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Mam przyjemność przedstawić Państwu 
pierwszy zintegrowany raport Grupy  
Budimex, który prezentuje wyniki tak  
w ujęciu finansowo- ekonomicznym,  
jak i społeczno-środowiskowym. 

Takie podejście do sprawozdawczości, które łączy 
ze sobą sprawozdawczość finansową i niefinan-
sową, jest logiczną konsekwencją odpowiedzial-
nego, kompleksowego podejścia do zarządzania.

Rok 2016 to kolejny bardzo dobry rok, w którym 
wyniki finansowe Grupy uplasowały Budimex na 
pierwszym miejscu największych firm budow-
lanych w Polsce. Osiągnęliśmy to między innymi 
dzięki odpowiedzialnemu podejściu do zarzą-
dzania i konsekwentnemu skoncentrowaniu na 
tworzeniu realnej i trwałej wartości. Wartość 
ta tworzona jest wspólnie z naszymi partnera-
mi i otoczeniem, a nie ich kosztem. Takie podej-
ście do otoczenia biznesowego, społecznego  
i środowiskowego buduje relacje oparte  
na zaufaniu: rzetelne i terminowe regulowanie 
zobowiązań wobec podwykonawców, wsłuchi-
wanie się w obawy lokalnych społeczności i tro-

ska o bezpieczeństwo środowiskowe na placu 
budowy, czy wreszcie dbałość o pracowników, 
tak wymiarze bezpieczeństwa pracy, jak rów-
nież warunków zatrudnienia, itd. Od lat kładzie-
my ogromny nacisk na bezpieczeństwo i higienę 
pracy, dążąc do eliminowania wypadków i ana-
lizując wszelkie sytuacje, w których do wypad-
ku doszło lub mogło dojść. Jesteśmy jednym  
z inicjatorów „Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie”, a gromadzona przez nas lata-
mi wiedza stała się naszym najcenniejszym wkła-
dem w jego działanie, w tym m.in. w merytorycz-
ne opracowanie szkoleń realizowanych dziś przez 
ZUS wśród firm branży budowlanej.

Bardzo rzetelnie podchodzimy do kwestii środowi-
skowych na realizowanych przez nas budowach. 
System szkoleń i stosowanych zabezpieczeń oraz 
współpraca z szeregiem ekspertów zewnętrznych, 
monitorujących bieżący wpływ prac budowalnych 
na otoczenie przyrodnicze, sprawia, że kontrakty 
są przez nas terminowo realizowane, w sposób 
bezpieczny dla otoczenia przyrodniczego, na-
wet jeśli prace prowadzi się w bezpośrednim są-
siedztwie terenów cennych przyrodniczo. Równie 
ważne jest dążenie do ograniczania śladu śro-
dowiskowego, tak  w ujęciu emisji do atmosfery, 
jak również gospodarki odpadami. Mamy tu osią-
gnięcia związane z wtórnym wykorzystaniem su-
rowców, będących produktami ubocznymi innych 
branż. Staramy się odpowiadać na oczekiwania i 
obawy lokalnych społeczności, tj. tak prowadzić 
prace budowalne, by były one możliwie naj-
mniej uciążliwe dla mieszkańców. Wychodzimy  
z założenia, że Grupa Budimex gości w danej 
społeczności i chce pozostać w pamięci miesz-
kańców, jako firma, która nie tylko pracowa-

Szanowni Państwo,
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ła rzetelnie, ale również przez jakiś czas była 
dobrym sąsiadem i uczestniczyła w jej co-
dziennym życiu. Dlatego też angażujemy się 
społecznie. Wystarczy wspomnieć nasze dwa 
autorskie programy: „Domofon ICE. Budimex 
Dzieciom” i „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”. 
Oprócz nich włączamy się też w inne działania  
i projekty, będąc darczyńcą, mecenasem kultury  
i sponsorem sportu.  Kolejnym kluczowym wy-
miarem naszej odpowiedzialności jest prewencja 
zachowań nieetycznych i uczciwość w działaniu.

Z jednej strony to system kontroli i audytów, któ-
ry sprawia, że wszystkie realizowane kontrakty są 
na bieżąco monitorowane pod kątem prawidło-
wości wykonania, w tym np. ryzyka wystąpienia 
zachowań nieetycznych. To także systemy szkoleń 
i Kodeks Etyki. Uczciwość w działaniu to również 
wspominane na wstępie rzetelne traktowanie 
partnerów biznesowych, ale też wymaganie od 
nich określonych zachowań. Przez ostatnie lata 
rozwinęliśmy system ocen kwalifikacyjnych i koń-
cowych podwykonawców pod kątem m.in. BHP, 
ochrony środowiska i jakości świadczonych usług. 
Dziś takich ocen realizuje się odpowiednio ok. 1,2 
tys. i 4,5 tys. rocznie. Wiele lat temu do umów 
wprowadziliśmy również klauzule odnoszące się 
do etyki, praw człowieka, relacji z pracownikami, 
czy poszanowania środowiska naturalnego. 

W ujęciu biznesowym wszystko to prze-
kłada się na stabilność działania, orga-
nicznie ryzyka np. związanego z nieprze-
widzianym zatrzymaniem prac (np. awarie 
środowiskowe,  wypadki przy  pracy,   protesty  społe- 
czne), a w połączeniu z dbałością o jakość, wy-
jątkowym zapleczem laboratoryjnym oraz nasta-
wieniem na poszukiwanie innowacyjnych rozwią-
zań, przekłada się na wymierny sukces finansowy  
i pierwszą pozycję w branży. 
Tegoroczny wzrost sprzedaży, rekordowy zysk net-
to na poziomie 410 mln zł, czy wreszcie portfel 
zamówień o wartości 8,9 miliarda złotych, cieszą 
inwestorów, ale nie tylko. 

Dla pracowników, współpracowników i partnerów 
biznesowych lub kontrahentów,  za których czu-
jemy się odpowiedzialni, oznaczają z kolei pew-
ność zatrudnienia i zleceń.  Te same wielkości są 
równocześnie odzwierciedleniem wymiernych 
korzyści społecznych, przyczyniających się bez-
pośrednio do poprawy jakości życia społecznego. 
Wystarczy wspomnieć o umowach na kolejne od-
cinki dróg, czy budowę szpitali. 

Nasze odpowiedzialne podejście jest zauważa-
ne przez rynek. Budimex, nieprzerwanie od 2011 
roku wchodzi w skład RESPECT Index.  W ostat-
nim roku nasza spółka uzyskała w nim najlepszy 
wynik spośród spółek przemysłowych. Potwierdza 
to szczególną wagę przywiązywaną do kwestii 
odpowiedzialności społecznej oraz zrównowa-
żonego rozwoju. W 2016 roku znaleźliśmy się też 
w prestiżowym składzie FTSE4Good Emerging 
Index, jak również otrzymaliśmy tytuł „Etycznej 
Firmy”. Nadal czynnie działamy na rzecz Poro-
zumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, a 
także wyrażamy swoje poparcie dla 10 Zasad UN 
Global Compact. 

Tych z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć 
się więcej o naszym kompleksowym podejściu  
do zarządzania i do rozwoju w sposób zrównowa-
żony zapraszam do lektury nowego raportu.

Z poważaniem,

Dariusz Blocher
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Budimeksu SA



Centrum Spotkań Kultur |  Lublin



6Z i nte g ro w a n y  ra p o r t  ro c z n y  2 0 1 6 N ag ro d y

LIST PREZESA
NAGRODY I  W YRÓŻNIENIA 
OGÓLNOPOLSKIE W 2016 R.2

Statuetka TOPBuilder 2016

W VIII edycji konkursu TOPBuilder Budimex został uhonorowany  
tytułem i statuetką TOPBuilder 2016 za realizację Pomorskiej Kolei  
Metropolitalnej. 

Tytuł Budowlana Firma Roku

W XIII edycji konkursu organizowanego przez redakcję i radę programową 
miesięcznika „Builder” Budimeksowi przyznano tytuł Budowlanej Firmy Roku. 
Wyróżniony został również Mostostal Kraków.

Wyróżnienie Diamenty Polskiej Infrastruktury

23 lutego 2016 roku Executive Club - organizacja zrzeszająca przedstawicieli 
top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe 
przedsiębiorstwa, przyznała Budimeksowi prestiżowe wyróżnienie – „Diamenty 
Polskiej Infrastruktury 2015”. To nagroda za szczególne osiągnięcia w 
branży dla spółek i liderów infrastruktury na polskim rynku. Spółka została 
laureatem w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku. Nagroda jest 
przyznawana firmom, które w swoim działaniu kierują się odpowiedzialnością, 
dbałością o interesy społeczne i ochronę środowiska. 

Nagroda „Orzeł Tygodnika „Wprost” 2016”

W pierwszej edycji konkursu tygodnika „Wprost” Budimex znalazł się w gronie 
laureatów i otrzymał nagrodę – „Orzeł Tygodnika Wprost 2016” w kategorii 
„Firma z największym średnim zyskiem netto w latach 2012 – 2014
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Uniwersytet Artystyczny | Poznań
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Nagroda w konkursie Patriotyzm 
Polskiego Biznesu Rzeczpospolitej

Nagroda w kategorii: Duże firmy kontrolowane przez zagraniczny kapitał.
Przygotowany przez redakcję Rzeczpospolitej oraz Fundację Patriotyzmu 
Gospodarczego Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu wyróżnia firmy, które 
przyczyniają się do rozwoju Polski, budują jej pozytywny wizerunek na świecie 
i dobrze wywiązują się z powinności czy zobowiązań względem społeczeństwa 
oraz państwa m. in. poprzez sumienne płacenie podatków, inwestycje w rozwój 
czy prowadzenie lub wspieranie inicjatyw i projektów społecznych. 

Tytuł Digital Championa w kategorii Lider Infrastruktury

W 2016 roku Forum Liderów Cyfrowego Biznesu przyznało Budimeksowi tytuł 
Digital Championa 2016 w kategorii „Cyfrowa Transformacja”. Inicjatywa 
skupia przedstawicieli biznesu oraz specjalistów współtworzących koncepcje 
cyfrowych transformacji, odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

Super Wiktoria

Budimex został nagrodzony statuetką w kategorii Lider Infrastruktury. 
Konkurs organizowany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców ma na 
celu upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności 
gospodarczej, a także wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych 
przedsiębiorców.

I miejsce w rankingu Book of Lists

Budimex SA zajął 1 miejsce w rankingu organizowanym przez Warsaw Business 
Journal - Book of Lists 2016/ 2017 w kategorii General Contractors.

Tytuł Etycznej Firmy 2016

Budimeksowi przyznano też w 2016 roku tytuł Etycznej Firmy.  W konkursie 
organizowanym przez „Puls Biznesu” nagradzane są przedsiębiorstwa 
prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej 
opartej na etyce i wartościach w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, 
i wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych firm w Polsce

Nagrody w konkursie Budowa Roku

W najbardziej prestiżowym konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa – „Budowa Roku” Budimex otrzymał kilka nagród za wykonane 
obiekty. 

Ponadto prezes Budimeksu, Dariusz Blocher, został 
wyróżniony:

• statuetką „Byki i Niedźwiedzie” i uznany za Prezesa Roku 2016 
• Diamentem Infrastruktury i Budownictwa w kategorii „efektywność  
   w zarządzaniu”
• tytułem „Siła Osobowości 2016” w kategorii Biznes.
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G4-4

G4  1-56

Budimex jest jedną z najsilniejszych  
i najlepiej rozpoznawalnych marek  
w branży. Wśród klientów i podwyko-
nawców stał się też synonimem uczciwo-
ści, rzetelności i terminowości.

Podwykonawcy docenili solidność Budimeksu, 
kiedy na rynku pojawiły się zatory płatnicze i nie-
którzy z nich tracili płynność, nie otrzymując płat-
ności od zleceniodawców. W tym samym czasie 
Budimex solidnie realizował płatności zobowią-
zań, ugruntowując swoją pozycję. 

Budimex kojarzy się Polakom również  z rodzi-

mymi inżynierami, którzy kilkadziesiąt lat temu w 
dalekich krajach kładli podwaliny pod nowocze-
sną infrastrukturę i obiekty przemysłowe. Wystar-
czy wspomnieć, że wybudowane w Libii w latach 
1968 – 1977 ponad 4 tys. km dróg  stanowiło 13 
proc. sieci drogowej tego kraju. Od 1995 roku Bu-
dimex jest notowany na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, a od roku 2011 wchodzi 
w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpo-
wiedzialnych spółek giełdowych. Z kolei od 2000 
roku Budimex posiada inwestora strategicznego -  
jedną z największych firm infrastrukturalnych na 
świecie, hiszpańską Grupę Ferrovial.

Działalność rynkowa 

Lubelskie Centrum Konferencyjne |  Lublin
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G4-56
Będąc jedną z największych firm budowlanych 
w Polsce Budimex jest świadom wpływu prowa-
dzonej działalności na otoczenie oraz własnego 
potencjału, który może być wykorzystywany do 
realizacji celów nie tylko biznesowych, ale również 
społecznych i środowiskowych. 

Przedmiotem działalności 
biznesowej Grupy Budimex jest:

• świadczenie szeroko rozumianych 
usług budowlano–montażowych, 
wykonywanych w systemie 
generalnego wykonawstwa w kraju  
i za granicą, 
• działalność deweloperska,
• zarządzanie nieruchomościami.

Ponadto Budimex prowadzi działalność 
handlową, produkcyjną i transportową.

Grupa jest świadoma bezpośreniego oddziały-
wania na otoczenie społeczne i środowiskowe, 
które sprawia, że odpowiedzialne podejście 
staje się realnym zobowiązaniem. Zostało to 
odzwierciedlone w Misji Budimeksu i ugrunto-
wane w kulturze organizacyjnej.

Taka filozofia zarządzania sprawiła że 
Grupa Budimex potrafiła sprostać wy-
zwaniom, kiedy jej konkurenci wypadali  
z rynku. To ukierunkowanie na trwały  
i stabilny wzrost z poszanowaniem interesów 
klientów, partnerów biznesowych, pracowni-
ków, społeczności lokalnych, przyrody i inwe-
storów. 

To również zdolność do budowania konsensu-
sów i kompromisów pomiędzy oczekiwaniami 
wszystkich grup interesariuszy, to umiejętność 
wsłuchiwania się w ich oczekiwania i obawy

Misja Budimex 
„Naszą misją jest realizacja inwestycji bu-
dowlanych - w tym przedsięwzięć deweloperskich 
– w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem 
środowiska naturalnego i zasad etyki, dbałością  
o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowni-
ków, które osiągniemy dzięki profesjonalizmowi  
i pasji budowania, wysokiej efektywności działania,  
a także partnerskim relacjom z dostawcami i pod-
wykonawcami.”
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Stanowisko Promowe | Świnoujście

Parking przy Hali Stulecia  
z nagrodą ESPA 
Parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu wyróżniony Eu-
ropean Standard Parking Award (ESPA). To najbardziej 
prestiżowa nagroda w branży parkingowej. Inwestycję 
zaprojektował i wykonał w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego (PPP) Budimex Parking Wrocław – spółka 
należąca do Budimeksu SA.
Nagrody ESPA ustanowiło Europejskie Stowarzyszenie 
Parkingowego (EPA) w celu poprawy jakości usług świad-
czonych klientom przez branżę parkingową. Zdobycie 
wyróżnienia uzależnione było od oceny następujących 
elementów inwestycji: oświetlenia, wejścia/wyjścia, po-
wierzchni parkingu, tras dla pieszych, ramp, drogowska-
zów, urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo oraz 
komfortu użytkowania.

