działających zgodnie z naj-
wyższymi standardami społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W 2017 roku Budimex znalazł się również w 
jednym z najważniejszych indeksów FTSE4Good Emer-
ging Index, który został stworzony na londyńskiej gieł-
dzie, jako projekt służący do pomiaru wydajności spół-
ek w zakresie działań na rzecz środowiska, społecznej 
odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG). W 
2000 roku hiszpańska Grupa Ferrovial, jedna z naj-
większych firm budowlanych na świecie, nabyła więk-
szościowy pakiet akcji spółki Budimex i została inwesto-
rem strategicznym.

Przedmiotem działalności biznesowej Grupy Budimex 
jest: 
• świadczenie szeroko rozumianych usług budowla-

no–montażowych, wykonywanych w systemie ge-
neralnego wykonawstwa w kraju i za granicą,

• działalność deweloperska, 
• zarządzanie nieruchomościami,
• prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej 

i transportowej.

Podejście do zarządzania wpływem prowadzonej dzia-
łalności biznesowej na otoczenie społeczne i środowi-
skowe zostało ujęte w Misji Budimeksu, strategii, polity-
kach oraz kulturze organizacyjnej.

O FIRMIE

102-2
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Misja Budimex: „Naszą misją jest realizacja inwestycji 
budowlanych – w tym przedsięwzięć deweloperskich – 
w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środo-
wiska naturalnego i zasad etyki, dbałością o satysfakcję 
klientów oraz komfort użytkowników, które osiągniemy 
dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej 
efektywności działania, a także partnerskim relacjom z 
dostawcami i podwykonawcami.”
 
Cele działalności biznesowej Grupy Budimex:

• Poprawa rentowności poprzez kontrolę i ogranicze-
nie ryzyk budowlanych;

• Koncentracja potencjału Grupy na rynku krajowym;
• Rozwój działalności na rynku budownictwa kolejo-

wego i przemysłowego;
• Silna pozycja na krajowym rynku deweloperskim;
• Utrzymanie rentownej działalności eksportowej w 

Niemczech;
• Wejście w sektor koncesji w Polsce.

Grupę Budimex tworzą następujące spółki:

• Budimex SA to wiodąca spółka Grupy, świadczy 
usługi budowlano-montażowe i prowadzi działal-
ność deweloperską oraz usługi zarządcze i doradcze 
na rzecz pozostałych spółek w Grupie. Jej celem jest 
szybki przepływ informacji pomiędzy nimi, wzmoc-
nienie efektywności ich gospodarek finansowo-pie-
niężnych i umacnianie pozycji rynkowej spółek Gru-
py Budimex.

• Mostostal Kraków SA w ramach swojej podstawowej 
działalności świadczy usługi budowlano-montażo-
we. Specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie 
wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych oraz 
urządzeń z przeznaczeniem dla przemysłu: cemen-
towo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i 
chemicznego.

• Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. działa w seg-
mencie działalności deweloperskiej i zarządzania 
nieruchomościami. Zajmuje się przygotowywaniem 
gruntów inwestycyjnych na potrzeby budownictwa 

mieszkaniowego, sprzedażą mieszkań oraz wynaj-
mem i obsługą nieruchomości na własny rachunek.

• Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. to spółka ce-
lowa, zawarta na potrzeby przeprowadzenia prac 
budowlanych związanych z powstaniem parkin-
gu podziemnego we Wrocławiu przy Hali Stulecia. 
Spółka posiada 30-letnią koncesję na zarządzanie 
obiektem.

• Elektromontaż Poznań SA działa na rynku usług in-
stalacyjnych, jest producentem i serwisantem urzą-
dzeń elektroenergetycznych. Prowadzi doradztwo 
w zakresie doboru instalacji elektroenergetycznych, 
teletechnicznych, automatyki, mechanicznych i sa-
nitarnych. Instalacje montowane są m.in. w obiek-
tach biurowo-hotelowych, handlowo-magazyno-
wych,  sportowych, w budownictwie przemysłowym.

102-16

102-10, 102-45
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Patrząc na rok 2017 z makro perspektywy, mogli-
śmy zaobserwować istotną poprawę dynamiki wzro-
stu gospodarczego w porównaniu z 2016 rokiem, 
zwłaszcza w ostatnim kwartale. Wartość dodana 
brutto w budownictwie w 2017 roku w porównaniu z 
rokiem poprzednim wzrosła o 11,5%, wobec spadku 
o 7,2% w roku 2016.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,9% 
(wobec spadku o 14,4% w roku 2016), notując tym sa-
mym najwyższą dynamikę od 2011 roku. Tempo wzro-
stu rynku wyniosło 12,6%, natomiast zwiększenie skali 
przekazań w części deweloperskiej w 2017 roku przy-
niosło 42,6% przyrost sprzedaży. Jednocześnie w ślad 
za wzrostem sprzedaży i skali inwestycji w sektorze bu-
dowlanym miał miejsce dalszy wzrost cen surowców i 
materiałów oraz usług podwykonawców. Jednocześnie 
podobnie jak rok wcześniej, odczuwalny był spadek do-
stępności siły roboczej. Pomimo tych trudności, rentow-
ność na poziomie operacyjnym w Grupie Budimex wy-
niosła 9,2%.  Wzrost produkcji budowlano-montażowej 
był wspierany przez wzrost produkcji w budownictwie 
mieszkaniowym, która osiągnęła wartość 14,2%. Mia-
ło na to również wpływ odwrócenie negatywnego tren-
du w budownictwie mieszkalnym, w którym w 2017 roku 
produkcja wzrosła o 14,0%, przede wszystkim w grupie 
budynków użyteczności publicznej oraz budynków prze-
mysłowych. Skala produkcji budowlano-montażowej w 
raportowanym okresie nie uległa znaczącym zmianom 
w stosunku do 2016 roku i w dalszym ciągu największy 
udział w całości tej produkcji miały obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej (50% w produkcji budowlano-monta-
żowej ogółem). 

Główną przyczyną poprawy sytuacji w zakresie osią-
gniętego wolumenu produkcji był obserwowany wzrost 

w budownictwie infrastrukturalnym o 11,7% (w cenach 
bieżących) względem spadku na poziomie 19,0% w 
2016 roku. Ostatnie miesiące 2017 roku charakteryzo-
wały również częściej niż poprzednio rozstrzygane prze-
targi, a wartość ofert złożonych przez Budimex w 2017 
roku wzrosła w porównaniu z rokiem 2016 o ponad 
80%. Największy udział miał w tym segment drogowy i 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Łączna 
wartość ofert złożonych na budowę dróg w 2017 roku w 
tym segmencie była trzykrotnie wyższa niż w 2016 roku i 
osiągnęła poziom 24,4 mld złotych (wzrost rok do roku o 
14,5% w cenach bieżących). Duże wzrosty miały miejsce 
również w budownictwie kolejowym (wzrost rok do roku 
o 52,0% w cenach bieżących).

Jednak 2017 rok w branży budowlanej charakteryzo-
wał również duży poziom niepewności i obaw spowo-
dowanych głównie przez: niską podaż zamówień pu-
blicznych na początku roku i wyhamowanie inwestycji 
prywatnych, niedobór wykwalifikowanej kadry pod ko-
niec roku. Wypełnienie luki w zatrudnieniu w firmach 
budowlanych będzie jednym z największych wyzwań 
dla całej branży w najbliższych latach. Najwięksi inwe-
storzy publiczni, tacy jak GDDKiA oraz PKP PLK planują 
istotny wzrost wydatków, co oznaczać będzie wzrost za-
mówień, ale również pilne zapotrzebowania sprzętowe 
i kadrowe. Nieodzownym elementem rosnącej skali in-
westycji będzie dalsza presja na wzrost płac i wzrost cen 
usług podwykonawczych. Dla Grupy Budimex oznacza 
to konieczność szczególnej dbałości o koszty na realizo-
wanych kontraktach i odpowiedzialne podejście do kal-
kulacji nowych ofert.

W 2018 rok wchodzimy z rekordowym portfelem zamó-
wień.

SYTUACJA RYNKOWA
I PERSPEKTYWY

102-15
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W 2018 roku sektor budowlany będzie napędzany dzię-
ki rosnącym wydatkom inwestycyjnym w obszarze in-
frastruktury. Wiele projektów zakontraktowanych w 
2017 roku z fazy projektowej przejdzie do fazy budow-
lanej, a to z kolej przełoży się na dalszy wzrost produkcji 
budowlano-montażowej. Skala inwestycji drogowych 
w kolejnych latach będzie zdeterminowana przez tem-
po realizacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2020, z perspektywą do 2025”, który w lip-
cu 2017 roku został zaktualizowany przez rząd. Stopień 
jego realizacji na koniec 2017 roku wyniósł 64%. Dlate-
go tym bardziej spodziewana jest kumulacja inwestycji 
w budownictwie drogowym.

Kolejnym obszarem budownictwa, który będzie się dy-
namicznie rozwijał w kolejnych latach jest rynek infra-
struktury kolejowej. Podobnie jak w przypadku budow-
nictwa drogowego, w połowie 2017 roku miała miejsce 
aktualizacja rządowego projektu „Krajowy Program 
Kolejowy do roku 2023”, w którym uwzględniono uru-
chomienie wykonania dodatkowych projektów, w ra-
zie wygenerowania oszczędności. Ponadto, zgodnie z 
zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury, w PKP PLK 
trwają obecnie prace przygotowawcze dla projektów 
nieuwzględnionych na liście podstawowej Programu o 
łącznej wartości około 16 mld zł.

Inny ważny obszar to budownictwo wodne. Od cza-
su podpisania przez Prezydenta RP ustawy  o ratyfi-
kacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych 
śródlądowych dróg wodnych (tzw. Konwencja AGN) na 
początku 2017 roku, w której Polska zobligowała się do 
dostosowania głównych dróg wodnych do standardów 
europejskich, nadal budownictwo wodne pozostaje w 
fazie planowania. Zapowiadane są tu inwestycje w la-
tach 2016-2030 o wartości ponad 77 mld zł. Zgodnie z 
zapowiedzią wiceministra gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej Jerzego Materny z lutego 2018 roku, w 
ciągu najbliższych kilkunastu lat rząd planuje zainwe-
stować około 25 mld zł w infrastrukturę portową oraz 
wybrzeże.

W segmencie budownictwa energetycznego, pomimo, 
że największe kontrakty zostały już rozstrzygnięte, wciąż 
na etapie planowania bądź przetargów znajduje się kil-
ka istotnych inwestycji w szeroko rozumianym sektorze 
energetyki konwencjonalnej. Ministerstwo Energii pla-
nuje rozpocząć budowę kolejnych 5-6 nowych bloków 
energetycznych o łącznej wartości 45-50 mld zł (w tym 

elektrowni jądrowej).

Zgodnie z „Prognozą pokrycia zapotrzebowania szczy-
towego na moc w latach 2016-2035”, opublikowaną 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), wyma-
gany przyrost nowych mocy, z wyłączeniem jednostek 
aktualnie budowanych, w krajowym systemie elek-
troenergetycznym w latach 2016-2035 dla scenariu-
sza modernizacyjnego BAT powinien wynieść 15,8 GW. 
Oznacza to duże potrzeby inwestycyjne w zakresie blo-
ków energetycznych i to one będą w najbliższych latach 
siłą napędową budownictwa energetycznego.

W najbliższych latach należy spodziewać się dalszej re-
alizacji programów inwestycyjnych na rynku przesyłu 
i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu. Zarządcy 
krajowych sieci przesyłowych, PSE i Gaz System, prowa-
dzą obecnie konsultacje społeczne zaktualizowanych 
programów rozwoju na lata 2018-2027. Zgodnie z pro-
jektami planów inwestycyjnych, wydatki PSE i Gaz Sys-
temu na rozwój infrastruktury we wspomnianym okre-
sie przekroczą odpowiednio 12 mld zł i 15 mld zł.

W 2018 roku prognozujemy dalszy wzrost liczby sprze-
danych mieszkań, jednak rekordowy poziom z 2017 
roku może być nie do powtórzenia. Z pewnością wysoki 
trend sprzedażowy utrzyma się na 6 największych pol-
skich rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Ło-
dzi, Poznaniu i Trójmieście, a ostateczny rezultat w dużej 
mierze zależeć będzie od wpływu, jaki na rynek będzie 
miało wygaszenie programu MdM i realizacja nowego 
projektu Mieszkanie Plus.

Szansą na dalszy rozwój rynku budowlanego mogą 
okazać się projekty w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego (PPP), które w Polsce wciąż są realizowa-
ne bardzo rzadko i przy niewielkich projektach.
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Wzrost obrotów 
i rekordowe wyniki

2017 rok można nazwać kolejnym bardzo dobrym 
rokiem dla Grupy Budimex, ponieważ zanotowali-
śmy historyczny poziom sprzedaży (wzrost o 14,3%) 
oraz rekordowy zysk netto, wynoszący 464 mln zł. 
Dzięki temu powróciliśmy na pozycję lidera branży 
budowlanej w Polsce. Łączna wartość kontraktów 
podpisanych przez Budimex w 2017 roku wyniosła 
7,3 mld zł. 

W omawianym okresie wzrost sprzedaży w segmencie 
budowlanym w Grupie Budimex był zgodny z tempem 
wzrostu rynku i wyniósł 12,6% w porównaniu z rokiem 
2016. Udział segmentu infrastruktury w całkowitych 
przychodach z usług budowlano-montażowych Gru-
py spadł z 55,9% w 2016 roku do 48,9% w 2017 roku. 
W konsekwencji pozyskania nowych kontraktów kolejo-
wych, partycypacja tego segmentu w strukturze przy-
chodów Grupy w 2017 roku wyniosła 3,9%. Utrzymanie 
się dobrej koniunktury na rynku kubaturowym znalazło 
odzwierciedlenie w udziale budownictwa mieszkanio-
wego w strukturze sprzedaży, który to wzrósł z 41,6,% w 
roku 2016 do 47,2% w roku 2017, z czego w budownic-
twie mieszkaniowym udział wzrósł z 12,6% w 2016 roku 
do 13,3% w 2017 roku.

W 2017 roku przychody ze sprzedaży z działalności de-
weloperskiej wzrosły w porównaniu do roku poprzed-
niego o 42,6%. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań 
w całym roku 2017 wyniosła 1 457 sztuk, w porówna-
niu do 1 615 mieszkań w roku poprzednim. Spadek liczby 
przedsprzedanych mieszkań o 10% wynika z kończącej 

się atrakcyjnej oferty projektu „Nowe Czyżyny” w Kra-
kowie.

Aby sprostać wymaganiom klientów oraz zapewnić sta-
bilność przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach, w 
roku 2017 rozpoczęto budowę ponad tysiąca nowych 
mieszkań. W roku 2017 Grupa kontynuowała proces 
dywersyfikacji banku ziemi poprzez zakup nowych dzia-
łek w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście. Na 
obecnie posiadanych gruntach możliwa jest budowa 
prawie 8 tysięcy nowych mieszkań.

Struktura sprzedaży w ujęciu geograficznym jest od kil-
ku lat stabilna. 

Głównymi rynkami, na których działała Grupa Budimex 
są Polska i Niemcy, przy czym dominujący udział przy-
chodów (96,4%) pochodził z rynku polskiego. Z rynku 
niemieckiego pochodziło 3,2% przychodów, a 0,4% z 
rynków innych krajów. 
100 mln zł planowane nakłady inwestycyjne Grupy Bu-
dimex w 2018 roku.

W 2017 roku na rynku niemieckim wykonywane były 
głównie roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w 
Niemczech wyniosły 199 233 tys. zł. Wzrost odnotowa-
no na robotach prefabrykacyjnych (4,4%) oraz na ro-
botach metalowych (16,1%). Jeżeli chodzi o rynek kra-
jowy Grupa Budimex będzie aktywna we wszystkich 
dotychczasowych segmentach. Inwestycje infrastruk-
turalne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 
(w szczególności projekty drogowe oraz kolejowe) stwa-

WYNIKI OSTATNIEGO
ROKU

102-2, 102-7

102-4,102-6, 102-7
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rzają szansę dla Grupy Budimex na pozyskanie nowych 
kontraktów. Po trudnym roku 2016, kiedy zaobserwo-
waliśmy znaczące spowolnienie w rozstrzygnięciach 
nowych przetargów drogowych, w 2017 roku najwięk-
si inwestorzy infrastrukturalni istotnie zwiększyli liczbę 
rozstrzyganych przetargów. W 2018 roku proces inwe-
stycyjny będzie kontynuowany, co powinno przełożyć 
się na nowe zlecenia drogowe oraz kolejowe.

Grupa planuje również konsekwentnie wzmacniać swo-
ją pozycję w segmencie budownictwa kubaturowego 
oraz pozyskiwać nowe zlecenia w segmencie energe-
tycznym oraz hydrotechnicznym. Planowany jest także 
dalszy rozwój na rynku usług komunalnych oraz podję-
cie przedsięwzięć na zasadach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. W 2017 roku spółki Grupy Budimex pod-
pisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 7 285 
454 tysięcy złotych (z aneksami). 

Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na 
dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 10 300 213 tysięcy 
złotych, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z koń-
cem 2016 roku.

W roku 2018 Grupa Budimex planuje nakłady inwesty-
cyjne na poziomie około 100 milionów złotych, z czego 
około 39 milionów złotych przypada na spółkę Budimex 
SA, a około 53 milionów złotych na spółkę Budimex Ko-
lejnictwo. Główne nakłady dotyczącą nabycia maszyn 
budowlanych i kolejowych oraz realizacji projektów in-
formatycznych.
 
Struktura portfela zamówień w 2017 roku kształtowała 
się następująco:

Rodzaj obiektów

Wartość sprzedaży

2016 2017

mln zł % mln zł %

lądowo-inżynieryjne 
(infrastruktura) 3 016 55,9% 2 967 48,9%

kolejowe 131 2,4% 237 3,9%

kubaturowe, w tym: 2 245 41,6 2 866 47,2%%

 - niemieszkaniowe 1 564 29,0% 2 058 33,9%

 - mieszkaniowe 681 12,6% 808 13,3%

Razem sprzedaż usług 
budowlano-montażo-

wych
5 391   100,0% 6 070 100,0%
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Podstawowe wielkości ekonomiczne, charakteryzujące Grupę Budimex, kształtowały się na następującym 
poziomie:

* Liczba pracowników we wszystkich spółkach grupy kapitałowej konsolidowanych w sprawozdawczości finansowej (w odróżnieniu od sumy pracowników kluczowych czterech spółek wskazywanej w 

tabelach z danymi niefinansowymi na końcu raportu). 

** Prace budowlane charakteryzują się dużą sezonowością zatrudnienia podwykonawców, a specyfika kolejnych etapów wykonywanych prac skutkuje rotacją podwykonawców i zmieniającą się liczbą 

pracowników na kontraktach Budimeksu. Aktualne na każdy dzień dane o pracownikach, w tym pracownikach podwykonawców, są rejestrowane bezpośrednio na budowach. 

• Business Centre Club
• Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
• Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
• Polski Związek Pracodawców Budownictwa
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
• Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni 

Asfaltowych
• Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
• Izba Towarzystwo Gospodarcze Polska-Rosja

Członkostwo Budimeksu w organizacjach i inicjatywach społecznych:

• Railway Business Forum
• Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
• UN Global Compact
• Związek Mostowców RP
• Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
• Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
• Karta Różnorodności
• Pracodawcy RP

WYNIKI OSTATNIEGO
ROKU
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2016 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów i 
usług oraz

towarów i materiałów (mln zł)
5 572,3 6 369,3

Zysk (mln zł) 410,5 464,6

Kapitał własny (mln zł) 805,8 882,1

Zobowiązania (mln zł) 4 787,8 5 115,2

Aktywa (mln zł) 5 593,7 5 997,3

Liczba pracowników 5 708*  6 539*

Liczba pracowników podwykonawców pod 
nadzorem Grupy Budimex b.d.** b.d.**
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WYNIKI FINANSOWE

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2017 charakteryzowały wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujaw-
nione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porów-
nywalnymi za rok 2016).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex 

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2017 roku 
w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2016 roku zostały zaprezentowane poniżej:

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana Zmiana %

Aktywa trwałe (długoterminowe) 927 334 856 936 70 398 8,2%

Rzeczowe aktywa trwałe 162 422 114 674 47 748 41,6%

Nieruchomości inwestycyjne 24 623 25 581 (958) (3,7%)

Wartości niematerialne 30 163 29 926 237 0,8%

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 73 237 - 0,0%

Inwestycje w jednostkach wycenianych meto-
dą praw własności 39 228 43 427 (4 199) (9,7%)

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9 501 9 396 105 1,1%

Kaucje z tytułu umów o budowę 30 138 23 333 6 805 29,2%

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozo-
stałe należności 39 341 36 256 3 085 8,5%

Należności z tytułu umowy koncesyjnej 46 440 46 096 344 0,7%

Pozostałe aktywa finansowe 67 033 10 035 56 998 568,0%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 405 208 444 975 (39 767) (8,9%)

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 5 070 022 4 736 729 333 293 7,0%

Zapasy 1 425 100 1 183 649 241 451 20,4%

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozo-
stałe należności 689 939 516 720 173 219 33,5%

Kaucje z tytułu umów o budowę 27 812 30 818 (3 006) (9,8%)

Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów 
o budowę 483 501 288 456 195 045 67,6%

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 30 298 194 30 104 15 517,5%

Pozostałe aktywa finansowe 286 533 1 758 284 775 16 198,8%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 126 839 2 715 134   (588 
295) (21,7%)

RAZEM AKTYWA 5 997 356 5 593 665 403 691 7,2%
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WYNIKI FINANSOWE

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana Zmiana %

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 881 443 801 377 80 066 10,0%

 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 2 557 4 725      (2 168) (45,9%)

 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 5 342 5 525       (183) (3,3%)

 Zyski zatrzymane 640 533 558 116        82 417 14,8%

 Udziały niedające kontroli 685 4 443 (3 758) (84,6%)

 Razem kapitał własny      882 128     805 820     76 308 9,5%

 Zobowiązania     5 115 228  4 787 845 327 383 6,8%

 Zobowiązania długoterminowe 614 923 525 882 89 041 16,9%

 Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 92 086 62 333       29 753 47,7%

 Kaucje z tytułu umów o budowę 203 643 206 147 (2 504) (1,2%)

 Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 305 858 247 481       58 377 23,6%

 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 11 086 7 937        3 149 39,7%

 Pozostałe zobowiązania finansowe 2 250 1 984 266 13,4%

 Zobowiązania krótkoterminowe   4 500 305 4 261 963  238 342 5,6%

 Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 30 324 20 276  10 048 49,6%

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 697 984 1 475 983 222 001 15,0%

 Kaucje z tytułu umów o budowę 217 193 186 244  30 949 16,6%

 Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 1 027 038 1 352 639  (325 601) (24,1%)

 Przychody przyszłych okresów 1 345 267 1 002 017  343 250 34,3%

 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 170 762 169 544  1 218 0,7%

 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 404 52 820  (49 416) (93,6%)

 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 537 1 422 115 8,1%

 Pozostałe zobowiązania finansowe 6 796 1 018        5 778 567,6%

 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA  5 997 356  5 593 665  403 691 7,2%
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Na dzień 31 grudnia 2017 roku skonsolidowana wartość 
aktywów wzrosła o 403 691 tysięcy złotych w stosunku 
do stanu na koniec grudnia 2016 roku w wyniku wzro-
stu wartości aktywów trwałych o 8,2% (70 398 tysię-
cy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych 
o 7,0% (333 293 tysiące złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grud-
nia 2017 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 
2016 roku wpływ miały przede wszystkim:
• wzrost salda pozostałych aktywów finansowych, 

głównie w wyniku udzielenia nowych pożyczek 
spółce stowarzyszonej, w wysokości 51 153 tysiące 
złotych,

• wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych o 47 
748 tysięcy złotych, przede wszystkim w wyniku za-
kupu oraz przyjęciu w leasing finansowy środków 
trwałych o wartości 72 086 tysięcy złotych,

• spadek salda aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego o 39 767 tysięcy złotych, co było 
spowodowane głównie wzrostem salda rezerwy z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu 
leasingu oraz kwot należnych od odbiorców z tytułu 
umów o budowę (aktywa i rezerwy podlegają kom-
pensacie na poziomie każdej spółki objętej konso-
lidacją).

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany do-
tyczyły:
• wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o 

kwotę 89 041 tysięcy złotych, przede wszystkim z 
powodu wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw 
na zobowiązania długoterminowe o 58 377 tysię-
cy złotych oraz zobowiązań z tytułu długotermi-
nowych kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych 
źródeł finansowania o 29 753 tysiące złotych, w 
związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych,
• wzrostu wartości zobowiązań krótkotermino-

wych o kwotę 238 342 tysiące złotych, z których 
największe zmiany dotyczyły:

• wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych zobowiązań o 222 001 tysię-
cy złotych,

• spadku kwot należnych odbiorcom z tytu-
łu umów o budowę o 325 601 tysięcy złotych, 
na który składa się spadek korekty sprzeda-
ży rozpoznanej nad sprzedażą zafakturowaną 
w związku z wyceną kontraktów długotermi-
nowych w kwocie 160 975 tysięcy złotych oraz 
spadek salda rezerwy na straty na kontraktach 
w wysokości 164 626 tysięcy złotych,

• wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 
343 250 tysięcy złotych, głównie z tytułu zali-
czek na realizowane kontrakty budowlane oraz 
wpłat na lokale w działalności deweloperskiej.
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 Zmiana Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i 
materiałów 6 369 309 5 572 290 797 019 14,3%

Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (5 559 485) (4 821 025) (738 460) 15,3%

Zysk brutto ze sprzedaży 809 824 751 265 58 559 7,8%

Koszty sprzedaży (34 016) (32 671) (1 345) 4,1%

Koszty ogólnego zarządu (216 627) (198 766) (17 861) 9,0%

Pozostałe przychody operacyjne 61 070 46 451 14 619 31,5%

Pozostałe koszty operacyjne (31 933) (61 172) 29 239 (47,8%)

Zysk z działalności operacyjnej 588 318 505 107 83 211 16,5%

Przychody finansowe 37 084 43 227 (6 143) (14,2%)

Koszty finansowe (40 771) (34 657) (6 114) 17,6%

Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności (4 199) (2 272) (1 927) 84,8%

Zysk brutto 580 432 511 405 69 027 13,5%

Podatek dochodowy (115 838) (100 929) (14 909) 14,8%

Zysk netto za okres 464 594 410 476 54 118 13,2%

 z tego przypadający:     

 akcjonariuszom Spółki 464 408 409 851 54 557 13,3%

 udziałom niedającym kontroli 186 625 (439) (70,2%)

W 2017 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze 
sprzedaży w wysokości 6 369 309 tysięcy złotych, co 
stanowi wzrost o 14,3% w porównaniu do przychodów 
z roku 2016. Zysk brutto ze sprzedaży w 2017 roku wy-
niósł 809 824 tysięcy złotych, natomiast w roku po-
przednim osiągnął wartość 751 265 tysięcy złotych, co 
oznacza, że rentowność brutto sprzedaży w roku 2017 
wyniosła o 7,8%, a rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 
13,5%. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowo-
ści w sytuacji, gdy budżetowane koszty realizacji kon-
traktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość 
przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momen-
cie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na stra-
ty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
działalności finansowej w pozycji „Kwoty należne od-
biorcom z tytułu umów o budowę”. Na dzień 31 grud-

nia 2017 roku rezerwy na straty na kontraktach wyno-
siły 243 829 tysięcy złotych i w porównaniu z rokiem 
2016 saldo rezerw na straty na kontraktach zmniejszyło 
się o 164 626 tysięcy złotych. Koszty sprzedaży w okre-
sie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku, w 
porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły o 1 345 ty-
sięcy złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu były 
o 17 861 tysięcy złotych wyższe niż koszty poniesione w 
2016 roku.

Pozostałe przychody operacyjne w 2017 roku wynio-
sły 61 070 tysięcy złotych i obejmowały między inny-
mi zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
i nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 3 301 tysię-
cy złotych, otrzymane odszkodowania i kary umowne 
w kwocie 24 828 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw 
na kary i sankcje w kwocie 12 363 tysiące złotych, roz-
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wiązanie rezerw na sprawy sądowe i odszkodowania w 
kwocie 3 391 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktu-
alizujących należności i zapasy w kwotach odpowied-
nio 4 405  tysięcy złotych i 3 251  tysięcy złotych, a tak-
że odpis przedawnionych zobowiązań w kwocie 2 656 
tysięcy złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy za-
kończonym 31 grudnia 2017 roku wyniosły 31 933 ty-
siące złotych, z czego 2 870 tysięcy złotych stanowiły 
koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należ-
ności, 3 070 tysięcy złotych dotyczyło kosztów z tytułu 
utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapa-
sów. Koszty utworzonych rezerw na sprawy sądowe wy-
nosiły 2 617 tysięcy złotych, a 1 806 tysięcy złotych do-
tyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodowania. 
Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, 
które obciążyły wynik Grupy w 2017 roku wyniosła 13 
311 tysięcy złotych. Z kolei 717 tysięcy złotych wynio-
sły koszty opłat sądowych i egzekucyjnych oraz koszty 
postępowania sądowego. Ponadto, w 2017 roku Gru-
pa odnotowała stratę z tytułu realizacji instrumentów 
pochodnych typu FX Forward oraz opcji walutowych w 
wysokości 1 169 tysięcy złotych.

588 318 tys. zł zysk z działalności operacyjnej w 
2017 roku – o 16,5% więcej niż rok wcześniej

W 2017 roku Grupa odnotowała zysk z działalności 
operacyjnej w wysokości 588 318 tysięcy złotych, co 
stanowiło 9,24% wartości przychodów ze sprzedaży. 
W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wy-
niósł 505 107 tysięcy złotych, co stanowiło 9,1% war-
tości przychodów ze sprzedaży. W okresie 12 miesięcy 
zakończonym 31 grudnia 2017 roku, Grupa osiągnęła 
zysk z działalności finansowej wynoszący 3 687 tysięcy 
złotych, podczas gdy w 2016 roku był to zysk w wysoko-
ści 8 570 tysięcy złotych.

