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Przekazuję Państwu zintegrowany raport roczny Grupy Budimex za 
2021 rok.

Ubiegły rok obfitował w wydarzenia wpływające na kształt zarówno 
biznesu w branży budowlanej, jak i całości funkcjonowania rynku oraz 
życie społeczne w Polsce. Na kształtowanie się kierunków działań w za-
kresie zrównoważonego rozwoju wpływ miało kilka istotnych czynników.
W raportowanym roku w grupie Budimex doszło do istotnych zmian.
W dniu 24 maja 2021 r. została podpisana umowa sprzedaży przez 
Budimex SA wszystkich udziałów w Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
Wierzymy, że koncentrując nasze zasoby i doświadczenie na kluczo-
wych obszarach działalności będziemy mogli kontynuować rozwój 
strategiczny przy zachowaniu zasad należytej staranności we wszystkich 
obszarach ESG.

Dostrzegamy potrzebę zintensyfikowania działań biznesu w celu po-
wstrzymania narastających negatywnych efektów zmian klimatycznych, 
dlatego Grupa Budimex w celu wzmocnienia strategicznego planowa-
nie w obszarze E (Environment) przeprowadziła Analizę Ryzyk Klima-
tycznych, której wyniki publikujemy w niniejszym raporcie w rozdziale 
7.2 Zmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu Grupy.
Pracowaliśmy również nad tym, by spełnić wymogi pierwszego cyklu 
raportowania zgodności z Taksonomią UE, a informacje o efektach 
naszych pracach znajdują się w niniejszym raporcie w rozdziale 6. 
Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej. W wyniku prowadzonych 
przez nas działań emisje GHG w Scope 1+2 market-based spadły na 
przestrzeni ubiegłego roku o 23,1% dla całej Grupy Budimex.

2021 rok był okresem intensywnego rozwoju Grupy Budimex i przygoto-
wania do ekspansji geograficznej zgodnie z wewnętrznymi założeniami.
W ramach zaplanowanych działań na rynkach niemieckim, czeskim 
i słowackim utworzyliśmy spółki celowe. Na rynku niemieckim podpi-
saliśmy pierwsze zlecenie. Kolejnym krokiem milowym będzie wygranie 
kontraktu na rynku czeskim i słowackim, gdzie naszym celem są przede 
wszystkim  projekty drogowe oraz hydrotechniczne.

Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju Grupy Budimex konsekwentnie 
pracujemy nad projektami farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, 
zarówno na lądzie jak i na morzu. 22 lutego 2022 roku sfinalizowaliśmy 
transakcję zakupu spółki realizującej projekt budowy farmy wiatro-
wej o mocy do 7 MW. To dla nas pierwszy, bardzo ważny krok, który 

oznacza wejście Budimex w segment wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy. Nowy projekt 
w portfelu Budimex przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej 
się z 2 turbin wiatrowych z szacunkową roczną produkcją w wysokości 
przekraczającej 25 GWh. Planujemy dalsze inwestycje w OZE przy jed-
noczesnym wyjściu na wybrane rynki zagraniczne, zgodnie z kierunkami 
rozwoju przyjętymi przez Grupę Budimex.

Grupa Budimex inwestuje również w innowacyjne rozwiązania w tym 
zielone technologie tj. mające na celu zmniejszenie śladu węglowego.
Planujemy, aby do 2030 roku cała energia, jaką zużywamy, pozyski-
wana była z zielonych źródeł. Analizujemy także inwestycje w młode 
spółki technologiczne działające proekologiczni. W ramach konkursu 
Budimex Startup Challenge wybraliśmy 5 firm i zobowiązaliśmy się do 
współpracy z nimi.

Z początkiem 2022 roku Grupa Budimex rozpoczęła budowę zapory 
na granicy polsko-białoruskiej. Z uwagi na swoją specyfikę, inwestycja 
skłoniła różne środowiska do dyskusji i rozważań dotyczących zagrożeń 
dla bioróżnorodności. Temat działań budowy zapory na granicy jest ad-
resowany w bieżącej komunikacji z interesariuszami. Skrót najważniej-
szych informacji o budowie zapory znajduje się w rozdziale 7.7 Wpływ na 
otoczenie lokalne i bioróżnorodność.

Niezmiernie istotnym obszarem jest dla Grupy Budimex zarządzanie 
bezpieczeństwem na prowadzonych kontraktach. Jak co roku zorga-
nizowaliśmy „Tydzień Bezpieczeństwa”, podczas którego nasi pracow-
nicy otrzymują praktyczną wiedzę z zakresu BHP. W grupie Budimex 
funkcjonuje proces zapewniający dogłębną analizę każdego incydentu 
z zakresu bezpieczeństwa. W wyniku prowadzonych w 2021 roku analiz 
systematycznie ulepszaliśmy i rozwijaliśmy nasze systemy – zarów-
no poprzez nadprogramowe szkolenia, jak i poszerzanie istniejących 
procedur.

W 2021 roku doświadczyliśmy dalszego rozwoju pandemii COVID-19 
i jej następstw. Grupa Budimex już od 2020 roku wprowadziła zestaw 
procedur i działań zapewniających bezpieczeństwo naszym pracow-
nikom. Prowadziliśmy program „Stay strong” wspierając pracowników 
w dbaniu o ich dobrostan psychiczny i fizyczny. Dopasowujemy formy 
komunikacji z naszymi interesariuszami do aktualnych zaleceń oraz 
ograniczeń związanych z pandemią. Pomimo trudnych warunków 

[GRI 2-14] 
[GRI 2-22]

List prezesa

List prezesa

Szanowni Państwo,
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rynkowych spowodowanych efektami pandemii COVID-19, i rosnącymi 
cenami kluczowych materiałów zachowaliśmy ciągłość operacyjną na 
kontraktach Grupy Budimex oraz zrealizowaliśmy plany strategicznych 
w obszarach rozwoju i ESG.

W minionym roku duży nacisk położyliśmy na przygotowanie do speł-
nienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 w zakresie różno-
rodności. Grupa Budimex to organizacja otwarta i stanowczo przeciw-
działająca wszelkim przejawom dyskryminacji. Podstawą działania 
w obszarze różnorodności było wdrożenie w 2021 roku Polityk Różno-
rodności, odnoszących się zarówno do wszystkich osób zatrudnionych 
Grupie Budimex, jak i najwyższych struktur zarządczych Grupy.

Jako lider sektora budowlanego w Polsce Budimex oferuje unikalne 
szanse na rozwój zarówno dla potencjalnych jak i obecnych pracowni-
ków. W 2021 roku kontynuowaliśmy naszą ofertę rozwojową w ramach 
programów takich jak „Akademia Młodego Inżyniera” oraz „Akademia 
Kierownika Kontraktu”.

Pomimo wymagającego otoczenia dotrzymujemy zobowiązań kontrak-
towych i realizujemy powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając 
przy tym o jakość oraz zachowanie najwyższych standardów środowi-
skowych i społecznych. W 2021 roku nasze starania zostały docenione 
licznymi nagrodami, w tym w konkursie Diamenty Sustainable Economy 
w kategorii Lider Zrównoważonego Budownictwa. Zdobyliśmy także aż 
pięć nagród Budowa Roku 2020, najwięcej wśród wszystkich general-
nych wykonawców. Nasza budowa nowego bloku w elektrowni Turowie 
została uznana przez Państwową Inspekcję Pracy za najbezpieczniejszy 
plac budowy w 2021 r.

Jesteśmy dumni z osiąganych przez nas coraz lepszych wyników.
Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, także kluczowym in-
teresariuszom i inwestorom oraz inwestorom za wkład w zrównoważony 
rozwój Grupy Budimex.
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Przychody

Liczba 
zatrudnionych

Kwota 
darowizn

7 911

 

mln zł

6 939
osób tys. zł

Portfel 
zam wień

12 977
mln zł

Zysk netto

986
mln zł

Grupa Budimex w liczbach w 2021 roku
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Grupa Budimex 2021

Obszar finansowy

przychody 7 911 mln zł

EBITDA 734 mln zł

zysk netto 986 mln zł

portfel zamówień 12 977 mln zł 

kontrakty podpisane 7 002 mln zł

gotówka netto (środki pieniężne i ich ekwiwalenty – zobowiązania tytułu kredytów, pożyczek i innych 
zewnętrznych źródeł finansowania)

2 477 mln zł

kapitalizacja (na dzień 30 grudnia 2021 roku) 5 795 mln zł

zapłacone podatki (CIT, PIT, VAT) ZUS 1 112 mln zł

rekomendowana dywidenda z zysku za 2021 rok na 1 akcję 38,37 zł 

Obszar pracowniczy

liczba zatrudnionych osób 6 939 osób

liczba wypadków wśród pracowników własnych 112

stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn wg zajmowanego stanowiska

ogółem wszyscy pracownicy 83,7%

wyższa kadra zarządzająca 54,9%

menedżerowie i kierownicy 75,4%

pozostali pracownicy 83,0%

Obszar społeczny

kwota darowizn 1 889 tys zł

liczba akcji Grant na wolontariat 11 szt.

Obszar środowiskowy

łączne zużycie energii elektrycznej 23 814,13 MWh

łączna emisja CO2 (zakres 1 i 2) 84 391,1 Mg CO2e

łączne zużycie wody 145 588,2 m3

Obszar przeciwdziałania korupcji i praw człowieka

liczba potwierdzonych przypadków korupcyjnych 0

liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka 0
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Grupa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano–mon-
tażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za 
granicą, zajmuje się produkcją oraz oferowaniem usług, gospodaro-
waniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg, 
a także obsługą techniczną budynków. Do dnia 24 maja 2021 roku, tj.
do momentu sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Grupa 
Budimex prowadziła również działalność deweloperską i zarządzała 
nieruchomościami.

W ramach działalności budowlanej spółki Budimex SA, Budimex 
Kolejnictwo SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. realizują zadania we 
wszystkich segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, 
kolejowej i hydrotechnicznej poprzez obiekty budownictwa mieszkanio-
wego, na skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemy-
słowych kończąc. Mostostal Kraków SA specjalizuje się w wykonawstwie 
i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu cemen-
towo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego, jak 
również oferuje również usługi projektowe.

O Grupie Budimex

[GRI 2-1] 
[GRI 2-6] 

[GRI 2]

Model biznesowy Grupy Budimex
Działalność budowlana jest prowadzona przede wszystkim na terenie 
Polski, a w ograniczonej skali także na rynkach zagranicznych. Budimex 
Bau GmbH rozpoczął w roku 2021 akwizycję kontraktów budowlanych 
na rynku niemieckim, a nowo utworzone spółki Budimex Construction 
Prague s.r.o. i Budimex Slovakia s.r.o. będą rozszerzać działalność Budi-
meksu na rynku czeskim i słowackim.

 Grupa dokłada wszelkich starań, aby realizować powierzone zadania 
w terminie, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa 
oraz jakości. Wieloletnie doświadczenie w obszarze budowlanym umoż-
liwia jej oferowanie pełnego wachlarza robót w systemie generalnego 
wykonawstwa, które cechuje wysoka jakość.

Spółki Grupy FBSerwis w ramach działalności usługowej zajmują się 
gospodarką odpadami, świadczą kompleksowe usługi utrzymania 
infrastruktury drogowej oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową 
i obsługą techniczną budynków.

O Grupie Budimex / O Grupie / Działalność rynkowa
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Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności są monitorowane na poziomie Grupy Budimex 

O Grupie Budimex

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

Jednostka
Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

Obszar pracowniczy

Liczba pracowników Szt. 7 273 6 939 -4,2%

Liczba wypadków przy pracy wśród 
pracowników ogółem

Szt. 134 112 -16,4%

Średnia liczba godzin szkoleniowych na 
pracownika

godziny 12,1 14 +15,7%

Stosunek podstawowego wynagrodzenia 
mężczyzn i kobiet

%

- (nastąpiła zmiana 
w metodzie zbierania 

anych wg. kategorii 
zaszeregowania 

pracownika)

83,7% -

Obszar społeczny

Kwota darowizn tys. złotych 4 094,0 1 889,0 -59,0%

Obszar środowiskowy

Łączne zużycie energii elektrycznej MWh 27 634,24 23 814,13 -13,8%

Emisje GHG Scope 1+2 market-based Mg CO2e 109 883,6 84 391,1 -23,2%

Łączne zużycie wody m3 199 509,2 145 588,2 -27,0%

Obszar przeciwdziałania korupcji i praw człowieka

Liczba potwierdzonych incydentów 
korupcyjnych

Szt. 0 0 -

Liczba potwierdzonych przypadków łamania 
praw człowieka

Szt. 0 0 -
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Na przestrzeni 2021 roku Grupa Budimex otrzymała następujące 
nagrody i wyróżnienia: 

• Poland’s most attractive empolyers #2 Budimex by Engineering 
Students

• XV Edycja Ranking najcenniejszych polskich marek 2021 Rzeczpo-
spolita (46 miejsce)

• Best Quality Empolyer 2021 CK 
• 15 miejsce w rankingu 1000 największych firm przemysłowych 

Nowego Przemysłu i Wirtualnego Nowego Przemysłu
• III miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2021” za budowę S5 

Nowe Marzy – Dworzysko
• Top Marka 2021 – pierwsze miejsce w kategorii firmy budowlane 

i deweloperzy 
• Lider Zrównoważonego Budownictwa – Diamenty Sustainable 

Economy

• Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim – Muzeum Pamięci 
Sybiru w Białymstoku 

• Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim – Dworzec PKP 
w Białymstoku 

• Festiwal Filmów Turystycznych FilmAT – za film z realizacji Muzeum 
Pamięci Sybiru w Białymstoku 

• Pięć nagród Budowa Roku 2020 – Zbiornik w Raciborzu, Monopolis 
w Łodzi, Wola Retro w Warszawie, LCS Idzikowice, Centrum Komuni-
kacyjne Kielce 

• 2 miejsce w kategorii „Budownictwo” w rankingu najlepszych praco-
dawców miesięcznika Forbes

• Top Builder – za budowę LK7 Otwock – Nałęczów
• Budowlana Marka Roku 2021

Nagrody i wyróżnienia w 2021 roku

O Grupie Budimex
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[GRI 2-2]

Struktura Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Struktura Grupy Kapitałowej

O Grupie Budimex

Spółki zależne konsolidowane:

• Mostostal Kraków SA – 100% akcji
• Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex Bau GmbH – 100% udziałów
• Budimex Budownictwo Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex Kolejnictwo SA – 100% akcji
• Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. – 51% udziałów
• FBSerwis SA – 100% akcji
• FBSerwis A Sp. z o.o. – 100% udziałów
• FBSerwis B Sp. z o.o. – 100% udziałów
• FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – 100% udziałów
• FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – 100% udziałów
• FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. – 100% udziałów
• FBSerwis Odbior Sp. z o.o. – 100% udziałów
• FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. – 80% udziałów
• JZE Sp. z o.o. – 100 % udziałów
• FBSerwis Paliwa Alternatywne Sp. z o.o. – 100% udziałów

Spółki zależne niekonsolidowane:

• Budimex Most Wschodni SA – 100% akcji
• Budimex PPP SA – 100% akcji
• Budimex A Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex C Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex D Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex F Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex H Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex I Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex J Sp. z o.o. – 100% udziałów
• Budimex K Sp. z o.o. – 100% udziałów
• ConVentures Sp. z o.o. – 100% udziałów
• ASI 1 ConVentures Sp. z o.o. S.K.A. (alternatywna spółka 

inwestycyjna zarządzana wewnętrznie)
• Budimex Construction Prague s.r.o. – 100% udziałów
• Budimex Slovakia s.r.o. – 100% udziałów
• Budimex Autostrada A1 SA (w likwidacji) – 100% akcji
• Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwi-

dacyjnej -100% udziałów
• Circular Construction SA – 100% akcji

p łki zależne 
konsolidowane

Budimex   
ednostka 
ominująca 

p łki zależne 
niekonsolidowane

50,14%
Ferrovial Construction

International SE

8,50%
Aviva OFE
Aviva Santander

9,22%
Nationale
Nederlanden OFE

32,14%
Pozostali
akcjonariusze

Struktura kcjonariatu

 akcji

 akcji

 udział w

 udział w

 udział w

lternatywna sp łka inwestycyjna zarządzana 
wewnętrznie

 udział w

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mostostal Kraków SA

Budimex Most Wschodni SA

Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o.

Budimex A Sp. z o.o.

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.

ASI 1 ConVentures Sp. z o.o. S.K.A.

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

Budimex J Sp. z o.o.

Budimex Kolejnictwo SA

Budimex PPP SA

Budimex Bau GmbH

Budimex C Sp. z o.o.

FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Budimex K Sp. z o.o.

FBSerwis SA

Budimex Autostrada A1 SA (w likwidacji)

Circular Construction SA

Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

Budimex D Sp. z o.o.

FBSerwis Odbior Sp. z o.o.

ConVentures Sp. z o.o.

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Budimex F Sp. z o.o.

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.

Budimex Construction Prague s.r.o.

FBSerwis B Sp. z o.o.

Budimex I Sp. z o.o.

FBSerwis Paliwa Alternatywne
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej

FBSerwis A Sp. z o.o.

Budimex H Sp. z o.o.

JZE Sp. z o.o.

Budimex Slovakia s.r.o.

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

p łki zależne konsolidowane

p łki zależne niekonsolidowane

Struktura Grupy apitałowej według stanu na dzień  grudnia  roku przedstawia się 
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Istotne zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej w 2021 roku:

Struktura Akcjonariatu

• W dniu 24 maja 2021 r. została podpisana umowa rozporządzająca dotycząca zbycia przez Budimex SA wszystkich udziałów w Budimex Nieru-
chomości Sp. z o.o.

p łki zależne 
konsolidowane

Budimex   
ednostka 
ominująca 

p łki zależne 
niekonsolidowane

50,14%
Ferrovial Construction

International SE

8,50%
Aviva OFE
Aviva Santander

9,22%
Nationale
Nederlanden OFE

32,14%
Pozostali
akcjonariusze

Struktura kcjonariatu

 akcji

 akcji

 udział w

 udział w

 udział w

lternatywna sp łka inwestycyjna zarządzana 
wewnętrznie

 udział w

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mostostal Kraków SA

Budimex Most Wschodni SA

Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o.

Budimex A Sp. z o.o.

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.

ASI 1 ConVentures Sp. z o.o. S.K.A.

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

Budimex J Sp. z o.o.

Budimex Kolejnictwo SA

Budimex PPP SA

Budimex Bau GmbH

Budimex C Sp. z o.o.

FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Budimex K Sp. z o.o.

FBSerwis SA

Budimex Autostrada A1 SA (w likwidacji)

Circular Construction SA

Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

Budimex D Sp. z o.o.

FBSerwis Odbior Sp. z o.o.

ConVentures Sp. z o.o.

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Budimex F Sp. z o.o.

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.

Budimex Construction Prague s.r.o.

FBSerwis B Sp. z o.o.

Budimex I Sp. z o.o.

FBSerwis Paliwa Alternatywne
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej

FBSerwis A Sp. z o.o.

Budimex H Sp. z o.o.

JZE Sp. z o.o.

Budimex Slovakia s.r.o.

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

p łki zależne konsolidowane

p łki zależne niekonsolidowane

Struktura Grupy apitałowej według stanu na dzień  grudnia  roku przedstawia się 
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[GRI 2-10]

[GRI 2-9] 
[GRI 2-11] 

Proces powoływania Zarządu jednostki dominującej Budimex SA jest uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA.
Proces powoływania Rady Nadzorczej został uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA oraz Regulaminem Obrad 
Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex SA.

O Grupie Budimex

Zarządzanie Grupą Kapitałową

Skład Zarządu 

Artur 
Popko

rezes arządu, 
Dyrektor Generalny

Cezary 
ączka

złonek arządu, 
yrektor Pionu 
arządzania aso ami 
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acek 
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yrektor ionu rawno
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ielech

złonek arządu, 
yrektor eneralny 
B erwis 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:
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Dyrektor Generalny

Cezary 
ączka
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yrektor Pionu 
arządzania aso ami 
udzkimi
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ęgłowski

złonek arządu, 
yrektor Pionu 
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rganizacyjnego

Artur 
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

W 2021 roku w składzie Zarządu doszło do następujących zmian: 
• z dniem 19 maja 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Budimex SA złożył Prezes Dariusz Blocher,
• w dniu 22 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA powołała p. Artura Popko, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu 

Budimex SA, na funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, ze skutkiem od dnia 20 maja 2021 roku,
• w dniu 23 września 2021 Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek Prezesa Zarządu powołała p. Artura Pielecha, na funkcję Członka Zarządu 

Budimex SA,
• w dniu 9 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek p. Cezarego Mączki odwołała go z funkcji członka Zarządu. Zgodnie z treścią 

uchwały Rady Nadzorczej dzień 31 grudnia 2021 roku był ostatnim dniem pełnienia przez p. Cezarego Mączkę funkcji w Zarządzie Spółki.
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Skład Rady Nadzorczej 

Komitety Rady Nadzorczej 

[GRI 2-9]

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku:
• Marek Michałowski – Przewodniczący Rady
• Juan Ignacio Gaston Najarro – Wiceprzewodniczący Rady 
• Igor Adam Chalupec – Sekretarz Rady
• Dariusz Jacek Blocher – Członek Rady
• Danuta Dąbrowska – Członek Rady
• Janusz Dedo – Członek Rady
• Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez – Członek Rady
• Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członek Rady
• Artur Kucharski – Członek Rady
• Mario Mostoles Nieto – Członek Rady

W 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej doszło do następujących zmian:

• z dniem 17 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Fernando Luis Pascual Larragoiti,
• z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożyła p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
• w dniu 20 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków w osobach p. Dariusza 

Blochera oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao,
• z dniem 22 września 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Javier Galindo Hernandez,
• w dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady 

poprzez dokooptowanie do składu Rady p. Mario Mostoles Nieto.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2021 roku był nastę-
pujący: 
• Danuta Dąbrowska – przewodnicząca
• Janusz Dedo – członek
• Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek

W 2021 roku w składzie Komitetu Audytu doszło do następują-
cych zmian: 
• z dniem 20 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funk-

cji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska 
przestała pełnić funkcję członka Komitetu Audytu,

• z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie 
Audytu złożył p. Javier Galindo Hernandez,

• w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Janusza 
Dedo oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Ko-
mitecie Audytu.

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

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez spółkę 
zgodnie z kryteriami ustalonymi w Instrukcji Operacyjnej.

Nr IO-01-07-02, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków 
Rady i ich upubliczniania, na podstawie oświadczeń składanych przez 
członków Rady oraz na podstawie art 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 
2021 roku był następujący:
• Janusz Dedo – przewodniczący
• Dariusz Blocher – członek
• Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek

W 2021 roku w składzie Komitetu Inwestycyjnego zaszły nastę-
pujące zmiany:
• z dniem 12 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją 

z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Fernando Luis Pascual 
Larragoiti przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,

• w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza 
Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym,

• z dniem 22 września 2021 roku w związku z rezygnacją z funkcji 
pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Javier Galindo Hernandez przestał 
pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,

• w dniu 23 września Rada Nadzorcza powołała p. Ignacio Aitor Garcia 
Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2021 
roku był następujący:
• Marek Michałowski – przewodniczący
• Dariusz Blocher – członek
• Igor Chalupec – członek
• Mario Mostoles Nieto – członek

W 2021 roku w składzie Komitetu Wynagrodzeń zaszły następu-
jące zmiany:
• w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza 

Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń,
• z dniem 23 września 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komite-

cie Wynagrodzeń złożył p. Juan Ignacio Gaston Najarro,
• w dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Mario 

Mostoles Nieto do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
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Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Budimex

O Grupie Budimex

Różnorodność na najwyższych szczeblach zarządczych 

[GRI 2-12] 
[GRI 2-13] 
[GRI 2-14]

 [GRI 2-16] 
[GRI 2-17]

 [GRI 2-18] 
Zarząd Grupy Budimex podejmuje kluczowe decyzje wpływające na 
strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej w myśl zasad zrówno-
ważonego rozwoju. Do obowiązków Zarządu należy również zatwier-
dzanie planów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W 2021 roku Cezary Mączka – Członek Zarządu i dyrektor Pionu Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi nadzorował i brał aktywny udział w pracach 
nad modyfikacją oraz aktualizacją Strategii w obszarach ESG. Prace 
w tym zakresie były prowadzone od połowy 2021 roku i na dzień 31 
grudnia 2021 roku nie zostały jeszcze ukończone. Ich kontynuacja zosta-
ła zaplanowana na 2022 rok.

Ogólna Polityka Różnorodności funkcjonuje w Grupie Budimex od 
września 2016 roku. W czerwcu 2021 roku została ona zaktualizowana.
Polityka określa kierunek dla skutecznego zarządzania różnorodnością 
w Grupie. Pozostając jednym z największych pracodawców w Polsce 
Grupa Budimex kieruje się zasadami poszanowania wszystkich osób, 
równego ich traktowania, wykorzystywania potencjału pracowników 
oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wierząc, że 
przynosi to wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność 
organizacji oraz kreowanie przyjaznego otoczenia społecznego.

Za prowadzenie działań operacyjnych w obszarze ESG są odpowiedzial-
ne poszczególne jednostki organizacyjne w Budimex SA w ramach nad-
zoru nad kwestiami środowiskowymi, zarządzania ryzykiem, zarządzania 
zasobami ludzkimi, obszaru BHP, Compliance oraz komunikacji.

Na obecnym etapie uwarunkowania zarządczego ESG nie została 
wdrożona ocena skuteczności działań Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Polityka odnosi się do wszystkich szczebli zatrudnienia w Grupie. Z uwagi 
na istotność wpływu wywieranego na pozostałą kadrę przez prze-
strzeganie zasad różnorodności na najwyższych szczeblach organizacji 
21 września 2021 roku w Grupie Budimex przyjęta została Polityka 
Różnorodności Zarządu. Celem Polityki jest zapewnienie zasad równego 
traktowania i różnorodności na najwyższym szczeblu zarządczym Grupy.
Polityka ta wyznacza trajektorię działań w dążeniu do spełnienia naj-
lepszych praktyk, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2021 w zakresie różnorodności. Na rok 2022 zaplanowano przyjęcie 
Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej.
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Należyta staranność w zarządzaniu 
[GRI 2-15] 

Certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną 
pracy oraz środowiskiem zapewniają efektywne zarządzanie na pozio-
mie operacyjnym. W przypadku Budimeksu, stojącego na czele grupy 
kapitałowej, na Zintegrowany System Zarządzania składają się:

• system zarządzania jakością wg ISO 9001,
• system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
• system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z ISO 

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

IEC20000-1,
• System jakości wg PN-EN ISO 3834-2 dotyczący spawania.

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

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

Dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług jest wpisane w pod-
stawowe wartości Grupy Budimex. Procedury zarządzania jakością 
obejmują zarówno dbałość o stosowanie materiałów budowlanych 
najwyższej klasy oraz o dokładność i bezpieczeństwo prowadzenia 
budowy na każdym jej etapie. Zintegrowany System Zarządzania 
obowiązujący w Grupie Budimex, zapewnia spełnienie zasady należytej 
staranności w odniesieniu do zarządzania jakością.

Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi m. in. sys-
tem zarządzania jakościąÃ według PN-EN ISO 9001, system zarządzania 
środowiskowego PN-EN ISO 14001, system zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy zgodny z ISO 45001 oraz system zapewnienia 
jakości oparty na wymaganiach natowskiego standardu AQAP 2110.

Jednolite procedury dotyczące jakości obowiązująÃ na wszystkich 
kontraktach realizowanych przez GrupęÃ Budimex. Certyfikaty i kolejne 
akredytacje, jakie Grupa uzyskuje to wynik pracy wielu osób zaangażo-
wanych w zapewnienie najwyższej jakości realizowanych budów.

Grupa dysponuje procedurami, które regulująÃ prowadzenie kontroli 
jakości na budowach i zarządzanie jakościąÃ mieszanek mineralno-as-
faltowych, betonowych oraz kruszyw. DotycząÃ one także pozyskania 
i wykorzystania danego surowca na rożnych etapach procesu budow-
lanego, a także wskazująÃ działania, które należy podjąć w przypadku 
stwierdzenia odstępstw od normy.

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

Zarządzanie jakością
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Kapitał, z którego Grupa Budimex finansuje swoją działalność to środki 
powierzone jej przez akcjonariuszy, pożyczko- i kredytodawców oraz 
środki, które wytwarza, tworząc zysk.

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

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

• Wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym w drugiej połowie 2021 
roku (o ponad 2% w relacji do analogicznego okresu 2020 roku).

• Znaczny wzrost przychodów z segmentu usługowego (o 27% w po-
równaniu z 2020 rokiem).

• Uzyskanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie 10,5% (wobec 
9,1% w 2020 roku). W warunkach dynamicznego wzrostu cen 
materiałów, na większości projektów Grupa Budimex utrzymała 
pierwotnie zakładaną marżę kontraktową.

• Sprzedaż segmentu działalności deweloperskiej – zysk netto wyni-
kający z rozliczenia transakcji sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp.
z o.o. w wysokości 487,5 mln zł.

• Utrzymywanie dyscypliny kosztowej – łączny wskaźnik kosztów 
sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu na poziomie 3,5%.

• Wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok oraz zaliczkowej z zysku za 
I półrocze 2021 roku w wysokości 806,8 mln zł.

• Efektywne zarządzanie finansami – na koniec 2021 roku pozycja 
gotówkowa netto w wysokości 2,5 mld zł.

Kapitały
Kapitał finansowy

O Grupie Budimex

Efekty:

Miara 31.12.2020 31.12.2021 Zmiana

Kapitały własne w mln zł 1 187,3 1 361,0 +14,6%

Zobowiązania długoterminowe  w mln zł 1 139,7 1 023,8 -10,2%

Zobowiązania krótkoterminowe w mln zł 5 135,2 4 478,5 -12,8%

Roczne przychody ze sprzedaży w mln zł 7 709,1 7 911,2 +2,6%

Roczny zysk netto w mln zł 471,4 986,5 +109,3%
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Grupę Budimex tworzy różnorodny zespół doświadczonych inżynie-
rów i pracowników innych profesji, zaangażowanych w budowanie jej 
trwałej wartości.

Grupa zapewnia godziwe warunki pracy swoim pracownikom i kon-
trahentom. Wspiera osoby w niej zatrudnione w rozwoju kompetencji.
Prowadzi szereg działań skierowanych do przyszłych inżynierów m.in.
w ramach Akademii Budimex, programów staży oraz praktyk zawodo-
wych. Podstawową wartością jej działalności jest troska o bezpieczeń-
stwo i zdrowie wszystkich pracowników. Do działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na budowach angażowani są zarówno współpra-
cownicy, wykonawcy, konsorcjanci, dostawcy, jak i osoby indywidualne 
uczestniczące w realizacji inwestycji.

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

Grupa Budimex zapewnia bezpieczne miejsce pracy zarówno swoim 
pracownikom, jak i kontrahentom, a także dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktów.

Kapitał ludzki

Kapitał organizacyjny

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

• Rozwój systemu Human Resources Information System (HRIS).
• Kontynuacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności 

liderskich i interdyscyplinarnych.
• Nowe projekty rozwojowe i szkoleniowe, takie jak: Rośnij w nieskoń-

czoność, Kompas Kariery.
• Organizacja corocznego Tygodnia Bezpieczeństwa oraz zdalne 

szkolenia i webinaria z zakresu bezpieczeństwa w ramach Akademii 
Młodego Inżyniera i Akademii Kierownika Kontraktu.  