EUROPEAN STANDARD
PARKING AWARD

appointed on behalf of the 
European Parking Association

Parking przy Hali  Stulecia | Wrocław
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Przedmiotem działalności Budimex SA, która 
stoi na czele grupy kapitałowej, obok świadcze-
nia usług budowlano-montażowych, działalności 
deweloperskiej, jest świadczenie usług zarząd-
czych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budi-
mex. Ma to na celu szybki przepływ informacji  
w ramach struktury grupy kapitałowej, wzmoc-
nienie efektywności gospodarki finansowo–pie-
niężnej poszczególnych spółek oraz umacnianie 
pozycji rynkowej Grupy Budimex.

Działalność budowlano-montażowa jest rów-
nież domeną Mostostalu Kraków SA. Spółka 
specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie 
wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju kon-
strukcji stalowych oraz montażu urządzeń głów-
nie dla przemysłów cementowo-wapienniczego, 
energetycznego, hutniczego i chemicznego. Dzia-
łalnością budowlano-montażową zajmują się 
ponadto Budimex Bau GmbH, Budimex Budow-
nictwo Sp. z o.o. oraz Budimex Kolejnictwo SA, 
które nie są objęte tym raportem.

Segment działalności deweloperskiej i zarządza-
nia nieruchomościami obejmuje przygotowywa-
nie gruntów pod inwestycje, prowadzenie pro-
jektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań oraz wyna-
jem i obsługę nieruchomości na własny rachu-
nek. Podmiotem Grupy, który działa na rynku de-
weloperskim, jest Budimex Nieruchomości Sp. 
z o.o. Ponadto w skład Grupy Budimex wchodzą 
inne spółki, nieobjęte niniejszym raportem: SPV-
-BN 1 Sp. z o.o. oraz Poznańskie Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne Sp. z o.o.. Po części działalnością  
tą zajmuje się też sam Budimex SA.

Należy wspomnieć jeszcze o dwóch spółkach  
z grupy kapitałowej. FBSerwis SA to firma, za-
łożona przez Budimex SA i Ferrovial Services SA,  
w której Budimex ma udziały mniejszościowe  
i nie kosoliduje w sprawozdawczości finansowej. 
Niemniej umożliwia ona korzystanie z międzyna-
rodowych doświadczeń Grupy Ferrovial przez pol-
skich pracowników. FBSerwis specjalizuje się w:
• kompleksowej obsłudze nieruchomości, której ce-
lem jest widoczna poprawa jakości usług oraz zna-
cząca oszczędność kosztów, 
• kompleksowej usłudze zarządzania in-
frastrukturą, w tym kompleksowym utrzy-
maniem infrastruktury drogowej, kolejowej  
i oświetlenia,
• usługach w zakresie gospodarki odpadami,  
w tym gospodarowaniem  odpadami w budynkach 
i obiektach przemysłowych, doradztwie w zakre-
sie gospodarowania odpadami, zrównoważonym  
gospodarowaniu odpadami w procesie produkcji 
oraz odbiorze i utylizacji odpadów 

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. jest 
spółką celową, która została powołana  
w styczniu 2011 roku przez Budimex SA. Spółka 
została wybrana w postępowaniu koncesyjnym 
prowadzonym przez Wrocławskie Przedsiębior-
stwo Hala Ludowa Sp. z o. o. na przeprowadzenie 
prac budowlanych związanych z wybudowaniem  
parkingu podziemnego w sercu Wrocławia. Par-
king znajduje się przy zabytkowym kompleksie 
Hali Stulecia wpisanym w 2006 roku na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budimex  
Parking Wrocław, sfinansowawszy budowę ze 
środków prywatnych i kredytów, posiada 30-let-
nią koncesję na zarządzanie obiektem. Parking 
może pomieścić blisko 800 pojazdów na trzech 
poziomach.

G4-17

G4-17
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4

G4-2

G4  1-56

Rok 2016 , po okresie dwuletniego  
wzrostu produkcji budowlano-montażo-
wej, był okresem jej silnego spadku. 

Produkcja budowlano-montażowa spadła  
o 14,4% (wobec wzrostu o 2,3% w roku 2015). 
Przyczyną odwrócenia trendu wzrostowego była 
sytuacja w budownictwie infrastrukturalnym, 
które zanotowało spadek rok do roku na pozio-
mie 19,0% (w cenach bieżących), a kluczową rolę 
w ukształtowaniu niekorzystnego wyniku ode-
grało budownictwo kolejowe, które odnotowało 
rok do roku spadek o 49,8% oraz budownictwo 
przesyłowe ze spadkiem o 31,4%. Produkcja bu-
dowlano-montażowa w obszarze budowy bu-

dynków zanotowała spadek na poziomie 9,1%  
w porównaniu z 2015 rokiem. Jej wartość w 2016 
roku była z jednej strony napędzana wzrostem 
produkcji w budownictwie mieszkaniowym w wy-
sokości 6,2%, a z drugiej strony hamowana przez 
silny spadek w budownictwie niemieszkalnym  
na poziomie 15,4%. W roku 2016 nastąpił 
istotny wzrost liczby mieszkań przeznaczo-
nych na sprzedaż oddanych do użytkowania 

SY TUACJA RYNKOWA 
I  PERSPEKT Y W Y

2016 rok
najlepszy w branży  
deweloperskiej pod kątem 
liczby przedsprzedanych 
mieszkań.

Osiedle Słoneczne I  Warszawa
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osiągając poziom 78,5 tysięcy (wzrost o 25,7% 
w porównaniu z rokiem 2015). Bardzo do-
brą koniunkturę potwierdza liczba mieszkań 
przeznaczonych na sprzedaż, na których bu-
dowę wydano pozwolenie (wzrost rok do roku  
o 9,7% do poziomu 106,6 tysięcy). Rok 2016 na-
leży uznać za historycznie najlepszy w branży de-
weloperskiej pod kątem ilości przedsprzedanych 
mieszkań. Na sześciu największych pod względem 
obrotów rynkach mieszkaniowych w Polsce (War-
szawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań,  
i Łódź) w roku 2016 deweloperzy przedsprzedali 
około 62 tysiące mieszkań (o około 20% więcej 
niż w roku 2015).

Należy spodziewać się, że sytuacja na 
rynku budowlanym na rok 2017 będzie 
stabilna z lekką perspektywą wzrostu.

Dużo większej dynamiki wzrostu, wyni-
kającej z realizacji robót budowlanych  
na kontraktach współfinansowanych  
z nowej perspektywy unijnej, spodzie-
wać należy się w latach 2018-2020.  
W sektorze przedsiębiorstw budowlanych odczu-
walna jest poprawa oceny ogólnego klimatu ko-
niunktury w budownictwie. 

Zatwierdzony we wrześniu 2015 roku „Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-
2020, z perspektywą do roku 2025” (PBDK) 
przewiduje wydatkowanie kwoty 107,1 miliar-
da złotych. Lista inwestycji obejmuje zadania  
o łącznej długości 4 783 kilometrów. Zgodnie z 
informacjami Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa ze stycznia 2016 roku na realizację za-
kresu ww. planu potrzeba 198 miliardów złotych.  
W efekcie rząd podjął decyzję o rozpoczęciu 
prac nad optymalizacją kosztów programu,  
z jednoczesnym nadaniem pierwszeństwa re-
alizacji wybranym projektom. Równocześnie  
w związku z planowanym przyspieszeniem pro-
cesu rozstrzygania przetargów oraz wejściem 
kontraktów w formule „zaprojektuj i zbuduj”  
w fazę ”buduj”, w bieżącym roku GDDKiA planuje 
zwiększyć dynamikę wydatków przeznaczonych 

na zadania drogowe. Celem na rok 2017 jest 
osiągniecie w tym obszarze wydatków na pozio-
mie około 23 
miliardów zło-
tych. 

Stabilna 
perspektywa na rynku  
w 2017 roku.

Lublin -Dąbrowica | S17
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Perspektywy dla budownictwa kolejowego są 
relatywnie dobre.  W listopadzie 2016 roku rząd 
przyjął zaktualizowany „Krajowy Program Kole-
jowy do roku 2023” (KPK).  Zgodnie z planem fi-
nansowania programu, w latach 2015-2023 PKP 
PLK będą realizowały projekty umieszczone na 
liście podstawowej o wartości 63,7 miliarda zło-
tych. Dodatkowo, na liście rezerwowej uwzględ-
niono ponad 70 projektów o wartości około 35 
miliardów złotych, których wykonanie uzależnio-
ne jest od potencjalnych oszczędności. 

Nowe priorytety i wyzwania są obecnie 
definiowane w budownictwie wodnym. 

W styczniu 2017 roku prezydent podpisał ustawę 
o ratyfikacji europejskiego porozumienia w spra-
wie głównych śródlądowych dróg wodnych (tzw. 
Konwencja AGN). Na mocy konwencji, Polska zo-
bligowała się do dostosowania głównych dróg 
wodnych do standardów europejskich. Zgodnie 
z przyjętymi przez rząd „Założeniami do planów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do 
roku 2020 z perspektywą do 2030” wartość pla-
nowanych inwestycji w zakresie rozwoju śródlą-
dowych dróg wodnych w latach 2016-2030 
wynosi ponad 77 miliardów złotych, w tym blisko  
9 miliardów złotych w perspektywie do roku  2020. 

Segment budownictwa energetycznego 
będzie prawdopodobnie utrzymywał 
dobre tempo wzrostu dzięki dużym pro-
jektom budowy kilku bloków energetycz-
nych, znajdującym się obecnie  
w fazie realizacji. 

Pomimo, że największe kontrakty zostały już roz-
strzygnięte, to wciąż na etapie planowania, bądź 
przetargów znajduje się kilka istotnych inwestycji 
w szeroko rozumianym sektorze energetyki kon-
wencjonalnej. 
W najbliższym czasie Ministerstwo Energii planuje 
rozpocząć budowę kolejnych 5-6 nowych bloków 
energetycznych o łącznej wartości 45-50 miliar-
dów złotych. W gronie inwestycji priorytetowych 
znajdzie się m.in. nowy blok o mocy 1 000 MW 
w elektrowni Ostrołęka, elektrownia w technolo-

gii tzw. czystego węgla przy kopalni Bogdanka, 
nowa jednostka o mocy 500 MW w Zespole Elek-
trowni Dolna Odra oraz budowa bloku gazowego 
na warszawskim Żeraniu.

Wydaje się, że najbliższe lata będą okre-
sem rozwoju rynku przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej oraz gazu. 

Zgodnie z planami rozwoju, przyjętymi przez 
zarządców krajowych sieci przesyłu energii elek-
trycznej (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz 
gazu (Gaz System), wartość planowanych inwe-
stycji na lata 2016-2025 została oszacowana 
na odpowiednio około 13 miliardów złotych oraz 
około 15 miliardów złotych.

Rok 2017 może przynieść dalszy wzrost 
liczby mieszkań sprzedanych przez firmy 
deweloperskie. 

Jednakże, wysoki poziom bazy osiągnięty w roku 
2016 tj. rekordowe 62 tysiące mieszkań sprze-
danych na 6 największych rynkach w Warszawie, 
Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Trój-
mieście, może wpłynąć istotnie na poziom jego 
dynamiki w roku 2017. Największe podmioty na 
rynku zapowiadają podobną lub nieznacznie 
wyższą przedsprzedaż mieszkań w 2017 roku  
w porównaniu z rokiem 2016. Utrzymanie jednak 
porównywalnej liczby transakcji może być trudne.
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W YNIKI
OSTATNIEGO ROKU5

G4-4, G4-9

G4 1-56

Grupa Budimex  kolejny rok z rzędu  
odnotowała znaczący wzrost obrotów,  
tj. przychodów ze sprzedaży. 

W 2016 roku rynek budowlany (mierzony war-
tością sprzedaży produkcji budowlano-monta-
żowej) skurczył się o 14,4% w stosunku do roku 
2015. Spadek dotyczy zarówno sektora budow-
nictwa infrastrukturalnego (-19,0%), jak i sektora 
budownictwa kubaturowego (-9,1%). W oma-
wianym okresie wartość sprzedaży w segmencie 
budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 9,2%  
w porównaniu z rokiem 2015. Sprzedaż w sekto-
rze infrastrukturalnym wzrosła o 26%, natomiast 

sprzedaż sektora kubaturowego spadła o 8%,  
w stosunku do roku 2015.
Udział segmentu infrastruktury w całkowi-
tych przychodach z usług budowlano-montażo-
wych Grupy wzrósł z 50,6% w 2015 roku do 58,4%  
w 2016 roku. Utrzymanie się dobrej koniunktury 
na rynku mieszkaniowym znalazło odzwiercie-
dlenie w udziale budownictwa mieszkaniowego 
w strukturze sprzedaży segmentu budowlanego, 
który to wzrósł z 10,1% w roku 2015 do 12,6% w 
roku 2016. W 2016 roku przychody ze sprzedaży z 
działalności deweloperskiej wzrosły w porówna-
niu do roku poprzedniego o 19,5%. Przedsprzedaż 

Wzrost obrotów 
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netto nowych mieszkań w całym roku 2016 wy-
niosła 1 615 sztuk, w porównaniu do 1 918 miesz-
kań w roku poprzednim. Spadek liczby przed-
sprzedanych mieszkań o 16% wynika z kończącej 
się atrakcyjnej oferty projektu „Nowe Czyżyny” w 
Krakowie. 

Aby sprostać wymaganiom klientów oraz zapew-
nić stabilność przychodów ze sprzedaży w kolej-
nych latach, w roku 2016 rozpoczęto budowę 
ponad tysiąca nowych mieszkań na dziewięciu 
nowych projektach deweloperskich zlokalizowa-
nych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu i Trójmie-
ście. Na koniec roku w budowie było ponad cztery 
tysiące mieszkań. W roku 2016 Grupa kontynu-
owała proces dywersyfikacji banku ziemi poprzez 
zakup nowych działek w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie i Gdańsku. Na obecnie posiadanych 
gruntach możliwa jest budowa około 6,4 tysiąca 
nowych mieszkań

Struktura sprzedaży w ujęciu  
geograficznym jest od kilku lat stabilna.

Głównymi rynkami, na których działała Grupa 
Budimex są Polska i Niemcy, przy czym dominują-
cy udział przychodów (96,4%) pochodził z rynku 
polskiego. Z rynku niemieckiego pochodziło 3,3% 
przychodów, a 0,3% z rynków innych krajów. 

Warto jednak wspomnieć o powrocie Budimeksu 
na rynek krajów bałtyckich, a dokładnie o budo-
wie elektrociepłowni w Wilnie (wartość kontraktu 
przypadająca Budimeksowi to 375,8 mln zł). 

W 2016 roku na rynku niemieckim wykonywane 
były głównie roboty warsztatowe. Przychody ze 
sprzedaży w Niemczech wyniosły 184,9 tys. zł. 
Wzrost odnotowano na robotach prefabrykacyj-
nych (11,6%), natomiast na robotach metalo-
wych wystąpił spadek (3,8%). 