Koszty finansowe w 2017 roku stanowiły między inny-
mi: koszty odsetek w wysokości 5 567 tysięcy złotych, 
zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od 
gwarancji i kredytów w wysokości 24 234 tysięcy zło-
tych, koszty z tytułu dyskonta długoterminowych na-
leżności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w 
wysokości 8 580 tysięcy złotych.

W roku 2017 Grupa poniosła również stratę z tytułu re-
alizacji instrumentów pochodnych typu swap stopy pro-

centowej (zawartych w celu ograniczenia ryzyka stopy 
procentowej) w wysokości 643 tysiące złotych oraz jed-
nocześnie odnotowała zysk z tytułu wyceny tych in-
strumentów w wysokości 401 tysięcy złotych. Przycho-
dy finansowe za 2017 rok stanowiły przede wszystkim 
odsetki w wysokości 32 865 tysięcy złotych, wycena na-
leżności z tytułu umowy koncesyjnej w kwocie 2 931 ty-
sięcy złotych, jak również odwrócenie dyskonta należ-
ności długoterminowych w kwocie 820 tysięcy złotych. 
Rok 2017 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 
580 432 tysiące złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 
2017 rok wyniosło 115 838 tysięcy złotych, w tym: 
• część bieżąca w wysokości 74 552 tysięcy złotych, 
• część odroczona w wysokości 40 289 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa rozpoznała akty-
wa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wy-
sokości 405 208 tysięcy złotych, podczas gdy na dzień 
31 grudnia 2016 roku było to 444 975 tysięcy złotych. 
Wynika to głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów 
budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za ponie-
siony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu po-
datkowym i księgowym. Zysk netto przypisany akcjo-
nariuszom Budimex SA za rok 2017 roku wyniósł 464 
408 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisa-
ny akcjonariuszom Budimex SA za rok 2016 wyniósł 
409 851 tysięcy złotych. Zysk netto przypisany udzia-
łom niedającym kontroli za 2017 rok wyniósł 186 tysię-
cy złotych. Cena jednej akcji wyniosła 18,19 zł i w sto-
sunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,14 zł.

Rok 2017 Grupa Budimex zamknęła zyskiem netto 
przypadający akcjonariuszom jednostki dominu-
jącej 464 408 tysięcy złotych, natomiast rok po-
przedni − zyskiem netto w wysokości 409 851 tysię-
cy złotych.
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Budimex

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 okre-
śloną kwotę środków pieniężnych oraz które są narażo-
ne na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Do środków 
pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 
Grupa zalicza przede wszystkim środki: 
• stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych, 
• zgromadzone na otwartych mieszkaniowych ra-

chunkach powierniczych, 
• środki na rachunkach powierniczych i bieżących w 

części należnej partnerom realizującym kontrakty 
budowlane wraz ze spółką z Grupy.

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2017 posiadając środki 
pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej 
kwocie 2 715 093 tysiące złotych. Przepływy pieniężne 
netto za rok 2017 były ujemne i wyniosły 560 867 ty-
sięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa wy-
kazała środki pieniężne w wysokości 2 126 809 tysięcy 
złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możli-
wości dysponowania w kwocie 164 990 tysięcy złotych. 
W roku 2017 stan środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej wyniosła 195 796 tysiące złotych. Przepły-
wy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się 
ujemnym saldem w wysokości 356 583 tysiące złotych.

2 126 809 tys. zł środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach bankowych i w kasie na koniec 2017 
roku.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2017 
rok były ujemne i wyniosły 400 080  tysięcy złotych i 
były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2016. 

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex 

Stan środków pieniężnych Grupy Budimex wynosił na 
dzień 31 grudnia 2017 roku 2 126 809
tysięcy złotych i był o 588 284 tysiące złotych niższy niż 

stan na dzień 31 grudnia 2016 roku. W 2017 roku miała 
miejsce wypłata dywidendy przez Budimex SA w wyso-
kości 382 696 tysięcy złotych. W ciągu roku 2017 spół-
ka Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. zainwestowała 
również 150 000 tysięcy złotych własnych środków w 
grunty pod działalność deweloperską, a Grupa Budi-
mex przeznaczyła 80 000 tysięcy złotych w rozbudowę 
i modernizację parku maszynowego.

Wygenerowanie środków pieniężnych na przedstawio-
nym poziomie, pomimo wypłaty dywidendy oraz wspo-
mnianych wydatków, było możliwe przede wszystkim 
dzięki wysokiej rentowności spółek Grupy we wszyst-
kich segmentach działalności osiągniętej w 2017 roku, 
szczególnie w segmencie kolejowym i drogowym, pod-
pisaniu kolejnych kontraktów, co skutkowało wspo-
mnianym historycznym poziomem sprzedaży Budimek-
su.

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były – zgodnie z 
polityką Grupy – lokowane w depozyty w bankach o wy-
sokim ratingu. 

Ponadto, spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyż-
ki środków pieniężnych do finansowania swoich do-
stawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie 
na płynność finansową tychże dostawców i generowa-
ło dodatkowe przychody finansowe dla Budimex SA. 
Spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrz-
ne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych 
źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu finanso-
wego, które na 31 grudnia 2017 roku wynosiło 122 410 
tysięcy złotych i było wyższe o 39 801 tysięcy złotych w 
stosunku do stanu na 31 grudnia 2016 roku (tabela po-
niżej). Na kwotę zadłużenia Grupy składają się przede 
wszystkim: zadłużenie Budimex SA z tytułu umów le-
asingu finansowego (zawartych w celu finansowania 
nabycia składników rzeczowego majątku trwałego – 
maszyn i urządzeń do realizacji kontraktów drogowych i 
kolejowych) oraz kredyt zaciągnięty przez Budimex Par-
king Wrocław Sp. z o.o. na finansowanie koncesji par-
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Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

kingowej (parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu). 
Wspomniany powyżej wzrost zadłużenia ogółem w 
roku 2017 wynika przede wszystkim ze wzrostu zadłuże-
nia Budimex SA z tytułu umów leasingu finansowego. 

Na koniec roku 2017 wskaźniki obrazujące strukturę ka-
pitału Grupy uległy nieznacznej poprawie. Wzrost kwo-
ty zysku netto i związany z tym wzrost kapitałów wła-
snych pozwolił na zmniejszenie wskaźników zadłużenia 
i zwiększenie wskaźników pokrycia majątku, pomimo 
znacznego wzrostu aktywów ogółem Grupy. 

Na koniec roku 2017 Grupa nie posiadała zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych finansujących działalność 
deweloperską.

Wskaźniki płynności pozostawały na bardzo zbliżonym 
poziomie (nieznaczny wzrost wskaźnika płynności bie-
żącej i jednoczesne nieznaczne obniżenie się wskaźnika 
płynności szybkiej) w stosunku do ich poziomu z przed 
roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrz-
nych źródeł finansowania: 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

- długoterminowe 92 086 62 333 44 563

- krótkoterminowe 30 324 20 276 19 778

Ogółem 122 410 82 609 64 341

Wskaźnik 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Pokrycie majątku kapitałem własnym: 
(kapitał własny przypadający na akcjo-

nariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa 
ogółem)

0,15 0,14 0,13

Pokrycie majątku trwałego kapitałem 
własnym: (kapitał własny przypadający 

na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ 
(aktywa trwałe)

0,95 0,94 0,73

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

tywa ogółem)

0,85 0,86 0,87

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: 
(aktywa ogółem - kapitał własny przypa-
dający na akcjonariuszy jednostki domi-

nującej)/ (kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej)

5,80 5,98 6,87

Wskaźnik 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Płynność bieżąca (aktywa obro-
towe)/(zobowiązania krótkoter-

minowe)
1,13 1,11 1,06

Płynność szybka (aktywa obro-
towe – zapasy)/(zobowiązania 

krótkoterminowe)
0,81 0,83 0,83
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WKŁAD W ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY

102-7, 103-1, 103-3, 203-1

Rozwój infrastruktury

Branża budowlana bez wątpienia silnie oddziału-
je na otoczenie: realizacje kubaturowe podnoszą 
komfort życia mieszkańców, a inwestycje infrastruk-
turalne mają wpływ m.in. na rozwój gospodarki i 
modernizację kraju. 

Przykładowo obwodnice odciążają miasta, które w 
ostatnich latach szczególnie zmagają się z rosnącym 
poziomem ruchu samochodów, a co za tym idzie wy-
sokim zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. Z dru-
giej strony inwestycje budowalne oznaczają zmiany w 
otoczeniu naturalnym. Budimex przy wyborze projek-
tów budowlanych bierze pod uwagę optymalizację ko-
rzyści dla wszystkich stron. W swojej ofercie ma obiek-
ty przemysłowe, mieszkalne i biurowe, obiekty kultury i 
użyteczności publicznej zlokalizowane w samych mia-
stach oraz poza nimi, a także drogi, autostrady, infra-
strukturę kolejową, lotniska, obiekty hydrotechniczne 
i zakłady utylizacji odpadów. Jako efekt działalności 
Grupy w 2017 roku powstało lub zostało rozpoczętych 
wiele inwestycji komercyjnych, spośród których do waż-
nych kontraktów należały: 
• inwestycje drogowe, w tym drogi ekspresowe i ob-

Projekty komercyjne realizowane przez Budimex w 2017 roku

Budimex: budowa najwyższej wieży kontroli lotów

W 2017 roku zakończyła się budowa wieży kontroli lotów 
w Pyrzowicach, obsługująca katowickie lotnisko. Ma ona 
za zadanie poprawić bezpieczeństwo ruchu lotniczego i 
jego płynność. Wieża liczy ponad 1800 m2 powierzch-
ni, na której rozmieszczone zostały: pomieszczenie ze 

wodnice: zaprojektowanie i budowa drogi S61 
Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł 
Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczu-
czyna; budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 
oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parame-
trów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Mię-
kowo w ramach zadania: Budowa drogi S3 na od-
cinku Miękowo – zakończenie budowy obwodnicy 
Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzę-
śnica;

• inwestycje kolejowe: wykonanie prac na linii kole-
jowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Doro-
husk na odcinku Warszawa – Otwock-Dęblin – Lu-
blin, odcinek Otwock – Lublin (łącznie blisko 150 
km); Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice;

• budownictwo energetyczne: budowa gazowego 
bloku energetycznego o całkowitej mocy elektrycz-
nej 55 MW. Etap 2. Budowa turbozespołu parowego 
wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków;

• inne: budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk 
Mazowiecki; Dokończenie budowy suchego zbiorni-
ka przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

stanowiskami kontroli wieżowej i kontroli zbliżania, po-
mieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze so-
cjalne. Wokół wieży powstał system dróg wewnętrz-
nych wraz z parkingami. Poziom operacyjny ulokowano 
na wysokości 42 m.
 
Układ budynku składa się z dwóch elementów. Część 
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niska to dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji słu-
powo-ścianowej. Część wysoka ma 45,75 metrów wy-
sokości. Jej trzon zbudowany jest jako wspornik piono-
wy o przekroju poprzecznym prostokąta, z wydzielonym 
wewnątrz ciągiem dla windy oraz szachtami instalacyj-
nymi. Utwierdzenie trzonu stanowi płyta fundamento-
wa o grubości 1,8 m i o wymiarach w rzucie 17 x 17 m. W 
górnej części trzonu wykonstruowano wsporniki pozio-
me na których oparto stropy części zasadniczej wieży. 
Zwieńczenie wieży stanowi dach stalowy. Wartość kon-
traktu to 20,22 mln zł netto.

Budimex: oddanie do użytku łącznicy Kraków Za-
błocie i Kraków Krzemionki 
Zrealizowana przez Budimex SA i Ferrovial Agroman SA 
łącznica kolejowa między przystankami Kraków Zabło-
cie i Kraków Krzemionki po ponad 2 latach została od-
dana do użytku w grudniu 2017 roku po 4 miesiącach 
prac i praktycznie w momencie wejścia w życie nowego 
rozkładu jazdy pojawiły się na niej pierwsze regularne 
pociągi. Dzięki nowej łącznicy możliwa jest bezpośred-
nia jazda pociągów na trasie Kraków Główny - Skawi-
na i dalej Oświęcim oraz Zakopane. Dzięki łącznicy czas 
podróży z Krakowa do Zakopanego skrócił się o 15 mi-
nut. 
 
Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę 
układu torowego linii kolejowych oraz budowę nowej 
linii poprowadzonej na estakadach kolejowych pomię-
dzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie - Kraków 
Krzemionki. Przebudowane zostały również przystanki 
osobowe, drogi, sieć trakcyjna, urządzenia elektroma-
gnetyczne i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, 
kable telekomunikacyjne oraz sieci wodno-kanaliza-
cyjne, ciepłownicze i gazowe. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 190 mln zł netto.
 
Inwestycja ta jest jednym z istotnych elementów mo-
dernizacji krakowskiego węzła kolejowego, przyczyni 
się do rozszerzenia i wzbogacenia oferty transportowej 
oraz zwiększy atrakcyjność transportu kolejowego w 
aglomeracji krakowskiej. Łącznica jest jednym z głów-
nych elementów Krajowego Programu Kolejowego.

Budimex: dokończenie budowy Zbiornika Racibórz 
Dolny
Budimex i Ferrovial Agroman 30 listopada 2017 roku 
zawarły umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach na dokończenie budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze. 

Zakres prac obejmuje budowę suchego zbiornika prze-
ciwpowodziowego o długości 22,4 km i wysokości 11 m. 
Składać się będzie z zapory czołowej wraz z budowlą 
przelewowo-spustową doprowadzającą wodę do tzw. 
Odry Miejskiej, zapory lewobrzeżnej – 9,6 km i prawo-
brzeżnej – 8,8 km. Wykonane one zostaną w konstruk-
cji ziemnej. Całkowita pojemność zbiornika wyniesie ok. 
185 mln m3.
 
Zbiornik wybudowany zostanie jako polder – suchy 
zbiornik wypełniany wodą tylko w okresie przecho-
dzenia wód powodziowych. Ma on chronić ok. 2,5 mln 
mieszkańców dorzecza Odry – od Raciborza do Wrocła-
wia. Wartość umowy to 903 mln zł brutto.
 
Budimex ma bogate doświadczenie w realizacji inwe-
stycji hydrotechnicznych. Jako generalny wykonawca 
przebudował, między innymi: porty w Świnoujściu i w 
Szczecinie, Kanał Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku 
czy Zbiornik Wodny Rydzyna.
Budimex: budowa gazociągu na Dolnym Śląsku
Budimex SA w konsorcjum z Mostostal Kraków SA w lu-
tym 2017 roku rozpoczął budowę gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku ZZU Cze-
szów – węzeł Kiełczów wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi. Gazociąg o średnicy 1000 mm i 32,5 
km długości, przebiegać będzie na terenach rolniczych, 
leśnych i częściowo zurbanizowanych. To pierwszy tego 
typu kontrakt w historii Budimeksu.

Rok wcześniej Budimex jako jedyna firma spoza sekto-
ra gazowniczego przeszła pozytywnie wszystkie ogło-
szone przez GAZ SYSTEM SA prekwalifikacje, uzyskała 
szereg certyfikatów oraz złożyła najkorzystniejszą ofer-
tę w przetargu, co pozwoliło firmie zaistnieć na rynku 
paliw gazowych. Realizacja obejmuje również budowę 
liniowych zespołów zaporowo-upustowych z układa-
mi obejściowymi w rejonie Miłonowic i na terenie węzła 
Kiełczów.
 
Dodatkowo konsorcjum wykonuje 28 bezwykopowych 
przejść przez przeszkody terenowe za pomocą przeci-
sków i mikrotunelingu w rurach osłonowych DN 1200 i 
DN 1400 oraz 2 przekroczenia terenów cennych przy-
rodniczo metodą horyzontalnych przewiertów sterowa-
nych (HDD) o łącznej długości 1250 m. Zakres realizacji 
obejmuje również nagazowanie i uruchomienie gazo-
ciągu. Wartość kontraktu opiewa na kwotę netto 63,79 
mln zł, a łączny termin realizacji to 19 miesięcy.
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Budimex: budowa drogi ekspresowej S5 Korzeńsko-Wi-
dawa

W październiku 2017 roku zakończyły się prace zwią-
zane z zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej 
S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez wę-
zła) – węzeł Widawa Wrocław (od km 108+758 do km 
123+700). Długość realizowanego odcinka to 15 km 
wraz z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. W ra-
mach kontraktu wykonano 2 węzły drogowe (węzeł 
Żmigródek i węzeł Żmigród), 14 obiektów mostowych, 
w tym jedną estakadę o długości 750 m, przechodzą-
cą przez istniejącą linię kolejową relacji Poznań – Wro-
cław i Dolinę Baryczy oraz 2 miejsca obsługi podróż-
nych (MOP). Zakres prac obejmował także usunięcie 
kolizji z infrastrukturą PKP. Wartość inwestycji wyniosła 
480,78 mln zł.

Budimex: rewitalizacja Placu Litewskiego w Lublinie

W maju 2017 roku zakończona została rewitalizacja 
Placu Litewskiego w Lublinie o powierzchni 35 tys. m2, 
której celem było wycofanie ruchu pojazdów na tym 
centralnym trakcie komunikacyjnym miasta z jednocze-
snym podkreśleniem kontynuacji ciągu ulicy Krakow-
skie Przedmieście jako promenady spacerowej na od-
cinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kapucyńskiej. Podczas 
rewitalizacji zachowano historyczny układ przestrzenny 
Placu z dwiema częściami ogrodowymi i częścią środ-

kową – otwartą przestrzenią rekreacyjną z fontanną. 
W głównej jego części powstał interaktywny kompleks 
urządzeń wodnych z możliwością organizowania poka-
zów multimedialnych. W osi promenady Krakowskiego 
Przedmieścia wykonano dodatkowo siedem fontann. 
Centralna część placu została wyłożona kostką grani-
tową. W ramach inwestycji Budimex przeniósł również 
m.in. Pomnik Nieznanego Żołnierza oraz zrewitalizował 
tereny przyległe do Placu Litewskiego – Plac Krąpca i 
Plac Czechowicza. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 42,89 mln zł.

Budimex i Mostostal Kraków: budowa Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
W ramach inwestycji zlokalizowanej na terenie Kam-
pusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, Budimex w 
konsorcjum z Mostostalem Kraków wybudował Wydział 
Chemii UJ, stanowiący kompleks siedmiu 3- i 4-kondy-
gnacyjnych budynków dydaktyczno-naukowych oraz 
dwupoziomowego parkingu wraz z podziemnym zbior-
nikiem retencyjnym. Budynki zostały podzielone na 
część dydaktyczną z biblioteką, salami seminaryjnymi, 
aulami i laboratoriami studenckimi oraz na część na-
ukową z laboratoriami badawczymi. Wszystkie labora-
toria zostały wyposażone w najwyższej klasy urządzenia 
badawcze oraz meble. Powierzchnia użytkowa budyn-
ków to 31 tys. m2, ich łączna kubatura to 156 tys. m3. 
Budowa zakończyła się w kwietniu 2017 roku, a łączna 
wartość projektu wyniosła 156,74 mln zł.
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MODEL WARTOŚCI
102-15

Założeniem modelu wartości, czyli modelu biznesowe-
go Grupy Budimex jest tworzenie wartości i ich prak-
tyczne wykorzystywanie w ramach sześciu kapitałów: 
finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektu-

alnego, społecznego oraz naturalnego. Zastosowanie 
tych kapitałów i przełożenie modelu biznesowego na 
wyniki finansowe, społeczne i środowiskowe oraz ryzyka 
biznesowe obrazuje poniższy opis modelu.

Kapitał finansowy Kapitał ludzki Kapitał organiza-
cyjny

Kapitał intelek-
tualny Kapitał społeczny Kapitał naturalny

Kapitał, z którego 
finansujemy naszą 
działalność – środ-
ki powierzone nam 
przez akcjonariu-

szy, pożyczko-
i kredytodawców 
oraz środki, które 
wypracowujemy 
tworząc zyski – 

dbałość
o pomnażanie 

powierzonego ka-
pitału i rzetelność
w informowaniu
o rzeczywistym 
obrazie Grupy 
Budimex i jej 
działalności

Różnorodny zespół 
doświadczonych 

inżynierów
i pracowników 
innych profesji 

zaangażowanych w 
budowanie trwałej 

wartości – troska
o bezpieczeństwo

i zdrowie osób 
zaangażowanych w 
realizowane prace, 

ich rozwój
i przyszłość

Unikalna struktura 
organizacji, polityki, 

procesy
i procedury, 

które pozwalają 
zachować wysoką 

jakość, terminowość 
oraz eliminować 
błędy. Struktura, 

pozwalająca działać 
skutecznie

i efektywnie

Aktywa niema-
terialne, czyli 

wiedza
i rozwiązania, 

wyniki prac 
badawczo-roz-
wojowych oraz 

rezultaty badań 
laboratoryjnych

Umiejętność budo-
wania relacji

z otoczeniem, m.in. 
budowanie długo-

terminowych relacji z 
dostawcami

i podwykonawcami, 
bycia dobrym są-

siadem w społecz-
nościach lokalnych 

współpracy
z innymi graczami,

w tym koncentrowa-
nia się na proble-

mach wspólnych dla 
branży (np.

w ramach „Porozu-
mienia dla Bezpie-

czeństwa
w Budownictwie”)

Bezpośredni
i pośredni wpływ na 

środowisko. Szacunek 
dla wykorzystywa-
nych, ale ograni-
czonych zasobów 
naturalnych oraz 

troska o tereny cenne 
przyrodniczo,

z którymi sąsiadują 
inwestycje realizo-

wane przez Budimex 
– ich ochrona, 

rekompensowanie 
przyrodzie poniesio-

nych strat

•Suma aktywów: 5 
997 356 tys. zł

•Kapitały własne:  
882 128 tys. zł
•Zobowiązania 

długoterminowe
614 923 tys. zł

• Zobowiązania 
krótkoterminowe 4 

500 305 tys. zł
•Przychody ze 

sprzedaży: 6 369 
309 tys. zł

•Zysk netto: 464 
594 tys. zł

•Liczba pracow-
ników

(we wszystkich 
spółkach Grupy 

kapitałowej konso-
lidowanych

w sprawozdawczości 
finansowej): 6539
•Koszty świadczeń 

pracowniczych:
869 193 tys. zł

•Rzeczowe aktywa 
trwałe: 162 422 

tys. zł
•Nakłady inwestycyj-

ne 85 752 tys. zł
•Elastyczny i 

efektywny model 
biznesowy oparty o 

sieć 15289 partnerów 
biznesowych

•1019 podwyko-
nawców poddanych 

kwalifikacji wstępnej
•3068 przepro-
wadzonych ocen 

końcowych
•153 zidentyfikowane 

nieprawidłowości

•Wartości niema-
terialne: 30 163 

tys. zł
•Rosnący 

wskaźnik jakości 
wykonania QC

•Sieć 23 labora-
toriów

•Odprowadzony do 
budżetu podatek 

dochodowy w wy-
sokości

154 535 tys. zł
•1 506 tys. zł prze-
kazanych na cele 

społeczne w formie 
darowizn

•Eliminacja konflik-
tów społecznych i 
środowiskowych

•Autorskie programy 
społeczne Domofon 

ICE, Strefa rodzica 
oraz szereg innych 
wspartych działań 

społecznych
•Współpraca

i rozwiązania wypra-
cowane

w ramach „Porozu-
mienia dla Bezpie-

czeństwa
w Budownictwie”

• Brak awarii środo-
wiskowych

• Optymalizacja zu-
życia surowców, ma-

teriałów, nośników 
energii oraz emisji
• Odzysk surowców 

wtórnych z odpadów 
– w ostatnim roku 

2951,40 ton metali, 
ponad 167,30 ton 

tworzyw sztucznych, 
86,40 ton papieru i 

tektury
• Powtórnie wykorzy-
stano 1 380 200 ton 
zbędnej gleby i ziemi

•Wykorzystywanie 
surowców będących 
ubocznym produk-

tem odpadowym 
innych branż (np. 

górnictwa, hutnic-
twa, energetyki) – w 

ostatnim roku
20,70 tys. ton



Zintegrowany raport roczny 201728

Kapitał finansowy Kapitał ludzki Kapitał organiza-
cyjny

Kapitał intelek-
tualny Kapitał społeczny Kapitał naturalny

Finansujemy 
przedsięwzięcia 

inwestycyjne, dzięki 
którym powstaje in-
frastruktura drogo-
wa, kolejowa oraz 
obiekty użytecz-
ności publicznej. 

Dzięki nim możemy 
zakupić potrzebne 

surowce
i materiały. Termi-

nowo
i rzetelnie re-

gulujemy nasze 
zobowiązania 

wobec partnerów 
biznesowych,
a tym samym 

zapewniamy płyn-
ność finansową ich 

działalnością

Zapewniamy 
godziwe warunki 
pracy kilkunastu 

tysiącom naszych
i zewnętrznych 
pracowników. 

Wspieramy 
pracowników

w rozwoju. 
Angażujemy 

przyszłych 
inżynierów w 

ramach Akademii 
Budimex oraz 

programu stażów
i praktyk

Poprzez odpowiednią 
organizację pracy 
czynimy miejsca 

pracy bezpiecznymi 
dla ludzi

Wypracowujemy 
optymalne
 i efektywne 

rozwiązania, które 
pozwalają zapewnić 

bezpieczeństwo 
użytkownikom
oraz otoczeniu 
społecznemu

i przyrodniczemu

Angażując się
w budowę obiektów 

publicznych oraz 
infrastrukturalnych 
pośrednio przyczy-

niamy się do poprawy 
jakości życia społecz-

nego
i gospodarczego

Chronimy najcen-
niejsze obszary 

przyrodnicze odpo-
wiednio planując
i zabezpieczając 
place budowy. 

Monitorujemy nasz 
wpływ

na otoczenie, 
reagując na wszelkie 

sygnały
o zagrożeniach

Ryzyko walutowe
 

Ryzyko cenowe
 

Ryzyko kredytowe
 

Ryzyko utraty     
płynności

Ryzyko wzrostu 
kosztów zatrud-
nienia pracow-

ników

Ryzyko opóźnienia
w terminowym wyko-
naniu lub niedosta-
teczna jakość robót 

podwykonawców
 

Ryzyko opóźnienia
w uzyskaniu od-

powiednich decyzji 
administracyjnych

Ryzyko zmiany 
zakresu

robót bądź tech-
nologii

uzgodnionych
w umowach

 
 

Ryzyko opóźnienia
w uzyskaniu od-

powiednich decyzji 
administracyjnych

Ryzyko opóźnienia
w uzyskaniu od-

powiednich decyzji 
administracyjnych

 
Ryzyko niekorzyst-

nych warunków 
pogodowych lub 

gruntowych
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KULTURA 
ZARZĄDZANIA

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Ład zarządczy

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Zapewnienie rzetelnej spra-
wozdawczości finansowej i 

pozafinansowej
raportowanie społeczne ✅V ✅V

102-18

Grupa Budimex działa zgodnie z najwyższymi stan-
dardami zarządczymi, a wdrożone systemy zarządza-
nia funkcjonują w oparciu o transparentne proce-
sy decyzyjne. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, 
niezwłocznie podejmowane są działania naprawcze. 
Kluczowi interesariusze spółek i wszystkie zaintereso-
wane strony otrzymują istotne dla siebie informacje w 
sposób rzetelny i terminowo. W celu wyeliminowania 
ryzyk w obszarze zarządczym, jako spółka notowana na 
giełdzie, Budimex stosuje narzędzie, jakim jest zbiór za-
sad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek No-
towanych na GPW 2016”. Zbiór określa m.in. zasady 
prowadzenia polityki informacyjnej i komunikacyjnej 
z inwestorami, systemy i funkcje wewnętrzne, relacje z 
akcjonariuszami. Budimex SA stosuje wszystkie zasady 
zawarte w zbiorze, z wyjątkiem:
• obustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w 

ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 
w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywa-
jąc w miejscu innym niż miejsce obrad,

• wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem 
odbywania Walnego Zgromadzenia.

 
Zdaniem Budimex wdrożenie tych zasad mogłoby do-
prowadzić do ryzyk technicznych, a następnie prawnych, 
jeśli chodzi o prawidłową organizację obrad Walnego 
Zgromadzenia. Natomiast mając na uwadze aktyw-
ną komunikację z akcjonariuszami, od kilku lat obrady 
Walnego Zgromadzenia są transmitowane na żywo.
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Struktura Zarządu i Rada Nadzorcza 
102-18

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami dla 
spółek notowanych na giełdzie, organami Spółki są: 
Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy. Rolą Zarządu jest prowadzenie bieżących 
spraw Spółki oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz. 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno-
ścią Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalno-
ści. Rada ma również prawo żądać (dla swoich potrzeb) 
wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakre-
sie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi o najważ-
niejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności 
Spółki. Członkowie Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy mogą decydować m.in. o składzie osobowym po-
zostałych organów oraz o wykorzystaniu zysków Spółki.
 
W porównaniu z rokiem poprzednim, Zarząd Budimex 
SA działał w raportowanym okresie w niezmienionym 
składzie.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Budimex SA skła-
dał się z następujących osób:
• Dariusz Jacek Blocher, Prezes Zarządu, Dyrektor 

Generalny,
• Fernando Luis Pascual Larragoiti, Wiceprezes 

Zarządu,
• Radosław Górski, Członek Zarządu, Dyrektor Bu-

downictwa Ogólnego,
• Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
• Jacek Daniewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu 

Prawno-Organizacyjnego,
• Artur Popko, Członek Zarządu, Dyrektor Budow-

nictwa Infrastrukturalnego,
• Henryk Urbański, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu 

Zarządzania Nieruchomościami,
• Marcin Węgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor 

Pionu Ekonomiczno–Finansowego.
 