• Szkolenia on-line w zakresie prewencji COVID-19.
• Realizacja badań zaangażowania pracowników.
• Aktualizacja Ogólnej Polityki Różnorodności oraz przyjęcie Polityki 

Różnorodności Zarządu.
• Aktywne uczestnictwo w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Bu-

downictwie.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

• Posługiwanie się Zintegrowanym Systemem Zarządzania, na który 
składają się certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpie-
czeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem.

• Prace nad modyfikacją oraz aktualizacją Strategii w obszarach ESG 
(ich kontynuacja w 2022 roku).

• Obniżenie wartości rzeczowych aktywów trwałych w wyniku sprzeda-
ży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

• Ponad 93% nakładów inwestycyjnych Grupy w 2021 roku zgodnych 
z Taksonomią UE działalności zrównoważonej środowiskowo.

Efekty:

Miara 2020 2021 Zmiana 

Liczba pracowników (stan na koniec roku) w osobach 7 273 6 939 -4,6%

Udział pracowników zatrudnionych na czas 
nieokreślony w % 62,5 65,8 +3,3 p.p.

Wskaźnik rotacji w % 2,8 4,7 +1,9 p.p.

Relacja podstawowego wynagrodzenia kobiet do 
wynagrodzenia mężczyzn w % Brak danych 83,7 X

Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 
1 000 zatrudnionych) w szt. 18,4 16,2 -2,2 

Efekty:

Miara 2020 2021 Zmiana 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w mln zł 548,8 538,6 -1,9%

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych w mln zł 61,3 104,5 70,6%

Liczba podwykonawców poddanych ocenie wstępnej 820 722 -11,9%
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Kapitał intelektualny to wypracowywane latami, unikalne rozwiązania 
techniczne, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Zawierają 
się w nim także wiedza i kompetencje pracowników Grupy Budimex, 
którzy tworzą efektywne rozwiązania, umożliwiające m.in. zapewnie-
nie bezpieczeństwa odbiorcom przedsięwzięć Grupy oraz środowisku 
naturalnemu.

W rozumieniu Grupy Budimex, kapitał społeczny to umiejętność bu-
dowania relacji ze swoim otoczeniem, a więc m.in. z dostawcami, pod-
wykonawcami i społecznościami lokalnymi, które wspiera np. poprzez 
wolontariat pracowniczy, sponsoring oraz darowizny.

Kapitał intelektualny

Kapitał społeczny

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

• Zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy dzięki współpracy ze 
startupami.

• Identyfikacja innowacji dzięki wykorzystaniu mechanizmu Ulgi B+R.
• Funkcjonowanie Strefy Innowacji – platformy dla pracowników, 

która umożliwia zgłaszanie, ocenę oraz wdrażanie pomysłów na 
usprawnienia i innowacji.

• Posiadanie 27 jednostek laboratoryjnych, sprawujących bieżącą
kontrolę jakości prac oraz wyrobów budowlanych na wszystkich 
etapach realizacji projektu.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

• Prowadzenie konsultacji społecznych w trakcie projektowania w celu 
ograniczenia ryzyka powstania konfliktów społecznych związanych 
z prowadzeniem inwestycji.

• Rekompensaty dla społeczności lokalnych za powstałe uciążliwości 
w czasie realizacji kontraktów.

• Współpraca z innymi firmami, w tym z konkurentami nad rozwiąza-
niem wspólnych problemów branży.

• Rozwój autorskich programów społecznych: Strefa Rodzica. Budimex 
Dzieciom oraz Hello ICE. Budimex Dzieciom.

• Prowadzenie programu grantowego i programu wolontariatu pra-
cowniczego Grant na Wolontariat.

• Wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, społecznych i kultu-
ralnych: Odkrywcy Diamentów, Fundacji Kromka Chleba, Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Efekty:

Miara 2020 2021 Zmiana 

Wartości niematerialne i prawne w mln zł (stan na koniec 
roku)

162,0 150,6 -7,1%

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 8,2 15,2 +85,4%

Liczba pracowników zaangażowanych w projekty 
innowacyjne

177 223 +20%

Wskaźnik Quality Conformance 96,1% 94,9% -1,2 p.p.

Efekty:

Miara 2020 2021 Zmiana 

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

0 0 0%

Odprowadzony do budżetu podatek dochodowy w tys. zł 113 363 88 550 -21,9%

Wartość darowizn w tys. zł 4 094 1 889 tys. zł -58,9%

Liczba akcji Grant na Wolontariat w szt. 14 11 - 3 szt.
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Dla Grupy Budimex kapitał naturalny to wpływ, jaki wywiera (w sposób 
bezpośredni i pośredni) na środowisko. Grupa dąży do zmniejszania 
swojego wpływu na środowisko (w tym klimat), zwiększenia efektywności 
zarządzania zasobami naturalnymi oraz stosuje zasady odpowiedzial-
ności ekologicznej w łańcuchu dostaw. Chroni najcenniejsze obszary 
przyrodnicze, odpowiednio planując i zabezpieczając place budowy.
Stale monitoruje swój wpływ na otoczenie, reagując na wszelkie sygnały 
o potencjalnych zagrożeniach.

Kapitał naturalny
Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

• Identyfikacja i dalsza analiza ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 
zgodnie z metodologią AXIS (kategoryzacja ryzyka zgodna z  wytycz-
nymi Task Force on Climate-Related Disclosure oraz na definicjach 
z ISO 3100).

• Odzysk surowców wtórnych oraz ziemi i gleby.
• Wdrożenie w Budimex SA procesu VE (value engineering), pozwa-

lającego na optymalizację zużycia materiałów i ograniczenie ilości 
produkowanych odpadów.

• Rozpowszechnianie w organizacji informacji na temat odpowie-
dzialnych zakupów.

• Poddawanie wszystkich podwykonawców wstępnej kwalifikacji pod 
kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska.

• Sukcesywne zwiększanie odsetka pojazdów elektrycznych i hybrydo-
wych we flocie pojazdów.

Efekty:

Miara 2020 2021 Zmiana 

Łączne zużycie energii elektrycznej w MWh na 1 mln zł 
przychodów ze sprzedaży

3,58 3,01 -15,9%

Udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu 
energii elektrycznej w %

16,0 29,7 +13,7 p.p.

Emisje GHG Scope 1+2 marked-based w MgCO2e na 1 mln 
zł przychodów ze sprzedaży

14,25 10,67 -25,1%

Łączne zużycie wody w m3 na 1 mln zł przychodów ze 
sprzedaży

25,88 18,40 -28,9%
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W 2021 roku gospodarka polska powróciła na ścieżkę wzrostu, po kry-
zysie wywołanym pandemią COVID-19. W 2021 roku PKB wzrósł o 5,7% 
w stosunku do 2020 roku, kiedy to obniżył się o 2,5%. Polska znalazła 
się w grupie niewielu krajów europejskich, w których aktywność gospo-
darcza w 2021 roku przekroczyła poziom sprzed pandemii COVID-19.

W 2021 roku głównym kreatorem wzrostu była konsumpcja gospo-
darstw domowych, która wzrosła o 6,2% w ujęciu rocznym. Z kwartału 
na kwartał zwiększała się też aktywność inwestycyjna, głównie przed-
siębiorstw. W 2021 roku nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8,0% 
w porównaniu z poprzednim rokiem (wobec spadku o 9,0% w 2020 
roku). Podobnie jak i w poprzednim, w 2021 roku stopa inwestycji 
w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do 
produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 16,6%.

Problemem polskiej gospodarki była wysoka inflacja. W grudniu 2021 
roku ceny były o 8,6% wyższe niż rok wcześniej. W dniu 6 października 
2021 roku Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła zacieśnianie polityki 
pieniężnej i do końca 2021 roku w sumie trzykrotnie podnosiła stopy 
procentowe. W efekcie tych podwyżek, w ciągu 2021 roku stopa referen-
cyjna wzrosła z 0,10% do 1,75%1.  Podwyżki stóp procentowych mogą 
znacznie ograniczyć dostępność kredytów, zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i gospodarstw domowych (m.in. redukując popyt na rynku nierucho-
mości).

Na aktywność gospodarczą w Polsce i poziom inflacji w 2021 roku miały 
ponadto wpływ zjawiska występujące w skali globalnej, takie jak wzrost 
cen surowców na świecie, niedobór półprzewodników, wąskie gardła 
występujące w zaopatrzeniu oraz wzrost cen transportu. Przykładowo, 
od początku 2021 roku ceny stali wybiły się z poziomów 500-600 euro 
za tonę do 1 130 euro za tonę w lipcu 2021 roku. W drugiej połowie 
2021 roku ceny na stal nieco spadły i w grudniu 2021 roku kształtowały 
się na poziomie około 950 euro za tonę.

W 2021 roku wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach bie-
żących wyniosła 117,1 mld zł i przyrosła o 7,9% w stosunku do poprzed-
niego roku. Dla porównania, w 2020 roku dynamika ta wyniosła 0,4%.
Produkcja budowlano-montażowa w zakresie budownictwa kubatu-
rowego (budynków mieszkalnych i niemieszkalnych razem) osiągnęła 
poziom 56,0 mld zł i wzrosła o 5,0% w relacji do poprzedniego roku.
Dobra koniunktura wystąpiła zarówno w budownictwie mieszkaniowym 
jak i niemieszkalnym, w których produkcja budowlano-montażowa 
wzrosła w 2021 roku odpowiednio o 7,2% i 3,7%. W 2021 roku wartość 
produkcji budownictwa infrastrukturalnego wyniosła 61,1 mld zł, tj.
wzrosła o 10,7% (w tym produkcji budowlano-montażowej w budow-
nictwie drogowym 5,8%, zaś w budownictwie szynowym 2,6%)2.

Kondycja sektora budowlanego w 2021 roku

Otoczenie, w którym działa Grupa Budimex

Pandemia  zasadniczo nie spowolniła 
rozwoju sektora udowlanego, ale ranża stanęła 
w o liczu wielu wyzwań.

1 W okresie styczeń-kwiecień 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie podnosiła stopy procentowe, w tym referencyjną o 2,75 p.p.
2  Źródło: GUS
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Produkcja budowlano-montażowa  w mld zł

 Utrzymały się korzystne trendy w budownictwie mieszkaniowym.
W 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań, tj. o 6,3% 
więcej niż w poprzednim (kiedy wzrost wyniósł 6,5%). Zwiększyła się 
liczba mieszkań oddanych w budownictwie indywidualnym (o 19,4%), 
natomiast obniżyła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub 
wynajem (o 0,7%).

Mimo utrzymania trendu wzrostowego w zakresie produkcji, pandemia 
COVID-19 miała niewątpliwie wpływ na działalność sektora budowla-
nego w Polsce i przybrała formę:

• zakłóceń łańcuchów dostaw;
• zmniejszenia dostępności zagranicznych pracowników, głównie 

pochodzenia ukraińskiego; 
• spowolnienia prac wynikających z konieczności zachowania reżimu 

sanitarnego; 

Produkcja budowlano-montażowa w m d zł

Zmiany cen prętów sta owych

Zmiany cen hurtowych asfa tów

19,5 20,9

33,8 35,1

20,7 21,9

7,6 7,8

26,9
31,4

108,5
117,1

2020 2021

Pozosta e obiekty
inżynierii lądowej 
i wodnej
Drogi szynowe, drogi
kolei napowietrznych
lub podwieszanych
Autostrady, drogi
ekspresowe, ulice
i drogi pozostałe
Budynki
niemieszkalne

Budynki mieszkalne

3  Źródło: GUS

• przewlekłości procedowania decyzji administracyjnych dotyczących 
realizowanych kontraktów budowlanych oraz opóźnień w ogłasza-
niu przetargów na nowe inwestycje infrastrukturalne.

W celu ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen materiałów 
budowlanych oraz wynagrodzeń na ich rentowność, przedsiębiorstwa 
podnosiły ceny kontraktów budowlanych. W grudniu 2021 roku ceny 
produkcji budowlano-montażowej były o 7,6% wyższe w porównaniu 
z analogicznym miesiącem poprzedniego roku3.  Zatem obowiązujący 
w 2021 roku sposób waloryzacji kontraktów, mógł w wielu przypadkach 
nie zrekompensować gwałtownego wzrostu cen.

Źródło Waloryzacja a zmiany cen na rynku – nowe dane, GDDKiA, 4 stycznia 2022

W 2021 roku średnie zatrudnienie w budownictwie wyniosło 419,8 tys.
osób, czyli było nieznacznie niższe niż w 2020 roku (o 0,2%). W grudniu 
2021 roku pracownik budowlany otrzymywał średnio 6 360 zł z tytułu 
wynagrodzeń wobec 5 800 zł płaconych rok wcześniej, co oznacza że 
średnie wynagrodzenia wzrosły o 9,7% w skali 2021 roku. Powodów 
takiego wzrostu można doszukiwać się przede wszystkim w rosnącym 
zapotrzebowaniu na pracowników budowlanych oraz presji płacowej 
pod wpływem rosnącej inflacji.

Mimo wzrostu produkcji z miesiąca na miesiąc pogarszały się ogólne 
nastroje w budownictwie. Firmy najczęściej wskazywały, że utrudnie-
niem dla ich działalności są ograniczenia związane z kosztami zatrud-
nienia, kosztami materiałów i niepewnością ogólnej sytuacji gospo-
darczej. W ocenie przedsiębiorców wykorzystanie mocy produkcyjnych 
w budownictwie w grudniu 2021 roku wynosiło około 83%.

Zmiany cen prętów stalowych

Zmiany cen hurtowych asfaltów

Źródło Waloryzacja a zmiany cen na rynku – nowe dane, GDDKiA,  4 stycznia 2022
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Według opublikowanej w połowie lutego 2022 roku prognozy Instytutu 
Prognoz i Analiz Gospodarczych wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,5%, 
głównie dzięki wysokim dynamikom zanotowanym w pierwszej połowie 
roku.

W marcu 2022 roku, a więc tuż po agresji Rosji na Ukrainę, NBP opubli-
kował prognozę wzrostu PKB dla Polski. Założył w niej, że w najbliższych 
latach zostanie utrzymana co najmniej część sankcji nałożonych na 
Rosję, a co za tym idzie w relacjach gospodarczych nie nastąpi powrót 
do status quo sprzed agresji. W konsekwencji w całym 2022 roku wzrost 
w głównych gospodarkach rozwiniętych będzie wyraźnie niższy niż w po-
przednim. Przyjął jednocześnie, że spadnie liczba zakażeń na COVID-19 
i przyszłe obostrzenia nie będą już w istotnym stopniu wpływać na popyt 
i możliwość jego realizacji w krajowej gospodarce. Przy takich założe-
niach NBP prognozuje, że w 2022 roku PKB w Polsce wzrośnie o 4,4%4.  

Głównym czynnikiem kreacji PKB pozostanie spożycie gospodarstw 
domowych, które prawdopodobnie wzrośnie o 4,6%. Jego wzrost będą 
stymulować rozwiązania programu Polski Ład, wprowadzającego 
zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym, które powinny spo-
wodować przesunięcie popytu w kierunku grup gospodarstw domowych 
o niższych dochodach. Wśród pozostałych elementów Programu, kon-
sumpcji prywatnej powinno sprzyjać: zwiększenie transferów dla rodzin 
w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, wsparcie dla zakupów 
mieszkań poprzez gwarantowanie wkładu własnego, wydatki konsump-
cyjne nowych migrantów z Ukrainy, dodatki osłonowe oraz czasowa 
obniżka podatków pośrednich w ramach Tarcz Antyinflacyjnych.
Natomiast przewidywana wysoka inflacja oraz dotychczasowe podwyżki 
stóp procentowych NBP będą niekorzystnie wpływać na siłę nabywczą 
gospodarstw domowych zwiększając jednocześnie ich skłonność do 

oszczędzania. W kierunku obniżenia spożycia prywatnego może także 
oddziaływać pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych w wyniku 
rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie.

NBP przewiduje dalszy, choć w wolniejszym niż w 2021 roku tempie, 
wzrost nakładów brutto przedsiębiorstw na środki trwałe. W 2022 roku 
powinny one wzrosnąć o 4,7%. O oczekiwanej kontynuacji odbudowy 
popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw mają m.in. świadczyć wyniki 
badań ankietowych, zgodnie z którymi nastroje inwestycyjne firm były 
lepsze niż odnotowane przed rokiem. Jednocześnie w czwartym kwar-
tale 2021 roku stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w więk-
szości grup przedsiębiorstw ukształtował się na poziomie zbliżonym do 
odnotowanego przed wybuchem pandemii. Zwiększenie nakładów ka-
pitałowych firm powinien ponadto stymulować niski wyjściowy stopień 
automatyzacji i robotyzacji polskiego przemysłu oraz rosnące koszty 
pracy. Negatywnie na perspektywy krajowych inwestycji wpłyną nato-
miast implikacje agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie, której skutkiem 
jest wyższy poziom niepewności oraz gwałtowny wzrost cen surowców.
W tym samym kierunku będzie oddziaływać podwyższona zmienność 
kursu walutowego oraz przedłużające się zaburzenia w łańcuchach 
dostaw. NBP oczekuje jednocześnie osłabienia wysokiego dotychczas 
popytu na mieszkania, m.in. z powodu podniesienia w ostatnim okresie 
stóp procentowych NBP, przekładającego się na dostępność i koszt kre-
dytu. Pozytywnie na ścieżkę inwestycji mieszkaniowych będzie natomiast 
oddziaływać uruchomienie od 2022 roku dedykowanego wsparcia dla 
rodzin na zakup mieszkania w ramach Polskiego Ładu.

Kluczowym wyzwaniem 2022 roku będzie prawdopodobnie dalszy 
wzrost cen. Według NBP, w 2022 roku średnia inflacja ukształtuje się na 
poziomie 10,8% wobec 5,1% w 2021 roku.

Perspektywy rynku budowlanego w Polsce

Otoczenie, w którym działa Grupa Budimex

O sytuacji gospodarczej w Polsce w 2022 roku w znacznym stopniu 
zadecyduje przebieg agresji Rosji na Ukrainę.

4 Źródło: Raport o inflacji – marzec 2022 r., NBP, 11 marca 2022
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Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych z perspektywy 
na lata 2014-2020 (wartość dofinansowania w wysokości 86,1 mld 
euro). Według stanu na koniec stycznia 2022 roku podpisano umowy 
na dofinansowanie projektów, w których łączna wartość dotacji wynosi 
337,0 mld zł, czyli 93,7% całej dostępnej alokacji środków UE. Nato-
miast wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na 
poziomie krajowym wyniosła 346,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 
225,1 mld zł, co stanowi 62,6% alokacji.5

W grudniu 2021 roku polski rząd przekazał Komisji Europejskiej Umowę 
Partnerstwa dotyczącą alokacji środków unijnych w ramach kolej-
nej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 
2021-2027. Dokument czeka na akceptację. Proponowana wartość 
środków zalokowanych do Polski wynosi 76 mld euro w cenach bieżą-
cych wobec 82,5 mld euro w cenach bieżących, które trafiły do Polski 
w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Na program Infrastruk-
tura i Środowisko (FEnIKS) przeznaczono 25,1 mld euro, w porównaniu 
z 27,4 mld euro w poprzedniej perspektywie finansowej. Pomimo spadku 
wartości alokacji, Polska pozostanie największym beneficjentem środ-
ków unijnych. Oczekiwana skala wsparcia w obszarze projektów infra-
strukturalnych powinna pozwolić na utrzymanie znaczącej roli środków 
unijnych w rozwoju polskiego sektora budowlanego w najbliższych 
latach. Rozpoczynająca się perspektywa budżetowa będzie pierwszą, 
w której inwestycje kolejowe będą mieć priorytet nad inwestycjami dro-
gowymi. Istotne będzie również wsparcie projektów infrastrukturalnych 
w ramach instrumentu konkursowego Connecting Europe Facility (CEF).

5 Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji może być Fundusz 
Odbudowy. W ramach dotacji Polska otrzyma 23,9 mld zł, w tym na 
projekty transportowe na kolei 12 mld zł oraz 3,2 mld zł na drogi. Dodat-
kowo, Polska może ubiegać się o 34,2 mld zł w formie pożyczek. Proces 
akceptacji Krajowego Programu Odbudowy regulującego wydatkowa-
nie wspomnianych wydłużył się. Na moment przygotowania niniejszego 
raportu trudno ocenić realność oraz terminowość wdrożenia programu.

Ważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, na które liczą firmy budow-
lane jest Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – budowy 
portu Solidarność. Znajduje się on na I etapie prac, który potrwa do 
2023 roku i ma kosztować 13 mld zł. Na obszarze planowanego CPK 
rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Polegają one na zbadaniu 
gruntów i stworzeniu szczegółowej mapy terenu. Na początku 2021 roku 
spółka CPK zawarła umową na doradztwo strategiczne z Portem Lotni-
czym Incheon w Seulu. W ciągu 2021 roku eksperci z Korei Południowej 
dostarczyli analizy i opracowania, dzieląc się doświadczeniem zdobytym 
podczas projektowania i budowy hubu w Seulu. W październiku 2021 
roku spółka CPK zawarła umowę na wykonanie master planu z Arup 
Polska, któremu zlecono większość prac planistycznych. W październiku 
2021 roku spółka CPK ogłosiła największe w Europie postępowanie 
ramowe na dokumentację projektową dla programu kolejowego CPK.
Szacowana wartość prac to ponad 7 mld zł. W styczniu 2022 roku ruszył 
przetarg na roboty budowlane na terenie Portu Solidarność. Celem 
przetargu jest wyłonienie maksymalnie ośmiu wykonawców, którym 
spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania w ramach uproszczo-
nego trybu postępowań wykonawczych. Szacowana wartość zamówie-
nia to ponad 1,7 mld zł. Oprócz inwestycji w infrastrukturę lotniskową, 
plan budowy CPK zakłada szereg inwestycji kolejowych i drogowych.
Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji towarzyszą-
cych budowie CPK.

Budownictwo drogowe

Prognozy dla drogowego rynku budowlanego są dobre.
Niezależnie od sytuacji makroekonomicznej liczba i wartość inwestycji 
GDDKiA stale utrzymuje się na wysokim poziomie.

Za proces przygotowania inwestycji budowy dróg szybkiego ruchu do 
etapu końcowego (robót drogowych i ich nadzoru) w Polsce jest odpo-
wiedzialna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W 2021 roku kluczowym programem, który regulował kierunki rozwoju 
krajowej sieci drogowej był Program Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Limit wydatków Krajowego Fun-
duszu Drogowego zwiększono w 2020 roku do poziomu 163,9 mld zł.

W 2021 roku GDDKiA oddała do użytku 425 km nowych dróg w porów-
naniu z 140 km oddanymi w 2020 roku. Wydatki inwestycyjne GDDKiA 
wyniosły 15,1 mld zł. Ponadto podpisała 46 umów na drogi o łącznej 
długości 555 km i wartości 16,8 mld zł, z tego: 35 umów to zadania 
z PBDK o łącznej długości 465 km i wartości ponad 15,3 mld zł oraz 11 to 
obwodnice z Programu Budowy 100 obwodnic długości 90,1 km i war-
tości blisko 1,5 mld zł. Pod koniec 2021 roku wartości portfela zamówień 
największych spółek wykonawczych w Polsce osiągnęły historycznie 
największe wielkości.

W 2021 roku spadła natomiast liczba przetargów ogłaszanych przez 
GDDKiA. Ogłoszono przetargi dla 27 odcinków o łącznej długości około 
334 km i wartości ponad 15 mld zł (25 zadań z PBDK o łącznej długości 
325,3 km oraz 2 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic na lata 

2020-2030 o łącznej długości 9 km).  Dla porównania w 2020 roku 
ogłoszono 48 przetargów dla odcinków o łącznej długości 600 km.
W 2021 roku, drugi rok z rzędu, odnotowano spadek wartości składa-
nych przez wykonawców ofert w stosunku do budżetu inwestora średnio 
do 76% (wobec 82% w 2020 roku).

W sierpniu 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt 
Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspek-
tywą do 2033 r.). Program zakłada budowę m.in. 2,5 tys. km nowych 
dróg szybkiego ruchu. Głównym celem programu jest dokończenie całej 
sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków 
S10, S11, S12, S16, S74 oraz przygranicznego odcinka A2. Łącznie na 
realizację inwestycji ujętych w nowym programie zostanie przeznaczona 
kwota około 292 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii 
Polski. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 
187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł.
Najważniejsze inwestycje zaplanowane w ramach Programu Budo-
wy Dróg Krajowych do 2030 roku to: poszerzenie autostrady A4 na 
długości 370 km pomiędzy Krzyżową i Tarnowem o oszacowanym 
koszcie 35,5 mld zł, budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy w ciągu 
A50  S50 o długości 260 km i wartości 35 mld zł oraz dobudowanie 
trzeciego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Konotopą a Łodzią.
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GDDKiA zaprezentowała sześć wariantów korytarzy dla planowa-
nego odcinka drogi S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami o długości 
około 20 km. Koszt budowy w zależności od wariantu waha się od 
4,6 do 6,5 mld zł. Jest to obecnie jedyny odcinek drogi S7 prowadzącej 
z Gdańska do Rabki Zdrój, dla którego nie rozpoczęły się nawet prace 
projektowe. W grudniu 2021 roku rozpoczęły się konsultacje GDDKiA 
z firmami wykonawczymi w zakresie opracowania kwestii utrzymania 
ruchu w trakcie planowanej dobudowy trzeciego pasa na 90 km odcin-
ku autostrady A2 pomiędzy Konotopą i Łodzią. Na 2022 rok planowa-
ne jest uzyskanie finansowania inwestycji i ogłoszenie przetargu na 
budowę. Także w tym roku rozpocznie się analiza możliwości dobudo-
wania trzeciego pasa do autostrady A1  na odcinku 34,8 km pomiędzy 
Włocławkiem i Toruniem. Szacowany koszt inwestycji to 490 mln zł.

W 2022 roku jest planowane ogłoszenie przetargów w zakresie 
rozbudowy dróg dla zadań o łącznej długości 475 km i wartości około 
22,5 mld zł. Największymi zadaniami będą budowa drogi S12 o długości 
61 km pomiędzy Piaskami i Dorohuskiem oraz drogi S17 o długości 
45 km pomiędzy Piaskami i Hrebennem. Dodatkowo zaplanowano 
ukończenie remontów dróg o długości 323 km za szacowaną kwotę 
400 mln zł. Obejmują one m.in. 33-kilometrowy odcinek autostrady A4 
pomiędzy Górą św. Anny – granica województwa śląskiego i opolskiego 
oraz 12-kilometrowy odcinek drogi S86 Sosnowiec – Katowice.

Prognozy dla drogowego rynku udowlanego są 
dobre. Niezależnie od sytuacji makroekonomicznej 
liczba i wartość inwestycji GDDKiA stale utrzymuje się 
na wysokim poziomie.

Wydatki inwestycyjne 
GDDKiA 

15,1
mld zł

S7 Czosnów - Kiełpin
S7 Kiełpin - Warszawa

S74 granica woj. łódzkiego
i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów

DK13 obwodnica Kołbaskowa

S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo

S11 Bobolice - Szczecinek

DK11 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód DK65 obwodnica Gąsek

S16 Olsztyn Wschód - Barczewo (II jezdnia)

A2 poszerzenie o dodatkowy pas ruchu
od węzła ód  Północ do węzła Konotopa

S16 Barczewo - Biskupiec (II jezdnia)

S11 Kępno - granica woj. opolskiego
i wielkopolskiego (z wyłączeniem 
obwodnicy Olesna)

S19 II jezdnia
Sokołów Małopolski Północ - Jasionka

S74 Kielce Zachód - Kielce

DK79 obwodnica Zabierzowa

DK28 obwodnica Zatora

S17 Piaski
Wschód - opiennik

S74 Cedzyna - agów wraz z obw. agowa
S74 gów - Jałowęsy - Tomaszów

S12 Piaski - Dorohucza

S19 Jawronik - Lutcza

S17 Krasnystaw Północ - Izbica

DK74 obwodnica Gorajca

DK74 
obwodnica
Dzwoli

S12 Dorohucza - Chełm

S19 Lutcza - Domaradz

S17 Izbica - Zamość Sitaniec

S12 Chełm - Dorohusk

S19 Domaradz - Iskrzynia

W planach postępowania na nowe odcinki dróg, jak r wnież przetargi o ejmujące działania 
na istniejącej sieci dr g, o ejmujące modernizacje, roz udowy i działania dotyczące 
poprawy ezpieczeństwa ruchu dogowego.

Program

Program

Program

Poza programem

4

10

13

2

zadania o łącznej długości 18,7 km

zadań o łącznej długości 204,4 km

zadań o łącznej długości 149,3 km

zadania o łącznej długości 103 km

budowy 100 obwodnic na lata
2020-2030

Budowy Dróg Krajowych - zadania
oczekujące na zapewnienie
finansowania

Budowy Dróg Krajowych - zadania
z zapewnionym finansowaniem

Budowy Dróg Krajowych

A2 poszerzenie ód  Północ - Konotopa (ok. 88 km) - bez
finansowania 
S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka - II jezdnia (ok. 15 km) -
z finansowaniem

ok. 475 km
dróg zaplanowanych 

do ujęcia w przetargach 
na 2022 r.

ródło: GDDKiA
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W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego planuje się 
wybudowanie 400 km nowych dróg ekspresowych, w tym budowę 
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50) oraz drogi S10 na odcinku 
Toruń – Naruszewo.

Zdając sobie sprawę ze skali wzrostu cen surowców i materiałów bu-
dowlanych, w lutym 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło 
zmianę w systemie waloryzacji kontraktów drogowych i zwiększyło limit 

Budownictwo kolejowe

Pomimo aktualnie występującego zastoju, długoterminowe perspekty-
wy dla budownictwa kolejowego w Polsce są pomyślne.

Spółką odpowiadającą za zarządzanie państwową siecią linii kolejo-
wych, liczącą obecnie 19 tys. km, jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozwój branży budownictwa kolejowego w Polsce jest możliwy głównie 
dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu (KPK) o wartości 77 mld 
zł, który obejmuje inwestycje na liniach kolejowych dofinansowane 
przez Ministerstwo Infrastruktury. Został on przygotowany na okres od 
2016 do 2023 roku, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość 
dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Eu-
ropejskiej na lata 2014-2020. KPK określa wielkość i źródła finansowa-
nia, w tym środki z UE oraz środki krajowe.

Według PKP PLK, na koniec 2021 roku zaawansowanie KPK w ujęciu 
wartości inwestycji zakończonych i będących w trakcie realizacji wynosiło 
łącznie 92,8%. Zakończono inwestycje o wartości 20,4 mld zł. W reali-
zacji, na różnych poziomach zaawansowania, były inwestycje o wartości 
50,8 mld zł. Inwestycje kolejowe są realizowane średnio w ciągu 2-3 lat, 
oznacza to, że wykonawcy mają zapewniony front robót do połowy 
2023 roku.

Wartość portfela zamówień wykonawców wyspecjalizowanych w in-
westycjach kolejowych systematycznie spada. W 2021 roku nastąpił 
przestój w ogłaszaniu nowych przetargów – według PKP PLK – na 
etapie przetargów były inwestycje o wartości 2,5 mld zł. Część spółek 
działających w sektorze budownictwa kolejowego zaczyna odczuwać 
problemy z brakiem płynności finansowej, które wynikają z niedoboru 
nowych zleceń.

Krótkoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego 
w Polsce jest stosunkowo niepewna z uwagi na ryzyko nieotrzymania 
przez Polskę środków unijnych w ramach krajowego Planu Odbudowy, 
który ma stanowić ważne źródło finansowania inwestycji w infrastruk-
turę kolejową. Ponadto, pomimo że w 2021 roku rozpoczęła się nowa 
unijna perspektywa finansowa, jej kluczowe programy operacyjne nie 
zostały wciąż zatwierdzone.  

Według PKP PLK, spółka jest przygotowana do ogłoszenia nowych 
przetargów w przypadku zatwierdzenia planów finansowych w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy UE. Gotowe są doku-
mentacje dla planowanych inwestycji. W 2022 roku PKP PLK planują 
wszcząć postępowania na kwotę szacunkową około 11-12 mld zł.

W listopadzie 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o aktuali-
zacji KPK. Planowane na 2022 rok wydatki KPK wynoszą 15 360 mln zł 
(wobec 11 288 mln zł w 2021 roku).

W styczniu 2022 roku PKP PLK ogłosiły postępowania przetargowe na 
pięć inwestycji o łącznej wartości około 5,9 mld zł. Ogłoszone przetargi 
to przebudowy: odcinka Będzin – Katowice Szopienice (wartość około 
0,8 mld zł), odcinka Tychy – Most Wisła (kierunek Czechowice-Dziedzice, 
1 mld zł), odcinka Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa z Czecha-
mi (1,9 mld zł), kolejowej obwodnicy Poznania (1,6 mld zł) i stacji Słupsk 
(0,6 mld zł). Dla czterech z pięciu inwestycji złożono wnioski o dofinan-
sowanie ze środków Łącząc Europę CEF 2. Według PKP PLK, umowy 
z wykonawcami zostaną podpisane jesienią 2022 roku. Kolejne duże 
przetargi ogłoszono w lutym 2022 roku. Do ostatniego etapu selekcji 
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejo-
wej – Programu Kolej Plus zakwalifikowano 47 wniosków o szacowanej 
wartości 18 mld zł. Całkowita wartość programu wynosi 6,6 mld zł, choć 
Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zwiększenie jego budżetu.
Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w 2028 roku.

Ponadto PKP S.A. prowadzi Program Inwestycji Dworcowych na lata 
2016-2023, obejmujący 189 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 
1,6 mld zł. W 2021 roku oddano do użytku 21 dworców kolejowych (w 
sumie oddano 44 dworce). Jeżeli chodzi o pozostałe zaplanowane 
w ramach tego programu inwestycje to: 53% inwestycji znajduje się 
na etapie budowlanym, 30% na projektowym oraz 17% na etapie 
przygotowania.  

Długoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego 
w Polsce jest natomiast korzystna biorąc pod uwagę możliwości 
współfinansowania inwestycji w ramach FEnIKS i programu CEF oraz 
plany budowy linii kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (CPK).

W ramach Programu CPK ma być wybudowane w sumie 1789 km linii 
kolejowych. Spółka CPK ogłosiła postępowanie na tzw. Inżyniera Kon-
traktu. Dotyczy ono usług związanych z budową kolejowych „szprych” 
w całej Polsce. Szacowana wartość umowy ramowej wynosi 2,5 mld zł 
i ma obowiązywać przez okres ośmiu lat. Podpisała także umowę na 
studium wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości od węzła CPK – czyli 
Lotniska Solidarność – przez Płock do Włocławka. Ten ponad 120-ki-
lometrowy odcinek to element tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia 
Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Kujaw i Trójmiasta.

waloryzacji z 5% do 10%. Zwiększenie limitu będzie obowiązywać dla 
przetargów ogłaszanych w 2022 roku na zadaniach realizowanych 
w systemie Projektuj i buduj. Niezmieniony pozostał równy podział 
ryzyka pomiędzy inwestorów i wykonawców.

GDDKiA prowadzi intensywne prace w zakresie wdrożenia systemu cer-
tyfikacji wykonawców, który może zostać wprowadzony już w 2023 roku.
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Budownictwo wodne
Stopniowo przygotowywane są inwestycje w obszarze budownictwa 
wodnego. W przypadku projektów portowych planowane są trzy duże 
inwestycje w terminalu kontenerowym w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu.
Całkowita wartość inwestycji w porty morskie szacowana jest na ponad 
20 mld zł. Dla portu w Gdańsku został wybrany doradca strategiczny.
W przypadku portu w Świnoujściu trwa proces wyboru firmy, która 
zbuduje terminal kontenerowy. Do inwestycji wycenianej na 3 mld zł 
przymierzają się Agencja Rozwoju Przemysłu, Baltic Gateway i Deme 
Concessions. Z kolei morski Port Gdynia został w 2021 roku wybrany 
przez Radę Ministrów na optymalne miejsce lokalizacji terminalu insta-
lacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy 
i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z końcem listopada 
2021 roku Port Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla projektu 
budowy Portu Zewnętrznego.

W 2021 roku rozpoczęto inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej.
Cały projekt ma objąć drogę wodną E30 na rzece Odra na odcinku od 
granicy z Czechami do Świnoujścia. Ponadto planowane są inwestycje 
w drogę wodną E40 obejmującą Wisłę od Gdańska do Warszawy, 
Narew oraz Bug oraz drogę wodną E70 obejmującą Odrę od Kanału 
Odra-Hawela do Kostrzynia, drogę wodną Wisła-Odra, Dolną Wisłę 
i Szkarpawę. Szacowany koszt inwestycji w rozwój infrastruktury trans-
portu wodnego wynosi ponad 77 mld zł.

omimo aktualnie występującego zastoju, 
długoterminowe perspektywy dla udownictwa 
kolejowego w olsce są pomyślne.

lanowane na  r. 
wydatki  wynoszą

15 360
mln zł

nwestycje kolejowe związane z entralnym ortem omunikacyjnym

ródło: www.cpk.pl
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Budownictwo energetyczne

Na rynku budownictwa energetycznego można wyróżnić trzy segmenty: 

• przesył i dystrybucję energii elektrycznej,
• wytwarzanie energii elektrycznej, 
• przesył i dystrybucję gazu.

Dobre wieści płyną z rynku przesyłu energii elektrycznej, na którym 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapowiadają dalsze inwestycje.
Prezes URE zatwierdził Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2021- 2030. Suma nakładów inwestycyjnych przewidzianych w nim 
wynosi około 14 mld zł w cenach z 2019 roku. W lutym 2021 roku 
rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego. W 2022 roku mają się 
rozpocząć prace na linii Kozienice – Miłosna, na budowę której PSE 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce W GWh

Przychody segmentu budowlanego Grupy Budimex w m n zł
2020

2021

71 546
93 037

37 969
45 367

13 924
13 3662 698
2 83014 174

13 2342 198
4 7499 799

2020 2021

Elektrownie przemysłowe

Elektrownie wykorzystujące inne
odnawialne źródła

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie zawodowe wodne

Elektrownie zawodowe gazowe

Elektrownie zawodowe na węglu
brunatnym

Elektrownie zawodowe na węglu
kamiennym

Budownictwo 
lądowo-

inżynieryjne 
(infrastruktura); 

3 347

Budownictwo 
kolejowe; 

1 577

Budownictwo 
kubaturowe 

niemieszkaniowe; 
2 055

Budownictwo 
kubaturowe 

mieszkaniowe; 
560

Źródło: na podstawie danych PSE, Od początku 2021 roku produkcja elektrowni przemysłowych jest wliczana do poszczególnych kategorii elektrowni zawodowych.

otrzymało już zgodę środowiskową. W ciągu 10  najbliższych lat PSE 
zapowiada inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku 
o wartości około 950 mln zł.

W 2021 roku największy wpływ na krajowy rynek energetyczny miały 
wydarzenia na rynku europejskim, w tym przede wszystkim wzrost ceny 
certyfikatów emisji CO2 oraz cen gazu. Presja cenowa wymusza w takich 
krajach jak Polska przyspieszoną transformację energetyczną, która jest 
obecnie niedostosowana do dostępnych technologii niskoemisyjnych.
W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie 
energii źródeł odnawialnych. W 2021 roku Polska była importerem net-
to energii elektrycznej, jednak na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu roku 
przewaga importu nad eksportem zmalała z 13 224 GWh do 820 GWh.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w GWh

Wielkość jak i strukturę inwestycji energetycznych determinuje polityka 
energetyczna Polski. W lutym 2021 roku Rada Ministrów uchwaliła Poli-
tykę Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP 2040). Dokument wyzna-
cza kierunki rozwoju sektora energetycznego. Strategia ma się opierać 
na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji wszystkich regionów, 
zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza.

W zakresie mixu energetycznego stawia ona za cel osiągnięcie w 2030 
roku następujących wskaźników:

• nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej,
• co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

Emisja gazów cieplarnianych powinna spaść do 2023 roku o 30% 
w stosunku do stanu z 1990 roku.

Polska będzie dążyć do zapewnienia możliwości pokrycia zapotrzebo-
wania na moc własnymi źródłami, przy jednoczesnym umożliwieniu 
swobodnej wymiany transgranicznej.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku założono, że pierw-
sza w Polsce elektrownia jądrowa powstanie do 2033 roku. W 2021 
roku podjęto decyzję, że elektrownia jądrowa będzie zlokalizowana 
w Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo (powiat wejherowski, woj.
pomorskie). W 2033 roku powinien zostać uruchomiony pierwszy blok 

Potrzeby w zakresie realizacji rozbudowy i 
modernizacji obiektów i infrastruktury energetycznych 
są ogromne. Szacunkowa wartość realizowanych i 
planowanych inwestycji energetyczno-przemysłowych 
do 2026 roku wynosi  mld zł.

Filary startegii 
PEP 2040

Zeroemisyjny
system

energetyczny

Sprawiedliwa
transformacja

wszystkich regionów

Dobra jakość
powietrza
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elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą odda-
wane do użytku co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 
6 bloków.

Coraz większe zainteresowanie wśród polskich firm budzą małe 
elektrownie jądrowe. W 2021 roku podpisano dwie pierwsze umowy 
w sprawie budowy nowoczesnych małych, modularnych elektrowni 
atomowych. Warto też odnotować, że w grudniu 2021 roku została 
opublikowana Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą 
do roku 2040.

Polska stoi obecnie przed rozpoczęciem wygaszania najstarszych 
węglowych bloków energetycznych. Już w 2021 roku PGE i Tauron 
wyłączyli z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy ponad 1 800 MW.
Działania firm energetycznych są skoncentrowane na realizacji inwe-
stycji dążących do neutralności klimatycznej. PGE m.in. przygotowuje 
projekt największej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim oraz 
pracuje nad budową dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrow-
ni Dolna Odra. Ważnym wydarzeniem w energetyce jest także fuzja 
Orlenu, Lotosu i PGNiG. Stworzenie multienergetycznego przedsię-
biorstwa może stać się bezprecedensowym wydarzeniem na krajowym 
rynku, który może zmienić układ sił na mapie energetycznych interesów 
Europy.

W czerwcu 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki przedstawił dokument 
Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze 
w latach 2020-2034. Analiza pozyskanych przez URE danych wskazuje, 
że w latach 2020-2034 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać 
do eksploatacji łącznie ponad 14,2 GW nowych mocy wytwórczych.
Jednocześnie liczba planowanych wycofań mocy wytwórczych z eksplo-
atacji w tym okresie wynosi około 18,8 GW.

Powodami odstawień jednostek wytwórczych jest brak możliwości lub 
zasadności dostosowania do coraz wyższych wymogów środowiskowych 
wynikających m.in. z konkluzji BAT, wiek i poziom wyeksploatowania 
jednostek, a także poziom efektywności ekonomicznej działalności 
poszczególnych jednostek. Ankietowani wytwórcy zaplanowali łączne 
nakłady inwestycyjne w nowe moce wytwórcze na poziomie około 
76 mld zł (w cenach bieżących) w okresie 2020-2034. Przy czym około 
60% planowanych łącznych nakładów dotyczyć będzie jednostek 
wytwórczych wiatrowych off-shore, a około 15% jednostek na gazie 
ziemnym.

PEP 2040 zakłada wybudowane elektrowni morskich o mocy 5,9 GW 
do 2030 roku. Obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2016 roku 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła jedną 
z najbardziej restrykcyjnych w Europie zasad odległościowych – tzw.
zasadę 10H, czyli dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej 
jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań 
mieszkalnych i form ochrony przyrody. Była to odpowiedź na społeczne 
niezadowolenie w niektórych rejonach kraju związane z gwałtownym 
rozwojem elektrowni wiatrowych. Jej skutkiem było ograniczenie 
możliwości lokowania nowych elektrowni wiatrowych oraz inicjowania 
nowych projektów farm wiatrowych, a także zablokowanie rozwoju bu-
downictwa mieszkalnego w sąsiedztwie istniejących elektrowni. Obecnie 
trwają prace nad nowelizacją tej ustawy, która ma na celu odblokowa-
nie rozwoju energetyki wiatrowej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz PGE podejmą wspólne działania na 
rzecz rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych. List intencyjny w tej 
sprawie podpisano 22 października 2021 roku. Wytypowano kilka miejsc 
z warunkami sprzyjającymi budowie elektrowni szczytowo-pompowych.
Grupa PGE posiada projekt elektrowni szczytowo-pompowej Młoty 
o mocy około 750 MW w woj. dolnośląskim.

Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że coraz głośniej podnosi się 
potrzebę uniezależnienia się od importu gazu ziemnego z Rosji, z której 
aktualnie pochodzi około 60% importowanego surowca.

Dla zwiększenia wykorzystania gazu w gospodarce kluczowy jest rozwój 
infrastruktury jego dostarczania i magazynowania. PEP 2040 zakłada, 
że w najbliższych latach udział LNG w zużyciu gazu ziemnego w Polsce 
może wynieść nawet do 30%, czego skutkiem będzie rozbudowa infra-
struktury LNG oraz przesyłowej na granicach z innymi państwami, tj.:

• rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu do przepustowości (odbio-
ru i regazyfikacji) 8,3 mld m3 rocznie;

• budowa terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Zatoce 
Gdańskiej (FSRU), pierwszy etap, zapewniający przepustowość na 
poziomie co najmniej 4,5 mld m3 planowany jest do przekazania do 
użytkowania po 2025 roku;

• budowa Baltic Pipe – gazociągu pomiędzy złożami gazu na 
Norweskim Szelfie Kontynentalnym a Polską złożonego z połączeń 
Norwegia-Dania, Dania-Polska (podmorskie połączenie) oraz 
rozbudowa polskiego i duńskiego systemu przesyłowego, inwestycja 
ma zostać zrealizowana do października 2022 roku, umożliwiając 
import 10 mld m3 gazu ziemnego oraz eksport 3 mld m3;

• budowa połączenia ze Słowacją – do zdolności importu 5,7 mld m3

i eksportu 4,7 mld m3 rocznie;
• budowa połączenia z Litwą (GIPL) – do zdolności importu 1,9 mld m3

i eksportu 2,4 mld m3 rocznie;
• projekty nowych gazowych połączeń transgranicznych Polska – 

Czechy i Polska – Ukraina;
• rozbudowa krajowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu 

ziemnego;
• projekty wykorzystania stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemne-

go wraz z lokalnymi sieciami wyspowymi (tzw. wirtualnych gazocią-
gów LNG);

• rozbudowa pojemności i mocy odbioru z podziemnych magazy-
nów gazu do poziomu minimum 4 mld m3 do sezonu zimowego 
2030/2031.

Tak więc perspektywy dla budownictwa energetyczno-przemysłowego 
w Polsce są pomyślne. Szacunkowa wartość realizowanych i planowa-
nych inwestycji do 2026 roku to 253 mld zł, z czego 30 mld zł przypada 
na inwestycje w budowie, a pozostała część na inwestycje, które są na 
etapie przetargu lub planowania.
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Partnerstwo publiczno-prywatne

Budimex jest w dalszym ciągu zainteresowany realizacją projektów 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednakże na 
polskim rynku wciąż pojawia się niewiele przetargów w formule PPP na 
inwestycje o znacznej wartości.

Dane pozyskane przez centralną rządową jednostkę PPP (partnerstwo 
publiczno-prywatne) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 
potwierdzają, że niepewność co do perspektyw finansowych i gospo-
darczych wpłynęła m.in. negatywnie na zainteresowanie inwestycjami 
publicznymi. Brak apetytu na wykorzystanie formuły PPP pogłębiało 
dodatkowo zakończenie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 
i opóźnienia w dojściu do nowych źródeł finansowania, m.in. z Krajowe-
go Planu Odbudowy.

W 2021 roku podpisano 10 umów PPP o łącznej wartości 172 mln zł 
w porównaniu do 13 umów o wartości ponad 1 mld zł zawartych 
w 2020 roku. W zakresie postępowań PPP, w 2021 roku wszczęto 
24 postępowania (w 2020 roku – 31) o łącznej wartości 627 mln zł 
(w 2020 roku – 3,8 mld zł), w tym: sześć w sektorze rewitalizacji, pięć 

6  Źródło: Raport Rynku PPP 2009-2021, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

w sektorze infrastruktury transportowej, cztery w sektorze gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej, po trzy postępowania w sektorach efektywno-
ści energetycznej oraz sportu i turystyki oraz jeden projekt w sektorze 
edukacji i dwa kategorii inne.6

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 roku PPP były rozwijane 
głównie przez samorządy.

Na koniec 2021 roku baza Potencjalnych Projektów PPP zawierała 
66 projektów, z czego 40 znajdowało się w fazie przed ogłoszeniem 
postępowania, natomiast pozostałe 26 projektów znajdowało się na 
etapie trwających postępowań. Wśród projektów w przygotowaniu 
były projekty rządowe wspierane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej, tj. projekt dotyczący budowy Portu Zewnętrznego w Porcie 
Gdynia o wartości blisko 4 mld zł oraz projekt budowy i utrzymania 
archiwów państwowych o wartości około 300 mln zł. Najwięcej poten-
cjalnych projektów dotyczyło sektora infrastruktury transportowej (12), 
rewitalizacji, budynków publicznych oraz sportu i turystyki (po 9 inwesty-
cji)  oraz efektywności energetycznej (8).

Na polskim rynku wciąż pojawia się niewiele 
przetarg w w ormule  na inwestycje 
o znacznej wartości.

W 2021 roku 
podpisano  um w 

 o łącznej wartości

172
mln zł
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WartościościWarWarW tości

Odpowiedzialność

Ambicja

Etyka

Współpraca

Misją Budimeksu jest realizacja inwestycji budowlanych – w tym przed-
sięwzięć deweloperskich – w sposób godny lidera rynku, z poszanowa-
niem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałościąÃ o satysfakcję
klientów oraz komfort użytkowników. Wszystko to Budimex osiąga dzięki 
profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, 
a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Nadrzędną misją Grupy Budimex jest realizowanie inwestycji budow-
lanych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Wartości przyjęte jako 
podstawa postępowania w Grupie Budimex wynikają z założeń Strategii 
CSR 2021-2023 Grupy Budimex i są zbieżne z kluczowymi obszarami 
ESG. Szczególna staranność w postępowaniu etycznym, dbałości o BHP, 
optymalizacji wpływu na środowisko oraz zapewnianiu satysfakcji klien-
tów i jakości dostarczanych usług są osiągane dzięki profesjonalizmowi 
wynikającemu z doświadczenia i pasji budowania. Niezaprzeczalnie 
istotną wartością dla Grupy Budimex są relacje z partnerami bizneso-
wymi, podwykonawcami i dostawcami. Doświadczenie i różnorodność 
wynikająca z tych relacji nieustannie wzbogaca kulturę organizacyjną 
Grupy Budimex.

Zarząd Budimeksu SA podejmuje działania ukierunkowane na stały 
wzrost wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy i określa kierunki 
rozwoju, choć nie sformalizował tego w postaci dokumentu strategii.

W perspektywie najbliższego roku obrotowego działania Grupy 
Budimex będą koncentrować sięÃ na zwiększeniu marżowości posiada-
nego portfela zleceń oraz pozyskiwaniu nowych, zyskownych kontraktów 
budowlanych również na rynkach zagranicznych. Zarząd Budimeksu SA 
w perspektywie długoterminowej będzie dążył do dywersyfikacji dzia-
łalności zarówno budowlanej (m. in. zwiększając obecność w segmen-
tach rynku kolejowego czy hydrotechnicznego), jak i rozwoju aktywności 
inwestycyjnej oraz usługowej związanej z infrastrukturą drogową, 
kolejową, OZE i ogólnobudowlanąÃ (m. in. projekty w formule Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego, utrzymanie infrastruktury czy zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych).

Wartości Grupy Budimex

Strategia Grupy Budimex
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[GRI 2-6] Łańcuch wartości Grupy Budimex
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Naszymi działaniami na przestrzeni 2021 roku przyczynialiśmy się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

Strategia CSR 2021-2023
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Grupa Budimex w swojej działalności kieruje sięÃ zasadami zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze potrzeby lokalnych społeczności i środowiska 
naturalnego. Celem „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021-2023” jest zwiększenie pozytywnego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko na-
turalne oraz ograniczenie wpływu negatywnego, zgodnie z przyjętymi definicjami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
„Strategia CSR Budimeksu na lata 2021-2023” została opracowana w podziale na 6 kluczowych obszarów odpowiedzialności: 
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Realizacja celów Strategii CSR na 2021 rok 

Obszar Cel Miernik
Wynik w 2021 roku 
(Grupa Budimex)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wyeliminowanie wypadków śmiertelnych 
oraz obniżenie wskaźników ciężkości 

i częstości wypadków wśród pracowników 
spółki  i podwykonawców

Wskaźnik częstości 
wypadków

16,2 
(spadek o 11,9% 
z 18,4 względem 

2020 roku)

Liczba wypadków 
śmiertelnych 0

Ochrona środowiska

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
Udział energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych

29,69%

Minimalizacja zużycia wody m3 wody/ mln przychodu 18,4

Rozwój pracowników 

Przeciwdziałanie wszelkim formom 
dyskryminacji ze względu na płeć

Odsetek kobiet 
na stanowiskach 
menadżerskich

29,83%

Zapewnienie studentom dostępu do wiedzy 
praktycznej

Miarą realizacji jest ciągle wzbogacana oferta 
szkoleniowa Grupy Budimex

Jakość i innowacje

Zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy 
dzięki współpracy ze startupami

Miarą realizacji jest stałe zaangażowanie 
w projekty innowacyjne

Utrzymanie wysokiej jakości budowania
Wskaźniki Quality 

Conformance
94,9% (wynik poprawny 

powyżej 94%)
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Segmenty działalności
Budowlany 
W 2021 roku rynek budowlany w Polsce (mierzony wartością sprzedaży 
produkcji budowlano-montażowej w cenach bieżących) wzrósł o 7,9% 
w stosunku do poprzedniego roku, w tym w sektorze budownictwa infra-
strukturalnego o 10,7% oraz w budownictwie kubaturowym o 5,0%.

W 2021 przychody segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosły 
7 282 424 tys. zł wobec 7 539 404 tys. zł w poprzednim roku (spadek 
o 3,4%). Zmieniła się jednocześnie struktura przychodów tego segmen-
tu, tj.:

• Udział budownictwa infrastrukturalnego spadł z 44,4% 
w 2020 roku do 36,7% w 2021 roku.

• Dzięki pozyskaniu nowych kontraktów kolejowych w latach ubie-
głych, w 2021 roku partycypacja przychodów z tytułu budownictwa 
kolejowego wyniosła 27,2% wobec 20,9% w poprzednim roku.

• Udział budownictwa kubaturowego (łącznie mieszkaniowego i nie-
mieszkalnego) wzrósł z 34,7% z 2020 roku do 36,1%w 2021 roku.

Rynki zbytu

Grupa Budimex w 2021 roku

Grupa Budimex działa w wielu segmentach rynku 
udowlanego i struktura jej przychod w z tej 

działalności jest zdywersy ikowana.

Przychody segmentu 
udowlanego

7 282 424 
tys. zł

Przychody segmentu udowlanego Grupy Budimex w mln zł

2020 2021

Budownictwo lądowo-inżynieryjne (infrastruktura) - 3 347 mln zł

Budownictwo kolejowe - 1 577 mln zł
Budownictwo kubaturowe niemieszkaniowe - 2 055 mln zł

Budownictwo kubaturowe mieszkaniowe - 560 mln zł

Budownictwo lądowo-inżynieryjne (infrastruktura) - 2 675 mln zł

Budownictwo kolejowe - 1 980 mln zł
Budownictwo kubaturowe niemieszkaniowe - 2 133 mln zł

Budownictwo kubaturowe mieszkaniowe - 495 mln zł

Struktura 
geogra iczna 

przychodów ze sprzedaży
w 2021 roku

Polska

Niemcy

Litwa

Pozostałe kraje UE

95,4%
3,0%

1,1% 

0,5%
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Działalność deweloperska (działalność zaniechana) 
Na początku drugiej połowy 2020 roku Zarząd Budimex SA podjął 
decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu dewelo-
perskiego. W efekcie zakończenia procesu, w dniu 22 lutego 2021 roku 
Budimex SA zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów 
w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. na rzecz spółki CP Developer 
S.ar.l. Następnie w dniu 24 maja 2021 roku Spółka podpisała umowę 
rozporządzającą dotyczącą zbycia wszystkich udziałów Budimex Nieru-
chomości Sp. z o.o. na rzecz CP Developer S.ar.l.

Grupa Budimex rozpoznała w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso-
wym za 2021 rok zysk netto wynikający z rozliczenia transakcji sprzedaży 
działalności deweloperskiej w wysokości 487 541 tys. zł.

Działalność usługowa 
W 2021 roku istotnie wzrosły przychody Grupy Budimex z tytułu 
działalności usługowej, która obejmuje usługi w zakresie gospodarki 
odpadami, utrzymania infrastruktury drogowej, rozbudowy i zarzą-
dzania infrastrukturą oświetleniową oraz utrzymania technicznego 
nieruchomości. Były one o 27,9% wyższe niż w 2020 roku.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży
Dominująca część przychodów Grupy Budimex ze sprzedaży przypadała 
na Polskę. W 2021 roku, udział krajowych klientów w przychodach Gru-
py ze sprzedaży wynosił 95,4%. Pozostali klienci Grupy pochodzili z Unii 
Europejskiej, przede wszystkim z Niemiec i Litwy.

W ramach działalności na niemieckim rynku, w 2021 roku Grupa 
wykonywała głównie roboty warsztatowe (roboty prefabrykacyjne 
i roboty metalowe). Przy czym w drugiej połowie roku rozpoczęła na nim 
również działalność budowlaną, m.in. zrealizowała kontrakt w infra-
strukturze drogowej.
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Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” 
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest 
miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących 
ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź SA i najwięk-
szym tego typu obiektem w Europie. Nowoczesne technologie budowy 
realizowane przez Budimex zapewnią efektywne użytkowanie obiektu 
i rozwój KGHM w zagłębiu miedziowym. Przy rozbudowie obiektu 
zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji i uszczelniania 
zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym jak i środowiskowym.
Wartość kontraktu głównego wyniosła 588 mln złotych. „Żelazny Most” 
jest neutralny środowiskowo i całkowicie zabezpiecza otoczenie natural-
ne przed wodą gromadzącą się w zbiorniku.

Droga Krajowa nr 12 w Chełmie 
Kontrakt zrealizowany w trybie „projektuj i buduj” dotyczył przebudowy 
drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km 
wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, 
w tym 5,5 km dróg lokalnych/serwisowych. Prace budowlane obejmo-
wały kompleksową przebudowę kilku ulic, mostu na rzece Uherka oraz 
wiaduktu nad dawną bocznicą kolejową w ciągu Al. Przyjaźni. Powstał 
także nowy wiadukt nad torami kolejowymi oraz przystanki autobusowe.
Zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano również ponad 8 km 
ścieżek rowerowych.

A1 Tuszyn-Piotrków Trybunalski 
W ramach inwestycji o wartości prawie 389 mln zł konsorcjum Budimex 
i Strabag zrealizowało ważny odcinek autostrady A1 o długości ok. 16 
km. Odcinek powstał w śladzie obecnie istniejącej drogi. Nowością jest 
betonowa nawierzchnia. Po przeprowadzeniu prac kierowcy mają do 
dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku o dwóch jezdniach oraz 
pas awaryjny. Dodatkowo z węzła „Piotrków Trybunalski Zachód” wyko-
nano zjazd z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy w kierunku Łodzi.
Autostrada stanowi część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) 
oraz projektu „Autostrada Gdańsk – Brno / Bratysława – Wiedeń”.

Najważniejsze kontrakty

Grupa Budimex w 2021 roku

Budownictwo infrastrukturalne

S19 Kamień – Podgórze
W 2021 roku Budimex oddał do eksploatacji ponad 10-kilometrowy 
odcinek trasy ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. W ra-
mach inwestycji wybudowano m.in. dwujezdniową drogę ekspresową 
z pasami awaryjnymi, drogi dojazdowe łączące ją z dotychczasową sie-
cią dróg, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni, siedem 
wiaduktów, pięć mostów oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.

S3 Brzozowo – Miękowo oraz Miękowo – 
Rzęśnica
W 2021 roku Budimex ukończył budowę dwóch odcinków drogi eks-
presowej S3: Brzozowo – Miękowo o długości 22,14 km oraz Miękowo 
– Rzęśnica o długości 4 km, w województwie zachodniopomorskim.
S3 to jedna z kluczowych dla transportu całego województwa trasa 
w Zachodniopomorskiem.

S61 Stawiski – Szczuczyn
Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S61, odcinek: węzeł Stawiski 
(bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna został zrealizowany 
w formule „Projektuj i Buduj”, jego wartość wyniosła ok. 300 mln zł 
netto. Odcinek będący przedmiotem projektu wybudowano jako część 
trasy Via Baltica. Budowa drogi ekspresowej S61 usprawniła funkcjo-
nowanie dróg krajowych i wojewódzkich, odseparowała od obszarów 
zabudowanych ruch ciężki oraz ograniczyła negatywny wpływy gazów 
spalinowych na środowisko.

Wiadukt Biskupia Górka 
W ramach projektu powstaje całkowicie nowy układ drogowy w ciągu 
głównej arterii Trójmiasta – ul. Trakt Św. Wojciecha. Inwestycja objęła 
również budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przy-
ległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kana-
łem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury 
kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride.
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BUDOWNICTWO KOLEJOWE

Modernizacja LK7 Warszawa-Lublin 
Modernizacja LK7 łączącej Warszawę z Lublinem dla PKP PLK SA to 
największa inwestycja kolejowa z Krajowego Programu Kolejowego na 
lata 2015-2020 o wartości 1,5 mld złotych. Prace zostały zrealizowane 
w ramach konsorcjum Mostostalu Kraków SA (lider), PKP Energetyki SA 
oraz Schweerbau GmbH. Zakres prac obejmował kompleksową przebu-
dowę 120 km torów oraz budowę – na stacji Dęblin – największego na 
tej realizacji mostu kolejowego stalowego, trzyprzęsłowego o długości 
159,6 m.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Młyny Rothera w Bydgoszczy
W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów 
Rothera. Przedmiotem umowy z Miastem Bydgoszcz było wykonanie ro-
bót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie 
sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza 
Mącznego oraz Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługo-
wego. Powierzchnia użytkowa inwestycji wyniosła 12 844,84 m2. Młyny 
Rothera w Bydgoszczy otrzymały nagrodę w konkursie Arcydzieło Sztuki 
Budowlanej 2021 w kategorii obiekty zrewitalizowane.