Jeżeli chodzi o rynek krajowy Grupa Budimex 
będzie aktywna we wszystkich dotychczaso-
wych segmentach. Inwestycje infrastrukturalne 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 
(w szczególności projekty drogowe oraz kolejowe) 
stwarzają szansę dla Grupy Budimex na pozyska-
nie nowych kontraktów. W roku 2016 widoczne 
było spowolnienie w rozstrzygnięciach nowych 
przetargów drogowych, w konsekwencji wartość 
kontraktów podpisanych z GDDKiA istotnie spa-
dła. Z drugiej strony, PKP PLK rozpoczęły proces 
rozstrzygania przetargów w drugiej połowie 2016 
roku. W 2017 roku proces inwestycyjny będzie 
kontynuowany, co powinno przełożyć się na nowe 

Rodzaj obiektów

Wartość sprzedaży

2015 2016

mln zł % mln zł %

lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 2 497 50,6% 3 146 58,4%

kubaturowe, w tym: 2 440 49,4% 2 245 41,6%

– niemieszkaniowe 1 939 39,3% 1 564 29,0%

– mieszkaniowe 501 10,1% 681 12,6%

Razem sprzedaż usług budowlano 
–montażowych 4 937 100,0% 5 391 100,0%

G4-6, G4-8, G4-9

100 mln zł
planowane nakłady 
inwestycyjne Grupy  
Budimex w 2017 roku



18Z i nte g ro w a n y  ra p o r t  ro c z n y  2 0 1 6 O  F i r m i e

zlecenia drogowe oraz kolejowe. Grupa planuje 
również konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję 
w segmencie budownictwa kubaturowego oraz 
pozyskiwać nowe zlecenia w segmencie energe-
tycznym oraz hydrotechnicznym. Planowany jest 
także dalszy rozwój na rynku usług komunalnych 
oraz podjęcie przedsięwzięć na zasadach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 

W 2016 roku spółki Grupy Budimex podpisały 
kontrakty budowlane o łącznej wartości 5 691 
milionów złotych (z aneksami). 

Portfel zamówień budowlanych Grupy 
Budimex na dzień 31 grudnia 2016 roku 
wyniósł 8 930 milionów złotych, co sta-
nowi wzrost o 6% w porównaniu  
z końcem 2015 roku. 

W roku 2017 Grupa Budimex planuje nakłady 
inwestycyjne na poziomie około 100 milionów 
złotych z czego ponad 90 milionów złotych przy-
pada na spółkę Budimex SA. Główne wydatki  
to maszyny budowlane oraz realizacja projektów 
informatycznych.

Struktura portfela zamówień 
kształtowała się następująco:

infrastruktura – 57%

segment mieszkaniowy – 20%

segment niemieszkaniowy – 9%

budownictwo przemysłowe – 13%

segment kolejowy – 1%

2015 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów  
i usług oraz towarów i materiałów (mln zł) 5 134,0 5 572,3

Zyski (mln zł) 236,5 410,5

Kapitał własny (mln zł) 603,1 805,8    

Zobowiązania (mln zł) 4 110,2 4 787,8    

Aktywa (mln zł) 4 713,4 5 593,7

Liczba pracowników 5 185* 5 708*

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

Podstawowe wielkości ekonomiczne, charakteryzujące Grupę Budimex,  
kształtowały się na następującym poziomie:

G4-9, G4-10

* liczba pracowników we wszystkich spółkach grupy kapitałowej konsolidowanych w sprawozdawczości finansowej (w odróżnieniu od sumy pra-
cowników kluczowych czterech spółek wskazywanej w tabelach z danymi niefinansowymi na końcu raportu). 
**Prace budowlane charakteryzują się dużą sezonowością zatrudnienia podwykonawców, a specyfika kolejnych etapów wykonywanych prac 
skutkuje rotacją podwykonawców i zmieniającą się liczbą pracowników na kontraktach Budimeksu. Aktualne na każdy dzień dane o pracowni-
kach, w tym pracownikach podwykonawców, są rejestrowane bezpośrednio na budowach. 

57%

20%

9%

13%

1%
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G4-16
Członkostwo Budimeksu  
w organizacjach i inicjatywach  
społecznych:

• Business Centre Club
• Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
• Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
• Polski Związek Pracodawców Budownictwa
• Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego
• Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
• Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
• Izba Towarzystwo Gospodarcze Polska – Rosja
• Railway Business Forum
• Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
• UN Global Compact
• Związek Mostowców
   RP
• Izba Gospodarcza
   Energetyki
   i Ochrony
   Środowiska
• Związek
   Pracodawców
   Branży
   Infrastruktury
• Karta
   Różnorodności 
• Pracodawcy RP

Rzeszów Zachód | A4
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WKŁ AD W ROZ WÓJ 
INFR A STRUKTURY6

EC DMA, G4-9, G4-EC7

G4 1-56 EC

W przypadku budownictwa, zwłaszcza 
infrastrukturalnego, widoczne są efekty 
społeczne prowadzonej działalności. 

To znacznie więcej niż tylko pomnażanie kapita-
łu zaangażowanego przez akcjonariuszy poprzez 
realizację kontraktów. To obiekty budowane ko-
mercyjnie, które jednak służą ludziom, konkretne 
inwestycje, które przekładają się na jakość życia 
Polaków i pozwalają lepiej kontrolować oddzia-
ływanie człowieka na przyrodę. Budimex od lat 
uczestniczy w modernizacji Polski. W efekcie co-
dziennej działalności firmy powstawały i powsta-

Obwodnica Lublin  |  S17

ją drogi i autostrady, infrastruktura kolejowa, 
lotniska, obiekty hydrotechniczne, obiekty prze-
mysłowe, oczyszczalnie ścieków i zakłady utyli-
zacji odpadów. To również szereg budynków uży-
teczności publicznej, takich jak szpitale, budynki 
uczelni, sądy, czy obiekty kultury. To oczywiście 
również tysiące mieszkań i biur. 

Spośród kontraktów zawartych w 2016 roku warto 
wymienić liczne inwestycje drogowe, w tym drogi 
ekspresowe i obwodnice, które odciążają tereny 
zurbanizowane i przyczyniają się do poprawy ja-
kości powietrza w miastach oraz bezpieczeństwa 
ich mieszkańców. Należy tu wymienić budowę 

Rozwój infrastruktury
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kilku fragmentów dróg: drogi ekspresowej S51 
Olsztyn - Olsztynek, odcinka Olsztyn Wschód 
Północ – Olsztyn Południe (obwodnica Olsz-
tyna), zaprojektowanie i wybudowanie drogi 
ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek 
Wronczyn – Kościan Południe, zaprojektowa-
nie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa  
(w. Zakręt) – Garwolin, na odcinku Kołbiel 
(koniec obwodnicy) - Garwolin (początek ob-
wodnicy), budowa drogi ekspresowej S5 Po-
znań-Wrocław, odcinek Leszno Płd. (z wę-
złem) – Kaczkowo, budowa drugiej jezdni drogi 
ekspresowej S3 na odcinku Sulechów-Nowa 

Budimex: budowa  
spalarni odpadów  
w Wilnie (Litwa)
Zawarcie umowy odbyło się w miejscu,  
w którym powstanie spalarnia.  W uroczystości 
ze strony litewskiej wzięli udział Algirdas Butke-
vičius, premier Litwy oraz Remigijus Szimaszius, 
mer Wilna. Stronę polską reprezentowali Maria 
Ślebioda, kierownik wydziału polityczno-eko-
nomicznego Ambasady Rzeczpospolitej Pol-
skiej w Wilnie oraz Dawid Tomaszewski, drugi 
sekretarz wydziału polityczno-ekonomicznego 
Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie. 
Budimex reprezentowali prezes spółki – Da-
riusz Blocher oraz Piotr Świecki – dyrektor bu-
downictwa energetycznego i przemysłowego. 
Zakres prac powierzony konsorcjum obejmu-
je budowę spalarni odpadów, w skład której 
wchodzi kocioł spalający odpady, turbo-ge-
neratory zarówno dla  zakresu spalarni, jak  
i dla bloku biomasowego, system oczyszczania 
spalin i układy wspomagające pracę spalarni.  
Budimex będzie odpowiedzialny za wykona-
nie prawie połowy robót. W grudniu 2015 roku 
Budimex z sukcesem zakończył budowę Zakła-
du Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  
w Białymstoku o wydajności 120 tys. ton rocz-
nie, który dzięki termicznemu unieszkodliwia-
niu odpadów dodatkowo produkuje energię  

elektryczną  i cieplną.

Budimex: budowa  
nowego bloku  
Elektrowni Turów
Blok o mocy brutto 496 MW zastąpi trzy naj-
starsze jednostki energetyczne  nr 8, 9 i 10.  
Nowa inwestycja będzie jedną  z najbardziej 
nowoczesnych w Europie. Mitsubishi Hitachi 
Power Systems Europe dostarczy kocioł ener-
getyczny, kompletne wyposażenie instalacji 
oczyszczania spalin, rurociągi, turbinę wraz  
z generatorem oraz nadrzędne układy AKPiA. 
Ponadto MHPSE przeprowadzi rozruch blo-
ku. Zakres odpowiedzialności partnerów kon-
sorcjum, tj. spółek Budimex S.A. (Polska) oraz 
Tecnicas Reunidas S.A. (Hiszpania), będzie 
obejmował prace budowlano-montażowe, 
budowę chłodni kominowej, ogólne instalacje 
elektryczne, konstrukcje stalowe, kanały oraz 
niektóre układy poza blokowe. Nowa inwesty-
cja pokryje zapotrzebowanie na energię około 
1 mln gospodarstw domowych. Podstawo-
wym paliwem siłowni będzie węgiel brunat-
ny, spalany w kotle pyłowym o parametrach 
nadkrytycznych z wtórnym przegrzewem pary. 
Moc nowej jednostki wyznaczono na podsta-
wie przeprowadzonych analiz. Przewidywane 
jest pełne wykorzystanie potencjału produk-
cyjnego elektrowni poprzez zastosowanie do-
stępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni  

Węgla Brunatnego Turów.

Sól, budowa fragmentu Trasy Niepodległości  
w Białymstoku.
Warto wspomnieć również o budowie elektro-
ciepłowni w Wilnie (Lot 1), I etapie budowy 
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku, 
przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, 
budowie w Mrągowie zespołu budynków pro-
dukcyjnych dla potrzeb montażu instalacji su-
szenia mleka i serwatki oraz ich magazynowania 
Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”, budowie 
Centrum Dystrybucyjnego Będzin na potrzeby 
Lidl Sp. z o.o Sp. k.  
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Budimex: droga ekspresowa S7  
na odcinku Miłomłyn  
– Ostróda Północ
19 grudnia 2016 r. uroczyście oddano do użytku ponad dziewięciokilometro-
wy fragment drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Ostróda Północ. 
Odcinek ten został udostępniony kierowcom na trzy miesiące przed wyzna-
czonym terminem i jest to już kolejna inwestycja drogowa Budimeksu odda-
na przed czasem.

Pododcinek przebiega przez tereny powiatu ostródzkiego, gmin Miłomłyn 
oraz Ostróda. Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka drogi ekspre-
sowej dwujezdniowej o długości 9,2 km, węzłów drogowych: „Miłomłyn Po-
łudnie”, „Miłomłyn Północ”, obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony 
środowiska.  

 Budowa odcinka Miłomłyn – Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi 
ekspresowej  S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W ramach budowy 
drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek, Budimex SA jest również 
wykonawcą pododcinka Ostróda Północ – Ostróda Południe.

Obwodnica Ostródy | S7
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Budimex:  
Pierwsza realizacja  
na rynku paliw gazowych 
Umowa podpisana 17 listopada 2016 roku prze-
widuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia 
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, 
modernizację i budowę dwóch obiektów tech-
nologicznych na linii gazociągu oraz montaż 
tymczasowej śluzy nadania i odbioru tłoka.

W 2015 r. Budimex rozpoczął starania o kon-
trakty z rynku paliw gazowych. Spółka po-
wołała zespół specjalistów doświadczonych  
w kontraktacji i budowie systemów przesyłowych 
gazu. Budimex jako jedyna firma spoza sekto-
ra gazowniczego przeszła pozytywnie wszystkie 
ogłoszone przez GAZ SYSTEM SA prekwalifi-
kacje. To pozwoliło jej na udział w przetargach 
z tego rynku. 

Budowa gazociągu przebiegać będzie przez te-
reny leśne, rolnicze i częściowo zurbanizowane. 
Jako wykonawca Budimex jest odpowiedzialny 
za wycinkę drzew zgodnie z decyzją środowisko-
wą, za badania saperskie i nadzór archeologicz-
ny na całej długości gazociągu. Gazociąg relacji 
Czeszów-Kiełczów jest elementem rozbudowy 
systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku oraz 
założonego programu inwestycyjnego związa-
nego z uruchomieniem terminalu gazu skro-
plonego  LNG w Świnoujściu, a także utworzenia 
gazowego Korytarza Północ–Południe.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budimex:  
zachodnia  
obwodnica Lublina 
9 grudnia 2016 r. uroczyście oddano do użytko-
wania Zachodnią Obwodnicę Lublina w ciągu 
drogi ekspresowej S19. Nowa droga wybudo-
wana przez Budimex pozwala ominąć Lublin od 
strony zachodniej.

W ramach kontraktu Budimex wybudował 
odcinek o długości ok. 9,8 km. Zachodnia ob-
wodnica rozpoczyna się od wybudowanego na 
przecięciu S12, S17 i S19 węzła Lublin Sławinek 
i kończy się na połączeniu z istniejącą DK19  
w Konopnicy. 

Powstały też dwa węzły: Lublin Szerokie na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 830 oraz 
Lublin Węglin na skrzyżowaniu z przebudo-
wanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 747.
Jednym z największych wyzwań podczas reali-
zacji tego kontraktu było wykonanie wiaduktu 
kolejowego WK-6. Pierwotny projekt przewi-
dywał wykonanie wiaduktu kolejowego WK-6  
w postaci jednego przęsła w formie łuku Lan-
gera, co skutkowało  wyłączeniem z eksploatacji 
jednego z torów (naprzemiennie) przez okres co 
najmniej jednego roku.

Aby skrócić ten okres, zaproponowaliśmy zmia-
nę konstrukcji obiektu i technologii wykonania, 
czyli zbudowania wiaduktu w postaci ramy dwu-
nawowej żelbetowej, o osobnej konstrukcji pod 
każdy tor oraz technologii budowy, polegającej 
na nasuwaniu konstrukcji. Skróciło to okres wy-
łączenia 1 toru do 2 tyg. – mówi Rafał Miśkiewicz 

Dyrektor Kontraktu.

Obwodnica Lublina
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Budimex: budowa fabryki  
proszków mlecznych Mlekpol 
Ruszyły prace budowlane związane z jedną z największych inwestycji Spół-
dzielni Mleczarskiej MLEKPOL. W sąsiedztwie ZPM Mrągowo, powstanie naj-
nowocześniejszy Zakład Produkcji Sproszkowanych Produktów Mleczarskich w 
Polsce, którego wykonawcą jest Budimex.

6 grudnia 2016 r. miało miejsce uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego  
i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej proszkowni, w której 
brał udział m.in. Radosław Górski - dyrektor Budownictwa Ogólnego Budimex 
SA, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko–Mazurski i Gustaw Marek Brzezin 
– Marszałek województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Budimex jest wykonawcą części budowlanej inwestycji, a wartość kontraktu to 
118. 000. 000 złotych netto.