Podobnie jak w przypadku Zarządu, w składzie Rady 

Nadzorczej w 2017 roku w porównaniu z rokiem po-
przednim nie zaszły żadne zmiany. Rada Nadzorcza Bu-
dimex SA miała na koniec 2017 roku następujący skład:
• Marek Michałowski, Przewodniczący Rady,
• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, Wiceprze-

wodniczący 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, Czło-

nek Rady,
• Piotr Kamiński, Członek Rady,
• Janusz Dedo, Członek Rady.
 
W ramach Rady Nadzorczej w roku 2017, tak jak i w roku 
poprzednim, funkcjonowały trzy komitety:
• Komitet A udytu (Marzenna Weresa – przewodni-

cząca, Javier Galindo Hernandez, Janusz Dedo);
• Komitet Inwestycyjny (Piotr Kamiński – przewodni-

czący, Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, Javier 
Galindo Hernandez);

• Komitet Wynagrodzeń (Marek Michałowski – prze-
wodniczący, Igor Chalupec, Alejandro de la Joya 
Ruiz de Velasco).

 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej stoją na czele 
odpowiednich gremiów, zespołów lub komitetów, które 
mają na celu opracowanie, wdrożenie i monitorowanie 
wpływu Grupy Budimex na środowisko naturalne i spo-
łeczeństwo (np. Komitet CSR, Komisja Etyki).

Aktualne życiorysy członków Zarządu oraz Rady Nad-
zorczej dostępne są na stronie internetowej Budimek-
su.1  Skład osobowy rady Nadzorczej, a także jej ko-
mitetów, nie ulegał zmianie w ciągu roku. Zgodnie ze 
złożonymi oświadczeniami Igor Adam Chalupec, Ma-
rzenna Anna Weresa, Piotr Kamiński oraz Janusz Dedo 
są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

1  http://www.budimex.com.pl 
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Podejście Zarządcze
102-18, 102-42, 103-1, 103-2,103-3

„Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” zo-
stała przyjęta i sygnowana przez Prezesa Zarządu w 
maju 2017 roku (wcześniej od maja 2014 roku obo-
wiązywała „Polityka Zarządzania”, która została za-
stąpiona przez ZSZ) i odnosi się bezpośrednio do spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera informację 
o tym, że Budimex jest świadomy krótko- i długofalo-
wych konsekwencji, jakie powoduje prowadzona przez 
firmę działalność względem społeczeństwa i środo-
wiska naturalnego, oraz że zrównoważony rozwój ma 
fundamentalne znaczenie dla organizacji i realizacji jej 
strategii. Budimex w Polityce zobowiązuje się do mini-
malizowania tego wpływu przy jednoczesnym zapew-
nieniu maksymalnej jakości świadczonych usług dla 
klientów. Polityka zawiera informację o tym, że w stra-
tegii firmy kluczowe miejsce zajmują następujące ob-
szary:
• ochrona życia i zdrowia,
• etyczne postępowanie,
• ochrona środowiska naturalnego i poprawa wyniku 

energetycznego,
•  wysoka jakość robót i usług,
• odpowiedzialne dysponowanie informacją i roz-

ważne podejmowanie decyzji,
• integracja systemów zarządzania.
 Są to te same obszary, które zostały wskazane jako klu-
czowe przez Komitet CSR i są podstawą strategii oraz 
raportowania CSR. Jednocześnie Prezes Zarządu Budi-
mex SA w dokumencie zobowiązał się do ustalenia ce-
lów i zadań wynikających z Polityki ZSZ oraz uczynienia 
z nich kryterium oceny codziennej pracy. Podejście do 
zarządzania CSR ujęte w tej Polityce bazuje na normie 
PN-ISO 26000:2012.

W Budimeksie od 2013 roku funkcjonuje Komitet CSR, 
w którego skład wchodzą przedstawiciele Zarządu, a 
przewodniczy mu Prezes Zarządu. Komitet CSR odpo-
wiada za kompleksowe podejście do zarządzania spo-
łeczną odpowiedzialnością. W razie potrzeby zwraca 
uwagę na możliwe do wystąpienia ryzyka i problemy z 
punktu widzenia społecznej oraz środowiskowej odpo-
wiedzialności, rekomenduje kierunki podejmowanych 
decyzji, które będą zgodne z Polityką Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania. Komitet spotyka się cyklicznie, 

opiniuje, zatwierdza i rozlicza działania CSR. Obecnie 
obowiązująca strategia CSR na lata 2016-2020 zosta-
ła zarekomendowana przez Komitet, a następnie zaak-
ceptowana przez Zarząd.
 
Na Zintegrowany System Zarządzania składają się na-
stępujące wdrożone normy i certyfikaty:
• PN-ISO 26000: 2012 – system zarządzania spo-

łeczną i środowiskową odpowiedzialnością w firmie;
• ISO 9001:2008 – system zarządzania jakością;
• ISO 14001:2004 – system zarządzania środowisko-

wego;
• PN-N-18001:2004 i OHSAS 18000:2007 – system 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
• ISO/IEC 27007:2013 – system zarządzania bezpie-

czeństwem informacji;
• AQAP 2011:2009 – system zarządzania jakością;
• Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 

(NCAGE2) – system zarządzania jakością.2 
 
Wdrożenie i funkcjonowanie powyższych certyfikatów 
zostało potwierdzone przez firmę audytorską SGS Pol-
ska.
 Funkcjonowanie Polityki ZSZ poddawane jest regular-
nym audytom pod kątem ekonomicznym, społecznym 
i środowiskowym. Z jej wdrożeniem wiąże się również 
przeprowadzanie corocznych audytów wewnętrznych. 
Audyty wewnętrzne przeprowadzane są przez we-
wnętrznych audytorów – pracowników Grupy Budimex 
z odpowiednimi kompetencjami. W 2017 roku zrealizo-
wano następujące audyty wewnętrzne i zewnętrzne w 
tym zakresie:
• 16 audytów wewnętrznych i 1 audyt zewnętrzny 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania (był to au-
dyt trwający około tygodnia, w który zaangażowa-
ła się cała firma),

• 13 audytów wewnętrznych i 13 audytów zewnętrz-
nych Zakładowej Kontroli Produkcji,

• 12 audytów Systemu Oceny Budów (SOB).
Każdorazowo audyty wewnętrzne są dodatkowo po-
twierdzone audytem zewnętrznym. Polityki, procedury i 
procesy poddawane są regularnym przeglądom, dzię-
ki czemu możliwe jest osiąganie efektywności w sensie 
biznesowym, środowiskowym i społecznym. 

2  2 NCAGE - NATO Commercial and Government Entity.
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Strategia CSR
102-42, 102-44

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Budimeksu 
na lata 2016-2020 została opracowana w oparciu o 
wspomnianą wcześniej misję oraz o następujące war-
tości: Etykę, Współpracę, Odpowiedzialność i Ambicję. 
Jest ona bezpośrednio powiązana ze strategią bizne-
sową. Na podstawie założeń strategii CSR i kluczowych 

obszarów odpowiedzialności Budimeksu, zidentyfiko-
wano osiem priorytetów społecznej odpowiedzialności. 
Priorytetom tym przypisano konkretne działania i klu-
czowe wskaźniki efektywności (KPI). Dla wszystkich ce-
lów i wskaźników ich realizacji określono wartości, które 
powinny zostać osiągnięte w tym czteroletnim okresie.

Priorytety Strategii Cele KPI 2020 do mierzenia poziomu realizacji 
celów

I. Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel: zero wypadków śmiertelnych wśród pracowni-
ków Spółki i pracowników podwykonawców

0 wypadków śmiertelnych
 

Cel: obniżenie wskaźnika częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

% wyposażonych budów w pełnej obsadzie 
osób przeszkolonych tzn. ✅ 100% poziomu 

wskaźnika z poprzedniego roku
 

Cel: obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika
z poprzedniego roku

II. Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

Cel: Efektywne wykorzystanie energii i redukcja 
związanej z nią emisji

2,8 – Toe (tona oleju ekwiwalentnego)
/ 1 mln przychodu ze sprzedaży

Cel: Optymalne wykorzystanie surowców i mate-
riałów oraz minimalizacja powstałych odpadów

0,79 – % odpadów / 1 mln przychodów
ze sprzedaży

Cel: Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja 
powstawania szkodom i awariom środowiskowym 0 – liczba awarii / 1 mln przychodu

III. Bycie sąsiadem i gościem
w społecznościach lokalnych

Cel: zero konfliktów na tle środowiskowym, które 
przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowla-

nych
0 – liczba konfliktów na tle środowiskowym

IV. Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych Cel: zero niezweryfikowanych przypadków poten-
cjalnych zachowań nieetycznych

0 – liczba niezweryfikowanych przypadków 
etycznych

V. Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfe-
ry w miejscu pracy

Cel: maksymalizacja wskaźnika satysfakcji pra-
cowników ≥ 100% poziomu z poprzedniego badania

VI. Zapewnienie najwyższej jakości realizacji Cel: maksymalizacja wskaźnika Quality Confor-
mance (QC) ≥ 100% poziomu z poprzedniego roku

VII. Wspieranie kultury innowacyjności Cel: wzrost innowacyjności ≥ 100% poziomu z poprzedniego roku

VIII. Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi
i środowiskowymi wynikami działalności

Cel: zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości 
finansowej

i pozafinansowej

Zrealizowane – coroczne raportowanie da-
nych finansowych oraz pozafinasowych



33

 
Budimex od 2011 roku nieprzerwanie wchodzi w skład 
RESPECT Index. 14 grudnia 2017 Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie ogłosiła kolejną już, XI edy-
cję i skład indeksu, w którym znalazło się tym razem 28 
spółek. RESPECT Index to indeks giełdowy obejmujący 
spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrówno-
ważony notowane na Głównym Rynku Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. W jego skład wcho-
dzą wyłącznie te firmy, które wyróżniają się najlepszymi 
standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyj-
nego (corporate governance), ładu informacyjnego, 
relacji z inwestorami, w obszarach ekologicznym, spo-
łecznym i pracowniczym. Od pierwszej edycji w 2009 
roku RESPECT Index zwiększył wartość o 85%. 

Budimex znalazł się w składzie FTSE4Good Emerging 
Index, który jest rozszerzeniem serii indeksów FTSE4Go-
od i został stworzony do pomiaru wydajności spółek w 
zakresie działań na rzecz środowiska, społecznej odpo-
wiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG). Obej-
muje on swoim zakresem kraje z obszaru Emerging 
Markets. FTSE4GOOD series to indeksy wprowadzone 
przez London Stock Exchange i Financial Times w lip-
cu 2001 roku. Obecnie obliczane są indeksy dla całe-
go świata, wybranych rynków oraz regionów. Selekcja 
spółek do indeksów obejmuje selekcję negatywną (wy-
kluczane są spółki zajmujące się produkcją broni, uży-
wek czy nie przestrzegające zasad równości społecznej) 
oraz pozytywną (działanie na rzecz ochrony środowiska, 
rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzyma-
nie i rozwój praw człowieka, walka z korupcją). 
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ZARZĄDZANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Model biznesowy

Model biznesowy, w którym Budimex jest generalnym 
wykonawcą, opiera się o sieć podwykonawców, realizu-
jących prace na zlecenie na nasze zlecenie. Pozostałe 
spółki Grupy Budimex wykonują zlecenia jako general-
ni wykonawcy i wówczas koordynują działania podwy-
konawców lub jako podwykonawcy. W przypadku Bu-
dimex Nieruchomości spółka ta zleca realizację zadań 
jako inwestor. Podwykonawcy Grupy Budimex zobowią-
zani są do poszanowania przepisów ochrony środowiska 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz są weryfiko-
wani pod kątem zgodności działalności ze standarda-
mi Grupy, szczególnie w zakresie jakości i bezpieczeń-
stwa prac, a także klauzul etycznych. W trakcie trwania 
współpracy prowadzony jest stały monitoring ich pra-
cy, a na koniec odbywa się ocena podsumowująca. Ze 
względu na ryzyka takie, jak: niska jakość wykonania 
prac lub opóźnienia, u podwykonawców prowadzone są 
również audyty.
 
Obowiązuje zasada partnerskich, długoterminowych 
relacji Budimex z podwykonawcami, a w razie zmienia-
jących się warunków rynkowych, wdrażane są rozwią-
zania, mające na celu optymalizację zasobów i portfela 
zamówień. Grupa Budimex ma świadomość, że dla kil-
kunastu tysięcy naszych podwykonawców jest dużym 
partnerem i dobrze wykonana praca jest  w interesie 
wszystkich stron.
 
Oprócz podwykonawców, Grupa Budimex współpracu-
je z dostawcami materiałów podstawowych i surow-
ców oraz usług specjalistycznych, a do głównych należą 
producenci:
• asfaltów drogowych (Orlen Asfalt, Lotos Asfalt),

• zbrojeń stalowych, prętów zbrojeniowych i wyrobów 
hutniczych (Arcelor Mittal Distribution Solutions 
Polska, Konsorcjum Stali SA, ThyssenKrupp Ener-
gostal SA, Vimex SA),

• kruszyw i betonu (Cemex Polska Sp. z o.o., Dyc-
kerhoff Polska Sp. z o.o., Lafarge Cement SA, KGHM 
Metraco SA, Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA, 
Nordkalk Sp. z o.o., PGP Bazalt SA, ZPK Rupińscy Sp. 
j.),

• barier drogowych i mostowych (Stalprodukt SA),
• paliw - olej opałowy, mazut (Lotos Paliwa Sp. z o.o., 

PKN Orlen SA, Lausitz Energie Bergbau AG),
• elementów przepustów drogowych (Viacon Polska 

Sp. z o.o),
• wyrobów betonowych - zbiorniki, ścianki oporowe 

(PGP Bazalt SA),
• energii elektrycznej (Energa Obrót SA, Tauron 

Sprzedaż Sp. z o.o.),
• geosyntetyków (Biuro Inżynierii Drogowej Drotest 

Sp. j.).
 
W 2017 roku udział żadnego z dostawców materiałów 
lub usług nie przekroczył 10% wartości sprzedaży Gru-
py.

102-8, 102-9
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WARUNKI, 
BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENA PRACY

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Zero wypadków śmiertelnych 
wśród pracowników spółki i 

pracowników podwykonawców 
pracujących na budowie.

liczba wypadków śmiertelnych 0

X
(doszło do 2 wypadków śmier-
telnych po stronie podwyko-

nawców)

Obniżenie wskaźnika częstości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika z 
poprzedniego poziomu V

Obniżenie wskaźnika ciężkości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika z 
poprzedniego poziomu V

103-1, 103-2, 103-3, 403-1, CRE6

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników bezpo-
średnio zatrudnionych w Grupie Budimex oraz pośrednio 
u jej wykonawców jest jednym z kluczowych prioryte-
tów. Od wielu lat analizowane i wdrażane są rozwiąza-
nia techniczne i procesowe, które mają za zadanie za-
pewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Obecnie w większości są to rozwiązania dodatko-
we i dobrowolne, wykraczające poza regulacje i przepi-
sy prawne. W kwestii regulacji i rozwiązań technicznych, 
które mogą przyczynić się do podniesienia jakości BHP, 
można powiedzieć, że osiągnęliśmy już poziom maksi-
mum, a priorytetowe obszary do poprawy nie leżą po 
stronie technologii, lecz w działaniach tzw. miękkich, 
związanych z postawami i nawykami pracowników. Sys-
tem BHP jest stale analizowany pod kątem efektywno-
ści, z możliwością wprowadzania szybkich działań na-

prawczych. Dlatego jednym z priorytetów jest praca 
nad czynnikiem ludzkim, który potencjalnie może sta-
nowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, po-
przez eliminowanie postaw i nawyków przyczyniających 
się do wypadkowości. W 2017 roku nie zaszły istotne 
zmiany w zakresie certyfikowanych systemów BHP. W 
Mostostalu Kraków jest to PN-N-18001, a w Budimex 
SA są to OHSAS 18001 i PN-N-18001.

Grupa Budimex od wielu lat prowadzi Politykę Bez-
pieczeństwa i Higieny Pracy. Z punktu widzenia cha-
rakteru działalności biznesowej Grupy, jest to jedna 
z najważniejszych obowiązujących polityk. Jej celem 
jest zapewnienie bezpiecznych procesów, wolnych od 
zagrożeń miejsc pracy oraz działań. Przede wszyst-
kim przestrzegane muszą być wszystkie przepisy i nor-
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my prawa, a dodatkowo Grupa Budimex wdraża dobre 
praktyki, które budują kulturę bezpieczeństwa w Grupie. 
Polityka i narzędzia, które zostały wdrożone w ślad za 
nią umożliwiają gromadzenie wiedzy na temat poten-
cjalnych zagrożeń, a tym samym precyzyjną identyfika-
cję ryzyk, z których najważniejsze to: rutyna i przyzwy-
czajenia w wykonywaniu działań, brak świadomości na 
temat zagrożeń. 

Zgodnie z zapisami Polityki w Grupie Budimex realizo-
wane są następujące działania:
• Zgodność z przepisami;
• Ocena ryzyk i planowanie;
• Skuteczna i spójna komunikacja;
• Szkolenia i zaangażowanie w działania edukacyjne;
• Przydział zasobów w ramach systemów zarządza-

nia bezpieczeństwem;
• Bezpieczeństwo pracy w łańcuchu dostaw, gdzie 

BHP jest kryterium wyboru partnerów i poddostaw-
ców;

• Pomiar i monitorowanie działań;
• Ciągłe doskonalenie i wdrażanie innowacji w tym 

zakresie.

W każdej spółce Grupy funkcjonują komisje ds. BHP, w 
skład których wchodzą przedstawiciele pracowników i 
pracodawcy. Oznacza to, że komisje są reprezentacją 
wszystkich zatrudnionych (100%). Kontrole BHP reali-
zowane są na wszystkich kontraktach, w cotygodnio-
wych odstępach.3  W Budimeksie Komisja ds. BHP na 
koniec 2017 roku składała się z 7 członków: 1 przed-
stawiciela pracodawcy, 4 przedstawicieli pracowników, 
Kierownika Działu BHP oraz lekarza medycyny pracy. 

W 2017 roku odbyło się 2486 wizyt na budowach, co 
oznacza, że średnio każdego dnia inspekcji podlegało 
10 budów. Podczas kontroli zidentyfikowaliśmy 15 750 
zagrożeń, z czego 83% zostało usuniętych w terminie. 
Oznacza to poprawę w porównaniu do 2016 roku, gdy 
w terminie usuniętych było 75% zagrożeń. Wszystkie in-
formacje zaobserwowane podczas inspekcji ryzyka i za-
lecenia są gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu 
w razie potrzeby można do nich szybko wrócić i łatwiej 
jest je monitorować. 

Oprócz kontroli własnych, w 2017 roku miało miejsce 20 
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wydane zalecenia 
pokontrolne dotyczyły m.in. bezpieczeństwa elektrycz-
nego, zabezpieczenia krawędzi przy pracach na wyso-
kości oraz w wykopach, oznakowania budowy i miejsca 
prowadzenia robót oraz zapewnienia porządku na bu-
dowie.

W Grupie Budimex obowiązuje standard Planu Bez-
pieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Specyfiką branży bu-
dowlanej jest, że pracownicy rotują pomiędzy budowa-
mi, dlatego dbamy o zachowanie tego samego wzorca 
Planu BIOZ. Wszystkie osoby realizujące prace na da-
nym kontrakcie przechodzą szkolenia z zakresu BHP. W 
ramach tzw. „Startu kontraktu” kierownictwo kontraktu 
spotyka się ze specjalistą ds. BHP i specjalistą ochrony 
środowiska i omawia wymagane procedury. Szkolenia 
i procedury Grupy Budimex wybiegają poza obowiąz-
ki prawne. Szkolenia z wewnętrznych procedur bezpie-
czeństwa obowiązkowo odbywają również pracownicy 
podwykonawców.  

Szkolenia BHP i prewencja

Jednym z celów na 2017 rok była poprawa bezpieczeń-
stwa poprzez budowanie świadomości związanej z peł-
nioną funkcją i stanowiskiem, czyli edukacja w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem pracy. Program szkoleń 
jest konsultowany z pracownikami i przez nich oceniany, 
dzięki czemu zawartość merytoryczna programu szko-
leniowego jest jak najlepiej dopasowywana jest rze-
czywistych potrzeb. Szkolenia z zakresu BHP w Budimex 
dzielą się na obowiązkowe i systemowe. W szkolenia 
obowiązkowe Budimex zainwestował w 2017 roku 725 

000 zł i wzięło w nich udział 2/3 wszystkich pracow-
ników zatrudnionych w firmie. Ze szkoleń okresowych 
skorzystały w 2007 roku 2004 osoby, w tym z zakresu 
pierwszej pomocy 168 osób. Z kolei w szkoleniach sys-
temowych „Zarządzanie BHP” uczestniczyło 175 osób. 
Łącznie wiedzę w raportowanym okresie zdobyło lub 
pogłębiło 2347 pracowników w czasie 26 496 godzin. 
W 2018 roku dalsze działania edukacyjne i szkoleniowe 
będą wymagać kontynuacji.

3 Obszar z zakresu BHP Budimeksu Nieruchomości podlega Dyrektorowi Działu BHP w Budimeksie SA.
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W 2017 roku zostały uruchomione dwa nowe projek-
ty szkoleniowe związane z bezpieczeństwem na budo-
wach:
•Szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dla 
nowo zatrudnionych pracowników produkcji, połączo-
ne z warsztatami onboardingowymi. W ramach tych 
szkoleń pracownicy poznali system zarządzania bezpie-
czeństwem na kontraktach realizowanych przez Budi-
mex i swoją w nim rolę oraz współodpowiedzialność;
•Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego na 
placu budowy dla kadry technicznej budów. Poświęcone 
były planowaniu zaopatrzenia placu budowy w energię 
elektryczną oraz standardom jakości i bezpieczeństwa 
instalacji elektrycznych. Uczestnicy szkoleń poznali rów-
nież zasady rozsądnego użytkowania energii.

System szkoleń w Budimeksie wykracza poza obowiąz-
kowe szkolenia, wymagane przez polskie prawo. Przy-
kładowo szkolenia w Budimeksie mają miejsce częściej 
niż jest to zapisane w przepisach, tj. raz w roku dla pra-
cowników produkcji i przynajmniej raz na trzy lata dla 
kadry kierowniczej. Szkolenia z wewnętrznych procedur 
bezpieczeństwa mają obowiązek ukończyć wszystkie 
osoby pracujące przy danym kontrakcie, włączając w to 

Budimex należy do inicjatywy „Porozumienie dla Bez-
pieczeństwa w Budownictwie”, której celem jest pro-
mowanie właściwych postaw w zakresie BHP w branży 
budowlanej. Jest to miejsce, gdzie na co dzień konku-
rencyjne firmy współpracują w celu wypracowania jak 
najlepszych rozwiązań w zakresie BHP, np. jednolitych 
wzorów dokumentów, modelu potwierdzania kwalifi-
kacji zawodowych pracowników okresowych czy szkole-
nia okresowe. Jednym z kluczowych projektów Porozu-
mienia są bezpłatne szkolenia dla pracowników małych 
i średnich, realizowane we współpracy z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. W 2017 roku łącznie w szko-
leniach udział wzięło 3200 osób, w 16 lokalizacjach na 
terenie całej Polski. Inną wspólną inicjatywą sygnata-
riuszy Porozumienia jest Tydzień Bezpieczeństwa, któ-
rego czwarta edycja trwała od 8 do 14 maja 2017 roku. 
W zeszłym roku hasło tej inicjatywy brzmiało „Bezpie-

pracowników podwykonawców. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy również pra-
cowników, dla których biuro, a nie budowa, jest miej-
scem pracy, stąd dbałość w Budimex o ergonomię 
stanowisk pracy i promowanie zdrowego trybu życia. 
Pracownicy mają m.in. możliwość posiadania karty My-
Benefit, uprawniającej do korzystania z obiektów spor-
towych na terenie całej Polski czy wycieczek rekreacyj-
nych. W ramach celów Strategii CSR podejmowane są 
działania na rzecz dbałości o work-life balance w fir-
mie. Analizowana jest przeciętna liczba dni niewykorzy-
stanego urlopu na pracownika, a pracownicy są pyta-
ni w badaniu satysfakcji o to, czy ich przełożony sprzyja 
zachowaniu równowagi w tym zakresie. Ważnym ele-
mentem dbałości o pracowników jest również inwesty-
cja w przyszłe kadry i umożliwianie awansu zawodowe-
go pracownikom w ramach Budimex. Potwierdzeniem 
aktywności w tym zakresie jest przyznany w 2017 roku 
certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki. 

czeństwo – Podaj dalej!”. W trakcie tych kilku dni pra-
cownicy firm zrzeszonych w Porozumieniu wzięli udział 
w setkach szkoleń i pokazów, np. sprzętu zabezpiecza-
jącego, ćwiczeniach z udziałem Straży Pożarnej, Policji 
i spotkaniach z przedstawicielami Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”
102-12, 102-42, 102-44
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Wypadkowość
403-2, 403-3 

413-2  

W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywany zgod-
nie z polską klasyfikacją ustawową oraz zgodnie z pro-
cedurami i klasyfikacją przyjętą przez inwestora strate-
gicznego, Grupę Ferrovial), która daje lepsze możliwości 
analizy statystyk powypadkowych (m.in. są różnice w 
procesie oceny wypadków oraz definicji wypadków cięż-
kiego). Te wewnętrzne samoregulacje są bardziej re-
strykcyjne niż przepisy prawa w zakresie wypadkowości, 
dają lepsze możliwości analizy statystyk powypadko-
wych ze względu na ostrzejsze kryteria i bardziej szcze-
gółowe różnicowanie wypadków. 

W 2017 roku nie stwierdzono występowania przekro-
czeń dopuszczalnych stężeń i natężeń (NDS, NDN) czyn-
ników szkodliwych i niebezpiecznych, jak również przy-

Obowiązkowo co miesiąc Zarząd otrzymuje statysty-
ki dotyczące wypadkowości. Każdorazowo ewentualne 
wypadki śmiertelne lub potencjalnie śmiertelne (które 
mogły zakończyć się śmiercią), są raportowane bezpo-
średnio do Zarządu i podlegają jego analizie. Ponad-
to dane analizowane są na poziomie branży, dzięki de-
cyzji sygnatariuszy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie” o wymianie wyników w zakresie wy-
padkowości. Daje to możliwość odniesienia się do kon-
kurencyjnych firm i jeszcze lepszej oceny sytuacji, w tym 
punktów do poprawy.

Wypadkowość w 2017 roku:

(więcej danych liczbowych można znaleźć w tabelach na końcu raportu)

padków choroby zawodowej. Wszyscy pracownicy są 
zobowiązani, aby na swoich stanowiskach pracy prze-
strzegać zasad BHP, w tym do stosowania środków 
ochrony, jak np. kaski, rękawice ochronne. Problemy 
zdrowotne związane ze złymi nawykami i niewłaściwym 
stosowaniem środków ochrony, np. zespół wibracyjny, 
problemy ze słuchem, pylica, objawiają się często do-
piero po latach i nie jest wówczas możliwe stwierdzenie, 
u którego konkretnie pracodawcy doszło do zaniedbań. 
W 2017 roku pracownicy na stanowiskach robotniczych 
i nierobotniczych łącznie wyposażeni zostali w blisko 10 
000 sztuk odzieży, a tzw. paczki higieniczne wydano w 
dwóch turach ponad 1200 pracownikom. 

Ostatnim, ale również bardzo ważnym elementem bez-
pieczeństwa na budowach Budimex jest zapobieganie 
obecności osób postronnych na terenach inwestycji lub 
w obszarze oddziaływania budów. Bezwzględnie prze-
strzegane są wszystkie regulacje związane z ogrodze-
niem i odpowiednim oznakowaniem terenu budowy, a 
dodatkowo prewencyjne działania podejmują również 
sami pracownicy. Szczególnie w tym zakresie pomoc-
ni są pracownicy ochrony, którzy chroniąc mienie, przy-
czyniają się również do wyeliminowania zagrożeń.

Wśród pracowników własnych 
Budimex Wśród pracowników podwykonawców

2016 2017 2016 2017

Liczba wypadków (ogółem) 46 42 80 89

Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 2 2
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Wszyscy pracownicy podwykonawców realizujących 
prace na zlecenie Budimex, obligatoryjnie przechodzą 
szkolenia z wewnętrznych procedur BHP i zobowiązu-
ją się do ich przestrzegania. Podczas realizacji każdego 
kontraktu odbywają się częste kontrole i audyty u pod-
wykonawców. Mają one na celu nie tylko wykrycie po-
tencjalnych zagrożeń, ale również wsparcie podwyko-
nawców w dostosowaniu ich pracy do standardów BHP 
Grupy Budimex. Wychodzimy z założenia, że kontrolu-
jemy, ponieważ leży to w naszym wspólnym interesie i 
w ten sposób wzajemnie pomagamy sobie zachować 
jak najwyższą jakość BHP na realizowanych kontrak-
tach. W 2017 roku na 1019 dostawców (100%) podle-
gających kwalifikacji wstępnej i 3068 dokonanych ocen 
końcowych, stwierdzono 23 naruszenia w zakresie BHP. 
Wszystkie zostały zaraportowane i dla każdego naru-
szenia zostały zarekomendowane działania napraw-
cze. Negatywna ocena w tym obszarze może skutkować 
zaprzestaniem współpracy z danym podwykonawcą. 

W Budimeksie prowadzony jest również rejestr wypad-
ków przy pracy po stronie podwykonawców, do któ-
rych doszło na terenach wspólnych budów, gdzie Budi-
mex jest wykonawcą. Ich przyczyny i skutki są dokładnie 
analizowane. 

Poza szkoleniami i audytami, Budimex angażuje się 
również w wypracowanie i promowanie dobrych praktyk 
związanych z podwykonawcami w sektorze budowla-
nym. Ma to miejsce w ramach „Porozumienia dla Bez-
pieczeństwa w Budownictwie. 