Centrum Badawczo–Rozwojowe PKN 
Orlen w Płocku 
W 2021 Budimex zakończył prace i przekazał inwestorowi PKN ORLEN, 
Centrum Badawczo–Rozwojowe. Wartość kontraktu to ok. 167 mln 
zł netto. Inwestycję realizowano w formule EPC (ang. engineering, 
procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem, było 
również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod 
klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury 
pomiarowej i laboratoryjnej. Zadaniem CBR w Płocku będą działania 
na rzecz rozwoju przemysłu rafineryjno–petrochemicznego, wdrażania 
nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac nad nowymi 
technologiami i produktami.

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE I PRZEMYSŁOWE

Zakończenie budowy elektrociepłowni 
w Wilnie 
W 2021 roku elektrociepłownia w Wilnie uzyskała pozwolenie na 
użytkowanie, które było ostatnim krokiem do zakończenia realizacji 
projektu przez konsorcjum Budimex SA i Steinmüller Babcock Environ-
ment GmbH o wartości 178 mln euro. Zakład został wyposażony 
w kocioł opalany odpadami (miejskimi i RDF) zasilający turbinę o mocy 
18,8 MWe. Zgodnie z umową, powstał kompletny zakład wytwarzający 
energię ze spalania odpadów, włącznie z wyposażeniem pomocniczym 
i wyspą turbinową wraz z wyprowadzeniem mocy w zakładzie opalanym 
biomasą.

Elektrownia Turów
W ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Tecnicas 
Reunidas SA Budimex zbudował w elektrowni wydzielony blok energe-
tyczny o mocy 450 MW. W ramach kontraktu blok został wyposażony 
we wszystkie niezbędne do jego pracy systemy technologiczne. Prace 
obejmowały przygotowanie terenu budowy, dostarczenie elementów 
bloku, ich montaż oraz rozruch. Wartość projektu wyniosła 3,646 mld zł 
netto.

Odbiór Eksploatacyjny gazociągu relacji 
Strachocina – Granica RP 
Firma Budimex w konsorcjum ze spółką Mostostal Kraków SA zrealizo-
wała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego 
gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest istotnym elementem mię-
dzysystemowego połączenia Polska – Słowacja. W sierpniu 2021 roku 
gazociąg został technicznie połączony „złotą spoiną” z gazociągiem po 
stronie słowackiej. W trakcie realizacji zostały wykorzystane technologie 
bezwykopowe takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane) czy 
mikrotuneling. Wartość kontraktu wyniosła 521,48 mln zł netto.
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W dniu 31 grudnia 2021 roku aktywa ogółem Grupy Budimex wyniosły 
6 863 318 tys. zł wobec 7 462 240 tys. zł na koniec 2020 roku (czyli 
obniżyły się o 8,0%). Na zmniejszenie aktywów miała wpływ głównie 
sprzedaż spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Aktywa trwałe wyniosły 1 672 413 tys. zł, co stanowiło 24,4% aktywów 
ogółem Grupy. Były one o 136 146 tys. zł (o 8,9%) wyższe niż przed 
rokiem. Na zmianę ich wartości wpływ miały przede wszystkim następu-
jące czynniki:

• Wzrost wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego, które na koniec 2021 roku wyniosły 642 373 tys. zł (tj. 9,4% 
aktywów ogółem Grupy). Wartość ich była o 120 522 tys. zł (o 23,1%) 
wyższa niż na koniec 2020 roku, na skutek zwiększenia się salda 
ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań.

• Wzrost salda kaucji z tytułu umów o budowę. Wyniosły one 
87 264 tys. zł i wzrosły o 46 421 tys. zł w porównaniu do stanu na 
koniec poprzedniego roku. Był to wynik wyłączenia z konsolidacji 
spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

• W wyniku sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., brak 
w bilansie nieruchomości inwestycyjnych, które na koniec 2020 roku 
wynosiły 9 876 tys. zł.

• Spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych – wyniosły one 
538 612 tys. zł, czyli obniżyły się o 10 200 tys. zł (o 1,9%) w porów-
naniu do stanu na koniec 2020 roku. Ujemny wpływ na ich wartość 
miało umorzenie rzeczowych aktywów trwałych (w wysokości 
127 826 tys. zł) oraz sprzedaż spółki Budimex Nieruchomości 
(9 427 tys. zł). Jednocześnie Grupa zakupiła oraz przejęła w leasing 
rzeczowe aktywa trwałe (o wartości 218 133 tys. zł) oraz wykupiła 
z leasingu środki trwałe (na sumę 109 923 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa obrotowe Grupy Budimex 
wynosiły 5 190 905 tys. zł, czyli obniżyły się o 735 068 tys. zł (o 12,4%) 
w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Był to przede wszyst-
kim wynik zmniejszenia się stanu zapasów o 1 569 295 tys. zł (w tym 
1 734 911 tys. zł z tytułu sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.).

Pozostałe znaczące zmiany wielkości aktywów obrotowych na dzień 
31 grudnia 2021 roku w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku 
to:

• Wzrost salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów – osiągnęły 
one poziom 2 715 795 tys. zł, czyli były o 331 397 tys. zł (13,9%) 
wyższe niż rok wcześniej, przede wszystkim w wyniku wpływów ze 
sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

• Przyrost należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
należności, które ukształtowały się na poziomie 1 217 862 tys. zł.
Zwiększyły się one o 299 823 tys. zł (o 32,7%), głównie na skutek 
sezonowego, większego zaangażowania w kontrakty o niestandar-
dowym schemacie fakturowania.

• Wzrost wyceny kontraktów budowlanych, która wynosiła 729 415 tys.
zł i wzrosła o 135 100 tys. zł (o 22,7%), co związane było z niższym 
zafakturowaniem prac wykonanych w ostatnim kwartale 2021 roku.

Skala działalności – sprawozdanie z sytuacji finansowej

Grupa Budimex w 2021 roku
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitały własne wynosiły 1 361 007 tys.
zł (tj. 19,8% sumy bilansowej). Wartość ich była o 173 736 tys. zł większa 
(o 14,6%) niż rok wcześniej. Wzrost ten był przede wszystkim efektem 
wypracowania w 2021 roku zysku netto w wysokości 971 603 tys. zł.
Jednocześnie w ciągu 2021 roku wypłacono dywidendę i zaliczkę na 
dywidendę w łącznej kwocie 806 750 tys. zł.

Na koniec 2021 roku zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 
1 023 841 tys. zł (lub 14,9% sumy bilansowej), czyli były o 115 894 tys. zł 
(o 10,2%) niższe niż rok wcześniej. Zmiana ich stanu wynikała przede 
wszystkim z niższego poziomu zobowiązań z tytułu kredytów, po-
życzek i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Wyniosły one 
155 269 tys. zł, tj. były o 106 394 tys. zł (o 40,7%) niższe niż na koniec 
poprzedniego roku, głównie w wyniku wykupu środków trwałych z le-
asingu przez Budimex Kolejnictwo SA.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy 
ukształtowały się na poziomie 4 478 470 tys. zł (65,3% sumy bilanso-
wej), co oznacza że były o 656 764 tys. zł (o 12,8%) niższe niż na koniec 
2020 roku. Główną ich część stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 1 396 300 tys. zł, które 
były o 24 450 tys. zł (o 1,8%) wyższe niż rok wcześniej.

Główne zmiany w zakresie zobowiązań krótkoterminowych dotyczyły:

• Spadku wartości przychodów przyszłych okresów. Wyniosły one 
291 860 tys. zł i przede wszystkim na skutek sprzedaży spółki 
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., były o 1 177 766 tys. zł (o 80,1%) 
niższe w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku.

• Wzrostu wyceny kontraktów budowlanych (stanowiącej różnicę 
pomiędzy przychodami zafakturowanymi na inwestorów a rozpo-
znanymi w rachunku zysków i strat) o 286 323 tys. zł do poziomu 
1 588 487 tys. zł na koniec 2021 roku.

• Wzrostu rezerwy na straty na kontraktach budowlanych o kwotę 
204 346 tys. zł (o 65,8%), ze względu na nowo zidentyfikowane 
ryzyko wzrostu kosztów materiałów (w szczególności stali) oraz 
robocizny na wybranych kontraktach.

• Zmniejszenia się zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i in-
nych zewnętrznych źródeł finansowania, które na koniec 2021 
roku ukształtowały się na poziomie 83 777 tys. zł, czyli były niższe 
o 105 290 tys. zł o 55,7%) niż rok wcześniej.  

Na koniec 2021 roku kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiąza-
nia bieżące) wyniósł 712 435 tys. zł, tj. spadł o 9,9%.
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ynik na pozostałej działalno ci operacyjnej

ynik z działalno ci operacyjnej

ynik na działalno ci finansowej

Podatek dochodowy

ysk netto z działalno ci kontynuowanej

ysk netto z działalno ci zaniec anej

Zysk netto



Raport Zintegrowany 2021 | 41

GRI 201-1

O wyniku finansowym Grupy w 2021 roku zadecydowało przede wszystkim utrzymanie zakładanej marży na 
kontraktach budowlanych oraz sprzedaż segmentu deweloperskiego.

W ciągu 2021 roku Grupa Budimex wygenerowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej na poziomie 971 603 tys. zł wobec 459 465 tys. zł w poprzednim roku (wzrost o 111,5%).

Czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy Budimex

Grupa Budimex w 2021 roku

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex w tys. zł

2021
2000 

(przekształcone)
Zmiana

w tys. zł w %

Przychody ze sprzedaży 7 911 192 7 709 106 202 086 2,6%

Koszt własny sprzedaży -7 077 395 -7 007 169 -70 226 1,0%

Koszty sprzedaży -11 733 -11 219 -514 4,6%

Koszty ogólnego zarządu -269 011 -247 194 -21 817 8,8%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 34 032 3 909 30 123 770,6%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 587 085 447 433 139 652 31,2%

Wynik na działalności finansowej -32 656 -20 519 -12 137 59,2%

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

67 145 -78 -53,8%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 554 496 427 059 127 437 29,8%

Podatek dochodowy -88 550 -113 363 24 813 -21,9%

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 465 946 313 696 152 250 48,5%

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 520 508 157 698 362 810 230,1%

Zysk netto, w tym: 986 454 471 394 515 060 109,3%

- przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 971 603 459 465 512 138 111,5%

– z działalności kontynuowanej 451 095 301 767 149 328 49,5%
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Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, w przypadku gdy budże-
towane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą 
wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie 
zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji 
„Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych”. Na koniec 2021 roku 
rezerwy te wynosiły 514 787 tys. zł i były o 204 346 tys. zł wyższe niż na 
koniec 2020 roku.

W przypadku usług budowlanych, spółki Grupy są zobowiązane do 
udzielenia gwarancji na swoje usługi. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 
Grupa posiadała rezerwy na naprawy gwarancyjne w wysokości 
617 609 tys. zł, czyli o 26 131 tys. zł wyższe niż w poprzednim roku.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
W 2021 roku koszty sprzedaży wyniosły 11 733 tys. zł, czyli przyrosły 
o 514 tys. zł (o 4,6%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast 
koszty ogólnego zarządu ukształtowały się na poziomie 269 011 tys. zł, 
tj. były o 21 817 tys. zł (lub o 8,8%) wyższe w porównaniu z poprzednim 
rokiem. Łączna relacja kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu 
do przychodów ze sprzedaży w 2021 roku wyniosła 3,5% (3,4% w po-
przednim roku).

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 
W 2021 roku wynik Grupy z pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 
34 032 tys. zł wobec 3 909 tys. zł. W 2020 roku Grupa utworzyła 
znaczne odpisy na należności i zapasy oraz utworzyła rezerwy na kary 
i odszkodowania.

Szczegółowa analityka pozostałych przychodów i pozostałych kosztów 
operacyjnych została przedstawiona w nocie 33 do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.

Przychody ze sprzedaży
W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 7 911 192 tys. zł, czyli były 
o 202 086 tys. zł (o 2,6%) wyższe niż w poprzednim roku.

Główną ich część stanowiły przychody segmentu budowlanego. Bez 
uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych, wyniosły one 7 282 424 tys.
zł, czyli były o 3,4% niższe niż w poprzednim roku. Na rynku krajowym 
sprzedaż segmentu budowlanego Grupy ukształtowała się na poziomie 
6 939 086 tys. zł, tj. obniżyła się o 3,1%. Grupa uzyskała gorsze wyniki 
w pierwszej połowie 2021 roku (o 10,4% niższe niż w I półroczu 2020 
roku), co wynikało m.in. z: niekorzystnych warunków atmosferycznych 
w I kwartale, a także ze względu na czas pandemii i wydłużony okres 
oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę na kilku istotnych 
zleceniach z obszaru drogowego oraz niższej produkcji w segmencie 
budownictwa ogólnego. W drugiej połowie 2021 roku segment bu-
dowlany osiągnął lepsze wyniki niż w analogicznym okresie 2020 roku 
(+2,3%).

W 2021 roku segment działalności usługowej osiągnął natomiast przy-
chody o 27,9% wyższe w stosunku do 2020 roku, z uwagi na zwiększone 
wolumeny w segmencie zagospodarowania odpadów.

Zysk brutto ze sprzedaży i marża brutto ze 
sprzedaży
W 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 833 797 tys. zł, czyli był 
o 131 860 tys. zł (o 18,8%) wyższy niż w poprzednim roku. Marża brutto 
na sprzedaży wyniosła 10,5%, podczas gdy w poprzednim roku ukształ-
towała się na poziomie 9,1%. Marża brutto ze sprzedaży segmentu bu-
dowlanego ukształtowała się na poziomie 8,8% i była wyższa 0,4 p.p.
wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. W warunkach gwałtow-
nego wzrostu cen surowców, było to możliwe dzięki efektywnej polityce 
zabezpieczenia cen kluczowych asortymentów. Na większości projektów 
Grupa Budimex utrzymuje pierwotnie zakładaną marżę kontraktową.

truktura pasywów Grupy Budimex
w tys. zł

zynniki kształtujące wynik finansowy Grupy Budimex
w tys. zł

1 361 007 1 187 271

155 269 261 663
236 588 240 263

616 498 593 398
15 486 44 411

1 396 300 1 371 850

83 777 189 067

1 588 487 1 302 164

291 860
1 469 626

1 118 046

802 527
6 863 318

7 462 240

31.12.2021 31.12.2020 (dane
przekształcone)

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy

Przychody przyszłych okresów

Wycena kontraktów budowlanych

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki oraz inne
zewnętrzne źródła finansowania
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne
obciążenia
Kaucje z tytułu umów na budowę

Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz inne
zewnętrzne źródła finansowania
Kapitały własne

833 797

587 085

465 946

986 454

-11 733

-269 011

34 032

-32 589

-88 550

520 508

ysk brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

ynik na pozostałej działalno ci operacyjnej

ynik z działalno ci operacyjnej

ynik na działalno ci finansowej

Podatek dochodowy

ysk netto z działalno ci kontynuowanej

ysk netto z działalno ci zaniec anej

Zysk netto

Czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy Budimex w tys. zł

* Łącznie z udziałem w zyskach (stratach0 netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
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W 2021 roku Grupa uzyskała znacznie wyższe 
wska niki rentowności.

W ciągu 2021 roku Grupa Budimex wygenerowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 971 603
tys. zł wobec 459 465 tys. zł w poprzednim roku (wzrost o 111,5%).

 wyniku inansowym Grupy w  roku zadecydowało przede wszystkim utrzymanie 
zakładanej marży na kontraktach udowlanych oraz sprzedaż segmentu deweloperskiego. 

Wynik na działalności operacyjnej i EBITDA
W 2021 roku wynik Grupy z działalności operacyjnej opiewał na 
587 085 tys. zł, podczas gdy w poprzednim roku wyniósł 447 433 tys. zł 
(wzrost o 31,2%). Marża EBIT ukształtowała się na poziomie 7,4%, czyli 
wzrosła o 1,6 p.p. w relacji do 2020 roku.

Wynik EBITDA (tj. wynik z działalności operacyjnej powiększony 
o amortyzację) wyniósł 733 692 tys. zł, w porównaniu do 584 957 tys. zł 
w poprzednim roku (wzrost o 25,4%). Zatem, w 2021 roku marża EBIT-
DA osiągnęła poziom 9,3% (7,6% w 2020 roku).

Wynik na działalności finansowej
W 2021 roku strata Grupy na działalności finansowej wyniosła 
32 656 tys. zł, czyli była o 12 137 tys. zł wyższa niż w poprzednim roku.
W 2020 roku Grupa uzyskała wyższe niż w 2021 roku przychody 
odsetkowe od lokat na rachunkach bankowych oraz odsetki z tytułu 
otrzymanych skont i za zwłokę.

Podatek dochodowy
Obciążenie wyniku Grupy z tytułu podatku dochodowego za 2021 rok 
wyniosło 88 550 tys. zł, w tym: 225 835 tys. zł przypadało na część 
bieżącą oraz -137 285 tys. zł na część odroczoną.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego w wysokości 642 373 tys. zł oraz rezer-
wy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 830 tys. zł, 
podczas gdy na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa wykazywała aktywa 
z tego tytułu w kwocie 521 851 tys. zł oraz rezerwę w kwocie 4 662 tys. zł.

Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki 
rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za 
poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym 
i księgowym.

Podstawowe miary rentowności
w %

Przepływy Grupy Kapitałowej Budimex w 2021 roku
(w tys. zł)

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania
w tys. zł

10,5%

7,4%

9,3%

12,3%

9,1%

5,8%

7,6%
6,0%

Marża brutto na
sprzedaży

Marża EBIT Marża EBITDA Marża zysku netto

2021 2020 (dane przekształcone)

2 081 498

765 445

827 043

-988 379

-722

2 684 885

Środki pieniężne - stan na 31.12.2020

Przepływy z dział. operacyjnej

Przepływy z dział. inwestycyjnej

Przepływy z dział. finansowej

Różnice kursowe

Środki pieniężne - stan na 31.12.2021

89 797

184 902 209 725
65 472

76 761
65 533

40 752

69 590 64 779

43 025

119 477 112 329

239 046

450 730 452 366

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania 
z tytułu leasingu (wg MSSF 16)

Krótkoterminowe kredyty 
i pożyczki oraz inne zewnętrzne
źródła finansowania

Długoterminowe zobowiązania 
z tytułu leasingu (wg MSSF 16)

Długoterminowe kredyty 
i pożyczki oraz inne zewnętrzne
źródła finansowa

Zysk netto na działalności zaniechanej
W dniu 22 lutego 2020 roku Budimex SA zawarł warunkową umowę 
sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości  
Sp. z o.o., z nabywcą, spółką CP Developer S.ar.l. Od dnia zawarcia 
warunkowej umowy sprzedaży Grupa Budimex rozpoczęła prezentację 
całego segmentu „działalność deweloperska i zarządzanie nierucho-
mościami” jako działalności zaniechane w  skonsolidowanym  spra-
wozdaniu  finansowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z MSSF 5, 
ponieważ  uznała, że był to moment, kiedy zostały spełnione wszystkie 
warunki do takiej klasyfikacji. W dniu 24 maja 2021 roku została pod-
pisana umowa rozporządzająca dotycząca zbycia wszystkich udziałów 
Budimex Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz CP 
Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu. Cena za udziały wpłynęła 
na rachunek bankowy Budimex SA, tym samym doszło do przeniesienia 
tytułu do udziałów na rzecz CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksem-
burgu. Grupa Budimex rozpoznała w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za 2021 rok zysk netto wynikający z rozliczenia transakcji 
sprzedaży działalności deweloperskiej w wysokości 487 541 tys. zł.

Podstawowe miary rentowności w %
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W dniu 31 grudnia 2020 roku Grupa Budimex posiadała środ-
ki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwo-
cie 2 384 398 tys. zł, które dla celów sporządzania sprawozdania 
z przepływów pieniężnych zostały pomniejszone o środki o ograniczonej 
możliwości dysponowania w wysokości 302 900 tys. zł. W ciągu 2021 
roku Grupa zanotowała dodatnie przepływy pieniężne netto na pozio-
mie 604 109 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała środki 
pieniężne w wysokości 2 715 795 tys. zł, w tym środki pieniężne o ograni-
czonej możliwości dysponowania w kwocie 30 910 tys. zł.

Wzrost wartości środków pieniężnych wynikał z:

• Dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wy-
sokości 765 445 tys. zł.

• Dodatnich przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
w kwocie  827 043 tys. zł, co było głównie rezultatem sprzedaży 
spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

• Ujemnych przepływów pieniężnych z działalności finansowej w wy-
sokości 988 379 tys. zł, na co złożyła się przede wszystkim wypłata 
dywidendy oraz spłata zobowiązań leasingowych i kredytowych.

Przepływy pieniężne

Grupa Budimex w 2021 roku

o środków 
pieniężnych

ów 
ch

ów 
pieniężnych

o środków 
pieniężny

Zgromadzone
na otwartych

mieszkaniowych
rachunkach

powierniczych

o ograniczonej
możliwości dysponowania

Grupa Budimex zalicza
przede wszystkim

środki:
Środki

na rachunkach
powierniczych i bieżących

w części należnej
partnerom realizującym

kontrakty budowlane
wraz ze spółką z Grupy

Stanowiące
zabezpieczenie

gwarancji
bankowych

Zgromadzone
na rachunkach

podzielonej
płatności

Podstawowe miary rentowności
w %

Przepływy Grupy Kapitałowej Budimex w 2021 roku
(w tys. zł)

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania
w tys. zł

10,5%

7,4%

9,3%

12,3%

9,1%

5,8%

7,6%
6,0%

Marża brutto na
sprzedaży

Marża EBIT Marża EBITDA Marża zysku netto

2021 2020 (dane przekształcone)

2 081 498

765 445

827 043

-988 379

-722

2 684 885

Środki pieniężne - stan na 31.12.2020

Przepływy z dział. operacyjnej

Przepływy z dział. inwestycyjnej

Przepływy z dział. finansowej

Różnice kursowe

Środki pieniężne - stan na 31.12.2021

89 797

184 902 209 725
65 472

76 761
65 533

40 752

69 590 64 779

43 025

119 477 112 329

239 046

450 730 452 366

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania 
z tytułu leasingu (wg MSSF 16)

Krótkoterminowe kredyty 
i pożyczki oraz inne zewnętrzne
źródła finansowania

Długoterminowe zobowiązania 
z tytułu leasingu (wg MSSF 16)

Długoterminowe kredyty 
i pożyczki oraz inne zewnętrzne
źródła finansowa
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Budimex posiadała środki 
pieniężne oraz płynne lokaty w łącznej wartości 2 715 795 tys. zł, czyli 
o 331 397 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Do najważniejszych czynni-
ków, które miały wpływ na kształtowanie zasobów finansowych należy 
zaliczyć: 

• utrzymującą się wysoką rentowność działalności budowlanej 
Budimex SA, 

• wpływy ze sprzedaży udziałów w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
w pierwszym półroczu 2021 roku, 

• wypłatę przez Budimex SA dywidendy w trakcie 2021 roku, tj.
dywidendy z zysku za 2020 rok oraz zaliczkowej dywidendy z zysku 
wypracowanego w trakcie I półrocza 2021 roku w łącznej kwocie 
806 750 tys. zł, 

• istotną redukcję zadłużenia z tytułu leasingu przez spółki 
Budimex SA oraz Budimex Kolejnictwo SA, 

• wzrost stanu gotówki w spółkach Grupy FBSerwis, przede wszystkim 
dzięki utrzymującej się wysokiej rentowności w segmencie odbioru 
i zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z przyjętą polityką Grupy, nadwyżki środków pieniężnych 
Grupy były lokowane w depozyty bankowe, w bankach posiadających 
wysokie  ratingi  kredytowe. Ponadto, spółka Budimex SA wykorzystywa-
ła nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców 
usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową 
tychże dostawców i miało dla nich istotne znaczenie w okresie pandemii 
COVID-19.

Jednocześnie spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne 
z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, 
w tym z tytułu leasingu. Na koniec 2021 roku wynosiło ono 239 046 tys.
zł, w tym 108 497 tys. zł przypadało na zobowiązania leasingowe roz-
poznane zgodnie z MSSF 16. Porównywalna z latami poprzednimi kwota 
zadłużenia zewnętrznego Grupy z tytułu kredytów bankowych, pożyczek 

i leasingu rozumianego zgodnie z MSR 17, a więc niezawierająca 
zobowiązań leasingowych, wykazywanych zgodnie z MSSF 16, wynosiła 
130 549 tys. zł i tym samym była niższa o 123 943 tys. zł w porównaniu 
do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz niższa o 143 955 tys. zł 
od stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. W trakcie 2021 roku spadła 
również kwota zadłużenia Grupy rozpoznanego zgodnie z MSSF 16, na 
co decydujący wpływ miała sprzedaż udziałów i zaprzestanie konsolida-
cji spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Na kwotę zadłużenia  finansowego Grupy składają się: zadłużenie 
Budimex SA, Budimex Kolejnictwo SA, Mostostal Kraków SA, oraz spółek 
Grupy FBSerwis z tytułu umów leasingu (zawartych w celu finanso-
wania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego), zadłużenie 
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. z  tytułu kredytu na finansowanie 
projektu koncesyjnego oraz pożyczki podporządkowanej udzielonej 
przez udziałowca a także zadłużenie FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.
z tytułu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na finansowanie inwestycji 
związanych z gospodarką odpadami. Na koniec roku 2021 Grupa nie 
posiadała zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec 2021 roku poprawiły się wskaźniki obrazujące trwałość 
struktury kapitału, tzn. wzrosło pokrycie majątku kapitałem własnym 
i jednocześnie spadło zadłużenie całkowite oraz zadłużenie kapitałów 
własnych. Było to możliwe dzięki wzrostowi netto kapitałów własnych 
Grupy, pomimo wysokich wypłat dywidend przez Budimex  SA, a także 
w wyniku spadku sumy bilansowej Grupy wskutek sprzedaży Budimex 
Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Grupa Budimex w 2021 roku
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Podstawowe miary rentowności
w %

Przepływy Grupy Kapitałowej Budimex w 2021 roku
(w tys. zł)

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania
w tys. zł

10,5%

7,4%

9,3%

12,3%

9,1%

5,8%

7,6%
6,0%

Marża brutto na
sprzedaży

Marża EBIT Marża EBITDA Marża zysku netto

2021 2020 (dane przekształcone)

2 081 498

765 445

827 043

-988 379

-722

2 684 885

Środki pieniężne - stan na 31.12.2020

Przepływy z dział. operacyjnej

Przepływy z dział. inwestycyjnej

Przepływy z dział. finansowej

Różnice kursowe

Środki pieniężne - stan na 31.12.2021

89 797

184 902 209 725
65 472

76 761
65 533

40 752

69 590 64 779

43 025

119 477 112 329

239 046

450 730 452 366

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania 
z tytułu leasingu (wg MSSF 16)

Krótkoterminowe kredyty 
i pożyczki oraz inne zewnętrzne
źródła finansowania

Długoterminowe zobowiązania 
z tytułu leasingu (wg MSSF 16)

Długoterminowe kredyty 
i pożyczki oraz inne zewnętrzne
źródła finansowa

Wskaźniki trwałości struktury kapitału

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
(Aktywa ogółem-Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
Aktywa ogółem w %

80,8% 84,6% 87,9%

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym: (Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej/Aktywa trwałe) w % 78,9% 74,8% 56,3%

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
(Aktywa ogółem-  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

4,20 5,49 7,26

Na koniec 2021 roku wskaźniki płynności (bieżącej oraz szybkiej) były nieco wyższe niż na koniec lat poprzednich, tj. na koniec 2020 i 2019 roku.
Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu stanu gotówki Grupy oraz spadku zapasów, głównie związanych z działalnością deweloperską. Jednocześnie 
obniżył się stan zobowiązań krótkoterminowych Grupy, co miało dodatni wpływ na wskaźniki płynności.

Wskaźniki zadłużenia 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Wskaźnik płynności bieżącej: 
(Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe) 1,16 1,15 1,09

Wskaźnik płynności przyspieszonej: 
((Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe) 1,06 0,76 0,67

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania w tys. zł
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Istotne dla działalności Grupy Budimex zagadnienia niefinansowe 
zostały określone w procesie formułowania Strategii CSR 2021-2023 
oraz innych planów strategicznych w obszarze ESG. Obszary działań, 
w których Grupa Budimex stawia cele strategiczne stanowią podstawę 
do określenia istotności również w pozostałych procesach dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w Grupie Budimex.

Prace nad Strategią poprzedzała faza wstępnego rozpoznania po-
tencjalnie istotnych zagadnień, podczas której rozpatrywano zakres 
wpływu Grupy Budimex na otoczenie oraz zakres potencjalnie istotnych 
zagadnień płynących z dobrych praktyk i regulacji, w tym Wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wstępnych informacji 
o Unijnej dyrektywie o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). W procesie identyfikacji uwzględniono 
zakres zagadnień dotyczący praw człowieka.

[GRI 3-1] Metody ustalania istotności

Istotność informacji w raporcie i zarządzanie ryzykiem
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Grupa Budimex dba o budowanie długofalowych relacji z istotnymi 
interesariuszami, opierając się na wartościach, którymi kieruje się 
w każdej aktywności. Powołany przez Grupę Komitet CSR czuwa nad 
tym, by komunikacja z kluczowymi interesariuszami prowadzona była 
w sposób transparenty i na zasadach otwartego dialogu. Budimex za-
chęca interesariuszy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ 
dzięki temu staje się coraz bardziej dynamiczną i zrównoważoną firmą.
Forma komunikacji dobierana jest odpowiednio do specyfiki i potrzeb 
danej grupy interesariuszy oraz do możliwości komunikacyjnych, które 
mogą być ograniczone np. obostrzeniami związanymi z pandemią 
COVID-19. W prowadzonej komunikacji Budimex dużą wagę przykłada 
do transparentnego informowania interesariuszy o zrównoważonym 
rozwoju przedsiębiorstwa.

Zidentyfikowani, istotni interesariusze to: 

Grupa interesariuszy

Pracownicy i partnerzy społeczni (pracownicy etatowi, studenci 
i potencjalni pracownicy, byli pracownicy, związki zawodowe, 
pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne 
zbliżone instytucje nadzoru).

Inwestorzy (inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni, 
inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, domy maklerskie, banki).

Klienci (GDDKiA, klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy 
biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja 
samorządowa, administracja rządowa).

Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie inwestycji, mieszkańcy 
i liderzy społeczni, szkoły wyższe i pracownicy naukowi/studenci, 
organizacje techniczne i branżowe).

Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, inspektorzy nadzoru 
ochrony środowiska, Lasy Państwowe).

Media, opinia publiczna.

Istotni interesariusze[GRI 2-29] 
[GRI 3-2] 
[GRI 3-3]

Za dialog z interesariuszami odpowiada Biuro Prasowe i Relacji Ze-
wnętrznych, Dział Komunikacji oraz Komitet CSR. Częstotliwość i forma 
kontaktu są dostosowywane do potrzeb i warunków zewnętrznych 
z daną grupą. Za dialog z otoczeniem zewnętrznym odpowiada Biuro 
Prasowe i Relacji Zewnętrznych, Dział Komunikacji oraz Biuro Analiz 
Strategicznych.

