
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020 

(…) 

Informacja o prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej  

Budimex SA od lat prowadzi projekty służące jego zrównoważonemu rozwojowi. Zarząd Budimex SA w 2011 roku przyjął „Politykę 

CSR”, do której wyznaczane są krótkoterminowe cele dla całej Spółki. Nadzór nad ich realizacją sprawuje spotykający się cztery 

razy w roku Komitet CSR. W roku 2016 firma wdrożyła „Strategię CSR”, w której opisała cele dla Spółki na  

lata 2016-2020. 

 

Budimex SA nieprzerwanie od roku 2011 pozostawał w składzie RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej 

indeksu giełdowego skupiającego akcje spółek odpowiedzialnych społecznie, a od września 2019 znalazł się  

w składzie indeksu WIG-ESG, który zastąpił RESPECT Index. 

 

Mimo pandemii w 2020 roku Budimex SA nadal rozwijał swoje autorskie programy społeczne, tj. „Strefę Rodzica. Budimex 

Dzieciom” oraz „Hello ICE. Budimex dzieciom”. W ramach tego ostatniego, w 2020 roku powstały pilotażowo 4 pasy 3D. Ponadto, 

od 2015 roku Spółka prowadzi wewnętrzny, skierowany do pracowników program wolontariatu pracowniczego „Grant na 

Wolontariat”. Nową akcją społeczną zrealizowaną przez Budimex w 2020 roku był też projekt „Budimex dla natury”, w ramach 

którego wolontariusze z firmy powiesili ponad 30 budek lęgowych dla ptaków. 

 

Celem programu „Hello ICE. Budimex dzieciom” jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3) 

oraz przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kluczowymi elementami kampanii są: interaktywna mapa, 

na której każdy może zaznaczyć niebezpieczne miejsce na trasie dzieci do szkoły lub przedszkola oraz zamieszczone na stronie 

materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz gry i zabawy dla dzieci i rodziców. Ponadto, uczniowie wyposażani są w plastikowe 

karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Program Hello ICE otrzymał patronat honorowy 

Ministra Infrastruktury oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także pozytywną opinię Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Kampania 

ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz 

udzielania pierwszej pomocy. Do końca 2020 roku zgłoszono ponad 450 niebezpiecznych miejsc.  

 

„Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom” to program wdrożony pod koniec 2012 roku. W ramach programu w szpitalach na oddziałach 

dziecięcych organizowane są miejsca, w których hospitalizowane dzieci mogą spędzać czas z rodzicami, a rodzicie mają 

możliwość przygotowania sobie posiłku, skorzystania z prysznica czy noclegu. Do tej pory Budimex SA uruchomił 34 Strefy 

Rodzica w polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych. Łącznie ze wszystkich 34 stref skorzystało już 700 tysięcy dzieci i ich 

rodziców. W 2020 roku zostały uruchomione 2 Strefy Rodzica (w Wejherowie oraz Piotrkowie Trybunalskim). 

 

W 2015 roku Spółka uruchomiła program „Grant na Wolontariat”, w ramach którego pracownicy Budimeksu mogą zgłaszać własne 

inicjatywy wolontariackie. Projekty wolontariatu pracowniczego można zgłaszać przez cały rok. Są one omawiane podczas 

kwartalnych spotkań Komitetu CSR, który decyduje o przyznaniu grantów. W 2020 roku wolontariusze z firmy zrealizowali  

6 projektów w ramach standardowej edycji. W czasie pandemii zrealizowana została także edycja specjalna pod hasłem „Grant 

na wolontariat w walce z COVID-19”, w ramach której wolontariusze z Budimeksu zrealizowali 8 projektów. 

 

W 2020 roku wolontariusze, w ramach nowego projektu „Budimex dla natury”, zamontowali 30 domków dla ptaków w Lublinie  

i Sanoku. Akcja została zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha. Ochrona środowiska naturalnego to jedno 

z proekologicznych działań jakie Budimex wdraża w ramach swojej strategii CSR-owej. 

 

Dużą akcją społeczną zrealizowaną przez firmę w 2020 roku była akcja „Dom z serca”, w ramach której Budimex połączył siły  

z innymi firmami, aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom szesnastoosobowej, potrzebującej rodzinie pani Magdy spod 

Radomska. Nowy dom będzie przestrzenią do życia, w której dzieci będą miały odpowiednie warunki do nauki i rozwijania 

talentów. Projekt ten – gest serca – ma na celu pomoc rodzinie w trudnej sytuacji. Jednocześnie zwraca on uwagę na sytuację 

wielodzietnych rodzin w Polsce oraz zachęca inne firmy do inicjowania podobnych działań pomocowych skierowanych do tej 

grupy potrzebujących. 

 

W czasie pandemii Budimex zaangażował się w wiele innych akcji, mających na celu pomoc w walce z wirusem. Firma dołączyła 

do akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!”, udzieliła wsparcia szpitalom, OPS-om oraz innym organizacjom społecznym przekazując 

im łącznie blisko 3 miliony złotych. Ponadto, Budimex dołączył do akcji „Nie zwalniamy”. 

Oprócz wymienionych programów społecznych Budimex realizuje działania o charakterze charytatywnym lub sponsoringowym, 

skupiając się przede wszystkim na pomocy dzieciom i współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2020 roku kontynuowaliśmy 

realizację inicjatyw o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, w tym również promowaniu kultury fizycznej i sportu w ramach 

wsparcia następujących inicjatyw: 

• 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 szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa 

przemysłowego, matematyki oraz zarządzania,  

• kolejny rok z rzędu Budimex wspiera też Fundację Demos, która pomaga młodym ludziom, znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. Fundacja tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne. Rozwija także 

działalność wydawniczą zorientowaną na zagadnienia społeczne, edukacyjne i kulturowe. Budimex zakupił także 5 000 



paczek dla dzieci z ośrodków wychowawczych w Łodzi. Firma wsparła także inicjatywę SOS Wioski Dziecięce  

w województwie świętokrzyskim, 

• wsparcie ochotniczych straży pożarnych na Mazurach, Podkarpaciu i w Łódzkiem, 

• wsparcie organizacji wydarzeń i drużyn sportowych: Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, klub piłkarski 

Stomil Olsztyn, klub piłki ręcznej - Wybrzeże Gdańsk. 

 

Łącznie organizacje społeczne i sportowe w 2020 roku otrzymały od Grupy Budimex 2 060 tysięcy złotych wsparcia w formie 

darowizn. 

 

(…) 

 