BHP a podwykonawcy
103-1, 103-2, 103-3, 414-1, 414-2 
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WPŁYW NA LOKALNE
OTOCZENIE
I BIORÓŻNORODNOŚĆ

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Ograniczanie oddziaływania na lokalne otoczenie przyrodnicze

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Kontrola ryzyk śro-
dowiskowych i pre-

wencja powstawania 
szkodom i awariom 

środowiskowym

liczba awarii 0 V

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 V

103-1, 103-2, 103-3, 413-1 

Rok 2017 zakończył się sukcesem również ze względu 
na liczne rozpoczęte lub planowane kontrakty. Z biz-
nesowego punktu widzenia więcej projektów oznacza 
wyższe profity, natomiast wiąże się również z większą 
odpowiedzialność za minimalizowanie ingerencji tych 
inwestycji na otoczenie społeczne i środowisko natu-
ralne. Kontrakty, które realizowaliśmy w 2017 roku, taki 
jak: terminale lotnicze, mosty, autostrady i drogi eks-
presowe, obwodnice miast, odcinki linii kolejowych, 
wymagały przekształceń otoczenia. W 2017 roku do 
szczególnie ważnych inwestycji należały m.in. obwod-
nica Ostródy, obwodnica Olsztyna czy budowa gazo-
ciągu w/c DN1000 relacji ZZU Czeszów - Kiełczów. To 
duże inwestycje, dlatego mamy świadomość, że dzia-
łalność budowlana może silnie wpływać na środowisko 

naturalne i społeczności lokalne w bezpośrednim są-
siedztwie realizowanych robót z powodu ingerencji w 
funkcjonowanie biosfery. Wpływ każdej inwestycji na 
otoczenie jest wielowymiarowy, wiąże się z nieodwra-
calnymi przekształceniami krajobrazu i dotyczy wielu 
stron, w tym mieszkańców czy organizacji zajmujących 
się ekologią. 

Warto podkreślić, że oprócz typowych inwestycji infra-
strukturalnych, jesteśmy również wykonawcą inwesty-
cji proekologicznych, które mają na celu ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko już istniejących 
obiektów, np. projekty dekarbonizacyjne lub odsiarcza-
nia spalin. Testujemy również wdrażanie innowacji śro-
dowiskowych i w 2017 roku realizowaliśmy projekty ba-
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dające innowacje w technologiach z zastosowaniem 
materiałów z recyklingu. Taki projekt budowy drogi przy 
wykorzystaniu mieszanki asfaltu z wykorzystaniem gra-
nulatu asfaltowego był realizowany przez konsorcjum 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki War-
szawskiej oraz Budimex SA przy wsparciu finansowym 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet Budi-
mex przeznaczony na badania i rozwój w 2017 roku w 
porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 205% do 3,5 
mln zł. 

W zależności od lokalizacji i rozmiaru inwestycji różna 
jest skala potencjalnego wpływu działalności budow-
lanej na środowisko naturalne. Przykładowo zdecy-
dowanie większy wpływ na otoczenie mają inwestycje 
drogowe, przebiegające w sąsiedztwie terenów od-
znaczających się wysoką wrażliwością ekologiczną, a 
mniejszy inwestycje realizowane na terenach zurbani-
zowanych, jak na przykład budowa bloków mieszkal-
nych. 

W celu odpowiedniego zarządzania ochroną środowi-
ska i minimalizowania negatywnego wpływu w Grupie 
Budimex została wprowadzona „Polityka Ochrony Śro-
dowiska” oraz wdrożono certyfikowane systemy zarzą-
dzania środowiskiem i energią. Polityka zobowiązuje 
wszystkie spółki w Grupie do przestrzegania krajowych i 
międzynarodowych przepisów środowiskowych i współ-
pracy w tym zakresie z organami nadzoru. Dodatkowo 
w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który 
obowiązuje w Budimex i Mostostalu Kraków, wdrożone 
zostały odpowiednie certyfikaty i normy, potwierdzają-
ce obowiązujące w tych spółki procedury do zarządza-
nia środowiskowego, z których najważniejsza jest norma 
PN-EN ISO 14001. Każdy proces budowlany jest bardzo 
kompleksowym przedsięwzięciem, w który angażuje 
się wiele podmiotów. Procedury środowiskowe na kon-
kretnych inwestycjach regulowane są w ramach jed-
nolitych procedur „Zarządzanie środowiskowe na kon-
traktach” oraz „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na 
kontrakcie”. Ich celem jest minimalizowanie negatyw-
nego oddziaływania prowadzonych prac na środowisko 
naturalne w ramach m.in. najważniejszych zidentyfiko-
wanych obszarów ryzyka. Eliminacja i minimalizowanie 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne odby-
wa się poprzez współpracę z interesariuszami, szkolenia 
i podnoszenie kompetencji, efektywność ekologiczną, 
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zarządzanie 
bioróżnorodnością.

Wybrane budynki i obiekty tworzone przez Grupę Budi-
mex posiadają tzw. zielone certyfikaty, potwierdzające 
ich efektywność ekologiczną podczas ich realizacji, ma-
teriały, które zostały użyte do ich budowy, jak i możli-
wości późniejszego zarządzania nimi. W 2017 roku 3 
budynki otrzymały certyfikat LEED i rozpoczęła się rów-
nież budowa kolejnych, z których planowane jest uzy-
skanie dwóch certyfikatów LEED oraz pięć BREEAM.

By chronić środowisko naturalne, Grupa Budimex czę-
sto wychodzi poza minimum prawne. W tym celu okre-
śliliśmy własne standardy zarządzania ochroną środo-
wiska:
• poprowadzenie dróg technologicznych w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i mi-
nimalne przekształcanie jego powierzchni,

• przywrócenie terenu prac do stanu sprzed budowy,
• ograniczenie do minimum wycinki drzew, przeno-

szenie roślin w inne miejsca i realizowanie sadzeń 
kompensacyjnych,

• zabezpieczanie przed uszkodzeniem mechanicz-
nym drzew, znajdujących się w strefie oddziaływa-
nia budowy,

• zaplecze budowy (magazyny, składy, bazy trans-
portowe) w pierwszej kolejności lokalizuje się na 
terenach już zagospodarowanych i przekształco-
nych, w miarę możliwości w oddaleniu od zabudo-
wy mieszkaniowej i terenów cennych przyrodniczo,

• ograniczenie do niezbędnego minimum zajmowa-
nia terenu na obszarach leśnych i podmokłych,

• transport materiałów niezbędnych do budowy od-
bywa się przede wszystkim w obrębie wyznaczone-
go pasa drogowego,

• na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane są 
prowadzone w pobliżu zbiorników wodnych, wpro-
wadza się rozwiązania zabezpieczające przed za-
nieczyszczeniem substancjami chemicznymi po-
chodzącymi z budowy,

• przywiązywanie szczególnej uwagi do zabezpiecza-
nia środowiska przed skażeniem produktami ropo-
pochodnymi z pojazdów i maszyn budowlanych,

• przenoszenie na nowe stanowiska fauny i flory, ży-
jących w kolidujących z budową siedliskach,

• monitorowanie budowy przez przyrodników m.in. 
ornitologów, ichtiologów, herpetologów, entomo-
logów, botaników, chiropterologów w zależności od 
specyfiki budowy i występujących na niej gatunków 
chronionych, 



Zintegrowany raport roczny 201742

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

• harmonogram i cykl prowadzenia prac jest ściśle 
skorelowany z cyklem przyrodniczym,

• roboty budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem prowadzone są wyłącznie 
w ciągu dnia,

• gospodarowanie materiałami i odpadami w opar-
ciu o zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle,

• redukcja do minimum czasu pracy silników spalino-
wych maszyn i samochodów budowy na biegu ja-
łowym,

• ograniczenie prędkości jazdy w obrębie placu budo-
wy i w okolicy,

• przygotowanie placów budowy na nieprzewidziane 
sytuacje awaryjne i wyposażenie ich w niezbędny 
sprzęt potrzebny na wypadek skażeń.

W ramach realizacji Polityki Ochrony Środowiska oraz 
przeciwdziałania ryzykom i awariom stosowane jest 
narzędzie MARS (Moduł Analizy Ryzyk Środowiskowych). 
W 2017 roku udało się wdrożyć to narzędzie już w 90% 
procentach, a zapewnienie skutecznych procedur w za-
kresie przeciwdziałania i prewencji udało się w zeszłym 
roku w 96%.

Troska o przyrodę na placu budowy
102-11, 103-3, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 308-2, 413-1, 413-2

Budimex najczęściej jest generalnym wykonawcą da-
nej inwestycji, co oznacza, że formalnie za prawidłowe 
przygotowanie projektu odpowiada inwestor, który zle-
ca nam prace. Wówczas etap konsultacji społecznych i 
planowania inwestycji z punktu widzenia oddziaływa-
nia środowiskowego jest również po stronie inwestora 
i Budimex nie ma w tej sytuacji bezpośredniego wpły-
wu na kształt inwestycji pod względem jej wpływu na 
społeczność lokalna i środowisko naturalne. Wprowa-
dzane w projektach udogodnienia środowiskowe naj-
częściej dotyczą przebiegu dróg w otoczeniu domostw 
i przejść dla zwierząt, zgodnie z ich szlakami migracyj-
nymi. Standardem jest również tworzenie stref ekoto-
nowych w lasach wzdłuż tras, których zadaniem jest 
ochrona ekosystemu w miejscach, które charakteryzują 
się dużą bioróżnorodnością. Przykładowo może to być 
miedza lub ściana drzew. Do innych ważnych aspektów 
zabezpieczenia przyrody w otoczeniu inwestycji należą 
system odwadniający, przezroczyste ekrany dźwięko-
chłonne. Budimex realizuje również kontrakty, w któ-
rych pełni rolę projektanta i bierze na siebie odpowie-
dzialność optymalnego przygotowania inwestycji pod 
kątem społecznym i środowiskowym. Zarówno w przy-
padku, gdy jesteśmy jednocześnie projektantem i wyko-
nawcą, jak i wyłącznie wykonawcą, odpowiedzialność 
za oddziaływanie środowiskowe ma duże znacze-
nie na etapie realizacji inwestycji i wymaga zacho-
wania najwyższej staranności przez naszą spółkę oraz 
naszych podwykonawców. Kluczowe jest tutaj przygo-

towanie i zorganizowanie placów budów oraz ich za-
plecza, poprowadzenie dróg technologicznych, by były 
one jak najmniej uciążliwe z punktu widzenia uczest-
ników dróg i okolicznych mieszkańców oraz przekształ-
cenia terenu. Po zakończeniu prac budowlanych dba-
my o to, by w jak największym stopniu przywrócić stan 
sprzed budowy. W tym celu uprzednio zabezpieczamy 
przed uszkodzeniami mechanicznymi ciężkiego sprzętu 
pnie i korzenie drzew oraz siedliska zwierząt i roślin. Tak 
zwane zaplecze budowy, czyli m.in. magazyny, składy 
i bazy transportowe, w pierwszej kolejności lokalizuje-
my na terenach już zagospodarowanych i przekształ-
conych. Staramy się również by plac budowy znajdował 
się w bezpiecznej odległości od terenów zamieszkałych. 
Materiały i surowce do realizacji danej inwestycji trans-
portowane są przede wszystkim na wyznaczonych pa-
sach drogowych. Zbiorniki wodne zabezpieczamy przed 
potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami che-
micznymi, jak np. olej napędowy z pojazdów i maszyn 
budowlanych, pochodzącymi z budowy. Podobnie dzia-
łamy w przypadku zabezpieczenia potencjalnego ska-
żenia wód gruntowych. 

Pomimo wdrożenia tych wszystkich rozwiązań część te-
renu i szaty roślinnej w bezpośrednim otoczeniu budowy 
zostaje bezpowrotnie niszczona, stąd konieczność pro-
wadzenia tzw. nasadzeń kompensacyjnych, aby wyrów-
nać te straty. Przykładowo wierzchnia warstwa ziemi 
(humus), która jest usuwana w trakcie prac budowla-
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102-11, 306-3, 308-1

nych, często jest wykorzystywana na późniejszym eta-
pie prac, m.in. przy utrwalaniu skarp i zagospodarowa-
niu terenów zielonych. Ważne jest, aby materiał ziemny 
wykorzystywany przy tych pracach był pochodzenia lo-
kalnego i nie zawierał nasion gatunków obcych dla da-
nego terenu. Tym samym zostaje zachowana równo-
waga biologiczna. Innym działaniem jest dokonanie 
tzw. metaplantacji, czyli przenoszenia roślin z terenów 
objętych budową w nowe miejsca o tych samych wy-
maganiach i walorach. Jeśli zdarzy się, że na potrzeby 
realizacji danej inwestycji konieczne jest zasypanie nie-
wielkiego zbiornika wodnego, w inne, bezpieczne miej-
sce po odłowieniu przenosimy znajdujące się tam pła-
zy, gady i ptaki. W 2017 roku przenieśliśmy łącznie 8549 
sztuk płazów taki jak: grzebieniuszka ziemna, kumak 
nizinny, kilka gatunków ropuch, traszek i żab, 11 sztuk 
gadów – jaszczurek zwinek i jeśli chodzi o ptaki, były to 
94 jaskółki brzegówki.

W tych wszystkich działaniach uczestniczą odpowied-
ni specjaliści, którzy na bieżąco monitorują sytuację, 
wydają wnioski, zalecenia i rekomendacje. Są to rów-
nież specjaliści przyrodnicy, botanicy, ichtiolodzy, den-
drolodzy. Większość budów objęta jest nadzorem przy-
rodniczym, co wynika często z decyzji środowiskowych i 
umów z Zamawiającym lub odbywa się na wniosek kie-

Nie tylko organizacja, ale przede wszystkim działalność 
na placach budów ma duże znaczenia dla zachowania 
wymogów środowiskowych. Poza regulacjami prawny-
mi, wymogi względem podwykonawców Budimex okre-
ślone są również w Kodeksie Kontrahenta, który zobo-
wiązuje do uwzględniania standardów Grupy Budimex 
w tym zakresie oraz do respektowania norm prawnych i 
decyzji środowiskowej na terenie danej inwestycji. Wy-
mogi środowisko zawarte są w Załączniku do umowy: 
„Wymagania w zakresie ochrony środowiska”. Jednym 
ze standardów obowiązujących na placach budów pro-
wadzonych przez spółki Grupy Budimex jest posiadanie 
tzw. apteczki środowiskowej, czyli zestawu do szybkie-
go ograniczenia i neutralizacji wycieków substancji nie-
bezpiecznych dla środowiska, jak oleje, substancje ro-
popochodne. Apteczki znajdują się w oznakowanych 
miejscach, a informacja o ich lokalizacji jest szeroko 
udostępniana pracownikom. Zgodnie z zasadą ostroż-
ności każde potencjalne skażenia traktowane są jako 

rownictwa kontraktu nawet, jeśli taki obowiązek praw-
ny nie występuje. W ten sposób Budimex stosuje zasadę 
ostrożności. 
Harmonogram prowadzenia prac budowalnych jest 
ściśle skorelowany z cyklem przyrodniczym i zdarza się, 
że prace są wstrzymywane na okresy migracji gatunków 
zwierząt leśnych, płazów lub ryb lub okres lęgowy pta-
ków. Jeśli prace przebiegają w pobliżu terenów objętych 
ochroną przed hałasem, roboty prowadzone są wyłącz-
nie w ciągu dnia lub minimalizowane jest wykorzystanie 
maszyn z silnikiem spalinowym. Wszystkie prace speł-
niają wymogi prawne, w tym dotyczące terenów Natura 
2000. Prowadzona jest również kontrola przyrodnicza 
obszaru oddziaływania oraz siedlisk na danym obsza-
rze, a po zakończeniu projektu prowadzona jest ob-
serwacja przyrodnicza. Dla wszystkich inwestycji, które 
potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na otocze-
nie przyrodnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, sporządzany jest raport oddziaływania na 
środowisko. W prace nad raportem zaangażowani są 
eksperci z różnych dziedzin takich, jak: ornitologia, her-
petologia, botanika, itp.). W raporcie wykazane są po-
tencjalne ryzyka oraz rekomendacje rozwiązań, które w 
jak największym stopniu złagodzą skutki prowadzenia 
danej inwestycji,

zagrażające środowisku aż do chwili ustalenia ich ro-
dzaju i źródła. Dodatkowo pracownicy nadzoru danej 
budowy przechodzą specjalistyczne szkolenia z ochrony 
środowiska, a pozostali pracownicy biorą udział w cy-
klicznych szkoleniach pt. „Szkolenie z Zarządzania BHP  
i Ochrony Środowiska na kontrakcie”. Każdy wprowa-
dzany na budowę podwykonawca przechodzi przeszko-
lenie z procedur obowiązujących w zakresie ochrony 
środowiska, zasad postępowania w przypadku awarii. 
Ocenie sprawności technicznej poddawanych jest rów-
nież ich sprzęt.
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306-3, 307-1

103-3, 308-2

W ramach realizacji Polityki działa Zespół Ochrony Śro-
dowiska, który przeprowadza inspekcje i audyty z prze-
strzegania przyjętych zasad ochrony środowiska reali-
zowanych kontraktów. W 2017 roku nie miały miejsca 
incydenty lub awarie środowiskowe, które skutkowały-
by wyrządzeniem szkody w środowisku. Na Grupę Budi-

W 2017 roku kwalifikacji wstępnej poddano 1019 pod-
wykonawców (100%) i wykonano 3068 ocen podsu-
mowujących współpracę, gdzie przeanalizowane zo-
stały również kwestie środowiskowe. Nieprawidłowości 
na tym tle stwierdzono w 12 przypadkach. Z kolei Komi-
sja ds. Etyki nie otrzymała żadnych zgłoszeń w obszarze 
naruszeń ochrony środowiska przyrodniczego. Ryzyka 
związane z nieprawidłowościami po stronie podwy-
konawców najczęściej dotyczą skażenia gleby i wód 

Odpowiednie zarządzanie odpadami na placach bu-
dów to jedno z kluczowych wyzwań, przed jakim stoją 
generalni wykonawcy. Również podwykonawcy odpo-
wiedzialni są za wytworzone przez siebie odpady oraz 
prawidłowe ich gromadzenie, usuwanie i finalne zago-
spodarowanie. Gospodarowanie odpadami na projek-
cie reguluje Plan Gospodarowania Odpadami zwarty 
w Planie BIOZ. Jeśli występują odpady niebezpieczne, 
wykonawca jest zobowiązany do określenia tego w In-
strukcji Bezpiecznego Wykonania Robót przed przystą-
pieniem do prac i do reagowania na sytuacje awaryjne 
i incydenty środowiskowe. 

Do najczęściej wytwarzanych odpadów należą: ziemia 
i gruz, kamienie oraz odpady z remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej5.  

4Ze względu na niewielką skalę wycieków nie jest możliwe oszacowanie ich wielkości (w ujęciu objętości paliw). Do wycieku doszło w miejscowości Żmigród podczas realizacji kon-

traktu 2D3A „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko-Widawa”

mex nie zostały również nałożone kary lub innych sank-
cje w związku z naruszeniem regulacji środowiskowych. 
W wyniku prowadzonego monitoringu rozpoznano nie-
wielkie wycieki i nieprawidłowości przy tankowaniu pa-
liw w Budimex SA, które nie miały znacznego wpływu 
na otoczenie4. 

gruntowych substancjami ropopochodnymi, farbami i 
rozpuszczalnikami. Jest to ściśle związane z umiejętno-
ściami pracowników podwykonawców w zakresie obsłu-
gi sprzętu oraz dobrego stanu technicznego maszyn. W 
celu uniknięcia tych sytuacji, jak zostało to już wcześniej 
wspomniane, podwykonawcy przed wejściem na daną 
budowę przechodzą szkolenie w zakresie procedur śro-
dowiskowych.

Wiele z nich wykorzystujemy ponownie przy pracach 
budowlanych, na przykład pracach ziemnych wykoń-
czeniowych. Prawidłowe zarządzanie odpadami na bu-
dowach i monitorowanie ewentualnych pozostałości 
substancji niebezpiecznych jest koordynowane na bie-
żąco, w miejscu realizacji inwestycji przez zlokalizowane 
tu laboratoria.

Proces realizacji budowy jest często długi i skompliko-
wany, a na każdym jego etapie wytwarzane są innego 
rodzaju odpady. Przykładowo na wstępnym etapie pro-
wadzenia prac rozbiórkowych obiektów budowlanych 
powstaje gruz ceglany i betonowy, w przypadku usu-
wania drogi będzie to asfalt czy stary materiał z podbu-
dowy drogi, a w ramach kontraktów kolejowych – tłu-
czeń torowy. 

Gospodarka odpadami
103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-3
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5W niniejszym raporcie gleba i ziemia, ze względu na ogromne wolumeny, są w tabelach pokazywane odrębnie.

Jak zostało to już wspomniane, część odpadów jest 
możliwa do zagospodarowania. Usuwana ziemia jest 
pełnowartościowym surowcem i często jest wykorzy-
stywana do prac wykończeniowych. Wycinka drzew i 
krzewów, której nie da się uniknąć przy danej inwesty-
cji ogranicza się do niezbędnego minimum, a uzyskane 
w ten sposób drewno zagospodarowuje inwestor. Krze-
wy czy konary mogą służyć jako paliwo biomasowe czy 

materiał ogrodniczy po tak zwanym zrębkowaniu, czyli 
zmienieniu na drobne części. 

Szczegółowe informacje na temat ilości odpadów moż-
na znaleźć w tabelach na końcu raportu.
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RELACJE
Z LOKALNYMI
SPOŁECZNOŚCIAMI

103-1, 103-2, 103-3, 413-1, 413-2

Ograniczanie uciążliwości, 

Budimex poprzez realizację swoich inwestycji bezpo-
średnio przyczynia się do kształtowania otoczenia spo-
łeczności lokalnych, m.in. budując drogi, szkoły, szpi-
tale. Są to inwestycje, które mają pośredni wpływ na 
tworzenie nowych miejsc pracy, ale prace budowlane 
oznaczają również niedogodności, np. podczas trans-
portu materiałów budowlanych na place budów typu 
ziemia lub beton. Wiąże się to ze wzmożonym ruchem 
pojazdów, hałasem czy kurzem, ograniczeniami w ru-
chu drogowym (np. zmiany tras, zwężenia czy ograni-
czenia prędkości). 

Potencjalny wpływ na tereny w otoczeniu inwestycji 
jest analizowany na etapie wydawania decyzji admini-
stracyjnych, a przedstawiciele społeczności są stroną w 
tych postępowaniach. Celem tego działania jest przede 
wszystkim pogodzenie różnych interesów. Czujemy się 
odpowiedzialni za przypadki, w których w sposób nie-
zawiniony ucierpi własność lokalnych mieszkańców lub 
przedsiębiorców. Warto jednak podkreślić, że nowe in-
westycje mają również pozytywne przełożenie na m.in. 
tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój transportu dro-

gowego, atrakcyjna przestrzeń społeczno-kulturalna.

W 2017 roku na 50% inwestycji wdrożono system 
umożliwiający przekazywanie informacji zwrotnej od 
mieszkańców na temat zakończonych prac oraz wpro-
wadzono obowiązek przeanalizowania 100% skarg od 
mieszkańców. W 2017 roku przeprowadzono również 3 
badania satysfakcji mieszkańców z prowadzonych w ich 
otoczeniu inwestycji. Wszelkie incydenty i skargi zgła-
szane są kierownictwu kontraktów, które jest najbliżej 
danego problemu i ma możliwości szybkiego zareago-
wania oraz podjęcia działań naprawczych. Zdarza się, 
że skargi lub nieprawidłowości zgłaszane są bezpośred-
nio do osób odpowiadających za nadzór nad daną in-
westycją lub czasami do Biura Komunikacji Budimex. 
Wszystkie skargi poddawane są rozpatrzeniu i w razie 
potrzeby podejmowane są działania naprawcze. W ra-
portowanym okresie nie miały miejsce konflikty na tle 
społecznym, które przyczyniłyby się do zatrzymania bu-
dowy. 



47

Mamy świadomość, że jako firma realizująca kontrakt w 
określonym czasie, pojawiamy się w danej społeczności 
jedynie na kilka lub kilkanaście miesięcy, a nasza obec-
ność oznacza zmiany, które mają duże znaczenie dla 
porządku życia codziennego okolicznych mieszkańców. 
Dlatego w każdym miejscu realizacji naszego kontrak-
tu, podejmujemy działania społeczne, które pozwo-
lą zapamiętać Budimex jako dobrego sąsiada. Kierun-
ki odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska 
naturalnego określiliśmy w Strategii Społecznej Od-
powiedzialności Budimeksu na lata 2016-2020 oraz 
w Polityce Odpowiedzialności Spółki, która obowiązu-
je wszystkie spółki w Grupie Ferrovial oraz jej pracow-
ników. Zgodnie z miernikami wyznaczonymi w Strategii 
CSR raportujemy wyniki wpływu społecznego i środo-
wiskowego.

Nasz udział w konsultacjach społecznych, poprzedza-
jących decyzję o ostatecznym kształcie danej inwe-
stycji zależy od tego, czy jesteśmy wyłącznie głównym 
wykonawcą czy inwestorem. Jako jedynie wykonawca, 
nie jesteśmy obecni na etapie konsultacji poprzedzają-

cych etap wykonawczy, natomiast w każdym przypad-
ku prowadzimy otwarty dialog z wszystkimi kluczowymi 
stronami inwestycji, przede wszystkim ze społecznością 
lokalną (grupa interesariuszy wrażliwych) oraz eksper-
tami w dziedzinie środowiska. W 2017 roku jednym z 
ważnych zrealizowanych celów w obszarze społecznym 
było zaangażowanie społeczne Budimeksu na rzecz co 
najmniej 40% społeczności lokalnych, w których bez-
pośrednim sąsiedztwie realizowane są inwestycje firmy.

Ocena społeczna prac prowadzonych przez Budimex SA na trzech wybranych inwestycjach:

inwestycja populacja w sąsiedztwie 
inwestycji

liczba osób, które sko-
rzystały z dedykowanej 
na stronie internetowej 

ankiety

liczba osób, które wzięły 
udział we wstępnej 

ocenie 

liczba osób, które wzię-
ły udział w szczegóło-

wej ocenie

Zachodnia Obwodnica 
Lublina (badanie opinii 

wśród mieszkańców gmin  
Jastków oraz Konopnica) 

4 tys. osób 956 osób 

208 osób oceniło prace 
pozytywnie

230 osoby125 osób oceniło prace 
neutralnie

85 osób oceniło prace 
negatywnie

Obwodnica Bełchatowa 
(badanie opinii miesz-

kańców  Bełchatowa oraz 
miejscowości ościennych)

7,4 tys. osób 927  osób 

418 osób oceniło prace 
pozytywnie

290 osób145 osób oceniło prace 
neutralnie

62 osoby oceniły prace 
negatywnie

Apartamentowiec przy 
ul. Niemcewicza 17 w 

Warszawie (badanie opinii 
mieszkańców dzielnicy 

Ochota) 

15 tys. 1,4 tys. 

36 osób oceniło prace 
pozytywnie

93 osoby35 osób oceniło prace 
neutralnie

22 osoby oceniły prace 
negatywnie

Rekompensowanie uciążliwości społecznościom
413-1
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Od wielu lat Budimex realizuje dwa autorskie programy: „Domofon ICE” i „Strefa Rodzica”. 

Program „Domofon ICE” ma na celu uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa każdego dnia. W 
jego ramach uczniowie szkół otrzymują plastikowe karty zawierające dane ułatwiające w razie wypadku kontakt z bli-
skimi. Wszystkie dzieci objęte w danej edycji projektem otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego z odbla-
skowym etui, które mogą przymocować do plecaka – 70% dzieci nosi je właśnie w tym miejscu. Ten program społecz-
ny jest jednocześnie kampanią edukacyjną, promującą zasady bezpiecznego zachowania się na drodze i udzielania 
pierwszej pomocy. Do tej pory w programie wzięły udział ponad 33 tys. z blisko 340 szkół w całej Polsce. 

„Strefa Rodzica” to program społeczny, w ramach którego w szpitalach na oddziałach dziecięcych organizowane są 
miejsca, gdzie dzieci mogą spędzać czas z rodzicami. Z kolei rodzice mają możliwość przygotowania sobie posiłku, 
skorzystania z prysznica lub przenocowania. Do końca 2017 roku powstały 23 Strefy Rodzica w szpitalach w Siedlcach, 
Suwałkach, Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Krakowie, Sanoku, Wro-
cławiu, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Jędrzejowie, Bogatyni, Oleśnicy i Rzeszowie. Rocznie może z nich korzystać 
prawie 46 tysięcy hospitalizowanych dzieci i ich rodzice. 

Więcej na: www.strefarodzica.budimex.pl 

Domofon ICE. Budimex Dzieciom

Strefa Rodzica

Inne działania o charakterze charytatywnym w 2017 
roku dotyczyły pomocy dzieciom i były realizowane we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Łącznie 
otrzymały one od Grupy Budimex 1 506 tysięcy złotych 
wsparcia w formie darowizn. Od 2015 roku istnieje rów-
nież program „Grant na Wolontariat”, w ramach które-
go pracownicy Budimeksu mogą zgłaszać przez cały rok 
własne pomysły wolontariackie. Pomysły są omawiane 
podczas kwartalnych spotkań Komitetu CSR, który de-
cyduje o przyznaniu grantów. Do tej pory wolontariu-
sze Budimex zrealizowali łącznie 18 projektów. W 2017 
roku projekty wolontariackie realizowaliśmy również we 
współpracy z firmą CEMEX Polska.