Istotność informacji w raporcie i zarządzanie ryzykiem

[GRI 2-28] W 2021 roku Grupa Budimex była członkiem niniejszych organizacji: 

• Business Centre Club (BCC)
• Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda
• Federacja Przedsiębiorców Polskich
• Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa
• Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ)
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL)
• Ogólnopolska Izba Gospodarcza Budownictwa (OIGD)
• Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
• Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB), w którym przed-

stawiciel Budimex SA pełni funkcję Członka Zarządu
• Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 

(PSWNA), w którym Prezes Zarządu Budimex SA pełni funkcję Wice-
-przewodniczącego

• Polsko-Litewska Izba Handlowa
• Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG)
• Railway Business Forum (RBF),
• Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)
• Wschodni Klaster Budowlany
• Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
• ITS Polska
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[GRI 3-2] 
[GRI 3-3] Istotne zagadnienia

Na czym polega wpływ Sposoby zarządzania zagadnieniem

Zagadnienia z obszaru środowiskowego

Poziom emisji gazów 
cieplarnianych 

Wpływ Grupy Budimex w tym obszarze polega na 
spalaniu paliw oraz zakupach energii elektrycznej 
i cieplnej oraz na działaniach wpływających na poziom 
emisji u innych organizacji działających w ramach 
łańcucha wartości Grupy np. u podwykonawców. 
Emisje gazów cieplarnianych są bezpośrednio 
związane z zagadnieniem zmian klimatycznych. 
Więcej o ryzykach płynących ze zmian klimatycznych 
przeczytasz w rozdziale Analiza ryzyk klimatycznych.

Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu 
w ramach Strategii CSR 2021-2023. Na obniżenie 
poziomu emisji ma wpływ m.in. zakup energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wprowadzanie rozwiązań z zakresu 
bezemisyjnej mobilności.

Poziom zużycia wody 
Woda jest w Grupie Budimex zużywana jako surowiec 
w procesach produkcyjnych oraz przy świadczeniu 
usług budowlanych.

Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu 
w ramach Strategii CSR 2021-2023. Redukcja jest 
osiągana poprzez działania takie jak odzysk wody 
opadowej na kontraktach.

Zagadnienia z obszaru społecznego

Przeciwdziałanie 
dyskryminacji 

Grupa Budimex prowadzi politykę zera tolerancji 
dla wszelkich przejawów dyskryminacji. Wpływ jest 
generowany przede wszystkim poprzez prewencję 
zdarzeń niepożądanych.

Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu 
w ramach Strategii CSR 2021-2023. Grupa Budimex 
posiada polityki regulujące ramy postępowania w obszarze 
etyki i praw człowieka. Pracownicy są informowani 
o obowiązującym w Grupie systemie zarządzania etyką 
oraz o drogach dokonywania zgłoszeń wątpliwości 
i naruszeń.

Rozwój i edukacja 

Wpływ w tym obszarze to przede wszystkim oferowane 
przez Grupę Budimex unikalne pogramy rozwojowe 
skierowane zarówno do obecnych pracowników, jak 
i do osób rozważających pracę w Grupie Budimex i do 
studentów kierunków budowlanych. 

Zagadnienie jest zarządzane poprzez oferowanie 
szerokiego zakresu programów edukacyjnych. W ramach 
realizacji celu Strategii CSR 2021-2023.

Równość i różnorodność 
pracowników

Wpływ w tym obszarze polega na tworzeniu 
środowiska pracy budującego kulturę różnorodności 
i równości.

Obszar ten zarządzany jest poprzez wdrażanie Polityk 
w obszarze różnorodności oraz prowadzenie działań 
mających na celu m.in. wyrównanie nierówności 
płacowych.

Istotność informacji w raporcie i zarządzanie ryzykiem
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BHP
Obszar BHP jest szczególnie istotny dla Grupy Budimex. 
Wpływ w tym obszarze jest bezpośrednio związany 
z zarządzaniem bezpieczeństwem na kontraktach.

Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu 
w ramach Strategii CSR 2021-2023. Grupa Budimex 
posiada szczegółowe polityki określające ramy 
postępowania w obszarze BHP. Wskaźniki dla BHP są 
monitorowane i poddawane analizie. Na podstawie 
wniosków z analiz statystyk i wypadków wdrażane są 
działania prewencyjne i naprawcze.

Zagadnienia  z obszaru zarządczego

Jakość świadczonych 
usług budowlanych

Wpływ jest generowany poprzez kontrolę jakości 
świadczonych usług. 

Zagadnienie jest monitorowane za pomocą 
dedykowanego wskaźnika jakości w ramach Strategii CSR 
2021-2023. Zarządzanie zagadnieniem obejmuje m.in.
procesy kontroli jakości.

Innowacje
Potencjalny wpływ w ramach tego zagadnienia 
obejmuje wiele różnych aspektów ESG, które mogą być 
objęte działaniami w ramach projektów innowacyjnych.

Zagadnienie zostało ujęte w celach Strategii CSR na lata 
2021-2023. Działania w obszarze objętym zagadnieniem 
skupiają się na innowacyjnych projektach pilotażowych 
prowadzonych za pomocą zasobów własnych Grupy 
Budimex oraz przy udziale partnerów i startupów.
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Nadrzędnym dokumentem regulującym obszar identyfikacji ryzyk w Grupie Budimex jest Polityka w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem w Grupie 
Budimex. Jest ona wspierana szeregiem instrukcji i procedur regulujących poszczególne aspekty powiązane z procesem identyfikacji ryzyka. System 
identyfikacji ryzyk w Grupie Budimex składa się z przeglądu rocznego, półrocznego, przeglądów kwartalnych oraz miesięcznych.

W przeglądzie ryzyk za rok 2021 zidentyfikowano następujące istotne ryzyka: 

[GRI 2-25] 
[GRI 3-2] 
[GRI 3-3]

Istotne ryzyka

Ryzyko Opis ryzyka Zarządzanie ryzykiem

Ograniczenie inwestycji na rynku polskim

Ryzyko wynika z możliwego przesunięcia 
w czasie lub ograniczenia środków finansowych 
na realizację inwestycji infrastrukturalnych 
i kolejowych. 

Ekspansja na nowe rynki zagraniczne.

Dywersyfikacja działalności, wejście 
w nowe obszary działalności, w tym w rynek 
odnawialnych źródeł energii.

Wystąpienie wypadku śmiertelnego 
i poważnego

Ryzyko wynika z braku wystarczającej świadomości 
zagrożeń.

W Grupie Budimex funkcjonuje Action Plan 
dot. prewencji wystąpienia wypadków.
Określa on ramy dla działań mających na 
celu odpowiednie szerzenie wiedzy na temat 
BHP i wdrażanie najlepszych praktyk w tym 
obszarze.

Ekspansja na nowe rynki zagraniczne

Trudności w pozyskaniu kontraktów na rynkach 
zagranicznych.

Trudności w pozyskaniu pracowników i lokalnych 
podwykonawców.

Poszukiwanie partnerów na rynkach 
zagranicznych.

Współpraca z lokalnymi agencjami 
rekrutacyjnymi.

Zmiany klimatu i szkody środowiskowe
Ryzyko jest związane z globalnym zjawiskiem zmian 
klimatycznych oraz wpływem działalności Grupy 
Budimex na środowisko.

W roku 2021 sporządzono analizę ryzyk 
klimatycznych. Ujęto w niej szczegółowo 
kontekst ryzyk związanych ze zmianami 
klimatycznymi i ich wpływ na Grupę Budimex 
oraz wpływ Grupy Budimex na zmiany 
klimatyczne.

Cyberzagrożenia

Ryzyko wynika z szeregu czynników obejmujących 
aspekt edukacji pracowników, bezpieczeństwa 
infrastruktury IT i globalnego nasilenia ataków 
hakerskich.

Realizowana jest Strategia 
Cyberbezpieczeństwa.

Utrata ciągłości działania
Ryzyko niedostępności kluczowego personelu oraz 
infrastruktury.

Przeglądy i aktualizacje planów i instrukcji 
zapewniających ciągłość działania.

Istotność informacji w raporcie i zarządzanie ryzykiem
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Grupa Budimex tworzy środowisko pracy, w którym szanowane i promo-
wane jest postępowanie według zasad etyki. Różnorodność pracowników 
stanowi atut Grupy Budimex, nie są akceptowane wszelkie zachowania 
dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób naruszające ustalone 
zasady etycznego postępowania. Grupa Budimex reaguje adekwatnie 
na zmiany zachodzące na rynku pracy uwzględniając je jako czynniki 
w badaniach ryzyk oraz dostosowując swój system regulujący ramy 
etycznego postępowania. Przykładowo wzrost udziału pracowników 
zagranicznych w polskim rynku pracy może powodować zwiększone ry-
zyko zachowań ksenofobicznych. Grupa Budimex jest przygotowana na 
ewentualność wystąpienia zapotrzebowania na możliwość dokonania 
zgłoszenia w innym języku. Kodeks Etyki Budimex dostępny jest w wersji 
polskiej, zaś w wersji angielskiej dostępny jest Kodeks Etyki Grupy Ferro-
vial, w każdym przypadku gdy jest taka potrzeba kodeks etyki dostępny 
jest również w wersji angielskiej. Na adres mailowy służący do komuniko-
wania naruszeń oraz na Platformę e-nform (dedykowaną do zgłoszeń 
anonimowych) wiadomości mogą być przesyłane w języku polskim oraz 
w językach obcych – przez 4 lata funkcjonowania kanałów Compliance 
nie zdarzyły się informacje i zgłoszenia przesyłane w językach obcych.

Grupa Budimex podchodzi z należytą starannością do zapewnienia 
przestrzegania praw człowieka w organizacji i u podmiotów, z którymi 
pozostaje w relacjach. Grupa zapewnia pełną, niezakłóconą swobodę 
funkcjonowania związków zawodowych: Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego „Budowla-
ni”. W Grupie obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

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

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

Kodeks Etyki
Kodeks Etyki jest dokumentem wewnętrznym, do którego dostęp mają 
pracownicy Grupy Budimex. Celem wdrożenia Kodeksu Etyki było 
utworzenie stabilnego punktu odniesienia dla etycznego postępowa-
nia pracowników Grupy Budimex. Kodeks opisuje Wartości Grupy oraz 
określa warunki postępowania zgodnie z nimi.

Wartości określone Kodeksem to:

• Etyka
• Współpraca
• Odpowiedzialność
• Ambicja

Kodeks określa również Obszary szczególnego przestrzegania wartości 
etycznych. W tej części opisane zostały zasady i wytyczne postępowania 
w wyszczególnionych typach relacji oraz w obszarach wpływu Grupy 
Budimex. Tematy regulowane w tej części to:

• Zarządzanie i relacje z pracownikami
• Kontakt z inwestorami, klientami i dostawcami 
• Środowisko naturalne 
• Dbanie o majątek firmy 
• Giełda papierów wartościowych 

Na straży zapisów Kodeksu Etyki stoi Komisja ds. Etyki nominowana 
przez Prezesa Zarządu Budimex SA.

W skład Komisji ds. Etyki wchodzą Dyrektor Pionu Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego oraz Dyrektor 
Biura Kontroli Wewnętrznej. Rolą Komisji jest monitorowanie zgodności 
stosowanych standardów etyki zawodowej z zapisami Kodeksu Etyki.
Komisja rozpatruje przypadki łamania zapisów Kodeksu Etyki i udziela 

Zarządzanie etyką[GRI 205]
[GRI 206] 
[GRI 406] 

[GRI 401-1]
[GRI 417]
[GRI 418] 

Etyka i prawa człowieka w Grupie Budimex
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wytycznych w zakresie przestrzegania zasad w nim zawartych z za-
chowaniem standardów poufności. Naruszenia zasad Kodeksu można 
zgłaszać za pomocą opisanego w dalszej części niniejszego rozdziału 
mechanizmu zgłaszania.

Zasady ochrony Praw Człowieka 
Zasady ochrony Praw Człowieka stanowią dokument Grupy Ferrovial, 
strategicznego inwestora Grupy Budimex. Celem obowiązującego 
w całej Grupie Ferrovial dokumentu jest podniesienie świadomości 
na temat praw człowieka w spółce oraz zwiększenie możliwości spółki 
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tym zagadnieniem.
Zobowiązania wyszczególnione w dokumencie obejmują wszystkich 
pracowników, klientów, dostawców i wykonawców pozostających 
w relacjach z Grupą. Zasady opisane w dokumencie mają swoje źródło 
w zapisach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w konwencjach 
MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy).

Etyka w łańcuchu dostaw
Grupa Budimex dba o należytą staranność w swoim łańcuchu dostaw 
podejmując współpracę wyłącznie z podmiotami postępującymi 
etycznie. W procesie wyboru dostawcy materiałów i usług jednym 
z kryteriów kwalifikacji jest przestrzeganie praw człowieka przez firmę, 
z którą Budimex zamierza podpisać umowę. Proces kwalifikacji składa 
się z oceny wstępnej oraz oceny po zakończeniu dostaw/usług. W oby-
dwu przypadkach badana jest kwestia przestrzegania praw człowieka.
Wymienione kwestie reguluje dokument pt. Instrukcja do procedury 
zakupów.

W przypadku 99% umów, Podwykonawcy podpisują Zbiór Zasad obej-
mujący zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka.

W raportowanym okresie Grupa Budimex nie została poinformowana 
o działaniach podwykonawców noszących znamiona naruszeń praw 
człowieka.

Aspekty te zostały uwzględnione także w „Strategii CSR na lata 2016- 
2020”, w której istotnym celem była „Eliminacja ryzyka zachowań nie-
etycznych” (poszczególnym obszarom biznesowym i celom przypisano 
wskaźniki oraz mierzalne wartości docelowe). Zagadnienia te zostały 
ujęte również także w „Strategii CSR na lata 2021-2023”.
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Wszyscy pracownicy Grupy Budimex mają dostęp do informacji oraz 
narzędzi umożliwiających im zgłaszanie zauważonych naruszeń i nie-
prawidłowości. SąÃ to: 

• telefon alarmowy compliance (+48 789 404 104), 
• adresy mailowe: compliance@budimex pl i etyka@budimex pl, 
• platforma elektroniczna pozwalająca na dokonanie anonimowego 

zgłoszenia, 
• możliwość osobistego zgłoszenia Koordynatorowi ds. Zgodności albo 

jego Zastępcy.

ZdarzająÃ sięÃ zgłoszenia np. w formie listów wysłanych bezpośrednio do 
Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu Budimex SA. W takim przypad-
ku sąÃ one przekazywane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich 
rozpatrzenie.

Jeśli osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę, pozostaje anonimowa, 
otrzymuje również zapewnienie, że w związku ze zgłoszeniem nie grożąÃ 
jej żadne konsekwencje służbowe. Koordynator ds. Zgodności we 
współpracy z Komitetem Zgodności i/lub Biurem Kontroli Wewnętrznej 
szczegółowo analizuje każde zgłoszenie z zachowaniem standardów 
poufności. Każdy przypadek naruszenia jest pisemnie odnotowywany, 
zawiera również rekomendacje lub wytyczne do podjęcia dalszych 
działań przez komórkęÃ organizacyjną, której dotyczy zgłoszenie. Koor-
dynator ds. Zgodności jest zobowiązany do cyklicznego przekazywania 
raportów z zawiadomień do Zarządu i Rady Nadzorczej z podaniem 
informacji, jakie działania zostały podjęte w celu wyjaśnienia danego 
zgłoszenia (nie rzadziej niż za okres trzech miesięcy). Dodatkowo Komitet 
Audytu Rady Nadzorczej ma prawo w każdej chwili zażądać raportu za 
dany okres.

Za pomocą istniejących mechanizmów w 2021 roku nie odnotowano 
zgłoszeń w obszarze korupcji. Lista zgłoszeń naruszeń „Kodeksu Etyki” / 
„Polityki Compliance” w 2021 roku: 

• zagadnienia związane z konfliktem interesów, 
• niewłaściwe relacje pracownik – przełożony, 
• kwestie interpretacji regulacji wewnętrznych w Grupie Budimex.

W następstwie zgłoszonych kwestii podjęte zostały odpowiednie 
działania. W dwóch przypadkach doszło do zakończenia stosunku 
pracy z pracownikami, w jednym pracownik został pouczony, w innych 
przekazane zostały zgłaszającym odpowiednie informacje. Ponadto, 
w grudniu 2021 roku prowadzone były szkolenia Compliance, które były 
kontynuowane jeszcze w styczniu 2022 roku.

W 2021 roku nie doszło do przypadków niezgodności z prawem, w wyni-
ku których na Grupę Budimex zostałyby nałożone kary finansowe.

W 2021 roku nie doszło do przypadków naruszeń zasad uczciwej 
konkurencji.

[GRI 2-26] 
[GRI 2-27] 

[GRI 206-1] 
[GRI 406-1]

System zgłaszania naruszeń

Etyka i prawa człowieka w Grupie Budimex
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Dokumentem regulującym zakres należytej staranności w zakresie 
prewencji pracy przymusowej są Zasady Ochrony Praw Człowieka adre-
sowane do pracowników, klientów, dostawców i wykonawców, z którymi 
pracuje Grupa Budimex. Polityka, obejmująca zakaz stosowania pracy 
przymusowej i pracy dzieci jest realizowana poprzez następujące 
działania: 

• poszanowanie, popieranie i promowanie praw człowieka,
• gwarancję bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka,
• odrzucenie wszelkiego typu dyskryminacji,
• promowanie i rozpowszechnianie praw człowieka.

Grupa Budimex planuje rozszerzanie procedur należytej staranności 
w łańcuchu dostaw w ramach realizacji celów strategicznych związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem.

[GRI 409-1] Prewencja pracy przymusowej

Etyka i prawa człowieka w Grupie Budimex
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Jednym z istotnych obszarów w Grupie Budimex jest zarządzanie kon-
fliktem interesów, które odbywa się poprzez stosowanie odpowiednich 
polityk. Zarządzanie konfliktem interesów stanowi także istotny temat 
w obszarze S (Social) Strategii CSR 2021-2023 Grupy Budimex.

Kwestie związane z zarządzaniem konfliktem interesów zostały ure-
gulowane w Kodeksie Etyki Grupy Budimex. Ponadto w tym obszarze 
funkcjonują również Instrukcje Operacyjne regulujące:

• zasady uczestnictwa w imprezach sponsorowanych i innych działa-
niach mających charakter konfliktu interesów, 

• wręczanie i otrzymywanie upominków,
• zasady informowania o zatrudnianiu osób pozostających w stosunku 

powiązania z pracownikiem.

Zagadnienia dotyczące konfliktu interesów tworzą odrębny moduł w ra-
mach prowadzonych w Grupie Budimex szkoleń Compliance. W celu 
skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z konfliktem interesów 
planowane są dalsze prace nad politykami i wytycznymi dla pracowni-
ków, których celem jest minimalizacja ryzyk wystąpienia negatywnych 
skutków konfliktu interesów.

Zarządzanie konfliktem interesów

Etyka i prawa człowieka w Grupie Budimex
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Grupa Budimex podejmuje stanowcze działania w obszarze prewencji 
zdarzeń korupcyjnych. Zwalczanie korupcji to jedna z 10 Zasad Global 
Compact, które tworzą fundament pod budowę odpowiedzialnej orga-
nizacji. Budimex rozpoznaje ogromne negatywne skutki materializacji 
ryzyka w tym obszarze, dlatego też Grupa dysponuje kompleksowym 
systemem antykorupcyjnym, który spełnia wszelkie wymogi regulacyjne 
oraz dobre praktyki rynkowe.

W obszarze antykorupcji prowadzone są szkolenia wewnętrzne oraz 
szkolenia realizowane przy udziale organizacji zewnętrznych. W 2021 
roku odbyło się około 20 paneli szkoleniowych wewnętrznych, w tym 
szkoleń w ramach programów Akademii Kierownika Kontraktu, Szkoleń 

Compliance oraz Witaj w Grupie. W raportowanym okresie wszyscy 
członkowie zarządu Budimex SA przeszli szkolenia obejmujące tema-
tykę antykorupcji. Wszyscy pracownicy na średnich i wyższych stanowi-
skach kierowniczych otrzymują regularne informacje o obowiązujących 
w Grupie systemach dotyczących antykorupcji.

Umowy podpisywane z partnerami biznesowymi zawierają zapisy 
informujące o podejściu Grupy Budimex do zagadnień związanych 
z prewencją i elimanacją zdarzeń korupcyjnych.

W 2021 roku nie odnotowano żadnych przypadków wystąpienia 
korupcji.

[GRI 205-1]
[GRI 205-2] 
[GRI 205-3]

Przeciwdziałanie korupcji

Etyka i prawa człowieka w Grupie Budimex
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Grupa Budimex po raz pierwszy ujawnia w niniejszym raporcie 
informacje dotyczące tzw. unijnej Taksonomii działalności zrównowa-
żonej środowiskowo. Obowiązki z tym związane zostały wprowadzone 
Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 
2020 r. W pierwszym roku obowiązywania, zgodnie z treścią Rozporzą-
dzenie Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 Grupa Budimex ujawnia 
odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych 
kwalifikujących się do systematyki (Taksonomii), bez konieczności weryfi-
kacji Technicznych Kryteriów Kwalifikacji, czyli ustalenia jaki odsetek tych 
trzech wartości jest związany z działalnością zrównoważoną środowi-
skowo.

Zasady rachunkowości
W celu obliczenia odsetka obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) 
i wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki 
zastosowano następujące zasady:

Obrót
W odniesieniu do obrotu, podstawę stanowiły całkowite skonsolido-
wane przychody Grupy w roku 2021, ujawnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym w skonsolidowanym rachunku zysków 
i strat w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz 
towarów i materiałów”. Do licznika przypisano przychody z działalności 
kwalifikującej się do systematyki.

Nakłady inwestycyjne (CapEx)
W odniesieniu do nakładów inwestycyjnych (CapEx) podstawę stano-
wiły nakłady inwestycyjne poniesione we wszystkich spółkach Grupy 
Kapitałowej, które zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu 
z przepływów pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej w pozycji 
„Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa-
łych”. Do licznika przypisano tę część CapEx, która dotyczy rodzajów 
działalności kwalifikujących się do systematyki. W przypadku nakładów 

inwestycyjnych na pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane zastosowano 
metodę alokacji proporcjonalnej. Grupa wykorzystuje pojazdy, sprzęt 
i maszyny budowlane, które są wykorzystywane przy realizacji różnych 
kontraktów, zarówno związanych z działalnością kwalifikującą się do 
systematyki, jak i niekwalifikującą się; ponadto ta sama maszyna może 
być w różnych okresach roku wykorzystywana na różnych kontraktach.
Całość nakładów inwestycyjnych na pojazdy, sprzęt i maszyny budow-
lane została więc przypisana do poszczególnych rodzajów działalności 
w proporcji odpowiadającej proporcji przychodów z danych kontraktów.
Powyższe nie dotyczy nakładów inwestycyjnych w spółce FBSerwis, 
gdzie przypisanie CapEx’u nastąpiło bezpośrednio.

Wydatki operacyjne (OpEx)
W odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) podstawę stanowiły 
wszystkie koszty służące do bieżącej obsługi aktywów Grupy i utrzymy-
wania ich we właściwej kondycji. Do licznika przypisano tę część OpEx, 
która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki.
W przypadku wydatków operacyjnych na sprzęt i maszyny budowlane 
zastosowano metodę alokacji proporcjonalnej w sposób identyczny, 
jak w opisanym powyżej przypadku CapEx’u. W przypadku wydatków 
operacyjnych związanych z pojazdami i maszynami wykorzystywanymi 
w segmencie FBSerwis przypisanie OpEx’u nastąpiło bezpośrednio.

W przypadku wydatków operacyjnych, które w Rozporządzeniu Delego-
wanym Komisji (UE) 2021/2178 definiowane są w sposób nie odnoszący 
się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, 
dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, 
a następnie zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OpEx’u zwią-
zane z utrzymaniem we właściwej kondycji pojazdów, sprzętu i maszyn 
budowlanych zostały przypisane w sposób proporcjonalny, a pozycje 
związane z pojazdami i maszynami wykorzystywanymi do prowadzenia 
gospodarki odpadami przypisano bezpośrednio do odpowiedniego 
rodzaju działalności. Wydatki operacyjne stanowią pozycje kosztowe 
w rachunku zysków i strat, w odróżnieniu od nakładów inwestycyjnych, 
będących zwiększeniami salda środków trwałych i wartości niematerial-
nych, dlatego też wartości uwzględnione w kalkulacjach CapEx i OpEx 
są odrębne.

Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej
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Grupa ujawnia w niniejszym raporcie po raz pierwszy udział działalności 
kwalifikującej się do systematyki w zakresie dotyczącym raportowanego 
okresu, tj. 01.01.2021-31.12.2021, więc ujawnienie nie zawiera infor-
macji o zmianach danych dla poprzednich okresów.

Z uwagi na fakt, iż w pierwszym roku raportowania ujawniane są tylko 
informacje o odsetku obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków 
operacyjnych kwalifikujących się do systematyki (a nie zgodnych lub 
niezgodnych z systematyką), nie identyfikowano rodzajów działalności 

Grupa uzyskuje przychody z kilku segmentów działalności, z których 
większość jest ujęta w systematyce w zakresie załączników I i II do aktu 
delegowanego w sprawie klimatu (Rozporządzenie Delegowane Komisji 
(UE) 2021/2139). Głównymi pozycjami przychodów z działalności ujętej 
w systematyce w 2021 roku były:

• Przychody z realizacji kontraktów w zakresie budownictwa infra-
strukturalnego dotyczącego transportu w wysokości 4 434 mln zł, 
dotyczące budowy infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny 
transport drogowy i transport publiczny (2 316 mln zł), infrastruktury 
na potrzeby transportu kolejowego (1 973 mln zł) i infrastruktury 
wspomagającej niskoemisyjny transport wodny (144 mln zł).

• Przychody z realizacji kontraktów na budowę nowych budynków 
w wysokości 1 364 mln zł.

• Przychody związane budową instalacji poboru, uzdatniania i oczysz-
czania wody w wysokości 190 mln zł oraz instalacji odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w wysokości 18 mln zł.

• Przychody segmentu Grupy odpowiedzialnego za gospodarkę 
odpadami w wysokości 663 mln zł.

Ponadto Grupa uzyskiwała w 2021 r. przychody z wytwarzania energii 
elektrycznej z energii wiatrowej (4 mln zł) oraz z montażu sprzętu zwięk-
szającego efektywność energetyczną budynków (1 mln zł).

Udział obrotu kwalifikującego się do systematyki w całości obrotu 
wyniósł w 2021 r. 84,4%.

Obrót

Tabela 1: Odsetek obrotu kwalifikującego się do systematyki

Działalność gospodarcza Kod lub kody

Obrót
(wartość 

bezwzględna)
Część obrotu

mln zł %

A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI

Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 4 0,1%

Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1. 190 2,4%

Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 5.3. 18 0,2%

Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych 
u źródła

5.5. 663 8,4%

Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 6.14. 1 973 24,9%

Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny 6.15. 2 316 29,3%

Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport wodny 6.16. 144 1,8%

Budowa nowych budynków 7.1. 1 364 17,2%

Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 1 0,0%

Razem (A) 6 674 84,4%

B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI

Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 1 237 15,6%

Razem (A+B) 7 911 100,0%

przyczyniających się do więcej niż jednego celu środowiskowego. Nie 
istniała w związku z tym potrzeba stosowania specjalnych procedur 
w celu uniknięcia podwójnego liczenia.

Nie dokonywano ponadto dezagregacji kluczowych wskaźników wyni-
ków pomiędzy poszczególne jednostki operacyjne Grupy. Jednocześnie 
Grupa identyfikuje konieczność dokonania takiej dezagregacji w kolej-
nym roku, gdy weryfikowane będzie spełnienie Technicznych Kryteriów 
Kwalifikacji.
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Nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do systematyki są 
związane z realizacją planów inwestycyjnych zaakceptowanych przez 
Zarząd. Nakłady inwestycyjne były ponoszone przede wszystkim na:

Nakłady inwestycyjne były ponoszone przede wszystkim na:

• Nakłady na park maszynowy obejmujący pojazdy, sprzęt i maszyny 
budowlane w wysokości 64 mln zł.

• Nakłady na pojazdy i maszyny wykorzystywane w segmencie gospo-
darki odpadami w wysokości 41 mln zł.

Udział nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do systematyki 
w całości nakładów inwestycyjnych wyniósł w 2021 r. 93,4%.

W przypadku wydatków operacyjnych (OpEx) największa kwota (37 mln 
zł) była związana z naprawami i utrzymaniem we właściwej kondycji 
pojazdów, sprzętu i maszyn budowlanych. Z kolei 26 mln zł wyniosły 
wydatki operacyjne ponoszone na naprawy i utrzymanie we właściwej 
kondycji pojazdów i maszyn służących do gospodarki odpadami.

Udział wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki w ca-
łości wydatków operacyjnych wyniósł w 2021 r. 86,6%.

Nakłady inwestycyjne (CapEx)

Tabela 2: Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) kwalifikujących się do systematyki

Działalność gospodarcza
Kod 
lub 

kody

Nakłady inwestycyjne 
(CapEx)(wartość 

bezwzględna)

Część nakładów 
inwestycyjnych

mln zł %

A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI

Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1. 1 0,8%

Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5. 31 29,7%

Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 6.14. 41 39,4%

Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny 6.15. 18 17,1%

Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport wodny 6.16. 1 0,6%

Budowa nowych budynków 7.1. 6 5,7%

Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 0 0,0%

Razem (A) 97 93,3%

B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI

Nakłady inwestycyjne (CapEx) na działalność niekwalifikującą się do systematyki (B) 7 6,7%

Razem (A+B) 104 100,0%

Wydatki operacyjne (OpEx)

Tabela 3: Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki

Działalność gospodarcza
Kod 
lub 

kody

Nakłady inwestycyjne 
(CapEx)(wartość 

bezwzględna)

Część nakładów 
inwestycyjnych

mln zł %

A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI

Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1. 1 1,1%

Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5. 26 35,4%

Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 6.14. 11 14,6%

Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny 6.15. 19 26,2%

Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport wodny 6.16. 1 0,9%

Budowa nowych budynków 7.1. 6 8,4%

Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 0 0,0%

Razem (A) 63 86,6%

B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI

Wydatki operacyjne (OpEx) na działalność niekwalifikującą się do systematyki (B) 10 13,4%

Razem (A+B) 73 100,0%
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Dokumentem nadającym właściwy tor zmianom zachodzącym w za-
rządzaniu obszarem środowiskowym jest Strategia CSR 2021-2023.
Bezpośredni nadzór nad realizacją celów Strategii ma Zarząd Grupy 
Budimex. Pełne informacje na temat założeń Strategii znajdują się 
w rozdziale Strategia Grupy Budimex.

Odpowiedzialność za realizację działań operacyjnych w obszarze środo-
wiskowym leży po stronie Biura Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska.

Nadrzędnymi dokumentami regulującymi zarządzanie wpływem na 
klimat i środowisko w Grupie Budimex są „Zasady Polityki Odpowie-
dzialności Spółki”, wspierane „Zasadami Polityki Ochrony Środowi-
ska”. Wymienione dokumenty zawierają zobowiązania oraz zasady 
wspierające zredukowanie ingerencji w środowisko naturalne, efektywne 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz promowanie odpowiedzialno-
ści ekologicznej w łańcuchu dostaw.

Grupa Budimex jest świadoma wpływu, jaki może wywierać swoją dzia-
łalnością na środowisko i klimat. Wpływ środowiskowy wywierany przez 
Grupę może mieć wymiar:

• lokalny – poprzez ingerencję w funkcjonowanie biosfery w wyniku 
prowadzonych prac budowlanych,

• globalny – wywierany poprzez kontrybucję – pozytywną lub nega-
tywną – na rzecz zmian klimatycznych.

Duża część wpływu środowiskowego budowy generowana jest przez 
podwykonawców, dlatego dla Grupy Budimex tak istotne jest utrzy-
mywanie poprawnych relacji i efektywne współdziałanie z podwyko-
nawcami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Wspólne działanie 
przekłada się na wymierne efekty dotyczące wpływu środowiskowego 
generowanego w całym łańcuchu wartości. Wszyscy podwykonawcy 
pracujący z Budimeksem poddawani są kwalifikacji wstępnej pod kątem 
respektowania zasad ochrony środowiska. Niezmiernie ważne jest prze-
strzeganie przez nich procedur, posiadanie stosownego doświadczenia 
i w pełni sprawnego sprzętu.