Budimex: przebudowa Szpitala  
Wojewódzkiego w Toruniu
Konsorcjum Budimeksu SA (lider – udział 95%) i Ferrovial Agroman SA na 
zlecenie Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. zmodernizuje 
i przebuduje Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu. Umowa 
zawarta 22 listopada 2016 r. i opiewa na kwotę ponad 336 mln zł brutto.

Wojewódzki szpital w Toruniu przejdzie gruntowny remont i znacznie się po-
większy. W ramach rozbudowy kompleksu powstanie 6 nowych budynków o 
łącznej powierzchni użytkowej pond 63 tys. m2. Największy – czteropiętrowy, 
przewidziano dla szpitalnego oddziału ratunkowego. Znajdzie się na nim 12 
sal operacyjnych i 318 łóżek dla pacjentów, a na jego dachu zaprojektowa-
no lądowisko dla helikopterów. W nowych pawilonach zaplanowano również 
196 łóżek dla chorych szpitala psychiatrycznego i 39 dla pacjentów z oddziału 
zakaźnego i poradni przyszpitalnych. Szpital po przebudowie zyska również 
trzykondygnacyjny parking naziemny dla 303 samochodów, wyposażony w 
instalację solarną. Po rozbudowie szpital wzbogaci się o szereg nowoczesnych 
rozwiązań. Blok operacyjny wyposażony zostanie w multimedialny system 
integracji sal, a szpitalna apteka w automatyczny system dozowania i dys-
trybucji leków. Pracownicy placówki będą mogli również korzystać z poczty 
pneumatycznej, dzięki której przekazywanie sobie różnych rzeczy nie będzie 
wymagało przechodzenia z jednego do drugiego budynku.

Budimex posiada bogate doświadczenie w zakresie budownictwa szpitalnego. 
Wybudował, między innymi, Szpital Wojewódzki we Wrocławiu, Uniwersytec-
ki Szpital Kliniczny w Białymstoku (I etap) czy Wojewódzki Szpital Dziecięcy w 
Bydgoszczy. Obecnie jest w trakcie realizacji Centrum Medycyny Nieinwazyjnej 
w Gdańsku i II etapu rozbudowy białostockiego szpitala uniwersyteckiego.

Muzeum Śląska | Katowice
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Obwodnica Bełchatów

Budimex: obwodnica  
Bełchatowa
23 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy Bełchatowa. 
Budowa blisko jedenastokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 74 (daw-
niej droga krajowa nr 8) została oddana do użytku na cztery miesiące przed 
wyznaczonym terminem. To kolejna inwestycja drogowa, którą Budimex 
ukończył przed czasem. 

Obwodnica przebiega na północ od Bełchatowa, przecinając drogi woje-
wódzkie nr 484 (Zelów – Bełchatów) i 485 (Pabianice – Bełchatów). W ra-
mach zadania wybudowano cztery węzły drogowe (wjazdowy i wyjazdowy 
typu trąbka, na przecięciu z drogami wojewódzkimi – karo), osiem wiaduk-

tów, przejście dla zwierząt oraz most.

Mostostal Kraków, będący wykonawcą unikal-
nych konstrukcji, realizował lub realizuje w kraju 
i zagranicą szereg zleceń na potrzeby instalacji 
ochrony środowiska dla przemysłu (np. przemy-
słowe elektrofiltry i filtry workowe), oczyszczalni 
ścieków, instalacji utylizacji odpadów, konstrukcji 
zapór wodnych, czy też różnego rodzaju budyn-
ków użyteczności publicznej i obiektów prze-

mysłowych. W ostatnim roku Mostostal Kraków 
podpisał kontrakt na wykonie czterech zadań w 
ramach budowy bloku energetycznego w Turo-
wie, tj.: prefabrykację i dostawę wewnętrznych 
kanałów powietrza i spalin na potrzeby budowy 
nowego bloku energetycznego, dostawę i montaż 
konstrukcji stalowej budynku maszynowni, prefa-
brykację i dostawę belek bandaży, nawy budynku 
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podgrzewacza oraz konstrukcję stalową kanałów 
wewnętrznych. Spółka zawarła też dwa kontrakty 
na dostawę i montaż konstrukcji stalowych po-
trzebnych do budowy obwodnicy Oświęcimia oraz 
dostawę i montaż konstrukcji stalowej w ramach 
budowy hali obsługi codziennej tramwajów i au-
tobusów na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta 
- Kraków. W konsorcjum z Famak Famur spółka 

podpisała umowę na prace związane z budową 
układu nawęglania zewnętrznego nowego blo-
ku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W ramach 
zadania Mostostal Kraków zobowiązał się dostar-
czyć i zamontować około 1 200 ton konstrukcji 
stalowej skośnego mostu nawęglania (całkowita 
długość mostu to około 340 m, a maksymalna 
szerokość 10 m).

Mostostal Kraków SA 
wraca z Czarnobyla 
gotowy do pracy przy 
kolejnych projektach 
jądrowych
W dniu 29 października 2016 roku podczas 
oficjalnej uroczystości Prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko, Prezes EBOR Suma Chakrabar-
ti, Dyrektor Projektu NOVARKA (stanowiącej 
konsorcjum dwóch potentatów budowlanych 
firm Vinci Construction Grands Projets oraz 
Bouygues Travaux Publics) Nicolas Caille oraz 
inni oficjele zakończyli historyczne wydarzenie 
budowy największej ruchomej konstrukcji, jaka 
dotąd powstała na świecie. W gronie zapro-
szonych na uroczystość gości znaleźli się rów-
nież przedstawiciele firmy Mostostal Kraków 
SA, będącej jednym z głównych dostawców 
konstrukcji stalowych.

Wybudowany sarkofag liczy 257 metrów sze-
rokości, 162 metry długości i 108 metrów wy-
sokości. W jego budowie brało udział kilkaset 
firm z przeszło 30 krajów, z czego jedynie 
dwie firmy z Polski. Firma Mostostal Kraków 
SA od 2012 roku, kiedy to rozpoczęły się prace 
konstrukcyjne przy budowie łuku NOVARKA, 
należy do wąskiego światowego grona pięciu 
największych dostawców elementów składo-
wych nowej bezpiecznej powłoki.  W Wytwórni 
Konstrukcji Stalowych Mostostalu Kraków SA 

wyprodukowano przeszło 6000 t konstruk-
cji stalowych. Wytworzone elementy dotyczyły 
m.in. konstrukcji stalowych dachu, sufitu, ścian 
wschodniej i zachodniej, kanałów systemu HVAC 
wraz z konstrukcją wsporczą.

Dostarczone konstrukcje stalowe w połączeniu 
z konstrukcją nośną oraz lekką obudową stwo-
rzyły funkcjonalną szczelną powłokę ochronną 
gwarantując spełnienie walorów użytkowych 
łuku. Wyprodukowane elementy w ilości kil-
kunastu tysięcy sztuk z uwagi na przewidziany 
okres eksploatacji obiektu oraz bardzo trudne 
warunki montażu, zaledwie nieco ponad 300 
m od reaktora nr 4, zostały zabezpieczone przez 
cynkowanie ogniowe oraz zaprojektowane jako 
konstrukcje skręcane na placu budowy przy po-
mocy śrub montażowych.

Wybudowana arka aktualnie ma za zadanie za-
bezpieczać pozostałości po wybuchu reaktora nr 
4 przez najbliższe sto lat oraz rozbiórkę starego 
rozpadającego się sarkofagu wybudowanego 
bezpośrednio po katastrofie. 

Łączna wartość nowej powłoki ochronnej to 
ponad 1,5 mld euro, konstrukcja powstała dzięki 
datkom ponad 40 państw. Wśród darczyńców 
była także Polska, która w 2011 roku przekazała 
na Fundusz Czarnobylski 1,5 mln euro. Finanso-
waniem projektu budowy zarządzał Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju.

Dzień uroczystości był ważnym momentem dla 
Ukrainy i miłym dla Mostostalu Kraków SA.
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MODEL  
WARTOŚCI7

G4-2

 G4 1-56

Spółki Grupy Budimex, tak jak inni przedsiębiorcy, tworzą i przekształcają wartość w ujęciu sześciu kapitałów: 
finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. Sposób wykorzystania i 
transformacji tych kapitałów obrazuje model biznesowy Grupy Budimex , przekłada się na jej wyniki finansowe, 
społeczne i środowiskowe oraz na ryzyka biznesowe, którymi Grupa musi efektywnie zarządzać.

Model biznesowy 
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Kapitał 
finansowy

Kapitał 
ludzki

Kapitał 
organizacyjny

Kapitał 
intelektualny

Kapitał 
społeczny

Kapitał 
naturalny

Kapitał, z którego 
finansujemy naszę 
działalność – środki 
powierzone nam 
przez akcjonariuszy, 
pożyczko- i kredy-
todawców oraz środki, 
które wypracowujemy 
tworząc zyski – dbałość 
o pomnażanie 
powierzonego 
kapitału i rzetelność 
w informowaniu 
o rzeczywistym obrazie 
Grupy Budimex i jej 
działalności. 

Różnorodny zespół 
doświadczonych 
inżynierów i pracown-
ików innych profesji 
zaangażowanych w 
budowanie trwałej 
wartości – troska 
o bezpieczeństwo 
i zdrowie osób 
zaangażowanych w 
realizowane prace, ich 
rozwój i przyszłość.

Unikalna struktura 
organizacji, latami 
wypracowywane i 
wciąż doskonalone 
polityki, procesy i pro-
cedury, które pozwa-
lają zachować wysoką 
jakość, terminowość 
oraz eliminować błędy. 
Struktura, pozwalająca 
działać skutecznie i 
efektywnie.

Aktywa niematerialne, 
czyli wiedza i rozwiąza-
nia wypracowywane 
latami, wyniki prac 
badawczo-rozwo-
jowych oraz rezultaty 
badań laboratory-
jnych.

Umiejętność budowa-
nia relacji z szeroko 
rozumianym otoczeni-
em, m.in. budowanie 
długoterminowych 
relacji z dostawcami i 
podwykonawcami, by-
cia dobrym sąsiadem 
w społecznościach 
lokalnych współpracy 
z innymi graczami, w 
tym koncentrowania 
się na problemach 
wspólnych dla 
branży (np. w ramach 
„Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w 
Budownictwie”) 

Bezpośredni i pośredni 
wpływ na środowisko. 
Szacunek dla 
wykorzystywanych, 
ale ograniczonych 
zasobów naturalnych 
oraz troska o tereny 
cenne przyrodniczo, 
z którymi sąsiadują 
inwestycje realizowane 
przez Budimex – ich 
ochrona, rekompen-
sowanie przyrodzie 
poniesionych strat.

• Suma aktywów: 
5 593 665 tys. zł
• Kapitały własne: 
805 820 tys. zł
• Zobowiązania 
długoterminowe 488 
704 tys. zł
• Zobowiązania 
krótkoterminowe 4 
299 141 tys. zł
• Przychody ze 
sprzedaży: 
5 572 290 tys. zł
• Zysk netto: 410 476 
tys. zł

• 5 708 pracowników 
(we wszystkich spółk-
ach grupy kapitałowej 
konsolidowanych w 
sprawozdawczości 
finansowej)
• Koszty świadczeń 
pracowniczych: 745 
215 tys. zł

• Rzeczowe aktywa 
trwałe: 114 674 tys. zł
• Nakłady inwest-
ycyjne 
70 898 tys. zł
• Elastyczny i 
efektywny model 
biznesowy oparty o 
sieć 12 000 partnerów 
biznesowych
• 1 191 podwykonaw-
ców poddanych 
kwalifikacji wstępnej
• 4 583 przeprow-
adzonych ocen 
końcowych
• 184 zidentyfikowane 
nieprawidłowości

• Wartości niemateri-
alne: 29 926 tys. zł
• Rosnący wskaźnik 
jakości wykonania QC
• Sieć 21 laboratoriów

• Odprowadzony do 
budżetu podatek do-
chodowy w wysokości 
100 929 tys. zł
• 998,6 tys. zł 
przekazanych na cele 
społeczne w formie 
darowizn
• Eliminacja konf-
liktów społecznych i 
środowiskowych
• Autorskie programy 
społeczne Domofon 
ICE, Strefa rodzica 
oraz szereg innych 
wspartych działań 
społecznych
• Współpraca i 
rozwiązania wypra-
cowane w ramach 
„Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w 
Budownictwie”)

• Brak awarii środow-
iskowych
• Optymalizacja 
zużycia surowców, 
materiałów, nośników 
energii oraz emisji
• Odzysk surowców 
wtórych z odpadów 
– w ostatnim roku 
650 ton metali, 
ponad 70 ton tworzyw 
sztucznych, 55 ton 
papieru i tektury.
• powtórnie wykorzys-
tano prawie 1,7 miliona 
ton zbędnej gleby 
i ziemi
• wykorzystywanie 
surowców będących 
ubocznym produktem 
odpadowym innych 
branż (np. górnictwa, 
hutnictwa, energetyki) 
– w ostatnim roku 
prawie 37 tys. ton.
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Kapitał 
finansowy

Kapitał 
ludzki

Kapitał 
organizacyjny

Kapitał 
intelektualny

Kapitał 
społeczny

Kapitał 
naturalny

Finansujemy przed-
sięwzięcia inwestycyjne, 
dzięki którym powstaje 
tak potrzebna infrastruk-
tura drogowa, kolejowa 
oraz obiekty użyteczności 
publicznej. Dzięki nim 
możemy zakupić 
potrzebne surowce i 
materiały. Terminowo 
i rzetelnie regulujemy 
nasze zobowiązania 
wobec partnerów 
biznesowych, a tym 
samym zapewniamy 
płynność finansową ich 
działalnościom.

Zapewniamy godziwe 
warunki pracy kilkuna-
stu tysiącom naszych 
i zewnętrznych 
pracowników. Staramy 
się wspierać pracowników 
w rozwoju. Angażujemy 
przyszłych inżynierów 
w ramach Akademii 
Budimex oraz programu 
stażów i praktyk.

Poprzez odpowiedną 
organizację pracy 
czynimy miejsca pracy 
bezpiecznymi dla ludzi.

Wypracowujemy 
optymalne i efektywne 
rozwiązania, które 
pozwalają zapewnić 
bezpieczeństwo 
użytkownikom oraz 
otoczeniu społecznemu i 
przyrodniczemu.

Angażując się w budowę 
obiektów publicznych 
oraz infrastrukturalnych 
pośrednio przyczyniamy 
się do poprawy jakości 
życia społecznego i 
gospodarczego.

Chronimy najcenniejsze 
obszary przyrodnicze 
odpowiednio planując 
i zabezpieczając place 
budowy. Monitorujemy 
nasz wpływ na otocznie, 
reagując na wszelkie 
sygnały o zagrożeniach.