Budimex współpracuje również z uczelniami i wspie-
ra rozwój studentów kierunków technicznych. W 2017 
roku miała miejsce 8. edycja Akademii Budimex, w któ-
rym wzięli udział studenci budownictwa kubaturowego, 
drogowego, mostowego, kolejowego, hydrotechnicz-
nego, inżynierii środowiska oraz energetyki. W ramach 
Akademii studenci mają okazję spotkania z eksperta-
mi, doświadczonymi w pracy na budowach, zapoznania 
się z najnowszymi technologiami i innowacyjnymi roz-
wiązaniami stosowanymi w inżynierii lądowej, komuni-
kacyjnej, energetyce. Przy okazji jest to szansa na po-

słuchanie o możliwościach zawodowych, jakie oferuje 
Grupa Budimex. W ramach tej zeszłorocznej edycji od-
wiedziliśmy Politechnikę Warszawską, Lubelską, Gdań-
ską, Białostocką, Poznańską, Krakowską, Śląską i Wro-
cławską. Więcej na temat Akademii Budimex na: www.
facebook.com/KarieraBudimex/ 

Do innych projektów studenckich realizowanych przez 
Budimex należą również Program Praktyk Letnich oraz 
Program Stażowy.

Oprócz wymienionych programów społecznych Budi-
mex realizuje działania o charakterze charytatywnym 
lub sponsoringowym, skupiając się przede wszystkim na 
pomocy dzieciom i współpracy z organizacjami poza-
rządowymi. W 2017 roku kontynuowaliśmy realizację 
inicjatyw o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyj-
nej, w tym również promowaniu kultury fizycznej i spor-
tu w ramach wsparcia następujących inicjatyw:
• Program Edukacyjno-Stypendialny „STEP”, reali-

zowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu, skierowany do polskiej młodzieży z najuboż-
szych terenów Kazachstanu. Udział w programie 
umożliwia im ukończenie studiów na wybranym 
kierunku w Polsce,
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• program stypendialny „Odkrywcy Diamentów”, 
którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego 
utalentowanym i efektywnie działającym grupom 
młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych 
międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach 
z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczegól-
ności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa 
przemysłowego, matematyki oraz zarządzania, 

• ochrona zabytkowych pomników poprzez wsparcie 
działań Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi 
Powązkami im. J. Waldorffa, w sąsiedztwie których 
znajduje się siedziba główna Budimex,

• wsparcie organizacji wydarzeń i drużyn sporto-
wych: charytatywny meczu Gwiazd Piłki Siatkowej 
w Szczecinie, Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach, 
Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, 
Klub Piłkarski Stomil Olsztyn, Polski Związek Brydża 
Sportowego czy Klub Sportowy Koszykówki Kobiecej 
„Katarzynki” w Toruniu,

• inne projekty, które wpisują się w cele społeczne 
Budimex i są skierowane do dzieci: wsparcie Fun-
dacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworo-
wą” we Wrocławiu czy Fundacji Pomocy Dzieciom 
Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych 
„WRÓĆ” w Gdańsku.

Łącznie organizacje społeczne i sportowe w 2017 
roku otrzymały od Grupy Budimex 1 506 tysięcy zło-
tych wsparcia w formie darowizn. 

W 2017 roku wspólnie z Krakowskim Parkiem Techno-
logicznym uruchomiliśmy 2 edycję KTP ScaleUp – pro-
gram, którego celem jest wsparcie rozwoju startupów 
pracujących nad innowacjami dla przemysłu i smart 
city. Uruchomienie projektu wynikało ze stałej potrzeby 
unowocześniania działalności budowlanej, innowacji 
produktowych i technologicznych w naszej branży. Pro-
jekt ma na celu wspieranie młodych przedsiębiorców w 
pracy nad nowymi konceptami, a ci, którzy zgłoszą się 
do projektu, będą mieli szansę powalczyć o wdrożenie 
ich pomysłów w życie. Program zakończy się w lutym 
2018 roku. 

Więcej na: www.budimex-innowacje.pl 
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ETYKA I UCZCIWOŚĆ
W DZIAŁANIU

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Zero niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 

zachowań nieetycznych

liczba niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 

zachowań nieetycznych
0 V

102-11, 103-1, 103-2, 103-3

W branży budowlanej wiele kontraktów zawieranych 
jest na bardzo wysokie kwoty, a ich finansowanie odby-
wa się z różnych źródeł (środki publiczne lub prywatne). 
W ich realizację zaangażowanych jest wiele podmio-
tów, co może sprzyjać działaniom nieetycznym, łapow-
nictwu czy korupcji. Aby temu zapobiegać, cyklicznie 
aktualizowana jest mapa ryzyka, która zawiera m.in. in-
formacje o możliwych zagrożeniach w kwestii nadużyć. 
Zidentyfikowane ryzyka biznesowe podlegają wówczas 
ścisłemu monitoringowi.

W Grupie Budimex została wdrożona Polityka Antyko-
rupcyjna i Polityka Antymonopolowa. Polityka Anty-
korupcyjna określa listę zachowań dozwolonych i nie-
dozwolonych oraz sposoby postępowania w przypadku 
podejrzenia ich wystąpienia. Zintegrowany system za-
rządzania wprowadza procedurę „Ochrona interesów 
Grupy Budimex” (05-08), która określa zbiór zasad po-
stępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia dzia-
łań lub zaniedbań mających charakter nadużyć lub 
korupcji. Procedura zawiera tzw. instrukcję o nazwie 
„Zasady postępowania w przypadku złożenia propo-

zycji przyjęcia korzyści majątkowej i w przypadku prób 
zastraszania pracownika” (05-08-02) oraz „Zasa-
dy uczestnictwa w imprezach sponsorowanych i innych 
działaniach mających charakter konfliktu interesów” 
(05-08-03). Pierwsza z nich określa zasady postępo-
wania w sytuacji, gdy pracownikowi zostanie złożona 
propozycja przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za 
wskazane działania lub ich zaniechanie oraz próby za-
straszania. Druga reguluje zasady udziału w imprezach 
sponsorowanych i określa sytuacje noszące znamio-
na konfliktu interesów, przyjmowania lub wręczania 
upominków. Monitoring przestrzegania zasad i kontro-
la prowadzona jest przez Biuro Kontroli Wewnętrznej, a 
nadzór nad nimi sprawuje Dyrektor Generalny. 
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Monitorowanie zagrożeń

W branży budowlanej wiele kontraktów zawieranych 
jest na bardzo wysokie kwoty z różnych źródeł finanso-
wania (środki publiczne lub prywatne), a w ich realizację 
zaangażowanych jest wiele podmiotów, co może sprzy-
jać łapownictwu i korupcji. Kluczowe ryzyka na tym tle 
mogą być biznesowe, prawne, finansowe lub reputa-
cyjne. Aby im zapobiegać, cyklicznie aktualizowana jest 
mapa ryzyka, która zawiera informację o możliwych za-
grożeniach w kwestii nadużyć. Ryzyka biznesowe podle-
gają również ścisłemu monitoringowi.

Analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją na 
bieżąco poddawane są wszystkie kluczowe inwesty-
cje/kontrakty Spółki obiektywnie najbardziej narażone 
na ryzyko „korupcji”.  W zakresie mniejszych realizacji 
kontrola ma charakter wyrywkowy i doraźny.  Wypeł-
nia to 100% jednostek kontrolowanych wskazanych  
powyżej .6 W raporcie nie ujawniamy narzędzi wykorzy-
stywanych w ich monitorowaniu, uznając je za poufne. 
Ujawnienie takich informacji, w szczególności sposo-
bu prowadzenia analiz, w ocenie Grupy mogłoby przy-
czynić się do zmniejszenia ich efektywności i zwiększe-

Dla Grupy Budimex kwestie związane z korupcją i ła-
pownictwem wiążą się przede wszystkim z etyką w biz-
nesie. W relacjach z podwykonawcami obowiązuje za-
sada partnerskich, długoterminowych relacji Budimex, 
Mamy świadomość, że dla kilkunastu tysięcy naszych 
podwykonawców jesteśmy dużym partnerem i rzetelnie 
wykonana praca jest w interesie wszystkich stron. Po-
stawiliśmy sobie za cel bycie generalnym podwykonaw-
cą, na którym mniejsi partnerzy mogą polegać również 
w trudnych czasach, np. poprzez terminowe regulowa-
nie płatności, co jest sporym wyzwaniem w branży bu-
dowlanej. W zamian oczekujemy pod partnerów takie-
go samego podejścia. Każdy kontrahent Grupy Budimex 
przy podpisaniu umowy o współpracy jest zobowiązany 
podpisać również:
• Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy;

nia zagrożenia zachowaniami nieetycznymi. Monitoring 
prowadzony jest w cyklach miesięcznych, dwutygodnio-
wych lub jeśli jest taka potrzeba tygodniowych. Dodat-
kowo odbywają się niezależne kontrole, prowadzone 
przez Biuro Kontroli Wewnętrznej. 

Biuro Kontroli Wewnętrznej Budimex przygotowało 
podręcznik dla Dyrektora/Kierownika Kontraktu, gdzie 
zostały opisane procesy produkcyjne pozwalające na 
bezpieczne i prawidłowe zrealizowanie kontraktu w 
Budimex SA w oparciu o obowiązujące procedury i in-
strukcje. Zgodnie z Procedurą IO-01-01-03 „Końcowe 
rozliczenie kontraktu”, po zakończeniu realizacji każdej 
budowy pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej kon-
trolowali końcowe rozliczenia zakupionych i wbudo-
wanych materiałów budowlanych. Dodatkowo wszyscy 
pracownicy i dostawcy Budimex są zobligowani do za-
poznania się z polityką i procedurami antykorupcyjny-
mi, a podczas szkoleń dla nowych pracowników „Witaj 
w Grupie” oraz dla tych doświadczonych, podczas szko-
leń w ramach „Akademii Kierownika Kontraktu”, oma-
wiamy również obowiązujące procedury antykorupcyj-
ne.

• Wymagania dotyczące ochrony środowiska;
• Zbiór zasad postępowania dla Kontrahentów. 
„Zbiór zasad postępowania dla Kontrahentów” jest tzw. 
klauzulą etyczną i określa oczekiwania Budimex wobec 
poddostawców w zakresie: 
• przestrzegania prawa, 
• etyki w działalności, 
• poszanowania praw człowieka, 
• relacji z pracownikami i pomiędzy pracownikami, 
• zobowiązań wobec osób trzecich i rynku, 
• poszanowania środowiska naturalnego. 

Z kolei nowy kontrahent poddawany jest ocenie wstęp-
nej na podstawie ankiety kwalifikacyjnej. Ankieta za-
wiera deklarację dostawcy8 o przestrzeganiu obowią-
zujących przepisów w zakresie m.in. prawa pracy, BHP 
i ochrony środowiska. Warunkiem kwalifikacji wstępnej 

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

308-1, 308-2, 412-3, 414-1

6  Listę najważniejszych kontraktów budowlanych zawartych przez spółki Grupy Budimex w 2017 roku można znaleźć w Sprawozdaniu Grupy Budimex z działalności za rok 2017, s.11.
8  Kwalifikacja wstępna to pierwszy etap oceny dostawców, która odbywa się na podstawie ankiety wstępnej. Na podstawie jej wyników dany podmiot jest rekomendowany bądź nie do 

dalszej współpracy z Budimex.
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dostawcy  jest właśnie zatwierdzenie deklaracji. W efek-
cie wszyscy istotni dostawcy i podwykonawcy (100%) 
poddawani są ocenie (kwalifikacji wstępnej). Z kolei 
na zakończenie współpracy przeprowadzana jest oce-
na końcowa, w której szczególnie brane są pod uwagę: 
jakość, terminowość, rzeczywisty potencjał techniczny, 
BHP, kwestie środowiskowe oraz dotyczące praw czło-
wieka, w tym praw pracowniczych. Przy okazji tej oce-
ny kierownicy kontraktów mogą wskazać wszelkie inne 
nieprawidłowości lub zdarzenia, które w ich ocenie mo-
gły stanowić zagrożenie lub nie były zgodne z obowią-
zujących poddostawców zasadami. Wyniki ankiet kwa-
lifikacyjnych oraz ocen końcowych gromadzone są w 
Centralnej Bazie Danych. Dostęp do tych danych mają 
audytorzy wewnętrzni Budimeksu, którzy na tej podsta-
wie również oceniają poddostawców. W Centralnej Ba-
zie Danych zbierane są również informacje o ofertach 
dostawców, dzięki czemu możliwe jest przeanalizowa-
nie historii kontaktu z danym poddostawcą. 

Na podstawie wstępnej kwalifikacji oraz ocen końco-
wych podwykonawcy mogą znaleźć się w jednej z czte-
rech kategorii dostawców: 
• rekomendowany (najwyższe oceny), 

W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba stwierdzonych nieprawidłowości całościowo oraz w każdej kategorii spa-
dła, oprócz kategorii „Ochrona środowiska”, gdzie ta liczba była taka sama. Dostawcy, u których wykryto nieprawidło-
wości, otrzymali rekomendacje w formie raportu co do dalszych działań. 

Wyniki ocen wstępnych (ankiety kwalifikacyjne) i ocen końcowych u poddostawców w 2017 roku:

• kwalifikowany (oceny pozytywne, ale nieco niższe 
niż w przypadku dostawców rekomendowanych), 

• odrzucony od współpracy (niskie oceny, ale kwali-
fikacja ma charakter warunkowy, tj. 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 wcześniejsze rażące naru-
szenie zasad współpracy np. w wymiarze etycznym, 
czy środowiskowym, tj. próby przekupstwa, czy spo-
wodowanie znaczących szkód środowiskowych).

Budimex dąży do tego, by znaczące umowy z kluczowy-
mi kontrahentami, mimo słabszej często siły negocja-
cyjnej spółki, uzupełniane były o załącznik etyczny – ich 
liczba kształtowała się następująco:

2016 - 57% (9 z 16)
2017 – 72% (14 z 19)
% znaczących umów ze „Zbiorem zasad postępowania 
dla kontrahentów” (klauzula etyczna, obejmująca rów-
nież prawa człowieka)

2016 2017

Liczba ankiet kwalifikacyjnych 1191 1019

Liczba przeprowadzonych ocen końcowych 4583 3068

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości 
szczegółowych 184 153

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości

Dotrzymywanie terminów 61 46

Jakość produktu 24 21

Potencjał techniczny 50 41

Spełnienie warunków cenowych 11 10

BHP 26 23

Ochrona środowiska 12 12
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2016 2017

Liczba ankiet kwalifikacyjnych 1191 1019

Liczba przeprowadzonych ocen końcowych 4583 3068

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości 
szczegółowych 184 153

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości

Dotrzymywanie terminów 61 46

Jakość produktu 24 21

Potencjał techniczny 50 41

Spełnienie warunków cenowych 11 10

BHP 26 23

Ochrona środowiska 12 12

W Grupie Budimex we wszystkich spółkach objętych ra-
portem od 2010 roku obowiązuje Kodeks Etyki. Jego 
zadaniem jest wyznaczanie zasad mających na celu 
przeciwdziałanie jakiejkolwiek formie nieetycznych 
zachowań, w tym korupcji  i łapownictwu oraz wszel-
kim formom dyskryminacji. Kodeks Etyki obowiązuje 
wszystkich pracowników oraz kontrahentów Grupy. 

Zasady Kodeksu Etyki Grupy Budimex:
I.Prawa człowieka i standardy pracy:
1.Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych 
przez społeczność międzynarodową. 
2.Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw czło-
wieka przez firmę.
3.Poszanowanie wolności stowarzyszania się. 
4.Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej. 
5.Zniesienie pracy dzieci. 
6.Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze 
zatrudnienia.

II.Środowisko naturalne:
7.Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
8.Podejmowanie inicjatyw mających na celu promo-
wanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. 
9.Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środo-
wisku technologii.

III.Przeciwdziałanie korupcji:
10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w 
tym wymuszeniom i łapówkarstwu. 

Za przestrzeganie zapisów Kodeksu Etyki i monitorowa-
nie zgodności standardów etyki zawodowej z zasada-
mi Kodeksu Etyki odpowiedzialna jest Komisja ds. Etyki, 
powołana przez Prezesa Zarządu, w składzie: 
• Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Za-

sobami Ludzkimi;
• Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno-Organi-

zacyjnego;
• Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej.

Co roku sporządzany jest raport z działalności Komi-
sji Etyki, który jest następnie przekazywany Zarządowi 
oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej. 

Komisja Etyki wspiera wdrażanie, zarządzanie i moni-

torowanie Polityki Compliance, która została wprowa-
dzona we wrześniu 2017 roku (z mocą obowiązywania 
od daty opublikowania jej na wewnętrznej platformie 
intranetowej, czyli 31.10.2017 r.) i obowiązuje w całej 
Grupie Budimex. Polityka Compliance oznacza „zapew-
nienie zgodności działalności organizacji 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz re-
gulacjami wewnętrznymi, mające na celu: zapobieże-
nie naruszeniom dobrego imienia i reputacji organizacji, 
minimalizowanie ryzyk wystąpienia strat finansowych, 
związanych z działalnością organizacji niezgodną z 
prawem albo z regulacjami wewnętrznymi, jak również 
ograniczenie ryzyka narażenia organizacji na odpowie-
dzialność cywilną, administracyjną albo karną”. Sta-
nowi ona również o tym, że poszanowanie prawa i ety-
ki w biznesie jest jedną z kluczowych zasad działalności 
Grupy Budimex. Główne zasady Polityki Compliance to:
• Poszanowanie prawa;
• Etyka i uczciwość w prowadzeniu działalności;
• Transparentność działalności spółek w Grupie;
• Zero tolerancji dla działań niezgodnych z obowią-

zującym prawem lub Systemem Compliance.

Jednocześnie Polityka wprowadza tzw. System Com-
pliance, mający na celu prawidłowe wdrożenie i realiza-
cję wewnętrznych regulacji. Nadzór nad prawidłowym 
stosowaniem i przestrzeganiem Polityki Compliance 
sprawuje powołany w tym celu przez Zarząd Spółki Ko-
ordynator ds. Zgodności oraz Zastępca Koordynatora 
ds. Zgodności, jak również utworzony na wniosek Koor-
dynatora ds. Zgodności Komitet Zgodności, w skład któ-
rego wejdą przedstawiciele każdego pionu organiza-
cyjnego Spółki. Koordynatorem Komitetu jest Członek 
Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego.

Z nieprzestrzeganiem Kodeksu Etyki oraz Polityki Com-
pliance wiążą się przede wszystkim ryzyka natury praw-
nej i reputacyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgod-
ności, możliwe są również straty finansowe i konflikty 
interesów. 

Z prowadzeniem działalności biznesowej zgodnie z za-
sadami etyki, wiąże się również bardzo ważne zagad-
nienie zarządzania różnorodnością. Różnorodność i 
otwartość są wartościami, zgodnie z którymi muszą 
być podejmowane decyzje biznesowe oraz prowadzo-
na jest polityka zatrudniania w Grupie. Nietolerancja i 

Zarządzanie etyką

102-16, 103-1, 103-2, 103-3
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dyskryminacja to ryzyka, która zagrażają integralności 
Grupy, dlatego Spółka Budimex SA wdrożyła Politykę 
Różnorodności, polegającą na równym traktowaniu ze 
względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan 
zdrowia, rasę, narodowość. 

406-1

103-1, 103-2, 103-3

103-3, 205-3

W ramach Polityki Różnorodności, Budimex zobowią-
zał się do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, 
która zapewnia poszanowanie dla wszelkiej różnorod-
ności. Polityka Różnorodności dotyczy również obsza-
ru rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wyna-
grodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem 
prywatnym, ochrony przed mobbingiem i nieuzasad-

Od listopada 2016 roku Budimex jest jednym z sygna-
tariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa ini-
cjatywy, od kilku lat obecna Wstępując do tego grona, 
zobowiązaliśmy się do równego traktowania wszystkich 
swoich pracowników oraz do zapobiegania jakiejkol-

Każdy pracownik może w sposób osobisty lub anoni-
mowy zgłosić zauważone naruszenie Kodeksu lub Po-
lityki Compliance do Członków Komisji ds. Etyki lub Ko-
ordynatora ds. Zgodności, jego Zastępcy lub Członków 
Komitetu Zgodności pisemnie na adres ul. Stawki 40, 
01-040 Warszawa lub drogą elektroniczną na ad-
res etyka@budimex.pl lub compliance@budimex.pl. 

Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane z zachowaniem 
standardów poufności i mogą być podstawą do opra-
cowania działań usprawniających i naprawczych. Każdy 
przypadek naruszenia jest pisemnie odnotowywany z 
rekomendacjami lub wytycznymi do podjęcia dalszych 
działań przez daną komórkę organizacyjną. Koordyna-
tor ds. Zgodności analizuje we współpracy  z Komite-
tem Zgodności i/lub Biura Kontroli Wewnętrznej każ-
de zgłoszenie, jeśli wyrazi taką wolę i zapewnia o braku 
konsekwencji służbowych związanych z faktem zgło-
szenia. Jest zobowiązany również przekazywać raporty 
z zawiadomień do Zarządu i Rady Nadzorczej z poda-
niem informacji, jakie działania zostały podjęte w celu 

nionym zwolnieniem.  W 2017 roku nie zostały potwier-
dzone przypadku dyskryminacji. W celu sprawnego za-
rządzania polityką wprowadzony został tzw. monitoring 
antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy oraz sys-
tem narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów. Co 
roku rezultaty prowadzenia tej Polityki są raportowane 
do Zarządu.

wiek dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, 
wiek, narodowość, niepełnosprawność, orientację sek-
sualną, czy wyznanie. O modelu zarządzania różnorod-
nością informowani są również klienci, partnerzy bizne-
sowi, akcjonariusze, dostawcy i podwykonawcy. 

Do skrzynki mają dostęp wyłącznie uprawnieni do tego 
członkowie Komisji ds. Etyki lub Komitetu Zgodności. 
Uruchomiony został także telefon alarmowy Complian-
ce +48 789 404 104. Zdarzają się również zgłoszenia 
wpływające poza tym systemem, wówczas przekazy-
wane są one bezpośrednio do odpowiednich osób. 

wyjaśnienia danego zgłoszenia (nie rzadziej niż za okres 
trzech miesięcy). Dodatkowo Komitet Audytu Rady 
Nadzorczej ma prawo żądania takiego raportu za dany 
okres. W 2017 roku wpłynęło 5 zgłoszeń nieprzestrze-
gania zapisów Kodeksu Etyki i/lub Polityki Compliance 
w Grupie Budimex, z czego trzy okazały się potwierdzo-
ne, jednak żadne z tych zdarzeń nie doprowadziło do 
strat finansowych w Grupie Budimex. 

Lista zgłoszeń naruszeń Kodeksu Etyki / Polityki Com-
pliance w 2017 roku: 

• Anonimowe zgłoszenie wysłane pocztą na nazwi-

Karta Różnorodności



55

206-1, 307-1, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 415-1, 419-1

Zgodność z prawem

sko Prezesa Budimex SA, dotyczące nieetycznego 
zachowania jednego z pracowników na kierowni-
czym stanowisku, polegające na podejrzeniu ła-
mania zasad antykorupcyjnych, trudnościach we 
współpracy oraz  ryzyku wystąpienia konfliktu in-
teresów. Przeprowadzona analiza nie potwierdziła 
zarzutów korupcyjnych, natomiast przeprowadzo-
na ocena Fishbone wykazała trudności we współ-
pracy z tą osobą. Ostatecznie pracownik ten złożył 
wypowiedzenie warunków pracy. 

• Osobiste zgłoszenie do Komisji ds. Etyki o niepoin-
formowaniu przez jednego z pracowników na sta-
nowisku kierowniczym swojego pracodawcy o pro-
wadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku 
do działalności Budimex SA i ryzyku konfliktu inte-
resu. Po przeprowadzeniu analizy tej sprawy pra-
cownik został zwolniony dyscyplinarnie. 

• Zgłoszenie za pośrednictwem Skrzynki mailowej 
Compliance, dotyczące kwestii związanych z użyt-
kowaniem samochodu służbowego do celów pry-
watnych. Przeprowadzona analiza zdarzenia wy-
kazała na problem braku komunikacji pomiędzy 
przełożonym a osobą, która zgłosiła ten problem. 
Zdarzenie oceniono jako nieporozumienie i wyja-
śniono je zgłaszającemu w formie pisemnej (ma-
ilowej). 

• List przesłany do Komisji Etyki ze zgłoszeniem do-
tyczącym podejrzenia wystąpienia dyskryminacji ze 

W 2017 roku w Grupie Budimex oraz u jej podwyko-
nawców nie stwierdzono przypadków pracy przymuso-
wej lub pracy dzieci. Nie miały miejsce również przejawy 
dyskryminacji lub działania mogące stwarzać zagro-
żenie dla prawa do zrzeszania się i prawa do pozwów 
zbiorowych. Grupa Budimex nie finansowała również 
działalności partii politycznych. Jednocześnie nie zo-
stały wniesione pozwy oraz nałożone kary na spół-
kę, w tym takie związane z naruszeniem praw człowie-
ka lub przepisów ochrony środowiska. Ponadto w 2017 
roku nie miały miejsce przypadki naruszeń zasad wol-
nej konkurencji lub praktyk monopolistycznych.

Postanowienie dotyczące umorzenia postępowania 
wniesionego w dniu 6.12.2016 przez powoda, Skarb 
Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

względu na ciążę pracownicy, zatrudnionej na czas 
określony, przez bezpośredniego przełożonego oraz 
przekraczania ustawowych norm przysługujących 
kobietom w ciąży i wypowiedzenia umowy o pracę.

Analiza sytuacji nie potwierdziła podejrzenia dyskrymi-
nacji ani przekraczania norm, a wypowiedzenie umowy 
uznano za zgodne z Kodeksem pracy.
Zgłoszenie wysłane drogą mailową na adres Komisji 
ds. Etyki, w którym poinformowano, że jedno z miejsc 
postojowych zakupionych na osiedlu mieszkaniowym, 
gdzie deweloperem był Budimex Nieruchomości, oka-
zało się miejscem dla niepełnosprawnych. Zarzut do-
tyczył niewłaściwego informowania klientów firmy. 
Komisja ds. Etyki udzieliła Zarządowi Budimex Nie-
ruchomości wytycznych, aby zapewnić w umowach z 
klientami jasne i zrozumiałe informacje na temat ofe-
rowanych miejsc parkingowych oraz zarekomendo-
wała, aby Biuro Sprzedaży Budimex Nieruchomości 
na zasadzie dobrego obyczaju kupieckiego zaoferował 
klientowi inne rozwiązanie, w efekcie czego klient nabył 
inne miejsce parkingowe.

Wszelkie informacje na temat Kodeksu Etyki i Polityki 
Compliance są dostępne w Budinecie − intranecie Gru-
py. Każdy nowy pracownik Grupy Budimex zapoznaje się 
z Kodeksem Etyki. Od 2016 roku etyka jest elementem 
cyklicznych szkoleń dla pracowników, a w przyszłości 
planowane są pełne cykliczne szkolenia w tym zakresie.

Autostrad („Powód”/ „GDDKiA”) przeciwko Budimex 
SA oraz dwóm innym podmiotom („Pozwani”), stało 
się prawomocne w dniu 15 kwietnia 2017 roku. Sprawa 
związana była z przetargiem publicznym „Budowa od-
cinka trasy S8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiec-
ka”.
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JAKOŚĆ I JEJ WPŁYW NA 
BEZPIECZEŃSTWO 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Zarządzanie Jakością

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Maksymalizacja wskaźni-
ka Quality Conformance 

(QC)

wartość wskaźnika Quali-
ty Conformance (QC)

≥100% poziomu z po-
przedniego okresu V

103-1, 103-2, 103-3, 416-1

416-2

Jak zostało już wcześniej wspomniane w raporcie, w 
Budimeksie wdrożono Zintegrowany System Zarzą-
dzania, który obejmuje m.in. system zarządzania jako-
ścią wg PN-EN ISO 90001, system zarządzania środo-
wiskowego wg PN-EN ISO 14001, system zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001 oraz 
system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach 
natowskiego standardu AQAP 2110.10  

W Budimeksie obowiązują procedury dotyczące prze-
prowadzania kontroli jakości na budowach i zarządza-
nia jakością mieszanek mineralno-asfaltowych, be-
tonowych i kruszyw. Dotyczą one wszystkich etapów 
pozyskania i wykorzystania danego surowca, na róż-

Uzyskane certyfikaty i przygotowywane kolejne akredy-
tacje to rezultaty pracy wielu osób zaangażowanych w 
zapewnienie najwyższej jakości budów. Jednolite pro-

nych etapach procesu budowlanego: od kryteriów i me-
tod pozyskania materiałów, po wytyczne jakie działa-
nia należy podjąć w przypadku stwierdzenia odstępstw 
od normy. 

Bezpieczeństwo obiektów budowalnych zależy od jako-
ści materiałów, z których są wykonane, ale również od 
dokładności realizacji poszczególnych etapów ich po-
wstawania, bez znaczenia czy jest to droga ekspresowa 
czy budynek użyteczności publicznej. Odpowiedzialność 
generalnego wykonawcy zaczyna się na etapie projek-
towania, poprzez wykonawstwo i następnie utrzymanie 
obiektów.

cedury dotyczące jakości obowiązują na wszystkich re-
alizowanych przez Budimex kontraktach. W 2017 roku 
nie odnotowaliśmy incydentów mogących skutkować 

10Tym samym jednolite procedury obowiązują na wszystkich (100%) realizowanych kontraktach.
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Laboratoria badawcze i wiarygodna kontrola jakości

103-1, 103-2, 103-3, 416-1

zagrożeniami dla zdrowia i życia ani katastrof budowla-
nych. W 2017 roku na Budimex SA nie nałożono kary z 
tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczący-
mi dostawy i użytkowania produktów i usług. Nie miały 

też miejsca przypadki niezgodności z wszelkimi regula-
cjami dotyczącymi oznakowania informacji o produk-
tach i usługach

W 2017 roku bieżącą kontrolę jakości prac i wyrobów 
budowlanych, także w kontekście bezpieczeństwa kon-
strukcji budowlanych, na etapach przed, w trakcie i po 
realizacji, sprawowały łącznie 23 jednostki laboratoryj-
ne, zlokalizowane na terenie całego kraju. Działalność 
laboratorium oparta jest na wysokich kwalifikacjach 
personelu, którego kompetencje są ciągle doskonalo-
ne, między innymi przez udział w szkoleniach technicz-
nych i menadżerskich. W minionym roku przeszkolonych 
zostało 66% pracowników zespołu Biura Kontroli Jako-
ści. Sami również dzielimy się praktyczną wiedza tech-
niczną, prowadząc szkolenia dla kadry inżynierskiej w 
ramach Akademii Budimex. 