Ponadto wszyscy wprowadzani na budowę podwykonawcy przechodzą 
stosowne przeszkolenie z obowiązujących procedur w zakresie ochrony 
środowiska, w tym z zasad postępowania w przypadku awarii. Ocenie 
sprawności technicznej poddawany jest również używany przez nich 
sprzęt.

Zarządzanie obszarem środowiskowym

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

Standardy ochrony środowiska w Grupie Budimex wykraczająÃ poza 
obowiązki prawne i dotycząÃ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ryjne i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt potrzebny na wypadek 
incydentu.
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„Zasady Polityki Ochrony Środowiska” zobowiązują spółki z Grupy Budimex m.in. do:
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Postępujące zmiany klimatyczne oraz ich powstrzymanie to jedno z naj-
ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zmiany klimatu stanowią 
złożony proces wpływający na każdą dziedzinę życia. Mogą one dotykać 
bezpośrednio również funkcjonowania biznesu, w tym branży budow-
lanej.

Perspektywy na przyszłość
W najnowszym raporcie IPCC wskazuje, że zmiana klimatu już teraz 
wpływa na każdy zamieszkany region na całym świecie, a wpływ 
człowieka przyczynia się do wielu zaobserwowanych zmian pogody 
i ekstremalnych warunków klimatycznych.7

W najbardziej optymistycznym scenariuszu prezentowanym w raporcie 
IPCC (SSP1-1.9), zakładającym, że stężenie CO2 osiąga szczyt i spada 
w XXI wieku, lądy i oceany zaczynają pochłaniać mniej dwutlenku węgla 
w odpowiedzi na spadające stężenie CO2 w atmosferze. Scenariusz ten 
zakłada osiągnięcie globalnej zeroemisyjności do roku 2050. Jego 
osiągnięcie spowoduje zatrzymanie globalnego poziomu temperatur 
na poziomie 1,5°C względem czasów preindustrialnych. Realizacja 
tego scenariusza wiąże się z presją regulatora na np. podniesienie cen 
uprawnień emisyjnych oraz koniecznością wdrożenia ambitnych rozwią-
zań redukujących poziom emisji gazów cieplarnianych przez biznes.

W opozycji do scenariusza optymistycznego stoją scenariusze zakła-
dające sytuację business as usual, w której globalna społeczność nie 
podejmuje dostatecznych kroków w celu redukcji negatywnego wpływu 
na klimat. Realizacja pesymistycznych scenariuszy IPCC (SSP3-7.0 
i SSP5-8.5), w których maksymalny wzrost średnich temperatur oscyluje 
w graniach 7-8,5°C w XXI stuleciu, mogą oznaczać materializację wielu 
zagrożeń związanych z rosnącymi temperaturami. Dla terenów Europy 
Środkowo-Wschodniej może to oznaczać przykładowo znaczne utrud-
nienia w dostępie do czystej wody, straty bioróżnorodności i znaczne 
zwiększenie częstotliwości występowania nagłych zdarzeń takich jak po-
żary, powodzie lub gwałtowne burze.  Dostrzegając istotny potencjalny 

wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie Grupy Budimex Zarząd 
podjął decyzję o przeprowadzeniu m.in. Analizy ryzyk klimatycznych.

Analiza ryzyk klimatycznych w Grupie Budimex 
W 2021 roku w Grupie Budimex przeprowadzono identyfikację i dalszą 
analizę ryzyk związanych ze zmianą klimatu. W ramach ryzyk identyfi-
kacji i ocenie podlegały płynące z nich szanse i zagrożenia.

Badanie zostało wykonane zgodnie z metodologią AXIS© poprzez 
zewnętrzną firmę doradczą. Celem badania była identyfikacja krótko-, 
średnio- i długoterminowych fizycznych i transformacyjnych ryzyk zwią-
zanych ze zmianą klimatu i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.
Kategoryzacja ryzyk została dokonana zgodnie z wytycznymi TCFD (Task 
Force on Climate-Related Disclosure) oraz na definicjach z ISO 3100.

Badanie zostało zrealizowane w trzech etapach:

• analiza istotnych ryzyk klimatycznych w grupie porównawczej,
• badanie kwestionariuszowe grupy eksperckiej wyłonionej w spółce,
• kalkulacja wyników i kategoryzacja zidentyfikowanych ryzyk, zagro-

żeń i szans.

W badaniu uwzględniono 30 ryzyk podzielonych na 8 grup. W ramach 
ryzyk zidentyfikowano 26 potencjalnych szans i 37 potencjalnych zagro-
żeń. Zgodnie z metodologią AXIS©, ryzyka oceniane są na podstawie 
trzech wymiarów: prawdopodobieństwa jego wystąpienia, wielkości 
jego wpływu oraz horyzontu czasowego. Prawdopodobieństwo oznacza 
możliwość, że dane zagrożenie/ szansa może wystąpić z określonym 
wpływem. Wpływ reprezentuje znaczenie skutków danego zagrożenia/
szansy, jeśli wystąpi. Horyzont czasowy jest z góry określony przez datę 
ważności oceny istotności. Horyzont oceniany był w skali punktowej 
zawierającej pięć przedziałów czasowych (lata 2021-2022, 2023-2025, 
2025-2030, 2030-2040, 2040-2050).

Kiedy w wynikach badania mowa jest o horyzontach czasowych, ich 
zakres określono następująco:

Zmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu 
Grupy

13 SDG

Zmiany klimatu i środowisko naturalne

7 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021The Physical Science Basis Summary for Policymakers, Szwajcaria, 2021, s.10 
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Na podstawie przyporządkowanej szansom i zagrożeniom ocenie nastę-
puje kwalifikacja do jednej z grup. Zagrożenia i szanse uznane za istotne 
znajdują się w grupie S (Seizure). Szanse i zagrożenia przydzielone do 
Grupy I (Intensification) i Grupy A (Amplification) na obecnym etapie 
podlegają monitoringowi i jedynie w wybranych przypadkach zarządza-
nia. Do Grupy X (eXclusion) zostały zakwalifikowane szanse i zagrożenia, 
które jedynie w wybranych przypadkach podlegają monitoringowi.

Horyzont

Krótki 1 3

Średni 4 10

Długi 11 30

W opisywanym badaniu do poszczególnych grup zaklasyfikowano:

• Grupa A (Amplification) – wysokie prawdopodobieństwo i niska 
waga: 
• 0 szans 
• 1 zagrożeń 

• Grupa X (eXclusion) – niskie prawdopodobieństwo i niska waga: 
• 14 szans 
• 26 zagrożeń

• Grupa I (Intensification) – wysoka waga i niskie prawdopodobień-
stwo: 
• 7 szans
• 4 zagrożenia 

• Grupa S (Seizure) – wysokie prawdopodobieństwo i wysoka waga:
• 5 szans
• 6 zagrożeń 

W poniższej tabeli prezentujemy ryzyka zaklasyfikowane jako istotne w procesie analizy:

Ryzyko Zagrożenie/ Szansa Horyzont czasowy Zarządzanie

Długotrwałe ryzyka fizyczne

Ryzyko wzrastających 
średnich temperatur

Zagrożenie wpływem wzrostu 
średnich temperatur na 

warunki pracy na kontraktach
Średni – długi

Grupa Budimex dba o spełnianie warunków BHP na budowach, 
w tym o odpowiednie dopasowywanie planowanych robót do 
panujących warunków atmosferycznych tak, by nie stwarzać 

zagrożenia dla pracowników własnych i podwykonawców.

Ryzyka związane z polityką i regulacjami/przepisami

Ryzyko wprowadzenia 
podatków, ceł 
lub innych opłat 
węglowych

Zagrożenie wzrostem 
kosztów spowodowanym 

wprowadzeniem podatku, cła 
lub innych opłat węglowych

Średni
Grupa Budimex aktywnie zwiększa mix niskoemisyjnej 

i bezemisyjnej energii oraz pracuje nad zieloną mobilnością.
Temat ten stanowi stały punkt planów strategicznych.
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Ryzyko zmian 
przepisów 
i standardów 
efektywności 
energetycznej

Zagrożenie zaostrzeniem 
przepisów dotyczących 

efektywności energetycznej 
budynków

Krótki

Zarządzanie zagrożeniem jest realizowane przede wszystkim 
poprzez planowanie zwiększenia udziału certyfikowanych 

surowców i wyrobów do projektów Grupy Budimex oraz 
certyfikacja LEED  i BREEAM.

Ryzyko zmian 
przepisów 
i standardów 
efektywności 
energetycznej

Szansa na zmniejszenie emisji 
i zużytej energii poprzez 

zwiększenie efektywności 
energetycznej wznoszonych 

budynków

Średni

Zarządzanie zagrożeniem jest realizowane przede wszystkim 
poprzez planowanie zwiększenia udziału certyfikowanych 

surowców i wyrobów do projektów Grupy Budimex oraz 
certyfikacja LEED i BREEAM.

Ryzyko rozszerzenia 
obowiązków kalkulacji 
emisji gazów 
cieplarnianych

Zagrożenie koniecznością 
kalkulacji i raportowania śladu 

węglowego budynków
Średni

Grupa Budimex monitoruje emisje gazów cieplarnianych 
w Scope 1 oraz 2 liczonymi zgodnie z metodologią GHG Protocol

Ryzyko rozszerzenia 
obowiązków kalkulacji 
emisji gazów 
cieplarnianych

Szansa na sprawniejsze niż 
konkurenci przygotowanie 

do wypełniania obowiązków 
dot. raportowania śladu 

węglowego

Krótki – średni
Grupa Budimex planuje poszerzenie kalkulacji emisji GHG 

o elementy Zakresu 3.

Ryzyko związane 
z gospodarką o obiegu 
zamkniętym

Szansa na oferowanie 
usług związanych 

z gospodarowaniem odpadami 
w sposób zgodny z zasadami 

gospodarki cyrkularnej

Średni – długi

Szansą może być w przyszłości zarządzanie poprzez badania 
i rozwój (własne i we współpracy z inwestorem strategicznym) 
umożliwiające badanie, wdrażanie i stosowanie w przyszłości 

komponentów oraz technologii zgodnych z zasadami 
gospodarki obiegu zamkniętego.

Ryzyka technologiczne

Ryzyko emisyjności 
źródeł energii

Zagrożenie wzrostem 
cen energii w wyniku 

wysokoemisyjnego miksu 
energii elektrycznej  w Polsce 

lub w innych krajach

Krótki – średni
Zagrożenie jest zarządzane poprzez zwiększanie udziału energii 

ze źródeł bezemisyjnych w miksie energii kupowanej przez 
podmioty z Grupy Budimex.

Ryzyka rynkowe

Ryzyko wzrostu cen 
surowców, materiałów 
i usług

Zagrożenie wzrostem kosztów 
surowców, materiałów i usług 

spowodowanym przez inne 
ryzyka klimatyczne

Średni 
Odpowiedzią na zagrożenie jest planowanie uzyskania dostępu 

do materiałów o niskim koszcie środowiskowym lub samodzielne 
ich opracowywanie.

Ryzyko uzależnienia 
dostępu do 
finansowania od 
przeciwdziałania 
kryzysowi 
klimatycznemu

Szansa ułatwionego dostępu 
lub tańszego finansowania 

udzielanego w związku 
ze spełnieniem kryteriów 

przeciwdziałania kryzysowi 
klimatycznemu

Długi
Grupa Budimex planuje zintensyfikowanie działań mających na 

celu utrzymanie i poprawę ocen w ratingach ESG.

Ryzyko współpracy 
z dostawcami

Szansa na transfer wiedzy 
i kompetencji przy wsparciu 

inwestora strategicznego
Krótki – średni

Grupa Budimex aktywnie korzysta z dobrych praktyk i podejścia 
strategicznego opracowanego przez Grupę Ferrovial.

Grupa Budimex aktywnie współdziała ze swoimi dostawcami 
i podwykonawcami, dzieląc się z nimi najlepszymi praktykami  

w obszarach ESG.
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Zapotrzebowanie Grupy Budimex na paliwa i energię wynika przede 
wszystkim z:

• produkcji masy bitumicznej,
• pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców,
• odpadów,
• wykorzystania pojazdów służbowych.

Bieżąca energochłonność prac, a więc i emisyjność jest ściśle powiązana 
z etapem realizacji danej inwestycji i wynika m.in. z poziomu zapotrze-
bowania na transport, pracę maszyn, produkcję masy bitumicznej. Sto-

sunkowo długi, ponieważ trwający ponad rok, cykl realizacji kontraktów 
sprawia, że porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energo-
chłonności w ujęciu rocznym bywa mało miarodajne. Pozytywne lub 
negatywne zmiany wyników mogą bowiem wynikać z aktualnego stanu 
realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym. Te 
jednak zachodzą, ponieważ Grupa Budimex podejmuje działania ope-
racyjne mające na celu trwałe obniżanie energochłonności i emisyjności 
(np. poprzez sukcesywną wymianę sprzętu) oraz edukacyjne skierowane 
do pracowników, które przekładają się na mniejsze zużycie energii 
elektrycznej i paliw.

[GRI 302-1] 
[GRI 302-3] 
[GRI 302-4]

Paliwa i energia

Zmiany klimatu i środowisko naturalne

Grupa Budimex

Jednostka 2020 2021 zmiana r/r

Lekki olej opałowy MWh 4 899,92 6 759,92 38,0%

Pył węglowy MWh 66 209,45 71 499,92 8,0%

Gaz ziemny sieciowy MWh 2 714,07 1 774,53 -34,6%

LPG MWh 0,82 8 156,68 -

Propan-butan MWh 448,88 112,52 -74,9%

Propan MWh 0,00 1356,43 -

Benzyna MWh 11 703,42 16 678,42 42,5%

Olej napędowy MWh 146 961,08 132 714,55 -9,7%

CNG MWh 0,00 1 144,45 -

Energia elektryczna MWh 27 634,24 23 814,13 -13,8%

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych MWh 4 418,15 7 069,59 60,0%

Energia cieplna MWh 14 318,49 10 789,31 -24,6%

Energia łącznie MWh 274 890,37 274 800,85 0,0%

Od 2019 roku Grupa Budimex przekształca swoją flotę w myśl zasad zielonej elektromobliności. Sukcesywnie zwiększany jest odsetek pojazdów elek-
trycznych i hybrydowych. Szerokie działania w tym zakresie stanowią jeden z istotnych obszarów działań strategicznych.

Pełne zestawienie zużycia paliw i energii w Budimex SA. oraz w Grupie Kapitałowej Budimex znajduje się w Załączniku.



Raport Zintegrowany 2021 | 67

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Budimex zarządzają ak-
tywnościami wpływającymi na poziom emisji. Działania w tym zakresie 
są skupione w kluczowych obszarach wymienionych w Strategii CSR 
2021-2023. W celu ciągłej redukcji śladu węglowego wdrażane są m.in.
rozwiązania optymalizujące zużycie paliw i energii w procesach opera-
cyjnych, efektywne energetycznie projekty budynków (obszar uwzględ-
nia certyfikację LEED i BREAM)  i wymiana floty na pojazdy o zmniejsza-
nym lub zerowym poziomie emisji w transporcie. Energia wykorzystana 
w Budimex SA w 2021 roku pochodziła w 100% z certyfikowanych 
źródeł odnawialnych.

Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standar-
dami: The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and 
Reporting Standard Revised Edition oraz GHG Protocol Scope 2 Guidan-

ce. Gazy cieplarniane zidentyfikowane i uwzględnione w obliczeniach 
to CO2, CH4 oraz N2O, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie 
zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2. Źródłami wskaźników emisji 
były w zdecydowanej większości publikacje KOBIZE (Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami), Urzędu Regulacji Energetyki oraz 
wskaźniki publikowane przed sprzedawców energii elektrycznej. Wiel-
kość emisji z wytwarzania zużywanej energii elektrycznej obliczono wg 
metody market-based, gdzie dla energii elektrycznej (dla której znany 
był sprzedawca), zastosowano dostarczone przez niego wskaźniki emisji, 
a dla energii z OZE potwierdzonej Gwarancjami Pochodzenia przyjęto 
wskaźnik 0 kg CO2e/kWh.

Celu 13 SDG.
[GRI 305-1] 
[GRI 305-2] 
[GRI 305-4] 
[GRI 305-5] 
[GRI 305-7] 

[TCFD]

Zmiany klimatu i środowisko naturalne

Grupa Budimex

Jednostka 2020 2021 zmiana r/r

Scope 1 Mg CO2e 89 027,1 68 361,0 -23,2%

Scope 2 market-based Mg CO2e 20 856,5 16 030,1 -23,1%

Scope 2 location-based Mg CO2e 25 670,0 25 532,1 -0,5%

Emisje total market-based Mg CO2e 109 883,6 84 391,1 -23,2%  
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Surowce
Surowcami i materiałami najczęściej wykorzystywanymi podczas prac 
prowadzonych przez Grupę Budimex są: asfalt drogowy zwykły i mody-
fikowany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wapienna, 
kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), budowlane (piasek, żwir), 
drogowe (piasek, grys i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy.

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

SDG 12
[GRI 301-1]

 [GRI 306-1] 
[GRI 306-3] 
[GRI 306-4] 
[GRI 306-5]

Surowce i odpady

Zmiany klimatu i środowisko naturalne

Surowce i materiały*

Budimex SA

Jednostka 2020 2021 zmiana r/r

Beton m3 749 566,0 841 198,9 +12,2%

Cement Mg 164 980,0 126 350,4 -23,4%

Stal Mg 43 481,0 44 166,0 +1,6%

Asfalty Mg 41 523,0 44 262,7 +6,6%

Kruszywo hydrotechniczne Mg 183 040,0 128 830,0 -29,6%

Tłuczeń kolejowy Mg 425 350,0 262 200,0 -38,4%

Szyny kolejowe Mg 9 529,0 7 138,0 -25,1%

Podkłady kolejowe strunobetonowe szt. 17 636,0 90 538,0 +413,4%

Podkłady kolejowe drewniane szt. 8 016,0 3 595,0 -55,2%

Podrozjazdnice drewniane m3 1 280,0 264,0 -20,6%

Kruszywo grube (grys) Mg 635 864,3 678 828,0 +6,8%

Kruszywo drobne Mg 175 549,8 171 817,0 -2,1%

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (kruszywo pozostałe) Mg 49 773,3 99 828,9 +100,6%

Mączka wapienna (wypełniacze) Mg 19 816,6 20 034,3 +1,1%

Pył węglowy do opalania WMB CN27021000 Mg 11 221,9 11 784,0 +5,0%

*Dane referencyjne o zużyciu kruszyw pochodzą z wybranej jednostki operacyjnej stanowiącej przykład reprezentacyjny.
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Odpady

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

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

Na każdym etapie budowy wytwarzane są innego rodzaju odpady.
Gruz ceglany i betonowy powstaje na wstępnym etapie rozbiórki 
obiektów w miejscu, w którym zbudowana zostanie nowa inwestycja, 
a stary asfalt, tłuczeń torowy – po usunięciu drogi i torów. Najczęściej 
wytwarzanymi odpadami są: ziemia i gruz, kamienie oraz odpady z re-
montów i demontażu obiektów budowlanych, infrastruktury drogowej.
Wiele z nich można ponownie wykorzystać na kolejnych etapach prac.
Usunięta ziemia jest pełnowartościowym surowcem do zastosowana 
w pracach wykończeniowych. Krzewy i konary z wycinki, której często nie 
da się uniknąć, po zmieleniu na drobne części (tzw. zrębkowaniu) mogą 
służyć jako paliwo biomasowe lub materiał ogrodniczy.

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

Spółka zależna Grupy Budimex – FBSerwis prowadzi działalność, której jednym z kluczowych obszarów jest zagospodarowanie odpadów. Poniżej 
prezentujemy szczegółowe zestawienie dla postępowania z odpadami w spółce FBSerwis.

Mostostal Kraków SA

Jednostka 2021

Stal (Blacha) Mg 3 453,0

Stal (Profile) Mg 7 360,7

Grupa Budimex

Jednostka 2020 2021 zmiana r/r

Odpady inne niż niebezpieczne Mg 5 951 766,61 2 903 193,55 -51,2%

Odpady niebezpieczne Mg 1 534,85 2 841,12 +85,1%

FBSerwis SA

2021

Jednostka przetwarzane na 
terenie zakładu

przetwarzane 
poza terenem 

zakładu
łącznie

Odpady odebrane i skierowane do odzysku 

Odpady niebezpieczne Mg 0,00 7,83  7,83

Przygotowanie do ponownego wykorzystania Mg 0,00 0,00 0,00

Recykling Mg 0,00 0,00 0,00

Pozostałe formy odzysku Mg 0,00 7,83 7,83

Odpady inne niż niebezpieczne Mg 6,34 241 652,10 241 658,44

Przygotowanie do ponownego wykorzystania Mg 0,00 0,00 0,00

Recykling Mg 6,34 63 685,80 63 692,14

Pozostałe formy odzysku Mg 0,00 177 966,29 177 966,29

Łącznie odpady odebrane i skierowane do odzysku Mg 6,34 241 659,93 241 666,27

Odpady odebrane i skierowane do utylizacji

Odpady niebezpieczne Mg 0,00 0,68 0,68

Spalanie (z odzyskiem energii) Mg 0,00 0,00 0,00

Spalanie (bez odzysku energii) Mg 0,00 0,00 0,00

Składowanie na składowiskach odpadów Mg 0,00 0,68 0,68

Inne sposoby zagospodarowania odpadów Mg 0,00 0,00 0,00

Odpady inne niż niebezpieczne Mg 58 880,42 120 008,78 178 889,20
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Spalanie (z odzyskiem energii) Mg 0,00 27 137,70 27 137,70

Spalanie (bez odzysku energii) Mg 0,00 59 229,40 59 229,40

Składowanie na składowiskach odpadów Mg 58 880,42 33 641,68 92 522,10

Inne sposoby zagospodarowania odpadów Mg 0,00 0,00 0,00

Łącznie odpady odebrane i skierowane do utylizacji Mg 0,00 27 137,70 27 137,70

Odpady niebezpieczne łącznie Mg 0,00 8,51 8,51

Odpady inne niż niebezpieczne łącznie Mg 58 886,76 361 660,88 420 547,64

Odpady łącznie Mg 58 886,76 361 669,39 420 556,15
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Zarządzanie zasobami wodnymi stanowi jeden z istotnych tematów za-
rządzanych w ramach Strategii CSR 2021-2023. Zapotrzebowanie oraz 
faktyczne zużycie zasobów wodnych jest w dużym stopniu uzależnione 
od charakteru oraz etapu realizacji kontraktów, na których w okresie 
bilansowym prowadzone są prace budowlane.

SDG 6
[GRI 303-3] 
[GRI 303-5]

Ochrona zasobów wodnych

Zmiany klimatu i środowisko naturalne

Woda i ścieki

Grupa Budimex

Jednostka 2020 2021 zmiana r/r

Zużycie wody

Woda zakupiona m3 197 848,2 143 753,0 -27,3%

Woda z ujęć własnych m3 1 661,0 1 835,1 +10,5%

Zużycie wody łącznie m3 199 509,2 145 588,2 -27,0%
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Formalnie za przygotowanie projektu, w tym konsultacje społeczne 
i ustalenie poziomu oddziaływania na środowisko, odpowiada inwestor.
Spółki z Grupy Budimex, występując jako generalny wykonawca, nie 
mają bezpośredniego wpływu na te kwestie, z wyjątkiem sytuacji, 
gdzie, będąc projektantem w ramach danego kontraktu, uczestniczą 
w przygotowaniu inwestycji pod względem środowiskowym i społecz-
nym. Kluczem do sukcesu jest staranne zorganizowanie placów budów 
i ich zaplecza, a w szczególności poprowadzenie dróg technologicznych 
w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe z punktu widzenia użyt-
kowników dróg i okolicznych mieszkańców.

Zaplecze budowy, magazyny, składy i bazy transportowe w pierw-
szej kolejności lokalizowane są na terenach już zagospodarowanych 
i przekształconych. O ile to możliwe, plac budowy organizowany jest 
w bezpiecznej odległości od terenów zamieszkanych. W trakcie realizacji 
inwestycji materiały i surowce transportowane są przede wszystkim 
z wykorzystaniem już istniejących pasów drogowych. Pnie oraz korzenie 
drzew są odpowiednio zabezpieczane przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi związanymi z użyciem ciężkiego sprzętu, siedliska zwierząt i roślin 
odgradzane, a zbiorniki wodne zabezpieczane przed potencjalnym 
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.

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

Praktykowanym działaniem jest także przenoszenie roślin z terenów 
objętych budową w nowe miejsca, o tych samych lub podobnych wa-
runkach siedliskowych i glebowych (tzw. metaplantacja).

W związku z potencjalnym wpływem prac budowlanych na niszczenie 
siedlisk lub płoszenie zwierząt w 2021 roku doszło do konieczności prze-
noszenia roślin i zwierząt. Wszystkie działania z tym związane odbywały 
się na podstawie uzyskanych warunków zawartych w decyzjach deroga-
cyjnych wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska 
zgodnie z podziałem kompetencyjnym.

Harmonogram prac budowlanych jest dostosowany do cyklu przyrod-
niczego, co oznacza np. wstrzymanie prac w okresie migracji zwierząt 
leśnych, płazów, ryb lub podczas okresu lęgowego ptaków.

Udogodnienia środowiskowe najczęściej odnoszą się do przebiegu dróg 
w otoczeniu domostw i przejść dla zwierząt zgodnie z ich szlakami mi-
gracyjnymi, zachowania stref ochronnych (ekotonów) w lasach. W celu 
ochrony przyrody tworzone są również systemy odwadniające. Innym 
działaniem jest stawiane przezroczystych ekranów dźwiękochłonnych.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wymogami 
prawnymi, w tym dotyczącymi obszarów wchodzących w skład sieci 
Natura 2000. Odbywa się również kontrola przyrodnicza obszaru od-
działywania oraz siedlisk na danym obszarze, a po zakończeniu projektu 
obserwacja przyrodnicza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji o potencjalnie znaczącym wpływie 
na otoczenie przyrodnicze, sporządzany jest raport oddziaływania na 
środowisko. W pracach nad tym dokumentem biorą udział eksperci 
z różnych dziedzin, m in ornitolodzy, herpetolodzy, botanicy itp. W ra-
porcie wskazywane są potencjalne ryzyka oraz rekomendacje w zakresie 
łagodzenia skutków inwestycji.

W 2021 podczas realizacji kontraktów Budimex SA realizował działania 
zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
pozwoleniami na budowę. W wyniku decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach stwierdzono na terenach budów oraz w odległości do 500m 
liczbę sfer i obszarów chronionych.

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

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

Wpływ na otoczenie lokalne i bioróżnorodność

Zmiany klimatu i środowisko naturalne
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Jedną z zasad obowiązujących na placach budów prowadzonych 
przez Grupę Budimex jest posiadanie tzw. apteczki środowiskowej, czyli 
zestawu do szybkiego ograniczenia i neutralizacji wycieków substancji 
niebezpiecznych dla środowiska, takich jak oleje, substancje ropopo-
chodne.

Znajdują się one w oznakowanych miejscach, a informacja o ich lokali-
zacji jest szeroko udostępniana pracownikom. Zgodnie z zasadą ostroż-
ności wszystkie potencjalne skażenia traktowane są jako zagrażające 
środowisku aż do chwili ustalenia ich rodzaju i źródła. Innym wymogiem 
jest zagospodarowanie wytworzonych odpadów, prowadzenie ich 
ewidencji i odbioru.

Istotne wydarzenia mające miejsce pomiędzy końcem okresu 
bilansowego, a datą publikacji sprawozdania

W dniu 4 stycznia 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy 
trzema firmami wyłonionymi na drodze przetargu a Strażą Graniczną 
na budowę 186 km zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budimex SA 
odpowiada za budowę 100 km odcinka zapory.

W dniu 25 stycznia 2022 roku Straż Graniczna przekazała wykonawcom 
plac pod budowę zapory.

Na odcinku Puszczy Białowieskiej wykonawcą zapory jest firma 
Budimex SA. Na terenie budowy znalazł się 2 kilometrowy obszar 
ścisłego rezerwatu, pozostałe obszary objęte terenem budowy to tereny 
chronione Natura 2000 oraz obszary o innej klasyfikacji. Założenia 
projektu przewidują sześciomiesięczny czas prac budowlanych. Budowa 
odbywa się na warunkach ustawy z dnia 29 października 2021 roku 
o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Na mocy Art.6 wspo-
mnianej ustawy do inwestycji nie stosuje sięÃ przepisów odrębnych, w tym 
prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz 
przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, prawa geodezyj-
nego i kartograficznego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
środowiskowych, przepisów o transporcie kolejowym, przepisów o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, w szczególności nie jest wymagane:

a) pozwolenie na budowęÃ ani zgłoszenie,
b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) sporządzenie projektu budowlanego,
d) uzyskanie innych decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień lub dokonanie 

zgłoszeńÃ.

W związku z powyższym przy realizacji opisywanej inwestycji nie został 
zastosowany tryb konsultacji i działań na rzecz zachowania bioróżno-
rodności, który jest stosowany w przypadku inwestycji realizowanych na 
zasadach nieregulowanych opisywaną wyżej ustawą.

W dniu 26 stycznia 2022 roku przedstawiciele Grupy Budimex odbyli 
konsultacje z samorządami. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 
wojska, wójtowie 5 gmin położonych na szlaku inwestycji, nadleśnictwa 
oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego.

14 lutego 2022 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopinio-
wał, że szybkie powstanie stałej zapory będzie znacznie korzystniejsze 
dla przyrody niż istnienie zapory tymczasowej i obecność na granicy 
dużej liczby osób.  

W dniu 15 lutego 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 
podpisał porozumienie z firmą Budimex SA, dotyczące naprawy szkód 
na drogach powiatowych, które mogą ulec dewastacji podczas trwania 
budowy.

Grupa Budimex identyfikuje istotny wpływ jaki realizacja budowy zapory 
może mieć na bioróżnorodność.
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Od naszych podwykonawców oczekujemy respektowania norm praw-
nych i decyzji środowiskowych. Wymogi zostały zawarte w osobnym 
załączniku do umów („Wymagania w zakresie ochrony środowiska”).
Każdy podwykonawca ma obowiązek reagowania na sytuacje awaryjne 
i incydenty środowiskowe zgodnie z systemem i standardem postępo-
wania Grupy.

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

Za przestrzeganie przyjętych zasad ochrony środowiska odpowiada 
Zespół Ochrony Środowiska, który przeprowadza inspekcje i audyty na 
realizowanych kontraktach. W Budimex SA funkcjonuje dedykowany 
system do zbierania danych dotyczących incydentów środowiskowych, 
na podstawie którego z placów budów raportowane są informacje 

w tym zakresie. Zarządzanie incydentami i awariami środowiskowymi, 
stanowi część dokumentacji Zarządzania Środowiskiem w przedsiębior-
stwie. Wewnętrznie zostały opracowane standardy środowiskowe doty-
czące prewencji oraz zapobiegania incydentom środowiskowym, tereny 
budów wyposażone są w zestawy środowiskowe zgodnie ze specyfiką 
danej inwestycji. W 2021 roku odnotowano 2 wycieki płynów eksploata-
cyjnych powstałych wskutek awarii podzespołów maszyn budowlanych.
W 2021 roku nie stwierdzono żadnych szkód na środowisku powstałych 
w wyniku działalności Grupy Budimex, w związku z powyższym nie 
zostały nałożone żadne kary w zakresie szkód w środowisku naturalnym.