Ryzyko walutowe 
(-> „Sprawozdanie 
finansowe GK Budimex” 
str. 26)
Ryzyko walutowe 
(-> „Sprawozdanie 
finansowe GK Budimex” 
str. 27)
Ryzyko cenowe (-> 
„Sprawozdanie 
finansowe GK Budimex” 
str. 29)
Ryzyko kredytowe 
(-> „Sprawozdanie 
finansowe GK Budimex” 
str. 29)
Ryzyko utraty płynności 
(-> „Sprawozdanie 
finansowe GK Budimex” 
str. 29)

Ryzyko wzrost kosztów 
zatrudnienia pracown-
ików ( „Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14)

Ryzyko opóźnienia w 
terminowym wykonaniu 
lub niedostateczna jakość 
robót podwykonawców 
( „Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14)
Ryzyko opóźnienia w 
uzyskaniu odpowiednich 
decyzji administracy-
jnych ( „Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14)

Ryzyko zmiany zakresu 
robót bądź tech-
nologii uzgodnionych 
w umowach ( 
„Sprawozdanie z działal-
ności za rok 2016, str. 14)
Ryzyko niekorzystnych 
warunki pogodowych 
lub gruntowych ( 
„Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14).

Ryzyko opóźnienia w 
uzyskaniu odpowiednich 
decyzji administracy-
jnych ( „Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14)

Ryzyko opóźnienia w 
uzyskaniu odpowiednich 
decyzji administracy-
jnych ( „Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14)
Ryzyko niekorzystnych 
warunki pogodowych 
lub gruntowych ( 
„Sprawozdanie z 
działalności za rok 2016, 
str. 14).
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KULTUR A 
Z ARZ ĄDZ ANIA8

G4-34

G4 1-56

Cel miernik (KPI)
2016

cel realizacja

zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości finansowej i 
pozafinansowej

raportowanie 
społeczne  

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020
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Ł AD  
Z ARZ ĄDCZ Y

Zarząd Budimeksu dąży do stosowania 
najwyższych standardów zarządczych  
w całej Grupie Budimex. 

Wdrożone systemy zarządzania opierają się  
o transparentne procesy decyzyjne, których funk-
cjonowanie jest w sposób ciągły monitorowane. 
W razie zidentyfikowania odstępstw, podejmo-
wane są działania naprawcze. 

Zarząd i podległe mu jednostki zachowują naj-
wyższą staranność w przekazywaniu rynkowi klu-
czowych dla niego informacji w sposób rzetelny 
i terminowy. 

W 2016 roku Budimex stosował 
„Dobre Praktyki Spółek  
Notowanych na GPW 2016” 
przyjęte Uchwałą Rady Giełdy  
z dnia 13 października 2015 r., 
 z wyjątkiem:

• obustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą wypowiadać się 
w toku obrad Walnego Zgromadzenia, 
przebywając w miejscu innym niż 
miejsce obrad,

• wykonywania osobiście lub przez 
pełnomocnika prawa głosu w toku 
zgromadzenia, poza miejscem 
odbywania Walnego Zgromadzenia 

Budimex podtrzymuje dotychczas 
prezentowane stanowisko odnośnie 
niestosowania dwóch wyżej 
wymienionych rozwiązań w związku 
z zagrożeniami natury technicznej, 
a w konsekwencji prawnej, dla 
prawidłowego i sprawnego 
przeprowadzenia obrad Walnego 
Zgromadzenia, które towarzyszyłyby 
ich potencjalnemu wdrożeniu. 

Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, 
 iż Budimex od kilku lat zapewnia transmisję ob-
rad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywi-
stym i nie przewiduje się w tym zakresie jakichkol-
wiek zmian.

G4-34
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SKŁ AD Z ARZ ĄDU 
I  R ADA NADZORCZ A

G4-34

Obok Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy, 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami, 
organami spółki są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 
Rolą Zarządu jest prowadzenie bieżących spraw 
spółki oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz. 
Natomiast Rada Nadzorcza sprawuje stały 
nadzór nad działalnością spółki, we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. W związku z tym 
uprawniona jest do przeglądania wszystkich jej 
dokumentów oraz żądania sprawozdań i wyja-
śnień od Zarządu i pracowników spółki, dokony-
wania rewizji majątku oraz sprawdzania ksiąg  
i dokumentów. Rada ma prawo żądać (dla swoich 
potrzeb), wykonania niezbędnych ekspertyz i ba-
dań w zakresie spraw będących przedmiotem jej 
nadzoru i kontroli

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Budi-
mex SA składał się z następujących osób: 

Rada Nadzorcza Budimex SA powołała w dniu 
14 marca 2016 roku do pełnienia funkcji człon-
ków Zarządu: Radosława Górskiego oraz Artura 
Popko.
 

Z kolei Rada Nadzorcza Budimex SA miała na 
koniec 2016 roku następujący skład: 

W roku 2016 w składzie Rady Nadzorczej nie za-
szły żadne zmiany. W dniu 26 kwietnia 2016 roku 
w związku z wygaśnięciem mandatów członków 
Rady Nadzorczej ósmej kadencji Zwyczajne Wal-
ne Zgromadzenie Budimex SA dokonało wyboru 
Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji ustalając jej 
skład, jak dotychczas. 

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2016, tak 
jak i w roku poprzednim, funkcjonowały trzy 
komitety: 
• Komitet Audytu (Marzenna Weresa, Javier Galindo Hernan-

dez, Janusz Dedo),

• Komitet Inwestycyjny (Piotr Kamiński, Alejandro de la Joya 

Ruiz de Velasco, Javier Galindo Hernandez),

• Komitet Wynagrodzeń (Marek Michałowski, Igor Chalupec, 

Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco).

Aktualne życiorysy członków Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej 
Budimeksu1.  Skład osobowy rady Nadzorczej,  
a także jej komitetów, nie ulegał zmianie w cią-
gu roku. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami 
Igor Adam Chalupec, Marzenna Anna Weresa, 
Piotr Kamiński oraz Janusz Dedo są niezależnymi 
członkami Rady Nadzorczej.

• Dariusz Jacek Blocher, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

• Fernando Luis Pascual Larragoiti, Wiceprezes Zarządu,

• Radosław Górski, Członek Zarządu,  

    Dyrektor Budownictwa Ogólnego,

• Cezary Mączka  Członek Zarządu, Dyrektor Pionu  

    Zarządzania Kadrami,

• Jacek Daniewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu   

   Prawno-Organizacyjnego,

• Artur Popko, Członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa  

   Infrastrukturalnego,

• Henryk Urbański, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu  

   Zarządzania Nieruchomościami,

• Marcin Węgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu  

   Ekonomiczno–Finansowego.

• Marek Michałowski, Przewodniczący Rady,

• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,  

   Wiceprzewodniczący Rady,

• Igor Adam Chalupec, Sekretarz Rady,

• Marzenna Anna Weresa, Członek Rady,

• Ignacio Clopes Estela, Członek Rady,

• Javier Galindo Hernandez, Członek Rady,

• Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, Członek Rady,

• Piotr Kamiński, Członek Rady,

• Janusz Dedo, Członek Rady.

 1 http://www.budimex.pl/pl/o-budimex/wladze.html
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„

PODEJŚCIE 
Z ARZ ĄDCZE

W maju 2014 roku Budimex przyjął „Politykę 
Zarządzania”, która bezpośrednio odnosi się do 
aspektów społecznej odpowiedzialności. 

Dokument, sygnowany przez Prezesa Zarządu, 
stwierdza m.in., że 

„Budimex […] jest świadomy, że jego dzielność 
powoduje długofalowe konsekwencje dla spo-
łeczeństwa i środowiska naturalnego nie tylko 
obecnie, ale również w przyszłości. Dlatego 
kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju  
i dobrowolnie deklaruje respektowanie zasad 
odpowiedzialnego biznesu”. 

W dalszej części dokument wskazuje na: ochro-
nę życia i zdrowia oraz poszanowanie środowiska 
naturalnego, wysoką jakość robót i usług, etyczne 
postępowanie, odpowiedzialne dysponowanie 
informacją i rozważne podejmowanie decyzji, 
integrację systemów zarządzania jako na kluczo-
we obszary zarządzania. Co więcej zawierają one  
w sobie te obszary biznesowe, które zostały wska-
zane za kluczowe przez Komitet CSR oraz są pod-
stawą strategii i raportu CSR. Co więcej ta sama 
polityka zawiera zobowiązanie Prezesa Zarządu 
do ustalenia celów i zadań wynikających z Polityki 
zarządzania, czyniąc ją również jednym z kryte-
riów oceny pracy, a także zobowiązanie do za-
pewniania niezbędnych środków do ich realizacji.
W Budimeksie funkcjonuje od 2013 roku Komitet 
CSR. W jego skład weszli przedstawiciele zarządu. 
Dzięki temu możliwe jest kompleksowe podejście 
do zarządzania społeczną odpowiedzialnością.  
W codziennym zarządzaniu operacyjnym pozwa-
la również na eskalowanie konkretnych proble-

mów i decyzji, ważnych ze społecznego lub śro-
dowiskowego punktu widzenia. 
Komitet CSR, któremu przewodniczy Prezes Za-
rządu, spotyka się cyklicznie. Opiniuje, zatwierdza 
i rozlicza działania w obszarze społecznej odpo-
wiedzialności. 
Komitet CSR, a następnie formalnie Zarząd, przy-
jął cele na lata 2014-2015. Z kolei w 2015 roku 
Komitet zarekomendował, a Zarząd zaakcepto-
wał nową strategię społecznej CSR na lata 2016-
2020, która obok priorytetów wskazuje mierzalne 
cele na kolejne lata. Samo podejście do zarzą-
dzania społeczną odpowiedzialnością, w tym do 
opracowania strategii, zostało oparte o normę 
PN-ISO 26000:2012. 

W codziennym zarządzaniu operacyjnym kluczo-
we znaczenie ma jednak Zintegrowany System 
Zarządzania, obejmujący: system zarządzania 
jakością wg ISO 9001:2008, system zarządza-
nia środowiskowego wg ISO 14001:2004, system 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg 
PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18000:2007. W 
2015 roku został on uzupełniony o certyfikowany 
system zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
który jest zgodny z ISO/IEC 27001:2013. Wdroże-
nie i poprawne funkcjonowanie wszystkich po-
wyższych systemów zostało potwierdzone przez 
renomowanego audytora, spółkę SGS Polska. 
Dodatkowo wysokie standardy potwierdza posia-
dane przez spółkę Natowskiego Kodu Podmiotu 
Gospodarki Narodowej (NCAGE2) oraz spełnienie 
przez jej system zarządzania jakością wymogów 
natowskiego standardu AQAP 2110:2009. 
Stosowne polityki, procedury i procesy szczegó-
łowo regulują sposób postępowania związany 

G4-25, G4-34

 2  NCAGE - NATO Commercial and Government Entity
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 z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
wpływem na otocznie społeczne i przyrodnicze. 
Regularne przeglądy pozwalają na ciągłe dosko-
nalenie zarządzania operacyjnego, dzięki czemu 
możliwe jest osiąganie coraz wyższej efektywno-
ści, nie tylko w ekonomicznym, ale również w spo-
łecznym i środowiskowym ujęciu.
W oparciu o Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością pracuje również Mostostal Kraków. Sys-
tem ten zgodny jest z normami ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Ich zgod-
ność z normami potwierdziła również spółka 
SGS Polska. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
Mostostal Kraków jako jedna z pierwszych firm 
budowlanych w Polsce uzyskała certyfikat Sys-

temu Zapewnienia Jakości ISO 9001. Było to  
w październiku 1995 roku, a wdrożenie syste-
mu zarządzania potwierdził TÜV w Hanowerze. 
Spółka posiada też szereg innych wysoko cenio-
nych certyfikatów spawalniczych, mostowych, 
producenta konstrukcji stalowych i wydawanych 
przez Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spa-
walnictwa w Gliwicach, Polską Izbę Konstrukcji 
Stalowych, Komisję Kwalifikacyjną Zakładów 
Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe, czy 
Universität Karlsruhe (TH) 3. 

G4-25, G4-27

Nowoprzyjęta strategia CSR zbudowana na funkcjonujących w Budimeksie wartościach (Etyka, Współpraca, 
Odpowiedzialność, Ambicja), bezpośrednio koresponduje również z Misją oraz aktualną strategią biznesową.  
Mając ją oraz zidentyfikowane kluczowe obszary odpowiedzialności na uwadze wskazano osiem priorytetów 
społecznej odpowiedzialności wraz z towarzyszącymi im celami. Poszczególnym priorytetom i celom 
przypisano bardziej szczegółowe działania, kamienie milowe i KPIs. Wszystkim celom oraz KPIs przypisano 
wartości, które powinny zgodnie ze strategią zostać osiągnięte.

Priorytety i podstawowe cele kształtują się następująco:
I. Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

• Cel: zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników spółki i pracowników podwykonawców pracujących na budowie

• Cel: obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników Budimeksu 

• Cel: obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród pracowników Budimeksu

II. Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

• Cel: Efektywne wykorzystanie energii i redukcja związanej z nią emisji 

• Cel: Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów

• Cel: Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja powstawania szkodom i awariom środowiskowym

III. Bycie sąsiadem i gościem w społecznościach lokalnych

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

IV. Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych

• Cel: zero niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych

V. Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy

• Cel: maksymalizacja wskaźnika satysfakcji pracowników

VI. Zapewnienie najwyższej jakości realizacji

• Cel: maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance (QC)

VII. Wspieranie kultury innowacyjności

• Cel: wzrost innowacyjności

VIII. Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności

• Cel: zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej

Strategia CSR

 3  Więcej szczegółów na temat uprawnień Mostostalu Kraków SA można znaleźć na stronie http:9//www.mostostal.com.pl/?pid=25.
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Budimex po raz kolejny  
w składzie Respect Index 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
ogłosiła w dniu 14 grudnia 2016 r. skład indeksu 
spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index, wśród 
których, kolejny rok z rzędu, znalazł się Budimex.  
Spółka jest notowana w RESPECT Indeksie nie-
przerwanie od stycznia 2011 r. Po ostatniej edycji 
w skład indeksu weszło  25 spółek.

Respect Index to indeks giełdowy zrzeszają-
cy spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny  
i zrównoważony. W jego skład wchodzą wyłącz-
nie te firmy, które wyróżniają się najlepszymi 
standardami zarządzania w zakresie ładu kor-
poracyjnego (corporate governance), ładu infor-
macyjnego i relacji z inwestorami. Pod uwagę są 
brane są również czynniki ekologiczne, społeczne 
i pracownicze.

Budimex znalazł się w składzie 
FTSE4Good Emerging Index
Indeks ten jest rozszerzeniem serii indeksów FTSE-
4Good i został stworzony do pomiaru wydajności 
spółek w zakresie działań na rzecz środowiska, 
społecznej odpowiedzialności oraz ładu korpo-
racyjnego (ESG). Obejmuje on swoim zakresem 
kraje z obszaru  Emerging Markets.

FTSE4GOOD series to indeksy wprowadzone przez 
London Stock Exchange i Finacial Times w lipcu 
2001 r. Obecnie obliczane są indeksy dla całego 
świata, wybranych rynków oraz regionów. Se-
lekcja spółek do indeksów obejmuje selekcję 
negatywną (wykluczane są spółki zajmujące się 
produkcją broni, używek czy nie przestrzegają-
ce zasad równości społecznej) oraz pozytywną 
(działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwija-
nie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzymanie  
i rozwój praw człowieka, walka z korupcją). Indek-
sy te mają, jako jedyne, specjalny status uznawa-
ny przez UNICEF.
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Z ARZ ĄDZ ANIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W Ł AŃCUCHU DOSTAW9

G4-10, G4-12

G4 1-56

Galeria Pomorska |  Bydgoszcz

Wykorzystywany model biznesowy,  
w którym Budimex pełni rolę general-
nego wykonawcy, pozwala elastycznie 
zarządzać zasobami i dostosowywać je 
do aktualnych potrzeb. 