Wiodącym laboratorium Spółki jest laboratorium cen-
tralne, które posiada akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji o numerze AB 1414. Akredytacja jest obiek-
tywnym i niepowtarzalnym dowodem na to, że orga-
nizacja działa zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza 
liczbę wyrobów wadliwych dzięki czemu obniża koszty 
produkcji. W 2017 roku zwiększono liczbę badań akre-
dytowanych o 12% w stosunku do roku poprzedniego. 
Laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparatu-
rę badawczą odpowiadającą międzynarodowym stan-
dardom. Aparatura badawcza jest legalizowana i sys-
tematycznie wzorcowana. 

W 2017 roku laboratoria zostały doposażone w specja-
listyczne urządzenia m.in.: maszynę wytrzymałościo-
wą do badań zmęczeniowych Pavetest DTS-30 wraz 
z komorą termostatyczną. Nowe urządzenie umożli-
wia kompleksową ocenę parametrów trwałościowych 
mieszanek mineralno-asfaltowych, których producen-
tem również jest Budimex. Pełny zakres badań labora-
toryjnych można znaleźć na stronie Budimex. System 
zarządzania Laboratorium jest zgodny z wymagania-
mi normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymaga-
nia dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 

wzorcujących”. Oprócz bieżącej kontroli laboratoryjnej 
Budimex angażuje się w realizację projektów badaw-
czo-naukowych we współpracy z uznanymi ośrodkami 
naukowymi m.in z Politechniką Wrocławska, Politech-
niką Białostocką, Politechniką Warszawską oraz z Insty-
tutem Badawczym Dróg i Mostów. Aktywnie wspieramy 
dział rozwoju innowacji spółki. 

Mostostal Kraków jest kolejną spółką w Grupie, któ-
ra prowadzi działalność w oparciu o Zintegrowa-
ny System Zarządzania Jakością, który jest zgodny 
z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 
18001:2004. Ich zgodność z normami potwierdzi-
ła również spółka SGS Polska. Spółka posiada również 
certyfikaty spawalnicze, mostowe, producenta kon-
strukcji stalowych i wiele innych dostępnych na stronie  
http://www.mostostal.com.pl/. 

Budimex Nieruchomości nie posiada formalnie certyfi-
kowanych systemów zarządzania.
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RACJONALNE KORZYSTANIE 
Z ZASOBÓW I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

103-1, 103-2, 103-3

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Efektywne wykorzystanie 
energii i redukcja związanej 

z nią emisji.

Toe/1 ml przychodu ze 
sprzedaży 2,93

X
(nastąpił nieznaczny wzrost do 

3,14)

Optymalne wykorzystanie 
surowców i materiałów oraz 
minimalizacja powstałych 

odpadów.

%/1 ml przychodu ze sprze-
daży 0,466

X
(nastąpił nieznaczny wzrost 

do 0,544)

Odpowiednie zarzadzanie zapotrzebowaniem na ma-
teriały i surowce ma ogromne znaczenie w branży bu-
dowlanej. Analiza efektywności zapotrzebowania na 
materiały i surowce, ale również paliwa oraz energię w 
budownictwie jest niezwykle trudna do przeprowadze-
nia.
Każda inwestycja składa się z kilku etapów i na każdym 
z nich wykorzystywane mogą być innego rodzaju ma-
teriały, dlatego dostarczenie ich w odpowiednim cza-
sie i w konkretne miejsce, jest dużym przedsięwzięciem, 
również logistycznym. Podobnie ma to miejsce podczas 
prac rozbiórkowych, w trakcie których odbierany jest np. 

gruz. W tym procesie wykorzystywane są środki trans-
portu, które z kolei nie są obojętne dla środowiska na-
turalnego. Przykładowo w pierwszej fazie budowy dro-
gi zwożony jest piasek, a na kolejnym etapie kruszywa 
i masa bitumiczna do produkcji nawierzchni transpor-
towej. Aby zoptymalizować transport materiałów i tym 
samym minimalizować ślad węglowy całej inwestycji, 
Budimex posiada sieć wytwórni mas bitumicznych. Co 
więcej, możemy taką wytwórnię przenieść i zmontować 
w każdym miejscu w Polsce w ciągu 5-6 tygodni. Jedna 
wytwórnia ma wydajność 320 ton na godzinę, co z kolei 
wiąże się z zapotrzebowaniem w energię elektryczną. 
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301-1

103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 306-2, CRE8

Efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na mate-
riały i surowce oraz ich recykling w Grupie Budimex są 
możliwe dzięki wdrożonemu systemowi monitoringu 
ich zużycia, który służy do optymalizacji zużycia mate-
riałów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów. 
Proces ten nazywa się VE (value engineering) i poza ra-

Najczęściej używanymi surowcami i materiałami przez 
spółki w Grupie Budimex, w zależności od charakteru 
ich działalności, są: asfalt drogowy zwykły i modyfiko-
wany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mącz-
ka wapienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), 

Działalność prowadzona przez firmy budowlane budzi 
słuszne skojarzenia o wykorzystaniu materiałów i su-
rowców na bardzo dużą skalę. Odpady są nieodłącz-
nym elementem prowadzenia działalności budowlanej. 
Co więcej, większość z nich nie nadaje się do ponowne-
go wykorzystania, jak na przykład masa bitumiczna to 
mieszanka kruszyw, lepiszcza i wypełniaczy, powstają-
ca w wyniku przeróbki ropy naftowej, która jest nieod-
nawialna. Podobnie jest w przypadku cementu, betonu, 
mączki wapiennej i wielu innych kruszyw, które powsta-
ją jako produkty surowców nieodnawialnych. Cykl ży-
cia obiektów budowlanych jest wyjątkowo długi i nie do 
końca mamy wiedzę, jak będą one zarządzane w przy-
szłości, za kilkadziesiąt lat. W przypadku ich rozbiórki 
jest możliwość odzyskania wielu materiałów takich, jak: 
metal, drewno, szkło, gruz czy tłuczeń. Podobnie w przy-
padku nawierzchni drogowych podczas jej wymiany lub 
remontu może ona zostać poddana granulacji i podda-

Zapotrzebowanie Grupy Budimex na paliwa i energię 
wynika z następujących procesów:
• produkcji masy bitumicznej,
• pracy maszyn budowlanych, transportu materia-

łów, surowców i odpadów, 
• wykorzystania pojazdów służbowych.

budowlane (piasek, żwir), drogowe (piasek, grys i inne), 
kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy. Z kolei po-
wtórnemu przetworzeniu ulegają: żużel, urobek skalny, 
cement, kruszywo łamane do masy bitumicznej, mie-
szanki z kruszyw łamanych, beton, stal, drewno. 

na ponownemu wykorzystaniu. Do odpadów zalicza-
ne są tylko te materiały, które nie znajdują użyteczne-
go zastosowania na danej budowie, a w szczególności 
materiały niebezpieczne. Odpadem w największej ilości 
jest ziemia, gleba, kamienie, powstające podczas prac 
ziemnych i wykopów. Liczba odpadów jest uzależniona 
od liczby kontraktów i ich specyfiki.

W 2017 roku udało nam się odzyskać następujące su-
rowce:
• 2951 ton metali, 
• 167 ton tworzyw sztucznych,
• 86 ton papieru i tektury,
• Zagospodarowano prawie 21 tys. ton surowców bę-

dących produktem odpadowym innych branż (np. 
górnictwa, hutnictwa, energetyki),

• Powtórnie wykorzystano blisko 1,4 miliona ton 
zbędnej gleby i ziemi.

W ramach ograniczania zużycia paliw i energii prowa-
dzona jest modernizacja i wymiana sprzętu na bardziej 
ekonomiczny i ekologiczny, realizowane są działania 
edukacyjne, mające na celu zachęcenie pracowników 
do racjonalnego korzystania z energii i paliw. Wpływ 
zużycia tych zasobów zależy od charakteru danej in-

cjonalnym wykorzystaniem materiałów pozwala na re-
dukcję kosztów i odpadów. To z kolei ma znaczenie przy 
ograniczaniu negatywnego wpływu inwestycji na śro-
dowisko naturalne, przy jednoczesnym uzyskaniu ko-
rzyści biznesowych. 

Materiały i surowce

Paliwa, energia i emisja CO2 
103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-311 , 305-1, 305-2

11Wskaźnika intensywności za 2016 r. został skorygowany o skorygowaną  wartość zużycia energii cieplnej.
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westycji. Ograniczenie zużycia dotyczy również biur 
Budimex, np. sprzętu komputerowego czy wykorzysty-
wanego papieru, który musi posiadać odpowiednie cer-
tyfikaty. Flota samochodowa jest również na bieżąco 
odnawiana. Jednak te wszystkie wymienione działania 
przy skali realizowanych inwestycji mają zdecydowa-
nie mniejszy wpływ na ograniczanie śladu węglowego 
niż podstawowa działalność biznesowa. Z realizacją in-
westycji jest ściśle związana energochłonność i emisyj-
ność. Jednym ze sposobów wyrównania bilansu wpływu 
na środowisko naturalne jest zakup tzw. zielonej ener-
gii, wytworzonej w elektrowniach wodnych.
W 2017 roku w Grupie Budimex nieznacznie wzrosło za-

potrzebowanie na energię elektryczną i energię ciepl-
ną. Jest to związane z większą niż w poprzednim roku 
skalą i liczbą inwestycji. Pośrednia i bezpośrednia emi-
sja CO2 wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 16,2%. 
Z kolei wykorzystanie energii odnawialnej potwierdzo-
nej odpowiednimi certyfikatami w 2017 roku stanowiło 
już 23% całości zakupionej energii elektrycznej i w po-
równaniu z rokiem poprzednim wzrosło o 193%. Jednak 
analizy efektywności prowadzone w cyklach rocznych ze 
względu na długi cykl produkcyjny, wielkość inwestycji 
oraz dany etap, na którym są obecnie prowadzone, nie 
są miarodajne i nie wpisują się w okresy sprawozdaw-
cze. 
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Podmioty zależne i współzależne konsolidowane w sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex

TABELE Z DANYMI 
NIEFINANSOWYMI

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020
102-45

Nazwa jednostki Siedziba Metoda konsolidacji w sprawoz-
daniu finansowym

Spółki Grupy Budimex 
uwzględnione w raporcie spo-

łecznej odpowiedzialności

Mostostal Kraków SA Kraków / Polska pełna v

Mostostal Kraków Energetyka 
Sp. z o.o. Kraków / Polska pełna x

Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy pełna x

Budimex Nieruchomości Sp. 
z o.o. Warszawa / Polska pełna v

Budimex Budownictwo Sp. z 
o.o. Warszawa / Polska pełna x

SPV-PIM1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska pełna x

Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska pełna x

Budimex Parking Wrocław Sp. 
z o.o. Warszawa / Polska pełna x

Elektromontaż Poznań SA Poznań / Polska pełna x

Elektromontaż Import Sp. z o.o. Warszawa / Polska pełna x

Instal Polska Sp. z o.o. Poznań / Polska pełna x

Elektromontaż Warszawa SA Warszawa / Polska pełna x
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Wytworzona wartość ekonomiczna (w tys. zł)*

Zatrudnienie na koniec roku 12

*Grupa kapitałowa w ujęciu w jakim jest konsolidowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

201-1 

102-8

2016 2017

Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 5 636 799 6 432 156

Przychody 5 636 799 6 432 156

Podzielona wartość ekonomiczna 5 336 500 6 499 079

Koszty operacyjne 4 234 081 5 123 883

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 745 215 869 193

Płatności na rzecz inwestorów 235 435 413 447

Płatności na rzecz państwa 120 770 91 050

Inwestycje w społeczności 999 1 506

Wartość ekonomiczna zatrzymana (wyliczona jako wartość ekonomiczna wytworzona po 
pomniejszeniu o wartość ekonomiczną podzieloną 300 299 -66 923

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 1009 3768 4777 1163 4200 5363

- rynek polski 1003 2821 3824 1156 3187 4343

czas określony 433 947 1380 508 1259 1767

czas nieokreślony 570 1874 2444 648 1928 2576

pełen etat 991 2814 3805 1137 3181 4318

niepełen etat 12 7 19 19 6 25

wiek poniżej 30 361 616 977 438 687 1125

wiek 30-50 576 1747 2323 656 2008 2664

wiek powyżej 50 66 458 524 62 492 554

- rynek niemiecki 6 947 953 7 1013 1020

czas określony 0 926 926 1 991 992

czas nieokreślony 6 21 27 6 22 28

pełen etat 6 947 953 7 1013 1020

niepełen etat 0 0 0 0 0 0

wiek poniżej 30 0 142 142 0 130 130

wiek 30-50 2 536 538 2 610 612
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2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 1009 3768 4777 1163 4200 5363

- rynek polski 1003 2821 3824 1156 3187 4343

czas określony 433 947 1380 508 1259 1767

czas nieokreślony 570 1874 2444 648 1928 2576

pełen etat 991 2814 3805 1137 3181 4318

niepełen etat 12 7 19 19 6 25

wiek poniżej 30 361 616 977 438 687 1125

wiek 30-50 576 1747 2323 656 2008 2664

wiek powyżej 50 66 458 524 62 492 554

- rynek niemiecki 6 947 953 7 1013 1020

czas określony 0 926 926 1 991 992

czas nieokreślony 6 21 27 6 22 28

pełen etat 6 947 953 7 1013 1020

niepełen etat 0 0 0 0 0 0

wiek poniżej 30 0 142 142 0 130 130

wiek 30-50 2 536 538 2 610 612

wiek powyżej 50 4 269 273 5 273 278

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 75 49 124 77 56 133

- rynek polski 75 49 124 77 56 133

czas określony 32 19 51 29 22 51

czas nieokreślony 43 30 73 48 34 82

pełen etat 71 47 118 73 55 128

niepełen etat 4 2 6 4 1 5

wiek poniżej 30 14 5 19 12 4 16

wiek 30-50 56 34 90 57 43 100

wiek powyżej 50 5 10 15 8 9 17

Mostostal Kraków SA 22 493 515 28 711 739

- rynek polski 22 369 391 28 567 595

czas określony 8 63 71 9 253 262

czas nieokreślony 14 306 320 19 314 333

pełen etat 22 365 387 28 563 591

niepełen etat 0 4 4 0 4 4

wiek poniżej 30 10 52 62 17 112 129

wiek 30-50 10 159 169 9 254 263

wiek powyżej 50 2 158 160 2 201 203

- rynek niemiecki 0 124 124 0 144 144

czas określony 0 124 124 0 144 144

czas nieokreślony 0 0 0 0 0 0

pełen etat 0 124 124 0 144 144

niepełen etat 0 0 0 0 0 0

wiek poniżej 30 0 10 10 0 18 18

wiek 30-50 0 70 70 0 70 70

wiek powyżej 50 0 44 44 0 56 56

Razem Grupa Budimex 1106 4310 5416 1308 5224 6235

rynek polski 1136 3491 4627 1261 3810 5071

czas określony 473 1029 1502 546 1534 2080

czas nieokreślony 627 2210 2837 715 2276 2991

pełen etat 1084 3226 4310 1238 3799 5037

niepełen etat 16 13 29 23 11 34

wiek poniżej 30 lat 385 673 1058 467 803 1270

wiek 30-50 lat 642 1940 2582 722 2305 3027

wiek powyżej 50 lat 73 626 699 72 702 774

rynek niemiecki 6 1071 1077 7 1157 1164

czas określony 0 1050 1050 1 1135 1136

czas nieokreślony 6 21 27 6 22 28

pełen etat 6 1071 1077 7 1157 1164

niepełen etat 0 0 0 0 0 0

wiek poniżej 30 lat 0 152 152 0 148 148

wiek 30-50 lat 2 606 608 2 680 682

wiek powyżej 50 lat 4 313 317 5 329 334

12Dane dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych w poszczególnych spółkach (bez podwykonawców).
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Przyjęcia nowych pracowników

401-1 

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 274 1438 1712 288 1747 2035

- rynek polski 274 570 844 287 811 1098

wiek poniżej 30 153 254 407 168 335 503

wiek 30-50 117 278 395 114 398 512

wiek powyzej 50 4 38 42 5 78 83

- rynek niemiecki 0 868 868 1 936 937

wiek poniżej 30 0 159 159 0 174 174

wiek 30-50 0 494 494 1 549 550

wiek powyżej 50 0 215 215 0 213 213

Budimex Nieruchomości Sp. 
z o.o. 20 13 33 7 12 19

- rynek polski 20 13 33 7 12 19

wiek poniżej 30 9 3 12 2 2 4

wiek 30-50 11 8 19 4 9 13

wiek powyżej 50 0 2 2 1 1 2

Mostostal Kraków SA 6 165 171 13 435 448

- rynek polski 6 62 68 13 293 306

wiek poniżej 30 4 24 28 10 92 102

wiek 30-50 2 31 33 3 144 147

wiek powyżej 50 0 7 7 0 57 57

- rynek niemiecki 0 103 103 0 142 142

wiek poniżej 30 0 8 8 0 30 30

wiek 30-50 0 61 61 0 70 70

wiek powyżej 50 0 34 34 0 42 42

Razem Grupa Budimex 300 1616 1916 308 2194 2502

- rynek polski 300 645 945 307 1116 1423

wiek poniżej 30 166 281 447 180 429 609

wiek 30-50 130 317 447 121 551 672

wiek powyżej 50 4 47 51 6 136 142

- rynek niemiecki 0 971 971 1 1078 1079

wiek poniżej 30 0 167 167 0 204 204

wiek 30-50 0 555 555 1 619 620

wiek powyżej 50 0 249 249 0 255 255
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Odejścia pracowników

401-1 

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 90 974 1064 134 1314 1448

- rynek polski 90 266 356 134 444 578

wiek poniżej 30 25 77 102 51 150 201

wiek 30-50 55 145 00 71 226 297

wiek powyżej 50 10 44 54 12 68 80

wskaźnik fluktuacji 8,9% 9,4% 9,3% 11,6% 13,9% 13,3%

- rynek niemiecki 0 708 708 0 870 870

wiek poniżej 30 0 88 88 0 163 163

wiek 30-50 0 434 434 0 473 473

wiek powyżej 50 0 186 186 0 234 234

wskaźnik fluktuacji 0,0% 74,8% 74,3% 0,0% 85,9% 85,3%

Budimex Nieruchomości 
Sp. z o.o. 8 4 12 5 5 10

- rynek polski 8 4 12 5 5 10

wiek poniżej 30 4 1 5 2 1 3

wiek 30-50 4 3 7 3 2 5

wiek powyżej 50 0 0 0 0 2 2

wskaźnik fluktuacji 10,7% 8,2% 9,7% 6,5% 8,9% 7,5%

Mostostal Kraków SA 2 170 172 7 216 223

- rynek polski 2 58 60 7 94 101

wiek poniżej 30 1 20 21 2 28 30

wiek 30-50 1 23 24 5 38 43

wiek powyżej 50 0 15 15 0 28 28

wskaźnik fluktuacji 9,0 15,7% 15,3% 25,0% 16,6% 17,0%

- rynek niemiecki 0 112 112 0 122 122

wiek poniżej 30 0 8 8 0 22 22

wiek 30-50 0 66 66 0 64 64

wiek powyżej 50 0 38 38 0 36 36

wskaźnik fluktuacji 0 90,3% 90,4% 0 84,7% 84,7%

Razem Grupa Budimex 100 1148 1248 146 1535 1681

- rynek polski 100 328 428 146 543 689

wiek poniżej 30 30 98 128 55 179 234

wiek 30-50 60 171 231 79 266 345

wiek powyżej 50 10 59 69 12 98 110

wskaźnik fluktuacji 8,8% 9,4% 9,2% 11,3% 14,3% 13,6%

- rynek niemiecki 0 820 820 0 992 992

wiek poniżej 30 0 96 96 0 185 185

wiek 30-50 0 500 500 0 537 537

wiek powyżej 50 0 224 224 0 270 270

wskaźnik fluktuacji 0,0% 76,6% 76,1% 0,0% 85,7% 85,2%
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Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

Relacja wynagrodzenia mężczyzny do wynagrodzenia kobiety (w tych samych kategoriach zaszeregowania)14 

102-41

405-2

2016 2017

Budimex SA

Stanowiska robotnicze 17,80% 17,00%

Stanowiska nierobotnicze* 15,93% 16,00%

Stanowiska kierownicze 9,35% 6,00%

Stanowiska dyrektorskie 9,85% 9,00%

Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Stanowiska robotnicze -** -**

Stanowiska nierobotnicze -9,92% -1,00%

Stanowiska kierownicze 29,30% 20,00%

Stanowiska dyrektorskie 1,10% 3,00%

Mostostal Kraków SA

Stanowiska robotnicze -** -**

Stanowiska nierobotnicze 7,30% 14%

Stanowiska kierownicze -** 28%

Stanowiska dyrektorskie -** -**

 2016 2017

Budimex SA 99,5% 99,5%

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. - -

Mostostal SA 99,6% 99,7% 

Przeciętnie w Grupie Budimex13 99,5% 99,6%

13Dane dotyczą łącznie Budimex SA, Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków SA.
14Dane dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych w poszczególnych spółkach (bez podwykonawców).

* Stanowiska nierobotnicze = wszystkie stanowiska – (robotnicze + kierownicze + dyrektorskie + zarząd).

**Brak kobiet zatrudnionych na takim stanowisku.

Definicja: wynagrodzenie mężczyzn / wynagrodzenie kobiet – 1; Uwaga: pominięto kategorie, w których nie ma pra-
cowników obu płci
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15Dane dotyczą wyłącznie rynku polskiego.

Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu w odniesieniu do płacy minimalnej w kraju15 

Liczba pracowników, którzy na 31.12 przebywali na urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich

202-1 

401-3

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA (Polska) 128% 139% 138% 132% 143% 142%

Budimex Nieruchomo-
ści Sp. z o.o. 243% 205% 231% 210% 220% 215%

Mostostal Kraków SA 184% 137% 137% 163% 170% 164%

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 61 9 70 68 6 74

- rynek polski 61 7 68 68 4 72

- rynek niemiecki 0 2 2 0 2 2

Budimex Nieruchomości 
Sp. z o.o. 0 2 2 3 0 3

Mostostal Kraków SA 3 0 3 2 0 2

- rynek polski 3 0 3 2 0 2

- rynek niemiecki 0 0 0 0 0 0

Grupa Budimex 64 9 73 75 6 81

- rynek polski 61 7 68 75 4 79

- rynek niemiecki 3 2 5 0 2 2
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Liczba pracowników, którzy w ciągu roku powrócili z urlopów macierzyńskich/tacierzyńskich

Odsetek pracowników, którzy w ciągu 12 m-cy od powrotu z urlopu macierzyńskiego zakończyli pracę w firmie

401-3

401-3

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 45 176 221 66 204 270

- rynek polski 45 153 198 66 184 250

- rynek niemiecki 0 23 23 0 20 20

Budimex Nieruchomości 
Sp. z o.o. 4 3 7 2 6 8

Mostostal Kraków SA 0 14 14 4 13 17

- rynek polski 0 12 12 4 11 15

- rynek niemiecki  0 2 2 0 2 2

Grupa Budimex 49 193 242 74 223 297

- rynek polski 49 168 217 74 201 275

- rynek niemiecki  0 25 25 0 22 22

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 0,00% 14,77% 11,76% 19,70% 9,31% 11,85%

- rynek polski 15,56% 6,54% 8,59% 19,70% 8,70% 11,60%

- rynek niemiecki 0,00% 69,57% 69,57% 0,00% 15,00% 15,00%

Budimex Nieruchomo-
ści Sp. o.o 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mostostal Kraków SA  0,00%  0,00%  0,00%  25,00%  0,00%  25,00%

- rynek polski 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

- rynek niemiecki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00%

Grupa Budimex 20,00% 13,47% 14,81% 19,72% 8,97% 11,56%

- rynek polski 20,00% 5,95% 9,17% 19,72% 8,46% 11,40%

- rynek niemiecki 0,00% 64,00% 64,00% 0,00% 13,64% 13,64%
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Różnorodność w organach zarządczych

202-2, 405-1

 2016 2017

 Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA
 

Zarząd 0 7 7 0 8 8

wiek poniżej 30 lat 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 lat 0 4 4 0 4 4

wiek powyżej 50 lat 0 3 3 0 4 4

w tym obcokrajowcy 0 1 1 0 1 1

Rada Nadzorcza 1 8 9 1 8 9

wiek poniżej 30 lat 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 lat 0 3 3 0 2 2

wiek powyżej 50 lat 1 5 6 1 6 7

w tym obcokrajowcy 0 4 4 0 4 4

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 

Zarząd 1 3 4 1 3 4

wiek poniżej 30 lat 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 lat 1 1 2 1 1 2

wiek powyżej 50 lat 0 2 2 0 2 2

w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Rada Nadzorcza 0 3 3 0 3 3

wiek poniżej 30 lat 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 lat 0 2 2 0 1 1

wiek powyżej 50 lat 0 1 1 0 2 2

w tym obcokrajowcy 0 2 2 0 2 2

Mostostal Kraków SA

Zarząd 0 2 2 0 2 2

wiek poniżej 30 lat 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 lat 0 1 1 0 1 1

wiek powyżej 50 lat 0 1 1 0 1 1

w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Rada Nadzorcza 1 2 3 1 2 3

wiek poniżej 30 lat 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 lat 1 2 3 1 2 3

wiek powyżej 50 lat 0 0 0 0 0 0

w tym obcokrajowcy 0 1 1 0 1 1



Zintegrowany raport roczny 201770

Wypadki przy pracy

403-2

Wśród pracowników własnych 
Budimex SA

Wśród pracowników podwykonaw-
ców

2016 2017 2016 2017

Liczba wypadków (ogółem) 46 42 80 89

Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 2 2

Wskaźnik częstość wypadków 12,82 10,27 b/d b/d

Wskaźnik ciężkości wypadków 37,85 37,79 b/d b/d

 
Wskaźnik częstości wypadków Wskaźnik ciężkości wypadków

2016 2017 2016 2017

Budimex SA 12,82 10,27 37,85 37,79

Budimex Nieruchomości 0 0 0 0

Mostostal Kraków 36,18 24,39 40,29 56,83

„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” 8,41 11,05 38,43 35,95

Budimex SA Budimex Nieruchomości 
Sp. z o.o. Mostostal Kraków SA

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Wskaźnik obrażeń ciała (IR)

1,28 1,03

0 0
3,62

K: 0,0%
M: 3,8%

2,64
K: 0,0%
M: 2,73%

K: 0,1% K: 0,34%

M: 1,58% M: 1,26%

Wskaźnik chorób zawodowych (ODR)

0 0

0 0 0 0K: 0% K: 0%

M: 0% M: 0%

Wskaźnik straconych dni pracy (LDR)

41,87 38,8

0 0
145,74

K:0,0 %
M: 153,26%

138,62
K:0,0 %

M: 143,3%
K:1,29 % K: 11,07%

M: 52,39% M: 48,18%

Wskaźnik absencji (AR)*
4,98%

K: 5,95%
M: 4,70%

5,20%
K: 6,39%
M: 4,77%

5,34%
K: 8,08%
M: 1,12%

5,29%
K: 7,98%
M: 1,49%

5,95%
K: 6,61%
M: 5,92%

6,09%
K: 7,08%
M: 6,04%

*W kalkulacji uwzględniono dni niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia pracownika lub jego rodziny na rynku krajowym (chorobowe zakładowe, chorobowe 

ZUS, chorobowe zakładowe i ZUS wypadkowe, opieka nad członkiem rodziny, opieka nad dzieckiem, opieka 188 i świadczenia rehabilitacyjne) 

**K – kobiety; M – mężczyźni
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Zużycie wybranych, kluczowych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, surowców

301-116

surowiec / materiał j.m.
2015

2016 2017

Budimex SA

papier tys. ton - - 0,09

drewno tys. m3 - - 14,15

asfalt tys. ton 37,26 63,13 69,84

cement tys. ton 117,67 144,18 207,48

beton tys. m3 825,77 963,19 1 112,33

spoiwa hydrauliczne tys. ton 165,03 285,85 182,13

mączka wapienna tys. ton 14,05 26,81 35,72

stal tys. ton 38,80 41,79 128,33

kruszywa asfaltowe

piasek tys. ton 180,09 77,17 104,57

grys tys. ton 664,03 968,57 1 140,14

pozostałe kruszywo tys. ton 73,67 93,21 176,53

kruszywa budowlane
piasek tys. ton 45,94 6,85 73,90

żwir tys. ton 546,89 1 123,65 1 550,74

kruszywa drogowe

piasek tys. ton 9 356,52 12 518,81 10 819,32

grys tys. ton 284,72 503,36 625,43

pozostałe kruszywo tys. ton 3 336,33 4 620,22 5 321,02

kruszywa hydrotechniczne kamień hydrotech-
niczny tys. ton 477,74 7,34 21,88

kruszywa kolejowe tłuczeń kolejowy tys. ton 47,97 12,22 141,75

Mostostal Kraków SA

papier tys. ton - - 0,003

stal tys. ton 4,83 5,81 8,72

16Ze względu na konieczność zastosowania innego zakresu filtrów sortowania danych oraz ujednolicenia różnych jednostek miar, zmianie uległy wybrane wielkości zużycia su-

rowców za lata 2015 i 2016.
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Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie17

Zużycie paliw i energii elektrycznej18

301-2

302-1, 303-3 

Kategoria odzyskiwanego surowca j.m.
2015 2016 2017

uboczne produkty spalania /UPS/ tys. ton 44,01 37,61 20,07

gleba tys. ton 336,23 1686,73 1 380,20

gruz tys. ton 57,05 - 91,99

destrukt/frez asfaltowy tys. ton - - 66,05

kruszywo tys. ton - - 8,69

tłuczeń torowy tys. ton - - 65,79

materiały sypkie powtórnie wykorzystane jako % zakupionych kruszyw 2,91% 1,83% 8,17%

17Ze względu na konieczność zastosowania innego zakresu filtrów sortowania danych oraz ujednolicenia różnych jednostek miar, zmianie uległy wybrane wielkości zużycia su-

rowców za lata 2015 i 2016. 
18Budimex SA traktuje wszystkie zakupione przez siebie media energetyczne jako zużycie bezpośrednie. Wszystkie paliwa są zużywane przez maszyny i urządzenia będące we 

władaniu Budimeksu. Pomimo, że część energii elektrycznej jest zużywana przez podwykonawców, również traktowana jest jako zużycie bezpośrednie, ponieważ nie wprowa-

dzono mechanizmów podziału na energię elektryczną zużywaną osobno przez Budimex  i podwykonawców.