W 2021 roku Grupa Budimex prowadziła szereg akcji we współpracy 
z samorządami lokalnymi. Akcje te obejmowały nasadzenia, budowę 
zielonej infrastruktury przystankowej oraz edukację.

Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

Zmiany klimatu i środowisko naturalne
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Zarządzanie BHP w Grupie Budimex
Jako spółka z sektora budowlanego Grupa Budimex uznaje obszar BHP 
za szczególnie istotny. Odpowiednie uregulowanie i dbałość o przestrze-
ganie zasad BHP stanowi kluczowy element naszej odpowiedzialności 
względem pracowników, a także innych istotnych interesariuszy, którzy 
oczekują od nas najwyższych standardów podczas realizacji kontraktów.
Zapewnianie pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest wpisane 
w podstawowe wartości Grupy Budimex a tematyka BHP stanowi jeden 
z głównych obszarów Strategii CSR 2021-2023.

Od roku 2019 Budimex posiada certyfikat ISO 45001 – Systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikat ISO 45001 posiada 
również Mostostal Kraków. ISO 45001 zakłada zaangażowanie wszystkich 
podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji w tworzenie 
bezpiecznego miejsca pracy. W Grupie Budimex, poza systemami zarzą-
dzania, obowiązują „Minimalne Standardy BHP Ferrovial”. Ich głównym 
przesłaniem jest organizacja procesu budowlanego uwzględniająca zasa-
dę, że każdy – zarówno pracownik spółek Grupy jak i ich partner biznesowy 
– po zakończonej pracy powinien wrócić do swojej rodziny i bliskich. Pod-
kreślają to mówiąc: „nic nie powinno nas powstrzymać od respektowania 
zasad bezpieczeństwa, na które zawsze musimy znaleźć czas”.

Grupa Budimex posiada także „Politykę BHP”, która zakłada:

• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w efek-
tywny sposób zapobiegającym wypadkom, zdarzeniom potencjalnie 
wypadkowym i chorobom zawodowym pracowników spółek oraz 
podwykonawców,

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

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

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

• zapewnienie właściwego szkolenia pracownikom spółek z Grupy 
w celu stałego zwiększania ich zaangażowania na rzecz poprawy 
warunków pracy oraz budowania przywództwa w organizacji,

• stworzenie wszystkim pracownikom i ich przedstawicielom warun-
ków do konsultacji, a także współudziału w tworzeniu wspólnego 

bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz doskonalenia 
procesów BHP,

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

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

Na przełomie lat 2019 i 2020 poza Komisją BHP, z inicjatywy Dyrekto-
rów Oddziałów, został powołany w Budimeksie SA Komitet Wykonawczy 
BHP. Zgodnie z planem na 2021 rok, Komitet spotkał się 4 razy. Stałym 
punktem Komitetu Wykonawczego jest omówienie Statystyk dotyczą-
cych Incydentów, w tym wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
i obserwacji sytuacji i zachowań niebezpiecznych, Wizyt Wyższego 
Kierownictwa, Kontroli Służb BHP. Komitet powołał w raportowanym 
okresie kilka grup roboczych, które miały za zadanie m.in: 

• przeprowadzenie analizy stanu maszyn i wypracowanie rozwiązań 
w celu wyeliminowania wypadków z nimi związanych, aktualizację 
procedury wypadkowej, 

• opracowanie Kampanii edukacyjnych skierowanych do pracowników 
grupy Budimex jak również do Podwykonawców w zakresie:
• prac w pobliżu maszyn, 
• prac w pobliżu instalacji naziemnych i podziemnych, 
• prac na wysokości i w pobliżu, lub na kolei.

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

[GRI 403-1] 
[GRI 403-2] 
[GRI 403-7] 
[GRI 403-8]

Dbamy o bezpieczeństwo

Zagadnienia pracownicze w Grupie Budimex
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Prewencja wypadków i szkolenia BHP
Budimex dąży do tego, aby pracownicy Grupy w codziennej pracy 
postępowali zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie BHP. Szkolenia 
w tym obszarze są organizowane częściej niż nakazują to przepisy pra-
wa. Program szkoleń jest współtworzony z pracownikami, którzy mają 
możliwość konsultacji i oceny warsztatów z zakresu BHP.

W ramach instruktaży okresowych prowadzonych przez ich bezpo-
średnich przełożonych mogą aktualizować swoją wiedzę na temat 
najważniejszych zagrożeń i zasad BHP związanych z zadaniami, które 
wykonująÃ. Przeprowadzono również liczne kampanie – zarówno w in-
tranecie (artykuły), jak i z użyciem standardowych narzędzi komunikacji 
(plakatów i ulotek rozmieszczonych w biurach i na budowach) na temat 
standardów BHP obowiązujących w Budimex.

Prewencja COVID-19 
Od wprowadzenia stanu pandemii w marcu 2020 roku w organizacji 
obowiązuje Instrukcja tymczasowa szkoleń BHP. Szkolenia BHP dla 
pracowników nadzoru realizowane są poprzez e-learning, dla pracow-
ników fizycznych przez ich bezpośrednich przełożonych na podstawie 
materiałów opracowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie. Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem na 
projekcie dla najmłodszej kadry w ramach Akademii Młodego Inżyniera 
realizowane są w formie online. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa 
również zorganizowano wiele szkoleń i warsztatów, jednak odbyły się 
one na świeżym powietrzu.

W tym roku Budimex rozpoczął również cykl szkoleń z „Przywództwa BHP 
i budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji” dla Top Management, 
które odbywają się stacjonarnie, ale z zachowaniem reżimu covidowego, 
a każde szkolenie poprzedzane jest wykonaniem testów antygenowych 
przez trenerów wewnętrznych i wszystkich uczestników szkolenia.

Pandemia wpłynęła na formę prowadzonych przez Dział Rozwoju 
i Szkoleń aktywności szkoleniowo-rozwojowych dla Pracowników.
Działania zostały przeniesione do formy szkoleń zdalnych, niemniej 
jednak z zachowaniem zakresu merytorycznego oraz dostosowaniem 
potrzeb i możliwości uczestniczenia pracowników w Szkoleniach. Oferta 
szkoleniowa w roku 2021 została wzmocniona poprzez serie podcastów, 
platformy eLearningowe, filmy instruktażowe oraz szkoleniowe, a także 
serie Webinarów.

Szkolenia w roku 2021 zostały zrealizowane w dużej części w formie 
zdalnej, niemniej jednak w sytuacjach tego wymagających (np. szko-
lenia związane z bezpieczeństwem pracy na Kontrakcie lub techniczne) 
realizowane były w formie stacjonarnej.

Szkolenia w formie stacjonarnej były realizowane za zgodą przełożo-
nych, a także z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przed szkoleniami 
wykonywane były testy na obecność wirusa SARS_Cov_2. Dostępne 
były płyny do dezynfekcji rąk oraz maseczki. W większości przypadków 
zgoda na takie szkolenia była wydawana dla zespołów stale ze sobą 
współpracujących oraz w programach i projektach wymagających 
obecności pracowników na szkoleniach.

Tydzień Bezpieczeństwa
W 2021 roku Budimex organizował coroczny „Tydzień Bezpieczeństwa”.
Pracownicy Grupy Budimex oraz Podwykonawców mieli możliwość 
uczestnictwa w wielu szkoleniach, webinariach oraz wydarzeniach, które 
oferowane były w ramach bogatego programu. Centralnie zorgani-
zowano 45 praktycznych szkoleń przeciwpożarowych, 21 praktycznych 
szkoleń z pierwszej pomocy oraz szereg webinariów dotyczących zdro-
wia i wellbeingu, na których uczestnicy mogli m.in. uzyskać praktyczne 
informacje o walce z nałogiem tytoniowym lub o prewencji raka piersi 
i szyjki macicy oraz raka jąder i prostaty. Podczas „Tygodnia Bezpie-

SDG 8
[GRI 403-3] 
[GRI 403-4] 
[GRI 403-5] 

czeństwa” swoja akcję – Tydzień dawcy szpiku – prowadziła Fundacja 
DKMS. W webinarze fundacji uczestniczyło 175 osób, a 39 zgłosiło się 
jako dawcy szpiku. W innych wydarzeniach „Tygodnia Bezpieczeństwa” 
uczestniczyli następujący goście:

• PIP
• Straż Pożarna
• UDT
• Pogotowie Ratunkowe
• GDDiK
• Inwestorzy

W tegorocznym programie „Tygodnia Bezpieczeństwa” uczestniczyło 
3 605 pracowników Budimeksu oraz 2 149 pracowników z 437 firm 
podwykonawczych.

Bezpieczeństwo w budowie to projekt promujący kulturę bezpieczeń-
stwa wśród pracowników Budimex SA. Podstawowym założeniem jest 
zmiana paradygmatu w myśleniu o bezpieczeństwie i przekierowanie 
uwagi z kwestii formalnych (akty prawne, instrukcje itd.) na człowieka 
i jego decyzje oraz działania. Drugi ważny element to postrzeganie 
bezpieczeństwa jako procesu, który wymaga zaangażowania i pracy 
każdego pracownika, na każdym etapie pracy, każdego dnia. Bezpie-
czeństwo nie jest jednorazowym produktem, tworzymy je każdego dnia 
na nowo poprzez swoje decyzje i działania. Głównym celem projektu 
jest wzbudzenie postawy współodpowiedzialności za kwestie bezpie-
czeństwa u pracowników Budimex poprzez odwołanie się do wartości, 
poczucia osobistego sprawstwa, współodpowiedzialności za siebie 
nawzajem oraz wykształcenia dobrych nawyków w myśleniu i działa-
niu. Projekt obejmował: filmy edukacyjne, promocyjne, webinary oraz 
one-pagery zawierające podsumowanie najważniejszych treści.

Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby ze świata biznesu i nauki, 
które z racji swojego zawodowego doświadczenia mogły podzielić się 
z nami cenną wiedzą i zainspirować do nowego spojrzenia na bezpie-
czeństwo. Krzysztof Hołowczyc pokazywał nam na konkretnych przykła-
dach, że „droga na skróty” jest zawsze dłuższa, a za kwestie bezpieczeń-
stwa odpowiada cały zespół. Beata Kula i Mateusz Banaszkiewicz z kolei 
opowiadali o tym jak błędy poznawcze i nawykowe działanie mogą 
doprowadzić do błędów decyzyjnych oraz jak temu przeciwdziałać.

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

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

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

Budimex w ramach zaangażowania na rzecz „Porozumienia dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie” opracował szereg nowych standardów (m in 
„Standard prac w obszarze kolejowym”) i wytycznych BHP, dzięki którym 
miał swój znaczący wkład w podniesienie bezpieczeństwa w branży.
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Jak Budimex reaguje na wypadki 
W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywany zgodnie z polską klasyfi-
kacją ustawową oraz z procedurami i klasyfikacją przyjętąÃ przez inwestora 
strategicznego – GrupęÃ Ferrovial. Wewnętrzne samoregulacje Grupy sąÃ 
bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa dotyczące wypadkowości. Spółka 
prowadzi pogłębione analizy wypadków i statystyk powypadkowych 
(istniejąÃ np. różnice w procesie oceny wypadków oraz definicji wypadków 
ciężkich), co pozwala precyzyjnie określić, jakie konkretnie działania sąÃ 
źródłem zagrożeń oraz jakiego typu zachowań należy unikać, a do których 
nakłaniać.

Ekspozycja pracowników na zagrożenia zależy od charakteru wykonywa-
nych prac. W przypadku kontraktów budowlanych zagrożenia sąÃ związane 
np. z ryzykiem upadku z wysokości lub urazem w kontakcie z maszynami 
budowlanymi. W odniesieniu do spółki Mostostal Kraków SA zagrożenia 
wynikająÃ z wykorzystania pił taśmowych i maszyn z elementami ruchomy-
mi potrzebnymi do obróbki konstrukcji stalowych i maszyn z elementami 
ruchomymi, transportowaniem konstrukcji przy pomocy suwnicy oraz ich 
załadunkiem i rozładunkiem.

Z kolei pracownicy FBSerwis SA odpowiedzialni za utrzymanie dróg i auto-
strad narażeni są m. in. na potrącenia przez pojazdy uczestniczące w ruchu 
drogowym. Gospodarka odpadami niesie ze sobą zagrożenia związane 
z czynnikami biologicznymi (np. ukłucia, rozcięcia zakażonymi elementami 
odpadów), a także ryzyka potrącenia przez maszyny i pojazdy na terenie 
oraz poza terenem zakładu utylizacji.

Wszystkie wypadki, bez względu na ich skutek, są traktowane w Grupie 
Budimex z pełną powagą. Każde poważne zdarzenie jest komunikowane 
w całej organizacji za pomocą alertów. Co roku spółka prowadzi badania 
wszystkich incydentów, które miały miejsce w organizacji.

W pierwszej połowie roku 2021 spotkania EIR (Executive Incident Review) 
odbywały się co 2 tygodnie, a w III i IV kwartale co tydzień z wyłączeniem 

świąt i dni wolnych od pracy. Celem spotkań było, jak w ubiegłym roku, 
dzielenie się doświadczeniami, podejmowanie i promowania działań 
naprawczych oraz odpowiedniego postępowania po wypadku. W wyniku 
analizy danych o wypadkach w 2021 roku podjęto szereg działań prewen-
cyjnych: 

• zapewnienie kadry nadzoru Budimex w każdy dzień pracy budowy 
– wdrożono systematyczne raportowanie zaplanowanej obsady na 
weekend do Dyrektora Rejonu,

• edukowanie pracowników Budimex i Podwykonawców poprzez przeka-
zywanie informacji na temat wypadków i ZPW (Zdarzeń Potencjalnie 
Wypadkowych) o potencjale śmiertelnym podczas kwadransów 
i instruktaży BHP, oraz zapoznawanie ich z alertami,

• wdrożenie „Patroli BHP” na wszystkich budowach kolejowych – 
zaangażowanie kierownictwa, oraz edukacja młodych pracowników 
w zakresie identyfikacji zagrożeń i stosowania dobrych praktyk na 
budowie, wymiana obserwacji pomiędzy branżystami, angażowanie 
pracowników w przegląd budowy pod katem BHP,

• wprowadzenie zakazu dokonywania napraw maszyn budowlanych na 
terenie budowy przez nieuprawnionych pracowników,

• szkolenia edukacyjne dla pracowników nadzoru (sprawdzenie z kadrą 
wszystkich okoliczności i formalności dotyczących postępowania po 
wypadku; analiza przyczyn; informacja o możliwych konsekwencjach).
Wprowadzenie obowiązkowych cotygodniowych narad koordynacyj-
nych,

• wprowadzenie szkoleń dotyczących odpowiedzialności dla nadzoru 
Podwykonawców przeprowadzanych przez nadzór Budimex,

• wprowadzenie obowiązkowych obchodów nadzoru budowy po zakoń-
czonej pracy, uwzględniających kompletność zabezpieczeń BHP na 
koniec dnia. W sytuacji braków – wyznaczone osoby następnego dnia 
od rana pracują nad uzupełnieniem wskazanych braków.

W raportowanym okresie nie zidentyfikowano przypadków wystąpienia 
chorób zawodowych w Grupie Budimex.

[GRI 403-9] 
[GRI 403-10] Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

Wypadki wśród pracowników

Liczba wypadków, w tym: 134 112 -16,4%

Wypadki lekkie 132 108 -18,2%

Wypadki ciężkie 2 4 +100,0%

Wypadki śmiertelne 0 0 -

Wypadki zbiorowe 0 0 -

Wypadki wśród pracowników podwykonawców 

Liczba wypadków, w tym: 53 31 -41,5%

Wypadki lekkie 48 30 -37,5%

Wypadki ciężkie 3 0 -100,0%

Wypadki śmiertelne 2 1 -50,0%

Wypadki zbiorowe 0 0 -

Wskaźniki wypadkowości

Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1 000 zatrudnionych) 18,4 16,2 -11,9%

Inne wskaźniki BHP
Grupa Budimex

2021

Liczba pracowników pracujących w danym roku w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 
(NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)

1 025

Liczba dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkami 3 642

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do pracy na jeden wypadek) 25,5

Liczba stwierdzonych w danym roku przypadków chorób zawodowych 1
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Spółki Grupy Budimex posiadają zestaw Instrukcji tworzących system 
zarządzania obszarem personalnym. Dokumenty te określają zasady 
zarządzania zasobami ludzkimi, regulując następujące obszary: 

• rekrutacja, 
• zasady zatrudniania, 
• wynagradzanie i świadczenia pracownicze,
• relokacja pracowników, 
• ocena okresowa, 
• standardy rozwoju i szkoleń, 
• kwestie etyczne, 
• przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

Pozwala to ograniczać ryzyko, na jakie narażona jest Grupa Budimex, 
wynikające z braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Ryzyko rozumiane zarówno jako ograniczone możliwości zrekrutowania 
właściwie wykwalifikowanych osób, jak i odejść pracowników i związaną 
z tym utratą kompetencji przez Grupę.

Zarządzanie obszarem pracowniczym

Zagadnienia pracownicze w Grupie Budimex
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Pracownicy Grupy Budimex

Zatrudnienie w całej Grupie Budimex na dzień 31.12.2021 wynosiło 
6939 osób zatrudnionych na umowę o pracę w określonym i nieokre-
ślonym wymiarze czasowym i było tym samym niższe o 4,2% niż w roku 

poprzednim. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej sumowane w pełnych 
etatach wynosiło 6900.

Struktura zatrudnienia w 2021 roku oraz zmiany względem lat poprzed-
nich prezentowane są w poniższej tabeli. Poszerzone dane o strukturze 
zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdują się w Załączniku.

[GRI 2-7] 
[GRI 401-1]

Struktura zatrudnienia

Zagadnienia pracownicze w Grupie Budimex

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony i określony

Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

K M K+M K M K+M K M K+M

rynek polski 1 524 4 877 6 401 1 439 4 546 5 985 -5,6% -6,8% -6,5%

zatrudnieni na czas określony 371 1 481 1 852 312 1 156 1 468 -15,9% -21,9% -20,7%

zatrudnieni na czas nieokreślony 1 153 3 396 4 549 1 127 3 390 4 517 -2,3% -0,2% -0,7%

zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu 1 494 4 843 6 337 1 343 4 096 5 439 -10,1% -15,4% -14,2%

zatrudnieni w wymiarze niepełnego etatu 30 34 64 45 243 288 +50,0% +614,7% +350,0%

w wieku od 51 lat 95 1 016 1 111 90 972 1 062 -5,3% -4,3% -4,4%

w wieku 31-50 lat 966 3 062 4 028 849 2 735 3 584 -12,1% -10,7% -11,0%

w wieku do 30 lat 463 799 1 262 500 839 1 339 +8,0% +5,0% +6,1%

rynek niemiecki 1 871 872 4 911 915 +300,0% +4,6% +4,9%

zatrudnieni na czas określony 0 845 845 1 885 886 - +4,7% +4,9%

zatrudnieni na czas nieokreślony 1 26 27 3 26 29 +200,0% +0,0% +7,4%

zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu 1 871 872 4 911 915 +300,0% +4,6% +4,9%

zatrudnieni w wymiarze niepełnego etatu 0 0 0 1 1 2 - - -

w wieku od 51 lat 1 288 289 3 294 297 +200,0% +2,1% +2,8%

w wieku 31-50 lat 0 491 491 1 487 488 - -0,8% -0,6%

w wieku do 30 lat 0 92 92 0 130 130 - +41,3% +41,3%

Łącznie 1 525 5 748 7 273 1 443 5 457 6 900 -5,4% -5,1% -5,1%

Dane w powyższej tabeli nie są w pełni porównywalne. W 2021 roku zastosowano metodę zbierania danych  o zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne 
etaty, czego wynikiem jest różnica pomiędzy całkowitą liczbą osób zatrudnionych (6939) a całkowitą liczbą osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne 
etaty (6900). Dane za rok 2020 w powyższej tabeli prezentują stan wg. liczby osób zatrudnionych.
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Przyjęcia nowych pracowników

Liczba osób

Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

K M K+M K M K+M K M K+M

rynek polski 244 848 1 092 346 1 109 1 455 +41,8% +30,8% +33,2%

w wieku 
od 51 lat 9 109 118 29 140 169 +222,2% +28,4% +43,2%

w wieku 
31-50 lat 96 449 545 97 547 644 +1,0% +21,8% +18,2%

w wieku 
do 30 lat 139 290 429 220 422 642 +58,3% +45,5% +49,7%

rynek 
niemiecki 0 721 721 1 736 737 - +2,1% +2,2%

w wieku 
od 51 lat 0 209 209 1 195 196 - -6,7% -6,2%

w wieku 
31-50 lat 0 384 384 0 414 414 - +7,8% +7,8%

w wieku 
do 30 lat 0 209 209 0 127 127 - -39,2% -39,2%

Łącznie 244 1 569 1 813 347 1 845 2 192 +42,2% +17,6% +20,9%

Odejścia pracowników

Liczba osób

Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

K M K+M K M K+M K M K+M

rynek polski 171,0 958,0 1 129,0 302,0 1 509,0 1 811,0 +76,6% +57,5% +60,4%

w wieku od 51 
lat 19,0 227,0 246,0 28,0 340,0 368,0 +47,4% +49,8% +49,6%

w wieku 31-50 
lat 100,0 547,0 647,0 166,0 827,0 993,0 +66,0% +51,2% +53,5%

w wieku do 30 
lat 52,0 184,0 236,0 108,0 342,0 450,0 +107,7% +85,9% +90,7%

rynek 
niemiecki 4,0 885,0 889,0 0,0 703,0 703,0 -100,0% -20,6% -20,9%

w wieku od 51 
lat 4,0 272,0 276,0 0,0 210,0 210,0 -100,0% -22,8% -23,9%

w wieku 31-50 
lat 0,0 460,0 460,0 0,0 372,0 372,0 - -19,1% -19,1%

w wieku do 30 
lat 0,0 153,0 153,0 0,0 121,0 121,0 - -20,9% -20,9%

Łącznie 175,0 1 843,0 2 018,0 302,0 2 212,0 2 514,0 +72,6% +20,0% +24,6%

Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

K M K+M K M K+M K M K+M

-4,5% 4,8% 2,8% -3,1% 6,7% 4,7% +1,4% +2,0% +1,8%

Zmiany w strukturze zatrudnienia zachodzące na przestrzeni 2021 roku były związane z charakterem prowadzonych działań na kontraktach na rynku 
polskim i niemieckim. We wskaźnikach rotacji za rok 2021 odnotowany został nieznaczny wzrost względem roku poprzedniego.
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Polityka w obszarze wynagrodzeń stanowi element systemu Instrukcji 
tworzących system zarządzania obszarem HR. W drugiej połowie 2021 
roku w ramach prac nad planami strategicznymi w obszarach ESG 
toczyły się również prace nad poszerzeniem polityk z zakresu zarządza-
nia obszarem wynagrodzeń. Efekt prac nie został opublikowany do dnia 
31 grudnia 2021 roku i do dnia publikacji niniejszego raportu.

Według danych publikowanych przez GUS średnie miesięczne wyna-
grodzenie brutto w Polsce wynosiło 5 889,84 zł. Średnie miesięczne 
wynagrodzenie brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych 
w Grupie Budimex wynosiło 13 300 zł, natomiast średnie miesięczne 
wynagrodzenie dla pozostałych pracowników (w tej kategorii znajdują 
się głównie pracownicy na stanowiskach specjalistycznych oraz pracow-
nicy fizyczni) wynosiło 8 667 zł.

Zagadnienia pracownicze w Grupie Budimex

[GRI 202-1] 
[GRI 405-2]  

SDG 8
Wynagrodzenia w Grupie Budimex

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto

PLN

2021

Grupa Budimex

K M średnia

Wyższa kadra zarządzająca 30 255 55 106 50 795

Menedżerowie i kierownicy 11 748 15 591 14 445

Pozostali pracownicy 6 647 8 009 7 809

Wszyscy pracownicy 10 155 12 136 11 722
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Rozwój, awans i szkolenia
Zasady realizacji szkoleń są regulowane wewnętrznie. Indywidualne 
potrzeby szkoleniowo – rozwojowe pracowników określane są w trakcie 
dyskusji pracownika z przełożonym realizowanej w czasie planowania 
rozwoju stanowiącego element procesu oceny i stawiania celów, a także 
przy realizacji dodatkowych programów rozwojowych. Na ich podstawie 
Dział Rozwoju i Szkoleń planuje działania szkoleniowe.

W Grupie Budimex funkcjonują Instrukcje operacyjne, których zakres 
reguluje: tematykę szkoleń, uprawnień zawodowych, dofinansowanie 
nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych.

Działania rozwojowe są realizowane według modelu 70:20:10 – 70% 
to rozwój poprzez realizację zadań w praktyce, 20% przy wsparciu 
innych (np. przełożonego, coachingu, mentoringu itp.), a 10% poprzez 
szkolenia. W 2021 roku 100% pracowników objętych odpowiednimi 
procedurami otrzymywało oceny pracownicze.

Mówiąc o działaniach szkoleniowych, trzeba zaznaczyć, że część trenerów 
stanowiąÃ sami pracownicy firmy (trenerzy wewnętrzni). SąÃ to osoby, które 
na co dzień zajmująÃ sięÃ problematyką będącą tematem szkolenia. Dzięki 
temu oferta edukacyjna jest efektywnie dopasowana do specyfiki dzia-
łalności firmy i wprost odpowiada na potrzeby rozwojowe pracowników.
Dodatkowo buduje i promuje kulturęÃ dzielenia sięÃ wiedzą w Budimeksie.

Programy rozwojowe w Grupie Budimex
Do najważniejszych programów rozwojowych należą:

• „Akademia Młodego Inżyniera”, który jest skierowany do pracowni-
ków nowozatrudnionych na stanowiskach inżynier stażysta i inżynier 
budowy. Jego celem jest ich sprawne wdrożenie do pracy w organizacji.
Program standaryzuje również kluczowe kompetencje wymagane od 
inżynierów oraz pozwala im efektywniej działać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Budimeksie. Realizowany jest w trzech blokach 
tematycznych: efektywność osobista, efektywność zawodowa i bezpie-
czeństwo na budowie. W programie w 2021 roku wzięło udział 86 osób.

• „Akademia Inżyniera” to cykl szkoleń prowadzony przez wewnętrz-
nych ekspertów w danej dziedzinie, wdrożony w organizacji z myślą 

o kadrze pracującej na kontraktach. Ich uczestnicy mogą poszerzać 
oraz aktualizować swoją wiedzę techniczną, a także wymieniać się 
dobrymi praktykami z pozostałymi osobami, biorącymi w nich udział.
Część tematów realizowana jest w klasycznej formie (w sali szkole-
niowej), jednak są też takie, które w znacznej mierze odbywają się na 
placu budowy. W 2021 w Akademii Inżyniera wzięło udział 331 osób.

• „Akademia Kierownika Kontraktu” wspiera nowo mianowanych 
kierowników kontraktu i osoby przygotowywane do awansu na to 
stanowisko, w zdobywaniu kompetencji merytorycznych, a także 
umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem kontraktu.
Umożliwia im utrwalenie oraz poszerzenie posiadanej już wiedzy.
Program podzielony jest na trzy etapy: warsztaty wewnętrzne, po-
głębiające wiedzę merytoryczną, warsztaty zewnętrzne, skupiające 
się na rozwijaniu kompetencji „miękkich” oraz indywidualne wsparcie 
uczestników w zależności od ich potrzeb.

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

Niezmiernie ważne są programy ukierunkowane na rozwój umiejętności 
liderskich:

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

[GRI 404-1] 
[GRI 404-2]
[GRI 404-3] 

SDG 8.

Atmosfera pracy i rozwój pracowników

Zagadnienia pracownicze w Grupie Budimex
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i realizacją zadań wdrożeniowych. Każdy z nich otrzymuje też komplet 
materiałów do pracy nad rozwojem danego stylu przywódczego.
W drugiej edycji programu Super Lider wzięło udział 82 uczestników.

• „Schody Menedżerskie”, czyli ścieżka rozwoju umiejętności me-
nedżerskich od początkującego menedżera do najwyższej kadry 
kierowniczej, uwzględniająca poziom zajmowanego stanowiska, 
dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do efek-
tywnego zarządzania na poszczególnych stopniach kariery. Program 
składa się z czterech etapów, które stopniowo poszerzają posiadaną 
już przez uczestnika wiedzę.

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

W Grupie Budimex realizowane są też programy związane z rozwojem 
umiejętności interpersonalnych:

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

• „Analiza Indywidualna Extended DISC” to badanie pozwalające na 
poznanie naturalnego potencjału, predyspozycji i talentów człowie-
ka. Opiera się ono na autorefleksji – pracownik dokonuje samooceny 
tego, jak zachowuje się w konkretnej sytuacji. Główne analizowane 
obszary to zachowania i style komunikacji, przejawiające się w sferze 
zawodowej. Po badaniu pracownik uczestniczy w webinarze, którego 
celem jest zapoznanie z modelem Extended DISC, przekazanie cha-
rakterystyki czterech głównych stylów oraz przygotowanie do samo-
dzielnej pracy z raportem indywidualnym. Następnie ma możliwość 
kontynuowania rozwoju kompetencji społecznych w ramach szkoleń 
wchodzących w skład „Ścieżki Komunikacyjnej”.

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

• „Stay Strong” to trening siły i odporności psychicznej realizowany 
w formie webinariów z udziałem ekspertów zewnętrznych. Ich celem 
jest zachęcenie pracowników do dbania o dobrostan psychiczny oraz 
wyposażenie ich w praktyczne umiejętności budowania odporności 

psychicznej w sytuacji podwyższonego stresu (głównie związanego 
z pandemią COVID-19). W ramach spotkań z ekspertami w formule 
on-line poruszane są m in takie zagadnienia, jak sposoby na zwięk-
szenie swojej energii witalnej oraz dobrostanu psychicznego, metody 
regenerowania się w sytuacjach przeciążeń i zachowania odporności 
psychicznej, zarządzanie czasem pozwalające na zachowanie work-
-life balance, np. podczas pracy zdalnej.

Nowe projekty rozwojowe i szkoleniowe w 2021 roku 

• Program Rozwojowy „Rośnij w nieskończoność” jest to projekt 
dedykowany osobom z wysokim potencjałem do rozwoju, na 
stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Głównym celem 
programu jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności, wzmocnienie 
kluczowych kompetencji przyszłości z zakresu inteligencji emocjonal-
nej, podejmowania decyzji oraz strategicznych aspektów zarządzania 
u pracowników dedykowanych do udziału w programie. Działania 
rozwojowe zostały poprzedzone ustrukturyzowanymi wywiadami 
z przedstawicielami uczestników programu oraz sesją samplingową 
z dyrektorami poszczególnych jednostek biznesowych. Sesje zostały 
zaprojektowane w oparciu o szczegółowe potrzeby organizacji, zba-
dane w wywiadach oraz sesjach samplingowych. Były wyposażone 
w inspirujące ćwiczenia i praktyczne narzędzia wspierające kluczowe 
kompetencje przyszłości. W 2021 roku w projekcie wzięło udział 109 
osób.

• Webinary dla Rodziców – w zakresie działań wspierających Wellbeing 
zorganizowaliśmy cykl Webinarów dla Rodziców prowadzonych przez 
Fundację Mamo Pracuj. Tematyka cyklu obejmowała funkcjonowa-
nie pracujących rodziców.