Model oparty o grono podwykonawców, z  którymi 
partnerskie relacje budowane są w oparciu o za-
ufanie, pozwala dynamicznie reagować na zmie-
niającą się sytuację na rynku i dostosowywać za-
soby do wielkości i charakteru portfela zamówień. 
Uzyskiwana w ten sposób efektywność kosztowa 
wymaga jednak skupienia określonych, kluczo-
wych kompetencji wewnątrz organizacji, a także 

konieczność zaakceptowania odpowiedzialności 
za sieć podwykonawców. Dlatego też weryfikacja 
podmiotów zewnętrznych, realizujących prace na 
zlecenie Grupy Budimex, ma krytyczne znaczenie 
tak z punktu widzenia jakości, jak i bezpieczeń-
stwa realizowanych prac. 

Posiadanie długoterminowych relacji opartych  
o zaufanie oraz wiedza o dostawcach świadczą-
cych usługi na rynku stanowi kapitał sam w so-
bie. Patrząc z takiej perspektywy Grupie Budimex 
opłaca się wręcz inwestować swoje zasoby we 
wspieranie podwykonawców np. w działaniach na 

Model biznesowy



37Z i nte g ro w a n y  ra p o r t  ro c z n y  2 0 1 6 Za r ząd za n i e

rzecz poprawy BHP. Dla podwykonawców współ-
praca taka oznacza nie tylko szanse na kolejne 
zamówienia ze strony dużego partnera, ale też 
rozwój, dzięki wiedzy czerpanej od kluczowego 
wykonawcy robót budowalnych na rynku polskim. 

W ciągu roku Budimex współpracuje 
z kilkunastoma tysiącami kontrahen-
tów, co daje pewne wyobrażenie o skali 
miejsc pracy, do których powstania po-
średnio przyczyna się Grupa Budimex.

Ze względu na zróżnicowany charakter prac, któ-
ry zmienia się wraz z postępem projektu, zmianie 
ulega zarówno liczba, jak i specjalizacja pracow-
ników. Zarządzanie podwykonawcami wymaga 
zatem z jednej strony efektywnej selekcji part-
nerów, następnie ich bieżącego monitorowania, 
ale też oceny i przekazywania informacji zwrotnej  
i szkolenia osób pracujących na budowie. Ważna 
jest również umiejętność wspierania dostawców  
w identyfikowaniu i uzupełnianiu braków. 

Warto w tym miejscu wspomnieć na przy-
kład o audytach BHP, które mają na celu nie 
tyle wskazać problemy, co pomóc wspólnie 

znaleźć ich rozwiązania. Bardzo cenne są tu 
też szkolenia z BHP organizowane przez ZUS,  
a wypracowane w ramach prac „Porozumie-
nia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. 
Mówiąc o usystematyzowanym podejściu do 
oceny podwykonawców wspomnieć należy  
o początkowej ocenie kwalifikującej podwyko-
nawcę oraz o ocenie końcowej, która podsumo-
wuje współpracę. Obejmują one, obok aspektów 
biznesowych takich jak cena, jakość, termino-
wość, również elementy takie jak poszanowanie 
przepisów ochrony środowiska, czy BHP (patrz: 
„Uczciwe zasady w relacjach z kontrahentami”).
Należy również pamiętać o dostawcach podsta-
wowych materiałów i surowców oraz pewnych 
usług specjalistycznych. 

Wśród dostawców Budimeksu znajdują się naj-
więksi producenci asfaltów drogowych (Orlen 
Asfalt, Lotos Asfalt), zbrojeń stalowych, prętów 
zbrojeniowych i wyrobów hutniczych (Arcelor Mit-
tal Distribution Solutions Polska, Konsorcjum Stali 
SA, ThyssenKrupp Energostal SA, Vimex SA), kru-
szyw i betonu (Cemex Polska Sp.z o.o., Dyckerhoff 
Polska Sp. z. o.o., Lafarge Cement SA, KGHM Me-
traco SA, Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA, 
Nordkalk Sp. z o.o., PGP Bazalt SA, ZPK Rupińscy 
Sp.j), barier drogowych i mostowych (Stalprodukt 
SA), paliw (olej opałowy, mazut)( Lotos Paliwa 
Sp.z o.o., PKN Orlen SA, Lausitz Energie Bergbau 
AG), elementów przepustów drogowych (Viacon 
Polska Sp. z o.o), wyrobów betonowych (zbiorniki, 
ścianki oporowe) (PGP Bazalt SA) energii elek-
trycznej (Energa Obrót SA, Tauron Sprzedaż sp.  
z o.o.) oraz geosyntetyków (Biuro Inżynierii Dro-
gowej Drotest sp.j.).

Co istotne, w 2016 roku udział żadnego  
z dostawców materiałów lub usług  
nie przekroczył 10% wartości sprzedaży 
Grupy.

Business Garden | Wrocław
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O R APORCIE10

G4-17, G4-30

G4-13, G4-17

G4 1-56

Dziewiąty z kolei już roczny raport zrównoważo-
nego rozwoju Grupy Budimex, tak jak poprzedni, 
koncentruje się na działaniach i wynikach trzech, 
kluczowych spółek:

• Budimeksu SA,
• Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o.,
• Mostostalu Kraków SA.

Tym razem jednak raport niefinansowy zo-
stał zintegrowany z raportem finansowym. Jest  
to zatem pierwszy raport zintegrowany Budimek-

su. Jednocześnie nie zachodzą istotne zmiany co 
do zakresu raportowania w porównaniu do roku 
poprzedniego. Raport nie obejmuje zatem m.in. 
spółek:

• Budimex Parking Wrocław sp. z o. o. 
• FB Serwis SA 

Należy tu zaznaczyć, że spółka FB Serwis SA, choć 
ważna z punktu widzenia poszerzenia portfolio 
świadczonych usług, rozwoju kompetencji Grupy 
Budimex oraz wizerunku jej marki, nie jest ujmo-
wana w raporcie niefinansowym oraz w skonso-

Centrum Zarządzania Innowacjami  | Politechnika Warszawska
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lidowanym sprawozdaniu finansowym grupy ka-
pitałowej. Wynika to z poziomu zaangażowania 
kapitałowego (struktur własności) Budimeksu  
w spółkę. Z kolei wpływ społeczny i środowiskowy 
spółki Budimex Parking Wrocław jest raczej ogra-
niczony i nie odgrywa istotnej roli na tle działal-
ności grupy kapitałowej. Podobnie w przypadku 
innych mniejszych spółek. Jeżeli chodzi o spółki 
celowe, to ich oddziaływanie jest analogiczne do 
wpływu Budimeksu i się w nim mieści.`4

Raport po raz czwarty został opracowany w opar-
ciu („in accordance”) o wytyczne GRI G4, w pod-
stawowej opcji („Core”). Odwołuje się on również 
do wskaźników branżowych opisanych stosownym 
suplementem sektorowym. Rzetelność i zgodność 
raportu z Wytycznymi została poddana weryfi-
kacji i potwierdzona przez niezależnego audytora 
(Deloitte Advisory sp. z o.o.). 

Brak zmian w zakresie raportowania Grupy Budi-
mex oraz kontynuowanie tej samej działalności 
biznesowej przekłada się na brak istotnych co do 
skali i charakteru wpływu społecznego lub śro-
dowiskowego. Istotne obszary odpowiedzialności 
zostały zdefiniowane w oparciu o zakres normy 
PN-ISO 26000 jeszcze w 2012 roku przy udziale 
kilkunastu kluczowych menedżerów (badania an-
kietowe), w kolejnym roku stały się przedmiotem 
dodatkowej dyskusji i weryfikacji podczas inau-
guracji działalności Komitetu CSR. Pozwoliło to 
uczynić zadość zasadom materialności, komplet-
ności i uwzględnienia interesariuszy. 

Odwołanie się do normy PN-ISO 26000 jest 
gwarancją zachowania kontekstu zrównoważo-
nego rozwoju. 

Ze względu na niezmienny charakter 
prowadzonej działalności, nie uległy 
również zmianie obszary istotne  

z punktu widzenia społecznej odpo-
wiedzialności. Pozostają nimi:

• warunki, bezpieczeństwo i higiena 
pracy (BHP),
• wpływ na lokalne otoczenie 
i bioróżnorodność,
• prewencja zachowań nieetycznych 
(łapownictwo, korupcja),
• jakość i bezpieczeństwo budowanych 
obiektów,
• Racjonalne korzystanie z zasobów  
i zanieczyszczenie środowiska.

Konsekwencją jest również stabilna mapa 
interesariuszy, która wyodrębnia w ramach 
większych kategorii 26 głównych grup 
otoczenia. Są to:
• Pracownicy (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, media, szkoły 

wyższe i pracownicy naukowi, organizacje techniczne 

 i branżowe)

• Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, 

inspektorzy nadzoru ochrony środowiska, Lasy 

Państwowe).

Nie zaszły również znaczące zmiany w zakresie 
dialogu. W Budimeksie obowiązuje zdecentra-
lizowane podejście do niego, w tym wchodzenie  
w interakcje z poszczególnymi grupami na bieżą-
co w ciągu roku, w ramach poszczególnych ob-
szarów biznesowych, w formie i z częstotliwością 

G4-33

G4-13, G4-18, G4-19, G4-26

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

4  Listę spółek konsolidowanych w sprawozdawczości finansowej, których z kolei nie uwzględnia niniejszy raport, znaleźć można w załączniku do raportu  
    („Tabele z danymi pozafinansowymi”).
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dostosowaną do konkretnej relacji. W ten sposób 
gromadzona jest wiedza o ważności poszczegól-
nych aspektów społecznej odpowiedzialności dla 
interesariuszy. Platformą, która pozwala zderzać 
ze sobą różnorodne oczekiwania, interesy i obawy 
poszczególnych grup jest Komitet CSR. W ocenie 
Budimeksu, organizowanie na obecnym etapie 
panelu interesariuszy, nie przyniesie oczekiwanej 
wartości biznesowej. 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w ostatnich 
latach udało się np. stworzyć platformę trwałego 

i niezmiernie konstruktywnego dialogu na temat 
BHP, jaką jest „Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie”. 

W konsekwencji opisanych wyżej ograniczeń,  
w procesie definiowania zawartości rapor-
tu, oparto się na wiedzy menadżerów odno-
śnie oczekiwań interesariuszy. Zaprezentowane  
w raporcie informacje są odzwierciedleniem tego 
długofalowego procesu gromadzenia wiedzy  
o oczekiwaniach otoczenia.

G4-20, G4-21

Istotność poszczególnych aspektów dla poszczególnych spółek określono następująco:

Aspekt  
społeczny lub  
środowiskowy

Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI Budimex SA

Budimex  
Nierucho-

mości 
Sp. z o.o.

Mostostal 
Kraków SA

warunki, bezpiec-
zeństwo i higiena 

pracy (BHP)

• Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (G4-LA-DMA, 
G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7 G4-LA8)

• Ocena dostawców (G4-LA14, G4-LA15)
• Mechanizm przekazywania skarg (G4-LA16)

wysoka* wysoka* wysoka*

wpływ na lokalne 
otoczenie i bioróżno-

rodność

• Bioróżnorodność (G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-EN14)
• Ocena środowiskowa dostawców (G4-EN32, G4-EN33)
• Mechanizm przekazywania skarg (G4-EN34)
• Społeczność lokalna (G4-SO1, G4-SO2)

wysoka* niska* niska*

prewencja zachow-
ań nieetycznych

• Prawa człowieka: inwestycje (G4-HR1)
• Prawa człowieka: mechanizm przekazywania skar 

 (G4-HR12)
• Antykorupcja (G4-SO3, , G4-SO5)

wysoka* wysoka* wysoka*

jakość i bezpiec-
zeństwo budowa-

nych obiektów
• Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (G4-PR1, G4-PR2) wysoka* wysoka* wysoka*

racjonalne korzys-
tanie z zasobów i 
zanieczyszczenie 

środowiska

• Surowce i materiały (G4-EN1, G4-EN2)
• Energía (G4-EN3, G4-EN5)
• Emisje (G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-EN21)
• Ścieki i odpady (G4-EN23, G4-EN24)
• Zgodność z regulacjami (G4-EN29)
• Ocena środowiskowa dostawców (G4-EN32, G4-EN33)
• Inne (branżowe) (CRE2, CRE8)

średnia* średnia* średnia*

*aspekty, w przypadku których można mówić o odpowiedzialności poszerzonej, tj. uwzględniającej działania dostawców i podwykonawców w łańcuchu dostaw.
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W YNIKI  
FINANSOWE11

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2016 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finanso-
we ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz  
z danymi porównywalnymi za rok 2015).

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 
2016 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA 31.12.2016 31.12.2015 Zmiana Zmiana%

 Aktywa trwałe (długoterminowe) 856 936 821 207 35 729 4,4%

 Rzeczowe aktywa trwałe 114 674 83 248 31 426 37,8%

 Nieruchomości inwestycyjne 25 581 63 410 (37 829) (59,7%)

 Wartości niematerialne 29 926 4 000 25 926 648,2%

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

 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 43 427 45 762 (2 335) (5,1%)

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9 396 9 247 149 1,6%

 Kaucje z tytułu umów o budowę 23 333 20 388 2 945 14,4%

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 36 256 34 909 1 347 3,9%

 Należności z tytułu umowy koncesyjnej 46 096 45 688 408 0,9%

 Pozostałe aktywa finansowe 10 035 396 9 639 2 434,1%

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 444 975 440 922 4 053 0,9%

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 736 729 3 892 157 844 572 21,7%

 Zapasy 1 183 649 867 581 316 068 36,4%

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 516 720 420 558 96 162 22,9%

 Kaucje z tytułu umów o budowę 30 818 16 276 14 542 89,4%

 Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 288 456 171 763 116 693 67,9%

 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 194 421 (227) (53,9%)

 Pozostałe aktywa finansowe 1 758 2 432 (674) (27,7%)

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 715 134 2 413 126  302 008 12,5%

RAZEM AKTYWA 5 593 665 4 713 364 880 301 18,7%

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2016 31.12.2015 Zmiana Zmiana%

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 801 377 599 206 202 171 33,8%

 Kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0,0%

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

 Pozostałe kapitały rezerwowe 4 725 4 801  (76) (1,6%)

 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 5 525 5 425  100 1,8%

 Zyski zatrzymane 558 116 355 969  202 147 56,8%

 Udziały niedające kontroli 4 443 3 918 525 13,4%

 Razem kapitał własny  805 820  603 124  202 696 33,6%

 Zobowiązania  4 787 845  4 110 240  677 605 16,5%

 Zobowiązania długoterminowe 488 704 444 226 44 478 10,0%

 Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 62 333 44 563  17 770 39,9%

 Kaucje z tytułu umów o budowę 206 147 207 239 (1 092) (0,5%)

 Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 210 303 181 691  28 612 15,7%

 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 7 937 7 657  280 3,7%

 Pozostałe zobowiązania finansowe 1 984 3 076 (1 092) (35,5%)

 Zobowiązania krótkoterminowe  4 299 141  3 666 014  633 127 17,3%

 Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 20 276 19 778  498 2,5%

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 520 870 1 135 894  384 976 33,9%

 Kaucje z tytułu umów o budowę 186 244 168 033  18 211 10,8%

 Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 1 352 639 1 239 940  112 699 9,1%

 Przychody przyszłych okresów 1 002 017 896 448  105 569 11,8%

 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 161 835 135 565  26 270 19,4%

 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 52 820 67 568  (14 748) (21,8%)

 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 422 1 350  72 5,3%

 Pozostałe zobowiązania finansowe 1 018 1 438  (420) (29,2%)

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 5 593 665  4 713 364  880 301 18,7%
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Na dzień 31 grudnia 2016 roku skonsolidowana 
wartość aktywów wzrosła o 880 301 tysięcy zło-
tych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 
roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwa-
łych o 4,4% (35 729 tysięcy złotych) oraz wzrostu 
wartości aktywów obrotowych o 21,7% (844 572 
tysiące złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):
Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 
31 grudnia 2016 roku w stosunku do stanu na 
dzień 31 grudnia 2015 roku wpływ miały przede 
wszystkim:

• spadek salda nieruchomości inwestycyjnych, 
głównie w wyniku przeniesienia działki budowlanej 
z nieruchomości inwestycyjnych na zapasy przez 
segment deweloperski o wartości 38 403 tysiące 
złotych,
• spadek salda inwestycji w jednostkach wycenia-
nych metodą praw własności, przede wszystkim  
z tytułu strat jednostek stowarzyszonych w kwocie  
2 272 tysiące złotych,
• wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego o 4 053 tysiące złotych.
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):
W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły  
o 844 572 tysiące złotych, co było głównie wyni-
kiem wzrostu: 
• salda zapasów o 316 068 tysięcy złotych, przede 
wszystkim w wyniku większej skali działalności de-
weloperskiej,
• salda należności z tytułu dostaw i usług oraz po-
zostałych należności o kwotę 96 162 tysiące złotych,
• salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  
o kwotę 302 008 tysięcy złotych.