Źródło energii 
i surowców 

energetycznych*
j.m.

2015 2016 2017

Olej napędowy

GJ 180595 193 383,00 251 241,95

tona 4199,89 4 497,29 5 842,84

Benzyna 

GJ 7788 8 498,00 13 512,02

tona 175,80 191,83 305,01

Lekki olej opałowy

GJ 19070 35 380,00 39 086,98

tona 443,49 822,78 909,00

Olej opałowy ciężki /
LSC/

GJ 2 747,00 55 184,00 4 113,89

tona 68,00 1 365,94 101,83
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Energia elektryczna

GJ 86 587,00 101 454,00 105 955,31

MWh 24 051,92

28 181,63 (w tym 
2302,684 MWh 

certyfikowanej zielonej 
energii)

29 432,03 (w tym 
6740,37 MWh certyfiko-
wanej zielonej energii)

Energia cieplna

GJ - 28 726,36 32 876,52

MWh - 7 979,55 9 132,36

Pył węglowy

GJ 167 561,00 230 078,00 322 847,36

tona 8 094,73 11 114,89 15 596,49

Gaz Ziemny Sieciowy

GJ - 4 254,13 2 962,24

tona - 88,63 61,71

Gaz LPG

GJ - 51,56 755,35

tona - 1,09 15,97

Propan
GJ 90,13 1 108,70 922,45

tona 1,91 23,44 19,50

Łącznie

GJ 464438,13 658 117,75 774 274,08

Toe: 
/tona oleju ekwi-

walentnego/
11092,91 15 718,87 18 493,22

Efektywność energe-
tyczna**

GJ/ mln. PLN 90,45 111,98 131,48

Toe/mln. PLN 2,16 2,67 3,14

* Wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2). 

** W kalkulacji uwzględniono wszystkie wymienione w tabeli nośniki energii, nie uwzględniono stosunkowo niewielkiego wpływu Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.
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Zakup energii ze źródeł odnawialnych

Emisja CO2
20 

302-1

305-119 , 305-2, 305-4 

Wykorzystanie energii odna-
wialnej j.m.

Budimex SA

2016 2017
Zmiana

rok/rok

Zakup energii odnawialnej GJ 8 289,66 24 265,33 193%

Produkcja energii odnawialnej GJ - 11,45 -

Łącznie:  8 289,66 24 276,78 193%

Redukcja emisji CO2  
z zakupionej energii odnawialnej Tony 1 869,32 5 469,25 193%

Redukcja emisji CO2  
z wyprodukowanej energii 

odnawialnej
Tony - 2,58 -

Łącznie:  1 869,32 5 471,83 193%

Efektywność ton/mln PLN 0,35 0,93 167%

Emisja CO2 j.m.
201521 201622

Zmiana

2017

Zmiana

rok/rok rok/rok

Emisja bezpośred-
nia (Zakres 1) tony 31 083,09 44 456,00 43,02% 54 545,08 22,69%

Emisja pośrednia 
(Zakres 2) tony 19 530,16 18 330,43 -6,14% 18 418,51 0,48%

Łącznie: tony 50 613,25 62 786,43 24,05% 72 963,59 16,21%

Efektywność ton/mln. 
PLN 11,12 11,71 5,31% 12,39 5,81%

* Wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2). 

** Nie uwzględniono stosunkowo niewielkiego wpływu Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.

  19W Budimex SA nie wystąpiła żadna emisja CO2 biogennego zarówno w Zakres 1, jak i Zakres 2.

 20Szacunki dokonywane z wykorzystaniem spójnej metodyki obowiązującej w Grupie Ferrovial opartej o GHG Protocol oraz rzeczywiste zużycia podstawowych paliw i energii       

elektrycznej.
21Korekta błędu obliczeniowego.
22Skorygowane dane o unikniętą emisję wynikającą z zakupu energii odnawialnej.
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Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

304-1, 304-3

Nazwa kontraktu Data rozpo-
częcia robót Obszary Chronione

Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód 
– Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsz-
tyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km 

ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za 
węzłem Olsztyn Wschód)

29.03.2016
Obszar Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka 

Obszar  (PLB 280007), Obszar Chronionego Krajobrazu 
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

Zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej S5 Korzeń-
sko - Widawa, zadanie 1: odcinek od Korzeńska (km ok. 

108+758) do km 123+700
31.07.2014

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, SOO Natura 2000 „Dolina 

Baryczy” PLB020001, projektowany SOO Natura 2000 
„Ostoja nad Baryczą” PLH020041, projektowany SOO 

Natura 2000 „Dolina Widawy”

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsz-
tynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w 

ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy
15.06.2015

Dolina Drwęcy PLH280001, rezerwat przyrody Rzeka 
Drwęca, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej 
Drwęcy, Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elblą-

skiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, 
Dolina Drwęcy PLH200001

Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) odc. Koszwały 
- Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) 11.04.2016 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 18.11.2014

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chro-
nionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, rezerwat 

przyrody Dwunastek, rezerwat przyrody Dębno nad Wartą, 
rezerwat Czeszewski Las

Budowa drogi ekspresowej Żnin-Gniezno, odcinek węzeł 
„Mielno” – „Gniezno” 03.12.2014 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, Las Królewski

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn – 
Kościan 13.04.2016 Obszar Natura 2000 (siedlisko przyrodnicze 91F0 - bezpo-

średnie sąsiedztwo)

Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowo-
dziowego Racibórz Dolny 04.12.2017

Obszar Natura 2000 OSO Stawy Wielikąt i Las Tworkowski 
(PLB 240003), Obszar Natura 2000 Las koło Tworkowa 

(PLH240040)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 
Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie V od węzła Lubin Połu-

dnie /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4)
27.02.2015 Siedliska chronionych gatunków: żaba wodna 

Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejsco-

wości Markowszczyzna”.

15.12.2016 Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, żaba 
zielona, kumak nizinny, traszka zwyczajna 

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Gar-
wolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) 

- granica woj. mazowieckiego i lubelskiego: Część nr 1: na 
odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec 
obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 dług. ok. 

12,227 km

22.09.2015

Siedliska chronionych gatunków, m.in.: żaba trawna, 
ropucha szara, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, 
żaba moczarowa, traszka grzebieniasta, bielistka siwa, ro-
kietnik pospolity, płonnik pospolity, fałdownik nastroszony, 
torfowiec kończysty, pędzliczek zielonawy, mrówka ćmawa, 

ślimak winniczek żaba wodna, drozd śpiewak

Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi 
ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B. 29.09.2015

Siedliska chronionych gatunków: żaba moczarowa, żaba 
trawna, żaba brunatna, ropucha szara (Bufo bufo), grze-

biuszka ziemna, żaba zielona, kumak nizinny, żaba jeziorko-
wa, żaba wodna, traszka zwyczajna, ropucha paskówka, 

traszka grzebieniasta, ropucha zielona 

Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – 
budowa południowej obwodnicy miasta realizowana w 

ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry 
– etap II”

28.09.2017 Siedlisko chronionych gatunków: modraszka 
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Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 War-
szawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku Węzeł 27.01.2016

Siedliska chronionych gatunków, m.in.: mrówka ćmawa, 
mrówka rudnica, trzmiel kamiennik, trzmiel gajowy, trzmiel 

ziemny, ślimak winniczek, gawron, odnożyca jesionowa, 
żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara, żaba jeziorko-
wa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka, 

jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żaba mocza-
rowa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, modraszka, 

zięba  

Rozbudowa ul. Św. Marcina na odcinku pomiędzy ul. 
Gwarną i ul. Ratajczaka w Poznaniu 04.09.2017 Siedlisko chronionych gatunków: sierpówka

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odcinek 
Radomicko - Kaczkowo, etap II odcinek Leszno Płd. (z 

węzłem) - Kaczkowo
05.05.2016

Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, ropu-
cha zielona, żaba trawna, kompleks żab zielonych, żaba 

moczarowa

Projekt i budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowo-
gard (S3, węzeł Goleniów Północ/z węzłem/ - początek 

obwodnicy miejscowości Nowogard)
29.09.2015

Siedliska chronionych gatunków: jaskółka brzegówka, 
jaskółka brzegówka, torfowiec błotny, widłoząb kędzierza-
wy, widłoząb miotłowy, rokietnik pospolity, brodawkowiec 

czysty, kukułka szerokolistna, kocanka piaskowa, fałdownik 
nastroszony, nastroszek kędzierzawy, torfowiec wąskolistny

Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy 
miejscowości Płoty - węzeł 05.10.2015

Siedliska chronionych gatunków, m.in.: kocanka piaskowa, 
rokietnik pospolity, widłoząb miotłowy jaskółka brzegówka, 

mrówka rudnica 

Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II: 
Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach 
pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od ul. Naro-

dowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego

03.12.2016 Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków

Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku - Etap III: 
Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w grani-
cach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od Alei 

Niepodległości do drogi wojewódzkiej

03.12.2016 Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków

Budowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku 
od ulicy Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastruktu-

rą techniczną
24.11.2016 Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków

Emisja zanieczyszczeń do powietrza najważniejsze źródła (w kg/rok)

305-7

Nazwa zanieczyszczenia j.m. 2016 2017
Zmiana

rok/rok

Dwutlenek siarki tony 20,65 68,18 230,24%

Tlenek azotu tony 21,98 53,51 143,45%

Tlenek węgla tony 69,59 69,4 -0,37%

Pył całkowity tony 22,47 30,89 147,91%

Węglowodory aroma-
tyczne tony 0,03 9,56 31 866,67%

Węglowodory alifatyczne tony 0,04 4,66 11 650,00%

Łącznie  124,75 236,20 89,34%
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Odpady

306-2

Najważniejsze odpady wg rodzaju
masa (tony)

2016 2017

masa (tony)

Odpady niebezpieczne, w tym: 25,270 144,248

Kod odpadu Rodzaj odpadu - -

07 01 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
macierzyste 0,153 0,378

08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 0,520 -

09 01 01 Wodne roztwory wywoływaczy i utrwalaczy - -

09 01 04 Roztwory utrwalaczy - -

12 01 09 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorow-
ców - -

13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorga-
nicznych 0,620 -

13 01 13 Inne oleje hydrauliczne - -

13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,360 -

13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,655 1,600

13 05 08 Mieszaniny odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separato-
rach - -

13 07 03  Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 0,040 -

13 05 07 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach - 0,060

14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,150 0,134

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 16,170 23,216

15 01 11 Opakowania pod ciśnieniem 0,140 0,350

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 2,809 4,376

16 01 07 Filtry olejowe 0,210 0,450

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,042 -

16 05 06 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) - 0,409

17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczysz-
czone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) - 4,070

17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 1,820 109,205

17 05 05 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi - -

17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest - -

17 06 05 Materiały budowlane zawierające azbest 0,580 -

17 09 03 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawie-
rające substancje niebezpieczne - -

Odpady inne niż niebezpieczne, w tym: 198 162,870 107 388,772

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 2 864,060 1 331,340

01 05 99 Inne niewymienione odpady - -

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 237,400 14 726,400
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07 02 99 Inne nie wymienione odpady - -

10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 55 000,000 0,000

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów - -

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów - -

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych - -

12 01 13 Odpady spawalnicze - 0,280

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie - -

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 55,170 86,442

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 61,610 145,637

15 01 03 Opakowania z drewna 9,500 10,300

15 01 04 Opakowania z metali 0,080 -

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 68,070 94,385

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,140 -

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 0,150 1,850

16 01 03 Zużyte opony 8,800 14,800

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu - -

16 01 17 Metale żelazne 0,200 -

16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,100 -

16 02 14 Zużyte urządzenia 2,730 0,108

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,050 0,028

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,500 -

16 07 99 Inne niewymienione odpady 9,000 -

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy 78 454,280 32 738,370

17 01 02 Gruz ceglany 6 291,400 8 332,460

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 9,600 10,600

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych 15 068,460 29 660,325

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 15 475,300 1 645,510

17 01 82 Inne niewymienione odpady - -

17 02 01 Drewno 2 695,050 4 174,525

17 02 02 Szkło - -

17 02 03 Tworzywa sztuczne 11,490 21,687

17 03 02 Mieszanki bitumiczne 2 544,860 777,380

17 03 80 Odpadowa papa 0,580 48,671

17 04 05 Żelazo i stal 632,690 2 945,202

17 04 07 Mieszaniny metali 22,080 3,040

17 04 11 Kable - 1,915

17 05 08 Tłuczeń torowy 0,860 370,660

17 06 04 Materiały izolacyjne 541,270 242,687

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 9 199,530 10 004,170

19 12 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów 8 897,860 0,000

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

Zero wypadków śmiertelnych 
wśród pracowników spółki i 

pracowników podwykonawców 
pracujących na budowie.

liczba wypadków śmiertelnych 0

X
(doszło do 2 wypadków śmier-
telnych po stronie podwyko-

nawców)

Obniżenie wskaźnika częstości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika z 
poprzedniego poziomu

V

Obniżenie wskaźnika ciężkości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika z 
poprzedniego poziomu V

Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

Efektywne wykorzystanie energii 
i redukcja związanej z nią emisji.

Toe/1 ml przychodu ze sprze-
daży 2,93

X
(nastąpił nieznaczny wzrost  - 

3,14)

Optymalne wykorzystanie 
surowców i materiałów oraz 
minimalizacja powstałych 

odpadów.

%/1 ml przychodu ze sprzedaży 0,466 X
(nastąpił wzrost - 0,544)

Kontrola ryzyk środowiskowych 
i prewencja powstawania szko-
dom i awariom środowiskowym

liczba awarii

0 v

Bycie sąsiadem i gościem w społecznościach lokalnych

Zero konfliktów na tle środowi-
skowym, które przyczyniłyby się 

do zatrzymania prac budow-
lanych.

liczba konfliktów na tle środowi-
skowym, które przyczyniłyby się 

do zatrzymania prac budow-
lanych

0 V

Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych

Zero niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 

zachowań nieetycznych

liczba niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 

zachowań nieetycznych
0 V

Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy

Maksymalizacja wskaźnika 
satysfakcji pracowników wartość wskaźnika satysfakcji ≥100% poziomu z poprzedniego 

badania V

Zapewnienie najwyższej jakości realizacji
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PODSUMOWANIE
REALIZACJI CELÓW 
STRATEGII CSR NA LATA 
2016-2020

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

2017

cele miernik (KPI) cel realizacja

Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

Zero wypadków śmiertelnych 
wśród pracowników spółki i 

pracowników podwykonawców 
pracujących na budowie.

liczba wypadków śmiertelnych 0

X
(doszło do 2 wypadków śmier-
telnych po stronie podwyko-

nawców)

Obniżenie wskaźnika częstości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika z 
poprzedniego poziomu

V

Obniżenie wskaźnika ciężkości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypadków 
wśród pracowników Budimeksu

<100% poziomu wskaźnika z 
poprzedniego poziomu V

Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

Efektywne wykorzystanie energii 
i redukcja związanej z nią emisji.

Toe/1 ml przychodu ze sprze-
daży 2,93

X
(nastąpił nieznaczny wzrost  - 

3,14)

Optymalne wykorzystanie 
surowców i materiałów oraz 
minimalizacja powstałych 

odpadów.

%/1 ml przychodu ze sprzedaży 0,466 X
(nastąpił wzrost - 0,544)

Kontrola ryzyk środowiskowych 
i prewencja powstawania szko-
dom i awariom środowiskowym

liczba awarii

0 v

Bycie sąsiadem i gościem w społecznościach lokalnych

Zero konfliktów na tle środowi-
skowym, które przyczyniłyby się 

do zatrzymania prac budow-
lanych.

liczba konfliktów na tle środowi-
skowym, które przyczyniłyby się 

do zatrzymania prac budow-
lanych

0 V

Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych

Zero niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 

zachowań nieetycznych

liczba niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 

zachowań nieetycznych
0 V

Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy

Maksymalizacja wskaźnika 
satysfakcji pracowników wartość wskaźnika satysfakcji ≥100% poziomu z poprzedniego 

badania V

Zapewnienie najwyższej jakości realizacji
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Maksymalizacja wskaźnika 
Quality Conformance (QC)

wartość wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

≥100% poziomu z poprzedniego 
okresu V

Wspieranie kultury innowacyjności

Wzrost innowacyjności

wyniki Badania Atmosfery w 
Miejscu Pracy, pytanie: “Firma 
zachęca mnie do poszukiwania 

innowacyjnych form pracy”

≥100% poziomu z poprzedniego 
okresu V

Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności

Zapewnienie rzetelnej spra-
wozdawczości finansowej i 

pozafinansowej
raportowanie społeczne V V
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O RAPORCIE
102-45, 102-52 

Obecny raport jest już dziesiątym z kolei już rocznym 
raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex i 
tak jak poprzednie, koncentruje się na działaniach i wy-

Jest to również drugi z kolei raport zintegrowany. Jed-
nocześnie nie zachodzą istotne zmiany co do zakresu 
raportowania w porównaniu do roku poprzedniego. Ra-
port nie obejmuje m.in. spółek: Budimex Parking Wro-
cław Sp. z o. o., FB Serwis SA. Ta ostatnia spółka nie jest 
ujmowana w raporcie niefinansowym oraz w skonsoli-
dowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitało-
wej z powodu poziomu zaangażowania kapitałowego 

Raport po raz pierwszy został opracowany w oparciu 
(„in accordance”) o uaktualnione wytyczne GRI Stan-
dards w podstawowej opcji („Core”). Odwołuje się on 
również do wskaźników branżowych, opisanych stosow-

Grupa Budimex dokonuje rewizji istotnych zagadnień 
do raportu w ramach badania i ponawia je cyklicznie, 
chyba, że mają miejsce wydarzenia wymagające wcze-
śniejszego jego przeprowadzenia (np. zmiana mode-
lu biznesowego). Zarząd Budimex SA uznał, że nie ma 
konieczności powtórzenia badania istotności na potrze-
by opracowania niniejszego raportu, ponieważ w po-
równaniu z rokiem poprzednim nie zaszły żadne istotne 
zmiany w tym zakresie. Wynika to z niezmiennego za-
kresu działalności biznesowej oraz wpływu na środowi-
sko i społeczeństwo. 

W 2012 roku po raz pierwszy Grupa Budimex przepro-
wadziła kompleksowe badanie wśród kilkunastu klu-

nikach trzech, kluczowych spółek: Budimeksu SA, Budi-
meksu Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostalu Kraków SA.

(struktur własności) Budimeksu w spółkę. Z kolei wpływ 
społeczny i środowiskowy spółki Budimex Parking Wro-
cław jest raczej ograniczony i nie odgrywa istotnej roli 
na tle działalności grupy kapitałowej. Podobnie w przy-
padku innych mniejszych spółek, których działalność 
operacyjna jest znikoma. Jeżeli chodzi o spółki celowe, 
to ich oddziaływanie jest analogiczne do wpływu Budi-
meksu i została w nim ujęta23. 

nym suplementem sektorowym. Rzetelność i zgodność 
raportu z Wytycznymi została poddana weryfikacji i po-
twierdzona przez niezależnego audytora (Deloitte Advi-
sory Sp. z o.o.). 

czowych menadżerów, bazujące na wytycznych normy 
PN-ISO 26000. Badanie dotyczyło analizy i określenia 
obszarów odpowiedzialności Grupy. W kolejnym roku 
obszary te zostały zweryfikowane i rozwinięte przez 
nowo utworzony Komitet CSR Budimeksu, który zdefi-
niował obszary istotne z punktu widzenia środowisko-
wego i finansowego dla Grupy i są nimi
• warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
• wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność,
• prewencja zachowań nieetycznych (łapownictwo, 

korupcja),
•  jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych,
• racjonalne korzystanie z zasobów i zanieczyszczenie 

środowiska.

102-10, 102-45 

102-54, 102-56

102-10, 102-43, 102-46

23  Listę spółek konsolidowanych w sprawozdawczości finansowej, których z kolei nie uwzględnia niniejszy raport, znaleźć można w załączniku do raportu („Tabele z danymi po-

zafinansowymi”).



Zintegrowany raport roczny 201782

102-43

Na podstawie przeprowadzonego badania została 
opracowana powyższa lista kluczowych zagadnień ze 
wskazaniem, w jakim stopniu dany aspekt jest istotny 
dla danej spółki w Grupie Budimex wewnątrz i na ze-
wnątrz. Na potrzeby przygotowania niniejszego raportu 

wykorzystane zostało wspomniane wcześniej badanie 
istotności zagadnień niefinansowych w ocenie interesa-
riuszy i względem poszczególnych spółek w Grupie. Ba-
danie to pozwoliło również identyfikować istotne ryzyka 
pozafinansowe.

102-40, 102-42, 102-44, 102-47

Mapę interesariuszy tworzy łącznie 26 głównych grup, 
mających wpływ na Grupę Budimex i takich, na które 
oddziałuje Grupa.
Są to:
• Pracownicy i partnerzy społeczni (pracownicy etato-

wi, studenci i potencjalni pracownicy, byli pracowni-
cy, związki zawodowe, pracownicy podwykonawców 
i dostawców, inspekcja pracy i inne zbliżone instytu-
cje nadzoru);

• Inwestorzy (inwestor strategiczny, inwestorzy insty-
tucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papie-
rów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, 
banki);

• Klienci (GDDKiA, klienci instytucjonalni, klienci indy-
widualni, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, 
podwykonawcy, lokalna administracja samorządo-
wa, administracja rządowa);

• Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie in-
westycji, mieszkańcy i liderzy społeczni, media, 
szkoły wyższe i pracownicy naukowi, organizacje 
techniczne i branżowe);

• Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, in-
spektorzy nadzoru ochrony środowiska, Lasy Pań-
stwowe).

 
W 2017 roku nie zaszły żadne znaczące zmiany w dialo-
gu z poszczególnymi grupami interesariuszy i wykorzy-
staniu kanałów komunikacji, a w zdefiniowaniu kluczo-
wych obszarów posłużono się wcześniejszymi wynikami 
badań i rozmów z interesariuszami, stąd w ocenie Gru-
py nie uznano za konieczne przeprowadzania osobnego 
panelu interesariuszy na potrzeby opracowania niniej-

szego raportu. Zdefiniowane w raporcie istotne aspekty, 
zostały opracowane w oparciu o wiedzę menadżerów, 
która poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Wobec 
tego Grupa jest przekonana, że potrzeby kluczowych 
grup interesariuszy i oczekiwania względem Grupy Bu-
dimex są odpowiednio adresowane. Od ponad 5 lat oś 
dialogu z interesariuszami tworzy Komitet CSR. Zdefi-
niowana istotne zagadnienia są przez Komitet na bie-
żąco analizowana i aktualizowana, zarówno pod ką-
tem czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W 
Grupie obowiązuje zasada prowadzenia dialogu w spo-
sób zdecentralizowany, co oznacza, że przeważają bez-
pośrednie relacje z różnymi grupami interesariuszy, tak 
często, jak wymaga tego charakter danej grupy i ja-
kie są jej potrzeby. Informacje na temat istotności po-
szczególnych aspektów działalności Grupy zbierane są 
na bieżąco. Przykładowo, ze względu na charakter pro-
wadzonej działalności biznesowej, ważnym obszarem 
jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Dlatego inną istot-
ną formą prowadzenia dialogu dotyczącego poprawy 
bezpieczeństwa na budowach, w sposób stały i upo-
rządkowany, jest inicjatywa „Porozumienie dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie”, którego Budimex jest sy-
gnatariuszem
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103-1

Aspekt społeczny lub środowiskowy Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg 
GRI

 Budimex SA
Budimex Nie-
ruchomości 

Sp. z o.o.

Mostostal 
Kraków SA

Warunki, bezpieczeństwo i higiena 
pracy (BHP)

- Miejsce pracy: bezpieczeństwo i 
higiena pracy

(103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 
403-3, 403-4) 

- Ocena dostawców (414-1, 414-2) 
- Mechanizm przekazywania skarg 

(103-3)

wysoki* wysoki* wysoki*

Wpływ na lokalne otoczenie i 
bioróżnorodność

- Bioróżnorodność (304-1, 304-2, 
303-3, 304-4) 

- Ocena środowiskowa dostawców 
(308-1, 308-2)

- Mechanizm przekazywania skarg 
(103-3)

- Społeczność lokalna (413-1, 
413-2)

wysoki* niski* niski*

Prewencja zachowań nieetycz-
nych

- Prawa człowieka: inwestycje 
(412-3)

- Prawa człowieka: mechanizm 
przekazywania skarg (103-3)
- Antykorupcja (205-1, 205-3)

wysoki* wysoki wysoki

Jakość i bezpieczeństwo budowa-
nych obiektów

- Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 
(416-1, 416-2) wysoki* wysoki wysoki

Racjonalne korzystanie z zasobów
i zanieczyszczenie środowiska

- Surowce i materiały (301-1, 301-2) 
- Energía (302-1, 302-3)

- Emisje (305-1, 305-2, 305-4, 305-7) 
-  Ścieki i odpady (306-2, 306-3)
- Zgodność z regulacjami (307-1) 

- Ocena środowiskowa dostawców 
(308-1, 308-2) 

- Inne (branżowe) (CRE2, CRE8)

średni* średni* średni*

*aspekty, w przypadku których można mówić o odpowiedzialności poszerzonej, tj. uwzględniającej działania dostawców i podwykonawców w łańcuchu dostaw.
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102-55

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasa-
da UN 
Global 
Com-
pact

SDGs Komentarz / Opis

Wskaźniki profilowe 

102-1* G4-3 Nazwa organizacji Pełny

6.3.10 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5
 6.8.5 

7.8

Budimex SA

102-2* G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny
[Działalność rynkowa] 

[Wyniki ostatniego roku] 
Więcej na www.budimex.pl

102-3* G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny
ul. Stawki 40 

01-140 Warszawa 
Polska www.budimex.pl 

102-4* G4-6

Liczba krajów, w których działa organi-
zacja oraz podanie nazw tych krajów, 

gdzie zlokalizowane są główne operacje 
organizacji lub tych, które są szczególnie 

adekwatne w kontekście treści raportu

Pełny [Wyniki ostatniego roku]

102-5* G4-7
Forma własności i struktura prawna 

organizacji
Pełny

Spółka Akcyjna, notowa-
na na GPW w Warszawie 

(przynależność do indeksów: 
WIG, WIG-BUDOW, WIGDIV, 

WIG-PL, mWIG40, RESPECT)

102-6* G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu 
geograficznego, obsługiwanych sektorów, 
charakterystyki klientów/konsumentów i 

beneficjentów

Pełny

[Wyniki ostatniego roku] 
Szczegółowe informacje na 
ten temat można znaleźć w 

„Sprawozdaniu z działalności 
Spółki za rok 2017” dostępnym 
na http://www.budimex.pl/pl/
relacje-inwestorskie/raporty/

okresowe 

102-7* G4-9 Skala działalności    Pełny
[Wyniki ostatniego roku] 
[Rozwój infrastruktury]

102-8* G4-10
Liczba pracowników własnych i znajdu-
jących się pod nadzorem spółki wg płci i 

rodzaju umowy
Pełny

6.3.10 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 
6.8.5 

7.8

8

[Wyniki ostatniego roku] 
[Zarządzanie odpowiedzial-
nością w łańcuchu dostaw] 
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

102-9* G4-12 Łańcuch dostaw organizacji Pełny 8 [Model biznesowy]

GRI Index

http://www.budimex.pl/
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102-10* G4-13
Znaczące zmiany w raportowanym okresie 

dotyczące rozmiaru, struktury, formy 
własności lub łańcucha wartości

Pełny 7

[Działalność rynkowa] 
[O raporcie] 

Szczegółowy opis zmian 
struktury organizacyjnej Grupy 

Budimex można znaleźć w 
„Sprawozdaniu z działalności 

Spółki za rok 2017” dostępnym 
na http://www.budimex.pl/pl/
relacje-inwestorskie/raporty/

okresowe 

102-11* G4-14
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizac-

ja stosuje zasadę ostrożności
Pełny 6 7

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

[Etyka i uczciwość w działaniu] 
Procedury „Zarządzanie 

środowiskowe na kontraktach”, 
„Organizacja i zarządzanie 

BHP i OŚ na kontrakcie”, 
będące elementem Zintegrow-

anego Sytemu Zarządzania, 
definiują m.in. zasady analizy 

wymagań środowiskowych i 
pojęcie wpływu na środow-
isko. Obejmują każdy, czyli i 
potencjalny rodzaj wpływu. 

Ponadto Grupa zobowiązała 
się do przestrzegania zasady 

ostrożności przystępując do UN 
Global Compact

102-12* G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez 
organizację ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne deklaracje, zasady i inne 
inicjatywy

Pełny 1-10

• UN Global Compact 
• Karta Różnorodności (od 

2016 roku) 
• Porozumienie dla Bezpiec-

zeństwa w Budownictwie 
(patrz: [Szkolenia BHP i 

prewencja])

102-13* G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich 
jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w 

krajowych/ /międzynarodowych organi-
zacjach

Pełny    1-10 [Wyniki ostatniego roku]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasa-
da UN 
Global 
Com-
pact

SDGs Komentarz / Opis
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102-14* G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego 
szczebla na temat znaczenia zrównoważo-
nego rozwoju dla organizacji i jej strategii

Pełny 11

4,7 
6.2.7
4.2
6.2

[List Prezesa]

102-15* G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny

[List Prezesa] 
[Sytuacja rynkowa i pers-

pektywy] 
[Model wartości] 

Ryzyka biznesowe zostały 
opisane w „Sprawozdaniu z dz-

iałalności Spółki za rok 2017” 
dostępnym na http://www.
budimex.pl/pl/relac- je-in-

westorskie/raporty/okresowe.