• Cykl Podcastów to projekt skierowany do osób preferujących zdoby-
wanie wiedzy przy pomocy narzędzi w formie audio. Podcasty stają 
się coraz bardziej popularną formą przekazu, dlatego Budimex SA 
wyszedł naprzeciw potrzebom pracowników i udostępnił im nowo-
czesną formę rozwoju za pomocą platformy YouTube. Działania 
edukacyjne i rozwojowe dedykowane pracownikom i menedże-
rom podzielone zostały na dwa główne cykle: Anatomia Zmiany, 
Samodyscyplina. Podcasty prowadzi Sebastian Kotów – psycholog 
zarządzania, przedsiębiorca, doświadczony menedżer, aktywnie pra-
cujący z liderami biznesu, wspierając zmiany organizacyjne, rozwój 
kompetencji liderów czy procesy budowania i wdrażania strategii.

• Kompas Kariery to projekt zawierający opis ścieżek karier, przy-
gotowywany przez przedstawicieli każdej dywizji biznesowej oraz 
zewnętrznego konsultanta. Zaproponowane rozwiązanie jest 
dopasowane do potrzeb Budimeksu oraz zgodne z rozwiązaniami 
rynkowymi. Pokazuje, jakie możliwości rozwoju kariery może zapro-
ponować pracownikowi organizacja, zarówno w ramach awansów 
pionowych jak i poziomych.

Badanie zaangażowania
W wyniku przeprowadzonego w Grupie Budimex Badania Zaangażowa-
nia wdrożono następujące programu szkoleniowe: 

1. Wdrożenie platformy do Oceny 360 
2. Wdrożenie pilotaży projektu Migruję – Poznaję
3. Wdrożenie projektu Mentoringowego

Średnia liczba godzin szkoleniowych w 2021 roku

Grupa Budimex

K M średnia

Wyższa kadra zarządzająca 31,6 38,3 37,2

Menedżerowie i kierownicy 6,8 11,5 10,1

Pozostali pracownicy 29,7 15,8 17,8

Wszyscy pracownicy 16,5 14,9 15,2

Wydatki na szkolenia w danym okresie (tys. zł) 999,6 2 593,1 3 592,7
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[GRI 401-2] 
[GRI 403-6] 

Benefity pracownicze 
Pracownicy Budimeksu mają możliwość skorzystania z dofinansowania 
udziału w wydarzeniach sportowych, w których reprezentują firmę, 
np. „Poland Business Run” czy „Bieg Mikołajkowy”. Spółka wspiera 
i promuje uprawiane przez nich hobby poprzez cykl rozmów i artykułów 
pn. „Jedna firma, wiele pasji” publikowanych w intranecie. Na jego 
łamach pracownicy dzielą się swoimi zainteresowaniami, wzajemnie się 
inspirując i motywując do prowadzenia aktywnego stylu życia.

Budimex oferuje pracownikom m in następujące benefity:

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

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

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

• dofinansowanie aktywności sportowych w ramach inicjatywy „Ak-
tywni BX” (sekcje sportowe) oraz możliwość korzystania z obiektów 
sportowych dzięki karcie „MultiSport”,

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

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

sytuacji życiowej,
• dodatki mieszkaniowe dla pracowników umysłowych,
• upominki dla mam z okazji narodzin dziecka,
• dofinansowanie pozyskiwania uprawnień zawodowych.

Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w dofinansowywanych 
przez Budimex kursach indywidualnych języka angielskiego, niemiec-
kiego i czeskiego. Jest to oferta skierowana do osób, które w codziennej 
pracy aktywnie wykorzystują znajomość tego języka Pracownicy mają 
również dostęp do platformy nauki języka angielskiego eTutor, oferują-
cej lekcje na poziomach od A1 do C2. Platforma wykorzystuje unikatowe 
rozwiązania i funkcjonalności, takie jak m.in. multimedialne ćwiczenia, 
innowacyjny system powtórek, sztuczną inteligencję sprawdzającą wy-
mowę, algorytm weryfikujący poprawność prac pisemnych, gry języko-
we, zaszyty słownik DIKI. Dodatkowo każdy z pracowników korzystający 
z platformy może zaprosić do bezpłatnej nauki jedną bliską osobę.

Jeśli pracownicy fizyczni pracują z dala od miejsca zamieszkania z uwagi 
na wymogi danego kontraktu, mogą liczyć na darmowe zakwatero-
wanie. Wszyscy pracownicy fizyczni, niezależnie od tego, czy pracują 
w delegacji, czy w miejscu zamieszkania, codziennie mają zapewniony 
bezpłatny obiad.

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

[GRI 405-2] 
SDG 5.

Zarządzanie różnorodnością
Zagadnienia związane z różnorodnością zostały jednoznacznie uregu-
lowane w dokumentach korporacyjnych, które odnoszą się do wszystkich 
spółek wchodzących w skład Grupy Budimex. Są to m in „Zasady Polityki 
Odpowiedzialności Spółki” Grupy Ferrovial, właściciela Budimeksu. Zo-
bowiązują one wszystkich pracowników Grupy m. in. do poszanowania 
podstawowych praw człowieka, sprzyjania równości, różnorodności oraz 
dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Drugim 
ogólnogrupowym dokumentem są „Zasady Ochrony Praw Człowieka”, 
dotyczące unikania dyskryminacji, promowania równych szans, a także 
dostrzegania wartości w różnorodności w miejscu pracy. Trzecim doku-
mentem jest „Kodeks Etyki”, wdrażający założenia wskazanych polityk 
i przeciwdziałający dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Budimex wdrożył „Politykę Różnorodności” odnoszącą się do równe-
go traktowania ze względu m. in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres oraz 
podstawę zatrudnienia, a także zobowiązał się do tworzenia atmosfery 
i kultury organizacyjnej, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich 
form różnorodności. Postanowienia dokumentu obejmują również ob-
szar rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia 
obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mob-
bingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem. Budimex przełamuje bariery 
związane ze stanem zdrowia pracowników, zatrudniając osoby z niepeł-
nosprawnością. W celu sprawnego zarządzania „Polityką” wprowadzo-
ny został tzw. monitoring antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy, 
a także system narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów Corocznie 
rezultaty prowadzenia „Polityki” są raportowane do Zarządu.

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

Istotnym wskaźnikiem w zakresie dbania o niedyskryminację ze względu 
na płeć jest wskaźnik Gender Pay Gap Ratio: 

%
2021

Grupa Budimex

Wyższa kadra zarządzająca 45,1%

Menedżerowie i kierownicy 24,6%

Pozostali pracownicy 17,0%

Pozostali pracownicy 17,0%
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Wpływ na społeczności lokalne 
Budimex przywiązuje ogromną wagęÃ do współpracy ze społecznościami 
lokalnymi, w tym wspierania ich, a także do ograniczania negatywnego 
wpływu na mieszkańców terenów, na których firma prowadzi swoją
działalnośćÃ.

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

Drugim dokumentem funkcjonującym w tym obszarze jest „Polityka 
współpracy ze społecznościami lokalnymi”. Wskazuje ona na konkretne 
działania, jakie muszą zostać podjęte zarówno przed rozpoczęciem prac 
budowlanych (prowadzenie dialogu ze społecznościąÃ lokalną na temat 
danego projektu pozwalającego na rozwiewanie ewentualnych obaw 
związanych z realizacją inwestycji), jak i w trakcie trwania kontraktu 
(budowanie relacji z otoczeniem społecznym przedsięwzięcia).

Budowa infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie długoter-
minowej jest jednym z warunków rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju, a w efekcie podnosi jakość życia danej społeczności. Jednak na 
etapie realizacji prac budowlanych wiąże sięÃ z konkretnymi utrudnienia-
mi, szczególnie dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących 
z danym projektem (np. wzmożony ruch i hałas wynikający z transportu 
materiałów budowlanych, pracy maszyn). Każdy potencjalny aspekt 
wpływu inwestycji na otoczenie jest analizowany już na etapie wyda-
wania decyzji administracyjnych, a przedstawiciele mieszkańców biorą 
udział w konsultacjach społecznych. Grupa Budimex prowadzi również 
nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie projekto-
wania np. objazdów czy zamknięć dróg. Udostępnia kanały informacji 
zwrotnej dla mieszkańców w postaci formularza kontaktowego do-
stępnego na stronie www.budimex.pl oraz profili firmowych w mediach 
społecznościowych. W ten sposób ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk, 
które mogą negatywnie wpływać na sąsiadów realizowanych przed-
sięwzięć lub prowadzić do opóźnień i przestojów robót wynikających np.
z protestów mieszkańców, blokowania przez nich prac, przedłużania 
procedur administracyjnych.

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

[GRI 413-1] 
SDG 11.

Wpływ społeczny Grupy Budimex

Zagadnienia społeczne w Grupie Budimex

Niestety wyeliminowanie wszystkich utrudnień 
i zagrożeń nie jest w pełni możliwe, dlatego Grupa 
Budimex stara się rekompensować społecznościom 
lokalnym uciążliwości, wywołane przez swoją 
działalność. 
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[GRI 411-1] 
[GRI 413-2] 

W 2021 roku nie wystąpiły konflikty ze społecznością lokalną o dłu-
goterminowym charakterze. Na przestrzeni raportowanego okresu 
zgłoszono kilka incydentów. W każdym z przypadków podjęto działania 
naprawcze mające na celu zniwelowanie zidentyfikowanych niedogod-
ności:

1. Kontrakt Gazociąg Strachocina – zgłoszone zostały zniszczenia 
i zanieczyszczenia lokalnych dróg dojazdowych na terenie gminy 
Komańcza. Wdrożone zostało regularne mycie i naprawa dróg.

2. DK12 w Chełmie – zgłoszone zostały incydenty z niektórymi sąsia-
dami budowy związane z koniecznością przemieszczenia ogrodzeń.
Mieszkańcy musieli przenieść swoje ogrodzenia z fragmentów działek 
nielegalnie zajętych przez ich posesje. Cześć mieszkańców nie chcia-
ła wykonać działań w swoim zakresie. Prace związane z przeniesie-
niem ogrodzeń zostały wykonane przez Budimex.

3. S14 w Łodzi – przez teren budowy zajęta została studnia wody, 
wcześniej należąca do domu sąsiadującego z budową. Budimex 
zbudował sąsiadom nową studnię.

4. Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie – wystąpiły protesty 
środowisk rowerowych po wprowadzeniu objazdów dla działających 
wcześniej ścieżek rowerowych. Zgłoszono nieprawidłowe oznakowa-
nie ścieżek tymczasowych. Oznakowanie zostało uzupełnione.

5. Budowa obwodnicy Wałbrzycha – mieszkańcy jednej z sąsia-
dujących posesji zaalarmowali, że nowy nasyp drogowy podczas 
obfitych opadów zalewa parter ich domu. Sytuacja była efektem 
nieprawidłowego projektu budowlanego. Budimex wykonał dodat-
kowe odwodnienie w tym miejscu i zwrócił się do inwestora o zmianę 
projektu i zlecenie wykonania dodatkowych odpływów wody.

6. Warszawa Zachodnia – zgłoszono przez mieszkańców niedosta-
teczne oznakowanie przejść tymczasowych. Przejścia tymczasowe 
zostały dodatkowo oznakowane.
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Grupa Budimex aktywnie angażuje się w działalność sponsoringową 
i charytatywną. Dokumentem, który reguluje ten obszar działalności 
jest „Instrukcja zatwierdzania projektów sponsoringowych, patronatów 
i darowizn”.

Na przestrzeni 2021 roku Grupa Budimex prowadziła aktywność w ra-
mach szeregu programów i działań sponsoringowych oraz charytatyw-
nych. W 2021 roku kontynuowaliśmy realizację projektów o tematyce 
społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, poprzez wsparcie następujących 
inicjatyw: 

• Programu stypendialnego „Odkrywcy Diamentów”, którego ideą 
jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie 
działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżo-
wych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu 
nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, 
konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządza-
nia.

• Fundacji Demos, która pomaga młodym ludziom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja ta tworzy zaplecze lokalowe 
do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeu-
tycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych 
oraz programy stypendialne.

• Wsparcie edukacji w regionach walczących z ubóstwem:
• Zakup wyposażenia szkolnego, wsparcie letniego wypoczynku, 

organizacja turniejów edukacyjnych w województwach: warmiń-
sko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim.

• Wsparcie ochotniczych straży pożarnych w regionach: lubelskim, 
podlaskim, łódzkim.

• Wsparcie Fundacji Kromka Chleba: Finansowanie części budowy 
pierwszego hospicjum w Tarnowie w woj. małopolskim.

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: Licytacja złotego serca.

Suma wszystkich zrealizowanych darowizn w roku 2021 to: 
1 mln 360 tys. 740 zł, liczba darowizn: 45. Dodatkowo zrealizowano 
31 darowizn socjalnych dla pracowników na kwotę 212 tys. zł.

SDG 11. Budimex dla społeczeństwa

Zagadnienia społeczne w Grupie Budimex
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Niniejszy Raport Zintegrowany za rok 2021 jest czwartym tego typu 
raportem Spółki. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie 
opracowanego wewnętrznie modelu raportowania opartego o wielo-
letnie doświadczenie Spółki w zakresie raportowania skonsolidowanego 
informacji o działalności, informacji niefinansowych oraz finansowych 
z wykorzystaniem wytycznych IIRC (International Integrated Reporting 
Council). Grupa Budimex raportuje informacje niefinansowe w oparciu 
o wskaźniki GRI Standards w wersji zaktualizowanej w listopadzie 2021 
roku.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 
roku Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex 
za rok 2021 obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe 
Grupy Budimex zgodnie ze strukturą organizacji w 2021 roku.

Istotne tematy poruszane na przestrzeni niniejszego raportu zostały 
zidentyfikowane w toku prac nad Strategią CSR 2021-2023.

Informacje niefinansowe Grupy Budimex za rok 2021 nie zostały 
poddane weryfikacji zewnętrznej. Prezentowane w raporcie dane 
liczbowe pochodzą z wewnętrznych systemów Budimex SA i spółek 
zależnych. Za rok bazowy wybranych danych liczbowych, ze względu na 
zmiany w metodzie konsolidacji, uznano rok 2021. Dane niefinansowe 
dotyczące Grupy pochodzą ze spółek: Budimex SA, Mostostal Kraków SA 
oraz FBSerwis SA. Dane liczbowe zostały poddane walidacji z udziałem 
wewnętrznych ekspertów.

[GRI 2-3] 
[GRI 2-5] 
[GRI 2-4]

Informacja na temat raportowania

O Raporcie
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Specyfikacja sprawozdania

O Raporcie

Tabela referencyjna GRI

Kategoria wskaźnika Wskaźnik Opis Strona

GRI 2: Wskaźniki podstawowe

 2-1 Dane organizacji 7

 2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji 10

 2-3 Cykl raportowania i dane kontaktowe 88

 2-4 Korekty informacji 88

 2-5 Weryfikacja zewnętrzna 88

2. Działalność i pracownicy
 2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe 7, 32

 2-7 Pracownicy 79, 94

3. Zarządzanie

 2-9 Struktura zarządcza 12,13

 2-10 Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego 12

 2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego 12

 2-12 Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania 
wpływem 14

 2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem 14

 2-14 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego 
rozwoju 14

 2-15 Konflikt interesów 15

 2-16 Komunikacja kwestii krytycznych 14

 2-17 Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego 14

 2-18 Ocena działań najwyższego organu zarządzającego 14

4. Strategie, polityki i procedury

 2-25 Procesy niwelowania negatywnego wpływu 51

 2-26 Mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwości 54

 2-27 Zgodność z prawem i regulacjami 54

 2-28 Członkostwo w organizacjach 48

5. Zaangażowanie interesariuszy  2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy 48
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GRI 3: Podejście zarządcze

 3-1 Proces określania istotnych zagadnień 47

 3-2 Lista istotnych zagadnień 51, 48

 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami 51, 48

GRI 201: Efektywność gospodarcza 201-1 Bezpośrednia wytworzona i dystrybuowana wartość ekonomiczna 41

GRI 202: Obecność rynkowa 202-1 Stosunek najniższego wynagrodzenia w organizacji do minimalnej płacy 
lokalnej według płci 81

2. Działalność i pracownicy

205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją. 57

205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych 57

205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania 57

GRI 206: Zachowania 
antykonkurencyjne 206-1 Kroki prawne podjęte wobec naruszenia zasad wolnej konkurencji 54

GRI 301: Surowce i materiały 301-1 Zużycie surowców według objętości i masy 68

GRI 302: Energia

302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji 92, 66

302-3 Intensywność energetyczna 66

302-4 Redukcja w zużyciu energii 66

GRI 303: Woda i ścieki

2.Wskaźniki szczegółowe
303-3 Pobór wody 71

303-5 Zużycie wody 71

GRI 305: Emisje do atmosfery

305-1 Bezpośrednie emisje GHG (Scope 1) 67, 93

305-2 Niebezpośrednie emisje GHG (Scope 2) 67, 93

305-4 Intensywność emisyjna 67, 93

305-5 Redukcja emisji GHG 67, 93

 GRI 306: Odpady

306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami 68

306-3 Wytworzone odpady 68

306-4 Odpady przeznaczone do odzysku 68

306-5 Odpady przeznaczone do utylizacji 68

GRI 401: Zatrudnienie

401-1 Nowi pracownicy i liczba odejść 79, 94

401-2 Benefity dla pracowników pełnoetatowych nie dotyczące osób świadczących 
pracę na innych zasadach 84

401-3 Urlopy macierzyńskie 98

GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podejście zarządcze

403-1 System zarządzania obszarem BHP 75

403-2 Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przypadku 
wystąpienia incydentów 75

403-3 Medycyna pracy 76

403-4 Zaangażowanie, konsultacje oraz komunikacja  pracownikami w zakresie BHP 76

403-5 Szkolenia pracownicze w zakresie BHP 76

403-6 Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników 84

403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływów z obszaru BHP bezpośrednio związanych 
z charakterem działalności 75

2.Wskaźniki szczegółowe

403-8 Osoby świadczące pracę objęte polityką BHP organizacji 75

403-9 Wypadki w miejscu pracy 77

403-10 Choroby zawodowe 77

GRI 404: Szkolenia i edukacja

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 82

404-2 Programy wspierające rozwój i doskonalenie umiejętności pracownika 82

404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny skuteczności i rozwoju 
karierowego 82

GRI 405: Różnorodność i równe 
szanse 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 81, 84
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Tabela zgodności z Ustawą o Rachunkowości

Wymóg Ustawy o Rachunkowości Strony

Model biznesowy (Art. 49b ust. 2 pkt 1) 3

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności (Art. 49b ust. 2 pkt 2) 5

Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty (Art. 49b ust. 2 pkt 3) 17,  19,  23,  34,  39

Procedury należytej staranności (Art. 49b ust. 2 pkt 4) 10

Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (Art. 49b ust. 2 pkt 5) 16

Tabela zgodności z Rekomendacjami TCFD

Rekomendacje TCFD Strony

GOVERNANCE

a) Describe the board’s oversight of climate-related risk and opportunities 9

b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks and opportunities 9

STRATEGY

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over the short, medium and 
long term. 25

b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization’s businesses, strategy and 
financial planning 25

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration different climate-related 
scenarios, including a 2ºC or lower scenario. nieraportowany

RISK MANAGEMENT

a. Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks. 25

b. Describe the organization’s processes for managing climate-related risks. 25

c. Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into the 
organization’s overall risk management 25

METRICS AND TARGETS

a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks and opportunities in line with its 
strategy and risk management process 29

b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 green house has (GHG) emissions, and the related risks. 29

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and 
performance against targets. nieraportowany

GRI 406: Przeciwdziałanie 
dyskryminacji 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze 54

GRI 411: Prawa ludności rdzennej 411-1 Incydenty dotyczące naruszeń praw ludności rdzennej 86

GRI 413: Społeczności lokalne
413-1 Działania angażujące społeczność lokalną; metodologia badania wpływu; 

programy rozwojowe 45

413-2 Operacje obciążone znaczącym potencjalnym i faktycznym ryzykiem 
negatywnego wpływu na społeczności lokalne 45
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Zestawienie danych środowiskowych Grupy Budimex

[GRI 302-1] 
[GRI 302-3] 
[GRI 302-4]

Dane środowiskowe

Załączniki

Grupa Budimex

Jednostka 2021

Paliwa zużyte w budynkach i instalacjach

Lekki olej opałowy MWh 6 759,9

Pył węglowy MWh 71 499,9

Gaz ziemny sieciowy MWh 1 774,5

LPG MWh 5 923,4

Propan-butan MWh 102,0

Propan MWh 1 353,6

Łącznie paliwa zużyte w budynkach i instalacjach MWh 87 413,3

Paliwa zużyte w transporcie pojazdami własnymi

Benzyna MWh 13 998,6

Olej napędowy MWh 47 100,7

LPG MWh 2 233,3

CNG MWh 1 144,4

Łącznie paliwa zużyte w transporcie pojazdami własnymi MWh 64 477,1

Paliwa zużyte do napędu parku maszynowego

Benzyna MWh 2 679,8

Olej napędowy MWh 85 613,8

LPG MWh 0,0

Propan MWh 2,9

Propan-butan MWh 10,5

Łącznie paliwa zużyte w transporcie pojazdami własnymi MWh 88 307,0

Wytworzona energia 

Energia elektryczna wytworzona z OZE MWh 62,1

W załączniku prezentowane będą pełne dane niefinansowe dla Grupy Kapitałowej i dla Budimex SA.
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Zakupiona energia

Energia elektryczna MWh 23 814,1

Energia cieplna MWh 10 789,3

Całkowite zużycie energii MWh 274 800,9

Grupa Budimex

Jednostka 2020 2021 zmiana r/r

Energia ze źródeł odnawialnych na 1 mln zł przychodu MWh/1 mln zł 0,6 0,9 55,9%

Energia ze źródeł nieodnawialnych na 1 mln zł przychodu MWh/1 mln zł 35,1 33,8 -3,5%

Energia ze wszystkich źródeł na 1 mln zł przychodu MWh/1 mln zł 274 890,4 274 800,9 0,0%

Emisje gazów cieplarnianych

Grupa Budimex

Jednostka 2021

Scope 1

Emisje będące skutkiem zużycia paliw w budynkach i instalacjach Mg CO2e 28 342,7

Energia ze wszystkich źródeł na 1 mln zł przychodu MWh/1mln zł 274 800,9

Emisje będące skutkiem zużycia paliw w transporcie Mg CO2e 16 672,8

Emisje będące skutkiem zużycia paliw w parku maszynowym Mg CO2e 23 345,5

Łącznie emisje GHG Scope 1 Mg CO2e 64598,4

Scope 2 location-based

Emisje będące skutkiem zakupu energii elektrycznej Mg CO2e 21 648,2

Emisje będące skutkiem zakupu energii cieplnej Mg CO2e 3 883,8

Łącznie emisje GHG Scope 2 location-based Mg CO2e 25 532,1

Scope 2 market-based

Łącznie emisje GHG Scope 2 market-based Mg CO2e 16 030,1

Scope 1+2 location-based

Łącznie emisje GHG Scope 1+2 location-based Mg CO2e 93 893,0

Emisje Scope 1+2 location-based na 1 mln zł przychodu Mg CO2e/1mln zł 11,9

Scope 1+2 market-base 

Łącznie emisje GHG Scope 1+2 market-based Mg CO2e 84391,1

Emisje Scope 1+2 market-based na 1 mln zł przychodu Mg CO2e/1mln zł  11,2

[GRI 305-1] 
[GRI 305-2] 
[GRI 305-4] 
[GRI 305-5] 
[GRI 305-7] 

[TCFD]
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Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w 2021 roku
Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony w 2021 roku

w przeliczeniu na pełne etaty
Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 31,0 146,0 177,0

w wieku od 51 lat 8,0 25,0 33,0

w wieku 31-50 lat 23,0 121,0 144,0

w wieku do 30 lat 0,0 0,0 0,0

Kadra średniego szczebla, w tym: 770,0 1 696,0 2 466,0

w wieku od 51 lat 43,0 169,0 212,0

w wieku 31-50 lat 550,0 1 268,0 1 818,0

w wieku do 30 lat 177,0 259,0 436,0

Pozostali pracownicy, w tym: 329,0 1 574,0 1 903,0

w wieku od 51 lat 27,0 603,0 630,0

w wieku 31-50 lat 181,0 796,0 977,0

w wieku do 30 lat 121,0 175,0 296,0

Pracownicy wszystkich szczebli struktury 1 130,0 3 416,0 4 546,0

w wieku od 51 lat 78,0 797,0 875,0

w wieku 31-50 lat 754,0 2 185,0 2 939,0

w wieku do 30 lat 298,0 434,0 732,0

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 1 130,0 3 416,0 4 546,0

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony w 2021 roku

w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 3,0 16,0 19,0

w wieku od 51 lat 1,0 4,0 5,0

w wieku 31-50 lat 2,0 12,0 14,0

w wieku do 30 lat 0,0 0,0 0,0

Kadra średniego szczebla, w tym: 65,0 268,0 333,0

w wieku od 51 lat 5,0 36,0 41,0

w wieku 31-50 lat 36,0 170,0 206,0

w wieku do 30 lat 24,0 62,0 86,0

Pozostali pracownicy, w tym: 245,0 1 757,0 2 002,0

w wieku od 51 lat 9,0 429,0 438,0

w wieku 31-50 lat 58,0 855,0 913,0

[GRI 2-7] 
[GRI 401-1] 
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w wieku do 30 lat 178,0 473,0 651,0

Pracownicy wszystkich szczebli struktury 313,0 2 041,0 2 354,0

w wieku od 51 lat 15,0 469,0 484,0

w przeliczeniu na pełne etaty
Grupa Budimex

K M K+M

w wieku 31-50 lat 96,0 1 037,0 1 133,0

w wieku do 30 lat 202,0 535,0 737,0

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 313,0 2 041,0 2 354,0

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony i nieokreślony w 2021 roku

w przeliczeniu na pełne etaty
Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 34,0 162,0 196,0

w wieku od 51 lat 9,0 29,0 38,0

w wieku 31-50 lat 25,0 133,0 158,0

w wieku do 30 lat 0,0 0,0 0,0

Kadra średniego szczebla, w tym: 835,0 1 964,0 2 799,0

w wieku od 51 lat 48,0 205,0 253,0

w wieku 31-50 lat 586,0 1 438,0 2 024,0

w wieku do 30 lat 201,0 321,0 522,0

Pozostali pracownicy, w tym: 574,0 3 331,0 3 905,0

w wieku od 51 lat 36,0 1 032,0 1 068,0

w wieku 31-50 lat 239,0 1 651,0 1 890,0

w wieku do 30 lat 299,0 648,0 947,0

Pracownicy wszystkich szczebli struktury 1 443,0 5 457,0 6 900,0

w wieku od 51 lat 93,0 1 266,0 1 359,0

w wieku 31-50 lat 850,0 3 222,0 4 072,0

w wieku do 30 lat 500,0 969,0 1 469,0

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 1 443,0 5 457,0 6 900,0

Pracownicy z niepełnosprawnością w 2021 roku

Grupa Budimex

K M K+M

Liczba pracowników z niepełnosprawnością wg stanu na koniec roku obrotowego 9,0 22,0 31,0

Wysokość odprowadzonych składek na PFRON (zł) 8 960 413,0
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Pracownicy nowozatrudnieni w ciągu roku na czas nieokreślony w 2021 roku

liczba osób
Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 1 13 14

w wieku od 51 lat 0 2 2

w wieku 31-50 lat 1 10 11

w wieku do 30 lat 0 1 1

Kadra średniego szczebla, w tym: 10 25 35

w wieku od 51 lat 2 6 8

w wieku 31-50 lat 8 16 24

w wieku do 30 lat 0 3 3

Pozostali pracownicy, w tym: 7 26 33

w wieku od 51 lat 2 7 9

w wieku 31-50 lat 3 14 17

w wieku do 30 lat 2 5 7

Pracownicy wszystkich szczebli struktury 18 64 82

w wieku od 51 lat 4 15 19

w wieku 31-50 lat 12 40 52

w wieku do 30 lat 2 9 11

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 18 64 82

Pracownicy nowozatrudnieni w ciągu roku na czas określony w 2021 roku

liczba osób
Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 2 8 10

w wieku od 51 lat 1 1 2

w wieku 31-50 lat 1 7 8

w wieku do 30 lat 0 0 0

Kadra średniego szczebla, w tym: 69 244 313

w wieku od 51 lat 18 21 39

w wieku 31-50 lat 36 150 186

w wieku do 30 lat 15 73 88

Pozostali pracownicy, w tym: 258 1 529 1 787

w wieku od 51 lat 7 298 305

w wieku 31-50 lat 48 764 812

w wieku do 30 lat 203 467 670
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Pracownicy wszystkich szczebli struktury 329 1 781 2 110

w wieku od 51 lat 26 320 346

w wieku 31-50 lat 85 921 1 006

w wieku do 30 lat 218 540 758

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 329 1 781 2 110

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w ciągu roku w 2021 roku

liczba osób
Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 6 16 22

w wieku od 51 lat 2 6 8

w wieku 31-50 lat 4 10 14

w wieku do 30 lat 0 0 0

Kadra średniego szczebla, w tym: 94 297 391

w wieku od 51 lat 10 45 55

w wieku 31-50 lat 70 226 296

w wieku do 30 lat 14 26 40

Pozostali pracownicy, w tym: 68 399 467

w wieku od 51 lat 6 148 154

w wieku 31-50 lat 42 176 218

w wieku do 30 lat 20 75 95

Pracownicy wszystkich szczebli struktury 168 712 880

w wieku od 51 lat 18 199 217

w wieku 31-50 lat 116 412 528

w wieku do 30 lat 34 101 135

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 168 712 880

Pracownicy zatrudnieni na czas określony, którzy odeszli z pracy w ciągu roku w 2021 roku

liczba osób
Grupa Budimex

K M K+M

Kadra wyższego szczebla, w tym: 0 4 4

w wieku od 51 lat 0 1 1

w wieku 31-50 lat 0 3 3

w wieku do 30 lat 0 0 0

Kadra średniego szczebla, w tym: 27 107 134

w wieku od 51 lat 3 21 24
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w wieku 31-50 lat 15 63 78

w wieku do 30 lat 9 23 32

Pozostali pracownicy, w tym: 107 1 389 1 496

w wieku od 51 lat 7 329 336

w wieku 31-50 lat 35 721 756

w wieku do 30 lat 65 339 404

Pracownicy wszystkich szczebli struktury 134 1 500 1 634

w wieku od 51 lat 10 351 361

w wieku 31-50 lat 50 787 837

w wieku do 30 lat 74 362 436

Łącznie dla wszystkich szczebli struktury 134 1 500 1 634

Informacje o urlopach macierzyńskich i tacierzyńskich

Grupa Budimex

2020 2021 zmiana r/r

K M K+M K M K+M K M K+M

Odsetek osób, które w danym roku 
zakończyły pracę po mniej niż 12 miesiącach 
od zakończenia urlopu rodzicielskiego, 
macierzyńskiego lub wychowawczego

b/d b/d b/d 14,4% 0,0 14,2% b/d b/d b/d

Liczba osób, które w danym roku zakończyły 
urlop rodzicielski, macierzyński lub 
wychowawczy

111 2 113 99 1 100 -10,8% -50,0% -11,5%

Liczba osób, które w danym roku rozpoczęły 
urlop rodzicielski, macierzyński lub 
wychowawczy

98 1 99 94 0 94 -4,1% -100,0% -5,1%

[GRI 401-3]