102-16* G4-56
Wartości organizacji, zasady, kodeks i 

normy zachowań i etyki.
Pełny

4.4 
6.6.3

1-10 16
[Działalność rynkowa] 

[Zarządzanie etyką]

102-18* G4-34
Struktura i skład organu zarządzającego 

organizacją
Pełny

6.2 
7.4.3 
7.7.5

1-10

[Ład zarządczy] 
[Skład Zarządu i Rada Na-

dzorcza] 
[Podejście zarządcze] 

Szczegółowe informacje 
można znaleźć w „Spra-

wozdaniu z działalności Spółki 
za rok 2017” dostępnym na 
http://www.budimex.pl/pl/

relacje-inwestorskie/raporty/
okresowe. Dodatkowo in-

formacje na temat aktual-
nego składu Zarządu, Rady 
Nadzorczej i jej komitetów, 

włączając w to życiorysy poszc-
zególnych osób, można znaleźć 

na: http://www.budimex.pl/ 
pl/o-budimex/wladze.html.

102-
40*

G4-24
Lista grup interesariuszy angażowanych 

przez organizację
Pełny 5.3 [O raporcie]

102-41* G4-11
Procent pracowników objętych zbiorowymi 

układami pracy
Pełny 6.3.10 8

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI
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102-42* G4-25
Podstawy identyfikowania i selekcji intere-
sariuszy angażowanych przez organizację

Pełny

5.3

[Podejście zarządcze] 
[Strategia CSR]

[O raporcie] 
[Szkolenia BHP i prewencja] 

102-43* G4-26
Podejście do angażowania interesariuszy 

włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy interesariuszy

Pełny [O raporcie]

102-
44*

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane 
przez interesariuszy oraz odpowiedź ze 
strony organizacji, również poprzez ich 

zaraportowanie

Pełny
[Strategia CSR]

[O raporcie]
[Szkolenia BHP i prewencja]

102-45* G4-17
Jednostki gospodarcze ujmowane w skon-
solidowanym sprawozdaniu finansowym

Pełny 5.2
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4

[Działalność rynkowa]
[O raporcie] 

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

102-
46*

G4-18 Proces definiowania zawartości raportu Pełny
[O raporcie]

102-47* G4-19
Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu 

społecznego i środowiskowego
Pełny

7.3.2 
7.3.3 
7.3.4

[O raporcie]

102-
48*

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakic-
hkolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich raportach z podaniem 
powodów ich wprowadzenia oraz ich 

wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/
okresu bazowego, charakteru działalności, 

metod pomiaru)

Pełny -

Ze względu na koniecznośc 
zastosowania innego zakresu 

filtrów sortowania danych 
oraz ujednolicenia różnych 

jednostek miar, zmianie uległy 
wybrane wielkości prezentow-

ane w ramach wskaźnika 301-1 
i 302-1 za lata 2015 i 2016. W 
ramach wskaźnika 305-1 skor-
ygowane zostały również dane 
o unikniętą emisję wynikającą z 

zakupu energii odnawialnej.

102-49* G4-23

Znaczące zmiany w stosunku do poprzed-
niego raportu dotyczące zakresu, zasięgu 

lub metod pomiaru zastosowanych w 
raporcie

Pełny - Brak znaczących zmian

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-
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102-
50*

G4-28
Okres raportowania (np. rok obrotowy/ /

kalendarzowy)
Pełny

5.3 
7.5.3 
7.6.2

Rok finansowy / kalendarzowy: 
01.01.2017-31.12.2017

102-51* G4-29
Data publikacji ostatniego raportu (jeśli 

został opublikowany)
Pełny 4.07.2017

102-52* G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.) Pełny [O raporcie]

102-53* G4-31   Osoba kontaktowa Pełny

Krzysztof Kozioł 
Dyrektor Biura Komunikacji 

Budimex SA 
ul. Stawki 40, 

01-040 Warszawa krzysztof.
koziol@budimex.pl 

tel.: (+48) 22 623 61 12]

102-54* G4-32a Zgodność z GRI Standards Pełny [O raporcie]

102-55* G4-32b   Indeks CSR Pełny [Indeks GRI] 

102-56* G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie 
zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie 

zawarto takich danych w niezależnym 
raporcie poświadczają- cym, wyjaśnienie 
zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji 

oraz relacji pomiędzy organizacją i ze-
wnętrznym podmiotem poświadczającym

Pełny

[O raporcie] 
Raport został przygotowany 
przez podmiot zewnętrzny w 
oparciu o dane dostarczone 

przez Budimex SA, a następnie 
poddany weryfikacji niezależ-

nego audytora.

Wskaźniki według aspektów

Tematy ekonomiczne

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru
[Rozwój infrastruktury] 

[Wyniki finasowe]
103-2* G4-DMA  Podejście zarządcze (DMA)

103-3* Pomiar i ewaluacja

201-1* G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona z uwzględnie-

niem przychodów, kosztów operacyjnych, 
wynagrodzenia pracowników, dotacji i 

innych inwestycji na rzecz społeczności, 
niepodzielonych zysków oraz wypłat dla 

właścicieli kapitału i instytucji państ-
wowych

Pełny

6.8.1 
6.8.2 
6.8.3 
6.8.7 
6.8.9

2, 5, 7, 
8, 9

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI
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całościowy
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nie rapor-
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201-2* G4-EC2
Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz 

szanse dla działań organizacji wynikające 
ze zmian klimatycznych

Pełny 6.5.5 7 13

W raportowanym okresie 
nie stwierdzono znaczącego 

wpływu. Niemniej podstawowe 
surowce, z których korzysta fir-
ma, są produktami branż, które 

istotnie wpływają na klimat 
(produkcja asfaltów i paliw, 

produkcja cementu, hutnictwo 
stali). Tym samym zmiany 

regulacji i dodatkowe obciąże-
nia tych branż w związku z 

emisją gazów cieplarnianych, 
mogą odbić się niekorzystanie 

na kosztach firmy. Zmiany 
klimatyczne w szerszym 

ujęciu, tj. nasilenie anomalii 
pogodowych, może wpływać 

na proces realizacji kontraktów. 
Z drugiej strony oferta firmy 
odpowiada na oczekiwania 

pośrednio związane ze zmian-
ami klimatycznymi. Budimex 
posiada odpowiednie zasoby 

pozwalające na włączenie 
się w procesy restruktury-
zacji zakładów energety-
cznych (budowa obiektów 

wytwórczych). W ofercie firmy 
znajdują się obiekty, w których 

straty energetyczne zostały 
ograniczone do minimum, 
i które spełniają wymogi 

klientów wrażliwych na kwestie 
klimatyczne.

202-1* G4-EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników 
najniższego szczebla w stosunku do płacy 
minimalnej na danym rynku w głównych 

lokalizacjach organizacji

Pełny

6.3.7 
6.3.10 
6.4.3 
6.4.4 
6.8.1 
6.8.2

1 1,5,8
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi] 
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202-2 G4-EC6
Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrud-

nionej z rynku lokalnego
Pełny

6.4.3 
6.8.1 
6.8.2 
6.8.5 
6.8.7

6 8

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi] 

Jako rynek lokalny traktować 
należy rynek polski. Zasadniczo 

w spółkach Grupy Budimex 
zatrudnieni są wyłącznie 

obywatele polscy. Pojedynczy 
obcokrajowcy, reprezentu-
jący głównego udziałowca, 

zasiadają w organach spółek. 
Ich liczbę podano w tabeli, 

obrazującej składy zarządów i 
rad nadzorczych.

203-1* G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz 
świadczenie usług na rzecz społeczeństwa 
poprzez działania komercyjne, przekazy-
wanie towarów oraz działania pro-bono. 

Wpływ tych działań na społeczeństwo

Pełny

6.3.9 
6.8.1 
6.8.2 
6.8.7 
6.8.9

2, 5, 7, 
9, 11

[Rozwój infrastruktury]

Przeciwdziałanie korupcji (GRI 205, 206)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Etyka i uczciwość w działaniu]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

10 16

103-3* Pomiar i ewaluacja

205-1* G4-SO3
Procent i całkowita liczba jednostek bi-

znesowych poddanych analizie pod kątem 
ryzyka związanego z korupcją

Pełny
6.6.1 
6.6.2 
6.6.3

10 16

[Monitorowanie zagrożeń]
W raporcie nie ujawniono 

narzędzi wykorzystywanych w 
ich monitorowaniu, uznając je 
za poufne. Ujawnienie takich 

informacji, w szczególności 
sposobu prowadzenia analiz, 

w ocenie spółki mogłoby 
przyczynić się do zmniejszenia 
ich efektywności i zwiększenia 

zagrożenia zachowaniami 
nieetycznymi.

205-2* G4-SO4
Procent pracowników przeszkolonych w 
zakresie polityk i procedur antykorupcy-

jnych organizacji
Częściowo

6.6.1 
6.6.2 
6.6.3 
6.6.6

10 16
[Monitorowanie zagrożeń]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
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częściowy
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205-3* G4-SO5
Działania podjęte w odpowiedzi na 

przypadki korupcji
Pełny

6.6.1 
6.6.2 
6.6.3 

10 16 [Zarządzanie etyką]]

206-1* G4-SO7

Całkowita liczba podjętych wobec 
organizacji kroków prawnych dotyczą-

cych przypadków naruszeń zasad wolnej 
konkurencji, praktyk monopolistycznych 

oraz ich skutki

Pełny

6.6.1 
6.6.2 
6.6.5 
6.6.7

16 [Zgodność z prawem]

Tematy środowiskowe

Środowisko naturalne: Surowce i materiały (GRI 301)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Racjonalne korzystanie z 
zasobów i ochrona środowiska]103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6 
7.3.1
7.4.3
7.7.3 
7.7.5

7, 8, 9

103-3* Pomiar i ewaluacja

301-1* G4-EN1
Wykorzystane surowce/materiały według 

wagi i objętości
Pełny 6.5.4 8 8, 12

[Materiały i surowce] 
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

301-2 G4-EN2
Procent materiałów pochodzących z 

recyklingu wykorzystanych w procesie 
produkcyjnym

Pełny 6.5.4 8,9 8, 12
[Materiały i surowce] 

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

Środowisko naturalne: Energia (GRI 302)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Racjonalne korzystanie z 
zasobów i ochrona środowiska]

103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

7, 8, 9

103-3* Pomiar i ewaluacja

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
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302-1*
G4-EN3

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii 
według pierwotnych źródeł energii

Pełny
6.5.4

8
7, 8, 

12, 13

[Paliwa, energia i emisja CO2] 
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

303-3 G4-EN5 Efektywność energetyczna Pełny
7, 8, 

12, 13

[Paliwa, energia i emisja CO2] 
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

Środowisko naturalne: Bioróżnorodność (GRI 304)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Ograniczanie oddziaływania 
na lokalne otoczenie przyrod-

nicze]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6, 
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

7, 8, 9

103-3* Pomiar i ewaluacja

304-1* G4-EN11

Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, 
dzierżawionych lub zarządzanych gruntów 

zlokalizowanych w obszarach chronion-
ych lub obszarach o dużej wartości pod 

względem bioróżnorodności poza obszara-
mi chronionymi bądź przylegających do 

takich obszarów

Częściowo 6.5.6 8
6, 13, 
14, 15

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

[Wpływ na lokalne otoczenie i 
bioróżnorodność]

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

W omawianym wskaźni-
ku Budimex wyszczególnił 

zinwentaryzowane obszary i 
gatunki chronione występujące 
na terenach swojej działalnoś-
ci nie podając szczegółowych 
liczb, gdyż są one trudne do 

oszacowania. W poprzednim 
raporcie za 2016 dokonano 
prezentacji poszczególnych 

danych liczbowych, ponieważ 
Budimex był w ich posiadaniu 

– otrzymał je od inwestora. 
W obecnie realizowanych 
kontraktach Budimex dys-
ponuje jedynie decyzjami 

środowiskowymi, w których 
dane liczbowe występują w 

ograniczonym zakresie.

304-2*
G4-

EN12

Opis istotnego wpływu działalności, 
produktów i usług na bioróżnorodność 

obszarów chronionych i obszarów o dużej 
wartości pod względem bioróżnorodności 

poza obszarami chronionymi

Pełny 16 6.5.6 8
6, 13, 
14, 15

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

[Wpływ na lokalne otoczenie i 
bioróżnorodność]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
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304-3*
G4-
EN13

Siedliska chronione lub zrewitalizowane Częściowo 6.5.6 8
6, 13, 
14, 15

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

Dokładne informacje są 
dostępne w opracowaniach 
dotyczących oddziaływania 

poszczególnych inwestycji na 
środowisko ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji względem 
inwestycji.

[Wpływ na lokalne otoczenie i 
bioróżnorodność]

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

304-4*
G4-

EN14

Liczba gatunków znajdujących się w 
Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii 

Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) 
oraz na krajowych listach gatunków za-

grożonych, zidentyfikowanych na obszarze 
oddziaływania organizacji według stopnia 

zagrożenia wyginięciem

Pełny 6.5.6 8
6, 13, 
14, 15

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

Środowisko naturalne: Emisje (GRI 305)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Racjonalne korzystanie z 
zasobów i ochrona środowiska]103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

7, 8, 9

103-3* Pomiar i ewaluacja

305-1*
G4-

EN15
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

(Zakres 1)
Pełny 6.5.5 8

3, 12, 
13, 14, 

15

[Paliwa, energia i emisja CO2] 
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

305-2
G4-

EN16
Łączne pośrednie emisje gazów cieplar-

nianych według wagi (Zakres 2)
Pełny 6.5.5 8

3, 12, 
13, 14, 

15

[Paliwa, energia i emisja CO2] 
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

305-4
G4-

EN18
Efektywność związana z emisją gazów 

cieplarnianych
Pełny 6.5.5

13, 14, 
15

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI
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305-7*
G4-

EN21

Emisja związków NOx, SOx i innych 
istotnych związków emitowanych do powi-

etrza według rodzaju związku i wagi
Pełny 6.5.5 8

3, 12, 
13, 14, 

15

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

Źródłem emisji zanieczyszczeń 
są poszczególne wytwórnie 
mas bitumicznych, których 

lokalizacje wskazano w tabeli 
wraz z wielkościami emisji po-
szczególnych związków. Emisje 
związane są z pracą otaczarek 

oraz suszarek kruszywa, a 
także zbiornikami bitumu, 
asfaltu, mączki wapiennej 
i pyłu kamiennego. Zostały 

one podane w oparciu o dane 
ze sprawozdań do organów 

administracji publicznej

Środowisko naturalne: Ścieki i odpady (GRI 306)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Ograniczanie oddziaływania 
na lokalne otoczenie przyrod-

nicze]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

103-3 Pomiar i ewaluacja

306-2
G4-

EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju 
odpadu oraz metody postępowania z 

odpadem
Pełny 6.5.3 8 3, 6, 12

[Gospodarka odpadami] 
[Materiały i surowce] 

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

306-3*
G4-

EN24
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Częściowo      6.5.3 8

3, 6, 
13, 14, 

15

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

[Gospodarka odpadami]

Środowisko naturalne:  Zgodność z regulacjami (GRI 307)

307-1*
G4-

EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba 
sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeg-
anie prawa i regulacji dotyczących ochrony 

środowiska

Pełny 4.6 8 16
[Troska o przyrodę na placu 

budowy] 
[Zgodność z prawem]

Środowisko naturalne: Ocena środowiskowa dostawców (GRI 308)

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
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wg ISO 
26000
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da UN 
Global 
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pact
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103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

[Etyka i uczciwość w działaniu] 
[Wpływ na lokalne otoczenie i 

bioróżnorodność]
[Zarządzanie etyką]

103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

7, 8, 9

103-3* Pomiar i ewaluacja

308-1*
G4-

EN32

Odsetek dostawców, którzy zostali poddani 
ocenie pod kątem kryteriów środowis-

kowych
Pełny

6.3.5 
6.6.6 
7.3.1

[Monitorowanie zagrożeń] 
[Troska o przyrodę na placu 

budowy] 

308-2*
G4-

EN33
Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia 

środowiskowe w łańcuchu dostaw.
Częściowo

6.3.5 
6.6.6 
7.3.1

[Troska o przyrodę na placu 
budowy] 

[Monitorowanie zagrożeń] 

Tematy społeczne

Miejsce pracy: Zatrudnienie (GRI 401)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 6

[Etyka i uczciwość w działaniu]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

103-3* Pomiar i ewaluacja

401-1* GRI-LA1
Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktu-
acji pracowników, według grup wiekowych, 

płci i regionu
Pełny 6.4.3 6 5, 8

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasa-
da UN 
Global 
Com-
pact

SDGs Komentarz / Opis
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401-2 GRI-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane 
pracownikom pełnoetatowym, które nie są 
dostępne dla pracowników czasowych lub 

pracujących w niepełnym wymiarze godzin 
według głównych jednostek organizacy-

jnych

Pełny
6.4.4 
6.8.7

8

Świadczenia są tożsame, 
niezależnie od tego czy 

pracownik zatrudniony jest na 
pełen etat, czy w niepełnym 

wymiarze czasu pracy. Spośród 
nieobligatoryjnych świadczeń 

należy wspomnieć o: ubezpiec-
zeniu medycznym (Budimex 
SA, Budimex Nieruchomości, 

Mostostal Kraków), ubez-
pieczeniu na życie (Budimex 
SA, Budimex Nieruchomości, 

Mostostal Kraków) i programu 
kafeterynego w ramach 

którego pracownicy mogą 
dokonać wyboru świadczeń 
z zakresu kultury, turystyki, 
sportu i rekreacji (Budimex 

SA, Budimex Nieruchomości). 
Dodatkowe ubezpieczenie 

medyczne dostępne jest 
również dla praktykantów, 
zatrudnionych w oparciu o 

umowy cywilnoprawne. Dodat-
kowo członkowie zarządu i 

wybrani kluczowi pracownicy 
są objęci „Planem przyznania 

akcji związanych z celami 
Ferrovialu”, polegającym 

na warunkowym przyznaniu 
praw do nabycia akcji spółki 

inwestora strategicznego.

401-3 GRI-LA3
Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik 

retencji po urlopie macierzyńskim/tacier-
zyńskim, w odniesieniu do płci

Częściowo
6.4.4 

5, 8
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

Miejsce pracy: relacje między pracownikami a kierownictwem (GRI 402)

402-1 GRI-LA4

Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje 
się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz 
ze wskazaniem, czy okresy te są określone w 

umowach zbiorowych

Pełny
6.4.3 
6.4.5

3 8

Zgodnie z wymogami Prawa 
Pracy (tj. 30 dni, chyba że w 

danym przypadku Kodeks Pra-
cy przewidywałby inaczej)

Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (GRI 403)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru

6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

1, 3, 6
[Warunki, bezpieczeństwo i 

higiena pracy (BHP)]

103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
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wg ISO 
26000
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da UN 
Global 
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103-3* Pomiar i ewaluacja

403-1* G4-LA5

Odsetek łącznej liczby pracowników 
reprezentowanych w formalnych komis-
jach (w których skład wchodzi kierown-
ictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i 

higieny pracy, które doradzają w zakresie 
programów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz monitorują takie programy

Pełny 6.4.6 1 8
[Warunki, bezpieczeństwo i 

higiena pracy (BHP)]

403-2* G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, 
dni straconych oraz nieobecności w pracy, 

a także liczba wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą według regionów

Częściowo
6.4.6 
6.8.8

1 3, 8
[Wypadkowość] 

[Tabele z danymi niefinan-
sowymi]

403-3* G4-LA7
Zatrudnienie w warunkach podwyższone-

go ryzyka chorób zawodowych
Pełny 6.4.6 

6.8.8
1 3, 8

[Wypadkowość] 

403-4* G4-LA8 Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy Pełny 6.4.6 1 3, 8

Wyłącznie w przypadku 
Mostostalu Kraków, aspekty 

BHP zostały ujęte w układzie 
zbiorowym pracy. Zapisy 

definiują możliwość czasowego 
przyznanie danej grupie 

pracowników okresowych 
dodatków z tytułu pracy w 
warunkach szkodliwych lub 

uciążliwych.

Miejsce pracy: Różnorodność i równość szans (GRI 405)

103-1
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Zarządzanie etyką]
103-2 G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6.2.3 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3

1, 6

103-3 Pomiar i ewaluacja

405-1
G4-
LA12

Skład ciał zarządczych i kadry pracown-
iczej w podziale na kategorie według płci, 
wieku, przynależności do mniejszości oraz 

innych wskaźników różnorodności

Pełny 23

6.2.3 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3

1, 6 5, 8
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

405-2 G4-LA13
Stosunek podstawowego wynagrodzenia 
mężczyzn i kobiet według zajmowanego 

stanowiska
Częściowo 24

6.2.3 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3

1, 6 5, 8
[Tabele z danymi niefinan-

sowymi]

Prawa człowieka: Zarządzanie aspektem (GRI 406-409)

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
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wg ISO 
26000
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103-1
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Zarządzanie etyką]
103-2 G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6.3.6 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3

1, 2, 6

103-3 Pomiar i ewaluacja

406-1 G4-HR3
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 

oraz działania podjęte w tej kwestii
Pełny

6.3.6 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3

1, 2, 6
5, 8, 
16

[Zarządzanie etyką] 
[Zgodność z prawem]

407-1 G4-HR4

Działania zidentyfikowane jako mogące 
stwarzać zagrożenie dla prawa do 

swobody zrzeszania się i prawa do sporów 
zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te 

prawa

Pełny

6.3.3 
6.3.4 
6.3.5 
6.3.8 

6.3.10 
6.4.5 
6.6.6

1-3 8 [Zgodność z prawem]

408-1 G4-HR5

Działania zidentyfikowane jako niosące ze 
sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy 
dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji 

takich przypadków

Pełny

6.3.3 
6.3.4 
6.3.5 
6.3.7 

6.3.10 
6.6.6 
6.8.4

1, 2, 5 8, 16 [Zgodność z prawem]

409-1 G4-HR6

Działania zidentyfikowane jako niosące 
ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy 

przymusowej lub obowiązkowej oraz 
środki podjęte w celu eliminacji takich 

przypadków

Pełny

6.3.3 
6.3.4 
6.3.5 

6.3.10 
6.6.6 

4

1, 2, 4 8 [Zgodność z prawem]

Prawa człowieka: Procedury odnoście zamówień i inwestycji (GRI 412)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru

[Etyka i uczciwość w działaniu]
[Zarządzanie etyką] 

103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6 
7.3.1
7.4.3 
7.7.3 
7.7.5

1-6

103-3* Pomiar i ewaluacja

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
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wg ISO 
26000
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da UN 
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412-3* G4-HR1

Procent i całkowita liczba umów inwesty-
cyjnych zawierających klauzule dotyczące 
praw człowieka lub które zostały poddane 

kontroli pod tym kątem

Pełny
6.3.3 
6.3.5 
6.6.6

1-2 [Monitorowanie zagrożeń]

Społeczność lokalna (GRI 413)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Wypadkowość] 
[Ograniczanie uciążliwości]

103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1 
7.4.3 
7.7.3 
7.7.5

10

103-3* Pomiar i ewaluacja

413-1*  G4-SO1

Charakter, skala i efektywność programów 
i praktyk w zakresie oceny i zarządzania 

wpływem działalności organizacji na 
społeczność lokalną, włączając wpływ 
wejścia na dany rynek, prowadzenia i 

zakończenia działalności

Częściowo    

6.3.9 
6.5.1 
6.5.2 
6.5.3 
6.8

[Ograniczanie uciążliwości] 
[Rekompensowanie uciążli-

wości społecznościom]
[Troska o przyrodę na placu 

budowy]

413-2*  G4-SO2
Działania o znaczącym potencjalnym 

bądź istniejącym negatywnym wpływie na 
lokalną społeczność

Pełny
6.3.9 
6.5.3 
6.8

1, 2

[Ograniczanie uciążliwości] 
[Troska o przyrodę na placu 

budowy]
[Wypadkowość]

Miejsce pracy: Ocena dostawców (GRI 414)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru 5.2

[Wypadkowość] 
[BHP a podwykonawcy]103-2 G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
7.3.1 
7.4.3 
7.7.3 
7.7.5

1, 3, 6

103-3* Pomiar i ewaluacja

414-1*
G4-

LA14
Odsetek dostawców, którzy zostali poddani 
ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych

Częściowo

6.3.5 
6.4.3 
6.6.6 
7.3.1

5, 16
[Monitorowanie zagrożeń]

[BHP a podwykonawcy]

414-2
G4-
LA15

Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia 
stosunków pracowniczych w łańcuchu 

dostaw
Częściowo

6.3.5 
6.4.3
 6.6.6 
7.3.1

5, 16 [BHP a podwykonawcy]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy
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Udział w życiu publicznym (GRI 415)

415-1* G4-SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa 
darowizn na rzecz partii politycznych, pol-
ityków i instytucji o podobnym charakterze 

według krajów

Pełny
6.6.1 
6.6.2 
6.6.4

10 16 [Zgodność z prawem]

Odpowiedzialność za produkt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (GRI 416, 417, 419)

103-1*
G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru

[Jakość i jej wpływ na bezpiec-
zeństwo obiektów budow-

lanych]
103-2* G4-DMA Podejście zarządcze (DMA)

6
6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 
6.7.4 
6.7.5 
6.7.9
7.3.1 
7.4.3 
7.7.3 
7.7.5 

5

1, 8

103-3* Pomiar i ewaluacja

416-1 G4-PR1

Etapy cyklu życia produktu, na których 
ocenia się wpływ produktów i usług na 

zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy 
wskaźników oraz procent istotnych katego-
rii produktów i usług podlegających takim 

procedurom

Pełny

6.7.1 
6.7.2 
6.7.4 
6.7.5 
6.8.8

1

[Zarządzanie jakością] 
[Laboratoria badawcze i 

wiarygodna kontrola jakości] 
Opisane w treści raportu 

procedury maja charakter 
ogólnie obowiązujący i tym 

samym odnoszą się do wszyst-
kich (100%) realizowanych 

kontraktów

416-2* G4-PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 

w zakresie wpływu produktów i usług 
na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym 

etapie cyklu życia, z uwzględnieniem 
rodzaju skutków

Pełny

4.6 
6.7.1 
6.7.2 
6.7.4 
6.7.5 
6.8.8

1 16 [Zarządzanie jakością]

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy
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417-1 G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach 
wymaganych na mocy procedur orga-
nizacji oraz procent istotnych kategorii 

produktów i usług podlegających takim 
wymogom

Częściowo

6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 
6.7.4 
6.7.5 
6.7.9

8 12

Specyfika przedsięwzięć 
budowlanych sprawia, że ich 

realizacji od najwcześniejsze-
go etapu towarzyszy bardzo 
dokładana dokumentacja 

wykonawcza. Wymogi 
określane są przez przepisy i 
normy. Chodzi tu nie tylko o 
stosowne zgody, zezwolenia, 
czy potwierdzenia odbiorów 
przez poszczególne urzędy 

i służby. Poszczególnym 
materiałom i wyrobom to-

warzyszą certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, znaki 

bezpieczeństwa czy też atesty 
higieniczne. Gwarantuje to 
szerokorozumiane bezpiec-

zeństwo dla ludzi i środowiska. 
Zasady z związane z dopuszc-
zeniem wyrobów budowlanych 
do obrotu są regulowane przez 
odpowiednie przepisy prawa. 

Podstawę prawną, oprócz Ust-
awy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra-
wo budowlane, stanowią dwie 
kolejne ustawy: Ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz Ustawa 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności. Tym 
samym stosowanie się do nich 
jest obligatoryjne i obejmuje 
wszystkie kontrakty (100%). 

Wsparciem jest tu Zintegrow-
any System Zarządzania, który 

gwarantuje wykorzystanie 
właściwych wyrobów i mate-

riałów budowalnych.

Zgodność z regulacjami (GRI 419)

419-1*
G4-SO8, 
G4-PR9

Niezgodność z przepisami prawa i regulac-
jami społeczno-ekonomicznymi

Pełny

4.6 
6.7.1 
6.7.2 
6.7.6.

16
Nie nałożono kar

[Zgodność z prawem]

Wskaźniki sektorowe 

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy
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CRE6*
Część (odsetek) organizacji działająca w 
zgodzie z międzynarodowymi systemami 

zarządzania BHP (np. ISO18000)
Pełny 25

[Warunki, bezpieczeństwo i 
higiena pracy]

W przypadku Budimeksu 
SA oraz Mostostalu Kraków 
wdrożenie ISO18000 oraz 

OHSAS 18000 zostało potwi-
erdzone stosownymi certy-
fikatami. Łącznie na koniec 
2017 roku w obu spółkach 
zatrudnionych było 83,2% 
wszystkich pracowników w 

Grupie Budimex.

CRE8*

Certyfikacja nawiązujących do zrówn-
oważonego rozwoju nowych obiektów, 

eksploatacji istniejących i rozbiórki 
likwidowanych

Częściowo 16

7, 8, 
10, 
11, 
12

[Materiały i surowce]
• Budynek biurowy wraz z 

infrastrukturą we Wrocławiu: 
LEED GOLD (kwiecień 2017 r.)

• Budowa Centrum Dys-
trybucyjnego Lidl Będzin w 
miejscowości Psary: LEED 

GOLD (marzec 2017 r.)
•  Business Garden Wroclaw, 

Building 4 (marzec 2017): 
LEED Platinum

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI

zakres
całościowy
częściowy
nie rapor-

towany/nie 
dotyczy

str.
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasa-
da UN 
Global 
Com-
pact

SDGs Komentarz / Opis

*Wskaźniki oznaczone gwiazdką „*” zostały poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora.
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