Kapitał własny i zobowiązania:
Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań 
zmiany dotyczyły:

• wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych 
o kwotę 44 478 tysięcy złotych, przede wszystkim 
z powodu wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw 
na zobowiązania długoterminowe o 28 612 tysię-
cy złotych oraz zobowiązań z tytułu długotermi-
nowych kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych 
źródeł finansowania o 17 770 tysięcy złotych;
• wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych 
o kwotę 633 127 tysięcy złotych, z których najwięk-
sze zmiany dotyczyły:

• wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych zobowiązań o 384 976 tysięcy złotych,

• wzrostu kwot należnych odbiorcom z tytułu umów o 

budowę o 112 699 tysięcy złotych, na który składa się 

wzrost korekty sprzedaży rozpoznanej nad sprzeda-

żą zafakturowaną w związku z wyceną kontraktów 

długoterminowych według stopnia zaawansowania 

w kwocie 333 933 tysiące złotych oraz spadek salda 

rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 221 234 

tysiące złotych,

• wzrostu salda przychodów przyszłych okresów  

o 105 569 tysięcy złotych, głównie z tytułu zaliczek 

na realizowane kontrakty budowlane oraz wpłat na 

lokale w działalności deweloperskiej.
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Skonsolidowany rachunek zysków 
i strat Grupy Budimex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 01.01 - 
31.12.2016

01.01 - 
31.12.2015 Zmiana Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz  
towarów i materiałów 5 572 290 5 133 994 438 296 8,5%

Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów 
 i materiałów (4 821 025) (4 641 280) (179 745) 3,9%

Zysk brutto ze sprzedaży 751 265 492 714 258 551 52,5%

Koszty sprzedaży (32 671) (29 742) (2 929) 9,9%

Koszty ogólnego zarządu (198 766) (190 081) (8 685) 4,6%

Pozostałe przychody operacyjne 46 451 56 205 (9 754) (17,4%)

Pozostałe koszty operacyjne (61 172) (36 878) (24 294) 65,9%

Zysk z działalności operacyjnej 505 107 292 218 212 889 72,9%

Przychody finansowe 43 227 39 545 3 682 9,3%

Koszty finansowe (34 657) (31 535) (3 122) 9,9%

Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności (2 272) (3 427) 1 155 (33,7%)

Zysk brutto 511 405 296 801 214 604 72,3%

Podatek dochodowy (100 929) (60 281) (40 648) 67,4%

Zysk netto za okres 410 476 236 520 173 956 73,6%

 z tego przypadający: 

 akcjonariuszom Spółki 409 851 235 846 174 005 73,8%

 udziałom niedającym kontroli 625 674 (49) (7,3%)

W roku 2016 Grupa Budimex uzyskała 
przychody ze sprzedaży w wysokości 
5 572 290 tysięcy złotych, co stanowi 
wzrost o 8,5% w porównaniu do przy-
chodów uzyskanych w roku 2015. 

Zysk brutto ze sprzedaży w 2016 roku wyniósł 751 
265 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzed-
nim osiągnął wartość 492 714 tysięcy złotych. 
Rentowność brutto sprzedaży w roku 2016 wy-
niosła zatem 13,5%, a w roku 2015 wskaźnik ten  
wynosił 9,6%. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości 
w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji 
kontraktu budowlanego przekraczają całkowi-

tą wartość przewidywanych przychodów, spółki 
Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu 
tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skon-
solidowanym sprawozdaniu z działalności finan-
sowej w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z ty-
tułu umów o budowę”. Na dzień 31 grudnia 2016 
roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 
408 455 tysięcy złotych. W 2016 roku saldo re-
zerw na straty na kontraktach uległo zmniejsze-
niu o kwotę 221 234 tysiące złotych.

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakoń-
czonym 31 grudnia 2016 roku, w porównaniu  
z rokiem poprzednim, wzrosły o 2 929 tysięcy 
złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu są  
o 8 685 tysięcy złotych wyższe niż koszty ponie-
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sione w 2015 roku. Wskaźnik udziału łącznie 
kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu  
w sprzedaży ogółem spadł z 4,3% w 2015 roku  
do 4,2% w roku bieżącym. 

Pozostałe przychody operacyjne w 2016 roku wy-
niosły 46 451 tysięcy złotych i obejmowały między 
innymi otrzymane odszkodowania i kary umow-
ne w kwocie 23 579 tysięcy złotych, rozwiązanie 
rezerw na kary i sankcje w kwocie 6 189 tysięcy 
złotych, rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe 
i odszkodowania w kwocie 2 765 tysięcy złotych, 
odwrócenie odpisów aktualizujących należno-
ści i zapasy w kwotach odpowiednio 4 257 tysię-
cy złotych i 1 958 tysięcy złotych, a także odpis 
przedawnionych zobowiązań w kwocie 2 545 ty-
sięcy złotych. Ponadto, w 2016 roku spółki Grupy 
dokonały zbycia składników rzeczowego ma-
jątku trwałego, z którego osiągnęły ogólny zysk 
w wysokości 760 tysięcy złotych. Wartość netto 
składników rzeczowego majątku trwałego sprze-
danych w roku 2016 wynosiła 172 tysiące złotych. 
Poza tym w roku 2016 Grupa odnotowała rów-
nież zysk z tytułu wyceny instrumentów pochod-
nych typu FX Forward oraz opcji walutowych 
(zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowe-
go kontraktów budowlanych w walutach obcych)  
w wysokości 2 273 tysiące złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy 
zakończonym 31 grudnia 2016 roku wyniosły 61 
172 tysiące złotych, z czego 14 524 tysiące złotych 
stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizują-
cych wartość należności, 4 067 tysięcy złotych 
dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów 
aktualizujących wartość zapasów, a 1 791 tysię-
cy złotych dotyczyło odpisów aktualizujących 
wartość rzeczowych aktywów trwałych. Koszty 
utworzonych rezerw na sprawy sądowe wynosiły 
236 tysięcy złotych, a 10 418 tysięcy złotych do-
tyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodo-
wania. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar 
umownych, które obciążyły wynik Grupy w 2016 
roku wyniosła 23 934 tysiące złotych. 1 807 tysię-
cy złotych wyniosły z kolei koszty opłat sądowych 

i egzekucyjnych oraz koszty postępowania sądo-
wego. Ponadto, w roku 2016 Grupa odnotowała 
stratę z tytułu realizacji instrumentów pochod-
nych typu FX Forward oraz opcji walutowych  
w wysokości 2 600 tysięcy złotych.

W 2016 roku Grupa odnotowała zysk z działal-
ności operacyjnej w wysokości 505 107 tysięcy 
złotych, co stanowiło 9,1% wartości przychodów 
ze sprzedaży. W roku poprzednim zysk z działal-
ności operacyjnej wyniósł 292 218 tysięcy złotych, 
co stanowiło 5,7% wartości przychodów ze sprze-
daży.

W okresie 12 miesięcy zakończonym  
31 grudnia 2016 roku Grupa osiągnęła zysk z 
działalności finansowej wynoszący 8 570 tysięcy 
złotych, podczas gdy w 2015 roku – zysk w wyso-
kości 8 010 tysięcy złotych. 

Koszty finansowe w 2016 roku stanowiły między 
innymi: koszty odsetek w wysokości  3 648 tysię-
cy złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje 
bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 23 
960 tysięcy złotych, koszty z tytułu dyskonta dłu-
goterminowych należności i zobowiązań z tytułu 
kaucji gwarancyjnych w wysokości 6 362 tysiące 
złotych. W roku 2016 Grupa poniosła też stratę z 
tytułu realizacji instrumentów pochodnych typu 
swap stopy procentowej (zawartych w celu ogra-
niczenia ryzyka stopy procentowej) w wysokości 
652 tysiące złotych oraz jednocześnie odnoto-
wała zysk z tytułu wyceny tychże instrumentów 
w wysokości 1 230 tysięcy złotych. Przychody 
finansowe za 2016 rok stanowiły przede wszyst-
kim odsetki w wysokości 38 037 tysięcy złotych, 
wycena należności z tytułu umowy koncesyjnej  
w kwocie 2 907 tysięcy złotych, a także odwró-

505 107 tys. zł
zysk z działalności  
operacyjnej w 2016 roku.
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cenie dyskonta należności długoterminowych  
w kwocie 355 tysięcy złotych.
Rok 2016 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wy-
sokości 511 405 tysięcy złotych, natomiast rok 
poprzedni - zyskiem brutto w wysokości 296 801 
tysięcy złotych. 

Obciążenie wyniku z tytułu podatku 
dochodowego za 2016 rok wyniosło 
100 929 tysięcy złotych, w tym:

• część bieżąca w wysokości  
105 020 tysięcy złotych,

• część odroczona w wysokości  
(4 091) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa rozpo-
znała aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w wysokości  444 975 tysię-
cy złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 
2015 roku Grupa wykazywała aktywa z tego 
tytułu w kwocie 440 922 tysiące złotych. 
Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki 
rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie mo-
ment uznania kosztu za poniesiony i przychodu 
za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym  
i księgowym. 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex 
SA za rok 2016 roku wyniósł 409 851 tysięcy zło-
tych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjo-
nariuszom Budimex SA za rok 2015 wyniósł 235 
846 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 73,8%. 
Zysk netto przypisany udziałom niedającym 
kontroli za 2016 rok wyniósł 625 tysięcy złotych.  
W poprzednim roku wynik netto przypisany 
udziałom niedającym kontroli wynosił 674 tysiące 
złotych.

Rok 2016 Grupa Budimex 
zamknęła zyskiem netto  
przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej

natomiast rok poprzedni  
- zyskiem netto w wysokości  
235 846  tysięcy złotych. 

409 851 tysięcy złotych
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Sprawozdanie  
z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie  
z przepływów pieniężnych  
Grupy Budimex

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pie-
niężnych pozycja „Środki pieniężne i ich ekwiwa-
lenty” składa się z gotówki w kasie, depozytów 
płatnych na żądanie oraz tych lokat, które są 
łatwo wymienialne na określoną kwotę środków 
pieniężnych oraz które są narażone na nieznacz-
ne ryzyko zmiany wartości. 

Do środków pieniężnych o ograni-
czonej możliwości dysponowania 
Grupa zalicza przede wszystkim 
środki:

• stanowiące zabezpieczenie gwarancji  
bankowych,

• zgromadzone na otwartych mieszkaniowych 
rachunkach powierniczych,

• środki na rachunkach powierniczych i bieżą-
cych w części należnej partnerom realizują-
cym kontrakty budowlane wraz ze spółką  
z Grupy.

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2016 posiada-
jąc środki pieniężne na rachunkach bankowych  
i w kasie w łącznej kwocie 2 413 126 tysięcy zło-
tych, która dla celów sporządzenia sprawozdania 
z przepływów pieniężnych została zmniejszona  
o środki o ograniczonej możliwości dysponowania 
w wysokości 229 049 tysięcy złotych. 

Przepływy pieniężne netto za rok 2016 były do-
datnie i wyniosły 339 472 tysiące złotych i na dzień 
31 grudnia 2016 roku Grupa wykazała środki 
pieniężne w wysokości 2 715 134 tysiące złotych,  
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania w kwocie 191 101 tysięcy złotych.
W roku 2016 stan środków pieniężnych z działal-

ności operacyjnej zwiększył się o kwotę 611 502 
tysiące złotych.  Przepływy pieniężne z działalno-
ści inwestycyjnej zamknęły się ujemnym saldem 
w wysokości 48 930 tysięcy złotych, co było głów-
nie rezultatem nabycia niefinansowych aktywów 
trwałych oraz udzielonych pożyczek.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 
2016 rok były ujemne i wyniosły 223 100 tysięcy 
złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywi-
dendy za rok 2015.

Zarządzanie zasobami finansowymi 
Grupy Budimex

Stan środków pieniężnych Grupy Budimex wynosił 
na dzień 31 grudnia 2016 roku 2 715 134 tysiące 
złotych i był o 302 008 tysięcy złotych wyższy, niż 
stan na dzień 31 grudnia 2015 roku. W trakcie roku 
2016 miała miejsce wypłata dywidendy przez 
Budimex SA w wysokości 207 815 tysięcy złotych. 
W ciągu roku 2016 Budimex Nieruchomości Sp.  
z o.o. zainwestował także 125 086 tysięcy złotych 
własnych środków w grunty pod działalność de-
weloperską. 

Wygenerowanie środków pieniężnych na przed-
stawionym poziomie, pomimo wypłaty dywi-
dendy oraz wspomnianych wydatków na grunty 
było możliwe przede wszystkim dzięki: wysokiej 
rentowności spółek Grupy we wszystkich seg-
mentach działalności osiągniętej w 2016 roku 
oraz utrzymującym się korzystnym tendencjom w 
zakresie składników kapitału obrotowego w czę-
ści budowlanej w trakcie II półrocza 2016 roku,  

2 715 134 tys. zł
środki pieniężne zgromadzone  
na rachunkach bankowych  
i w kasie na koniec 
 2016 roku.
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w tym wzrostowi salda netto otrzymanych wpłat 
od klientów w części deweloperskiej oraz utrzy-
mującej się na wysokim poziomie wartości sal-
da netto otrzymanych zaliczek kontraktowych  
od klientów w segmencie budowlanym.

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy 
były - zgodnie z polityką Grupy – loko-
wane w depozyty w bankach o wyso-
kim ratingu. 

Ponadto, spółka Budimex SA wykorzystywała 
nadwyżki środków pieniężnych do finansowania 
swoich dostawców usług i materiałów, co wpły-
wało pozytywnie na płynność finansową tychże 
dostawców i generowało dodatkowe przychody 
finansowe dla Budimex SA.

Spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie ze-
wnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych ze-
wnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu 

leasingu finansowego, które na 31 grudnia 2016 
roku wynosiło 82 609 tysięcy złotych, a zatem 
było wyższe o 18 268 tysięcy złotych w stosunku 
do stanu na 31 grudnia 2015 roku (tabela poniżej). 

Na kwotę zadłużenia Grupy składają się przede 
wszystkim: zadłużenie Budimex SA z tytułu 
umów leasingu finansowego (zawartych w celu 
finansowania nabycia składników rzeczowego 
majątku trwałego – maszyn i urządzeń do re-
alizacji kontraktów drogowych i kolejowych) oraz 
kredyt zaciągnięty przez Budimex Parking Wro-
cław Sp. z o.o. na finansowanie koncesji parkin-
gowej (parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu). 
Wspomniany powyżej wzrost zadłużenia ogółem 
w roku 2016 wynika przede wszystkim ze wzrostu 
zadłużenia Budimex SA z tytułu umów leasingu 
finansowego. 

Na koniec roku 2016 Grupa nie posiadała za-
dłużenia z tytułu kredytów bankowych finan-
sujących działalność deweloperską. 

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

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

- długoterminowe 62 333 44 563 46 298

- krótkoterminowe 20 276 19 778 21 402

Ogółem  82 609  64 341 67 700

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Pokrycie majątku kapitałem własnym: 
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominu-

jącej)/ (aktywa ogółem)
0,14 0,13 0,13

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominu-

jącej)/ (aktywa trwałe)
0,94 0,73 0,77

Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy 

jednostki dominującej)/(aktywa ogółem)
0,86 0,87 0,87

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy 

jednostki dominującej)/ (kapitał własny przypadający na akcjonar-
iuszy jednostki dominującej)

5,98 6,87 6,43



Na koniec roku 2016 wskaźniki obrazujące struk-
turę kapitału Grupy uległy poprawie. Znaczący 
wzrost kwoty zysku netto i związany z tym wzrost 
kapitałów własnych pozwolił na zmniejszenie 
wskaźników zadłużenia i zwiększenie wskaźników 
pokrycia majątku, pomimo znacznego wzrostu 
aktywów ogółem Grupy. 

Obecna bardzo dobra sytuacja finansowa Gru-
py Budimex, zasoby gotówkowe Grupy, dostęp 
do limitów kredytowych oraz nieznaczny poziom 
zadłużenia finansowego powodują, że nie ma 
zagrożeń dla finansowania działalności Grupy  
w roku 2017.

Wskaźniki płynności również uległy nieznacznej poprawie w stosunku  
do ich poziomu sprzed roku.

Wskaźnik 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe) 1,10 1,06 1,09

Płynność szybka
(aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe) 0,83 0,83 0,87

49
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WARUNKI, 
BEZPIECZEŃST WO  
I  HIGIENA PR ACY (BHP)12

SO LA CRE

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Cele miernik (KPI)
2016

cel realizacja

Zero wypadków śmiertelnych 
wśród pracowników spółki 

 i pracowników podwykonawców 
pracujących na budowie.

liczba wypadków  
śmiertelnych 0


(doszło do 2 wypadków 

 śmiertelnych wśród praco- 
wników podwykonawców)

Obniżenie wskaźnika częstości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu.

poziom częstości wypad-
ków wśród pracowników 

Budimeksu 

<100% poziomu 
wskaźnika 

z poprzedniego roku


(nastąpił nieznaczny wzrost 

z 11,46 do 12,82)

Obniżenie wskaźnika ciężkości 
wypadków wśród pracowników 

Budimeksu. 

poziom częstości wypad-
ków wśród pracowników 

Budimeksu 

<100% poziomu 
wskaźnika 

 z poprzedniego roku
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W ocenie zarządzających trwający od lat proces 
wdrażania rozwiązań technicznych i procesowych, 
mających na celu zapewnienie optymalnego po-
ziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, osiągnął 
stan, w którym trudno mówić jest o konieczności 
jakiś zasadniczych zmian. 

Nie oznacza to, że nie poszukuje się i nie wpro-
wadza kolejnych rozwiązań. System cały czas 
jest analizowany pod kątem swojej efektywności  
i tam gdzie to możliwe podejmowane są działania 
naprawcze i optymalizujące. Jednakże na chwilę 
obecną trudno jest podnieść jakość BHP poprzez 
jakiekolwiek nowe rozwiązania techniczne, które 
na dzień dzisiejszy nie funkcjonowałyby jeszcze w 
Budimeksie. Możliwości dalszej poprawy sytuacji 
należy upatrywać raczej w działaniach miękkich 
związanych bardziej z postawami i nawykami lu-
dzi, niż w technologii, czy jeszcze doskonalszych 
środkach ochrony indywidualnej lub zbiorowej. 
W stosunku do ubiegłego roku nie zaszły istotne 
zmiany w zakresie certyfikowanych systemów za-
rządzania BHP, tj. certyfikowane systemy zarzą-
dzania obowiązują w spółkach zatrudniających 
większość pracowników grupy kapitałowej (Bu-
dimeksie i Mostostalu Kraków). W Budimeksie jest 
on zgodny z PN-N-18001 oraz OHSAS 18001,  
w Mostostalu z normą PN-N-18001. W poszcze-
gólnych spółkach Grupy funkcjonują komisje 
ds. BHP5 . W ich skład wchodzą przedstawiciele 
pracowników i pracodawcy. Komisje są reprezen-
tacją wszystkich zatrudnionych (100%). W Bu-
dimeksie Komisja ds. BHP na koniec 2016 roku, 
podobnie jak w latach wcześniejszych, składała 
się z 7 członków: 1 przedstawiciela pracodawcy, 
4 przedstawicieli pracowników, Kierownika Działu 
BHP oraz lekarza medycyny pracy. 

Obowiązujące polityki i wdrożone  
w oparciu o nie narzędzia pozwalają 
na kompleksowe gromadzenie wiedzy 
nie tylko na temat wypadków, ale tak-
że o potencjalnych zagrożeniach 
 i działaniach BHP. 

Całość informacji, tj. np. zidentyfikowane podczas 
inspekcji ryzyka i zalecenia są agregowane w jed-

nym miejscu. Pozwala to zarówno na ich lepsze 
monitorowanie, jak i na skuteczne identyfiko-
wanie potrzeb szkoleniowych oraz planowanie 
samych szkoleń. Kluczowe znacznie mają tu kon-
trole BHP realizowane na wszystkich kontraktach, 
najczęściej co tydzień. Mają one na celu bieżącą 
weryfikację prawidłowości przygotowania stano-
wisk pracy pod kątem ich bezpieczeństwa.

Funkcjonujące rozwiązania ułatwiają zarządza-
nie bezpieczeństwem i higieną pracy u podwy-
konawców. Wiedza o podwykonawcy pozwala 
na podejmowanie konstruktywnego dialogu 
na temat niezbędnych działań. Budimex może 
przeprowadzić audyt podwykonawcy i pomóc 
mu znaleźć przyczyny jego problemów. Obowią-
zujące podejście zakłada bowiem koncentrowa-
nie się na przyczynach i ich eliminacji, a nie na 
niezadowalających wynikach. Zmiana postaw 
podwykonawców jest kluczowa, ponieważ obar-
czeni stereotypami często mają oni tendencję do 
bagatelizowania wypadków przy pracy. Dopiero 
dialog i zaufanie, pozwala zmieniać ich nasta-
wienie. Dużym sukcesem ostatniego roku było 
wypracowane w ramach „Porozumienia dla Bez-
pieczeństwa w Budownictwie” szkolenie dla pra-
cowników fizycznych podwykonawców, którego 
przeprowadzenie było możliwe dzięki zaangażo-
waniu się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownic-
twie”. Szkolenie cieszyło się dużą popularnością 
wśród przedsiębiorców, a sami uczestniczący w 
nim pracownicy byli pozytywnie zaskoczeni. Spo-
dziewali się, że szkolenie z BHP będzie kolejnym, 
niezbyt ciekawym wykładem, a tymczasem jego 
zakres zaskakiwał przydatnością i bezpośrednim 
odniesieniem do ich pracy i problemów. W efekcie 
ZUS chce kontynuować projekt w kolejnych la-
tach. Cieszy też to, że w szkoleniach wzięło udział 
wielu pracowników podwykonawców pracujących 
również z Grupą Budimex. 

Obowiązujący w Budimeksie już kolejny rok stan-
dard Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) składa się ze stałych elementów uwzględ-
niających procesy w trakcie realizacji budowy. 
Integralną jego częścią są załączniki określające 
poszczególne procedury i najważniejsze procesy 

 5 Obszar z zakresu BHP Budimeksu Nieruchomości podlega Dyrektorowi Działu BHP w Budimeksie SA. 

LA DMA, G4-LA5, CRE6
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związane ze współpracą z podwykonawcą. Pra-
cownicy rotujący między kontraktami spotykają 
się z takim samym wzorcem na każdej budowie, co 
ułatwia im zapoznawanie się z tym dokumentem. 
Plan BIOZ musi być uzgodniony ze specjalistą ds. 
BHP oraz zatwierdzony przez Kierownika Budowy. 
Udział w tym procesie pozwala na wychwycenie 
ewentualnych braków czy niedociągnięć i sko-
rygowanie ich przed wdrożeniem Planu BIOZ na 
realizowanym kontrakcie. Elementem wdrożenia 
Planu na budowie jest szkolenie dla wszystkich 
osób realizujących prace. Zgodnie z obowiązu-
jącym podejściem poszukuje się rozwiązań, któ-
re pozwoliłyby działać jeszcze lepiej, jednakże 
obecny system działa bardzo efektywnie.

Również niezmiennie obowiązkowym elemen-
tem rozpoczęcia każdej inwestycji jest tzw. „Start 
kontraktu”. To spotkanie specjalisty ds. BHP oraz 
Specjalisty ds. Ochrony Środowiska z kierownic-
twem budowy, podczas którego omawia się pro-
cedury BHP, wymogi prawne oraz zobowiązania 
wynikające z uczestnictwa firmy w Porozumieniu 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, kluczowe 
podczas organizacji i realizacji bezpiecznej pracy 
na budowie. 

Szkolenia BHP i prewencja
Obowiązujący w Budimeksie system szkoleń BHP 
wykracza ponad wymogi prawne. Szkolenia dla 
pracowników oraz dla kadry kierowniczej odby-
wają się częściej, niż wymagałoby tego prawo, tj. 
corocznie dla pracowników produkcji i nie rzadziej 
niż raz na trzy lata dla kadry. Szkolenia z we-
wnętrznych procedur bezpieczeństwa przecho-
dzą wszystkie osoby zaangażowane w realizację 
kontraktu, w tym pracownicy podwykonawców. 
To również kwestia zawartości merytorycznej 
szkoleń, którą pracownicy odbierają jako war-
tościową, tj. odpowiadającą na realne zagroże-
nia, które spotykają w miejscu pracy. Dlatego też 
szkolenia przeradzają się często w dwustronny 
dialog. 

Kontynuowano szkolenia z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej. W 2016 roku na szkolenia 
zapraszano również przedstawicieli inwestorów, 

z których niektórzy deklarowali chęć zaadapto-
wania ich programu do własnych potrzeb. War-
to przypomnieć, że zarówno program szkolenia, 
jak i obowiązujący w Budimeksie skład apte-
czek pierwszej pomocy, zostały przygotowane  
z uwzględnieniem specyfiki placu budowy i typo-
wych zagrożeń tam występujących. 

Dobrze oceniane jest również umieszczanie na 
tablicach informacyjnych dwóch plansz: tzw. 
łańcucha reakcji oraz planu dojazdu. Łańcuch 
reakcji - to aktualizowany wykaz osób przeszko-
lonych i wyznaczonych do udzielania pierwszej 
pomocy oraz osób uprawnionych do kierowania 
akcją ratowniczą oraz ewakuacji. Z kolei plan do-
jazdu to krótki i najprostszy opis dojazdu do miej-
sca wypadku. Opis uwzględnia charakterystyczne 
obiekty znajdujące się w pobliżu budowy, dane 
GPS czy inne informacje ułatwiające identyfika-
cję miejsca i dojazd służb ratunkowych. Ułatwia 
to znacząco przekazanie kluczowych informacji 
służbom ratunkowym. 
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Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownic-
twie jest inicjatywą generalnych wykonawców,  
w tym Budimeksu, zwanych sygnatariuszami 
Porozumienia, mającą na celu poprawę bez-
pieczeństwa na polskich budowach. Zakłada 
ona zrealizowanie szeregu projektów wprowa-
dzających rozwiązania systemowe z dziedziny 
BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model 
potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracow-
ników budowlanych czy szkolenia okresowe. Po-
rozumienie ma propagować kulturę bezpieczeń-
stwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na 
budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

Inicjatywę wspierają Główny Inspektorat Pracy 
oraz Związek Inżynierów i Techników Budownic-
twa, a także Związek Zawodowy „Budowlani”, 
Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Se-
kretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
NSZZ “Solidarność” oraz Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa. Porozumienie ma charakter 
otwarty, co oznacza, że otwarte jest na nowych 
członków,  a więc na inne firmy propagujące ideę 
bezpieczeństwa na budowie. Warunkiem przy-
stąpienia do grupy jest zaakceptowanie celów, 
które postawili sobie członkowie Porozumienia.

G4-LA6, G4-LA7

G4-15, G4-25, G4-27

Wypadkowość

W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywa-
ny zgodnie z polską klasyfikacją ustawową oraz 
zgodnie z procedurami i klasyfikacją przyjętą 
przez inwestora strategicznego (Ferrovial). Obok 
różnic dotyczących samego procesu oceny wy-
padku, różna jest definicja wypadku ciężkiego. 
Przyjęte wewnętrznie rozwiązania są znacznie 
bardziej restrykcyjne w tym zakresie. Nieobligato-
ryjna klasyfikacja daje lepsze możliwości analizy 
statystyk powypadkowych z uwagi na ostrzejsze 
kryteria i większe różnicowanie wypadków.

Wypadkowość w 2016 r.: 

Wśród pracowników Budimeksu

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

2015 20152016 2016

36 7246 800 2 20

Wśród pracowników podwykonawców

Liczba wypadków (ogółem) 
Liczba wypadków śmiertelnych

Centrum Sportowo Rekreacyjne | Warszawa
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W 2016 roku nie potwierdzono występowania na 
stanowiskach pracy przekroczeń najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń (NDS, NDN) czynni-
ków szkodliwych i niebezpiecznych. 

Na dzień sporządzenia raportu  
formalnie nie potwierdzono również 
wystąpienia przypadku choroby  
zawodowej.  

Mówiąc jednak o czynnikach szkodliwych  
i niebezpiecznych, warto powrócić do kwestii 
uwrażliwiania pracowników na konieczność prze-
strzegania zasad BHP, w tym stosowania środków 
ochrony. Konkretne problemy zdrowotne, związane 
z niewłaściwym uwrażliwiania środków ochrony, ta-
kie jak np. zespół wibracyjny, problemy ze słuchem, 
czy pylica, objawiają się często dopiero po latach  
i trudno je wręcz wiązać  z jednym konkretnym pra-
codawcą. Tego typu przypadki sporadycznie zgła-
szały również osoby aktualnie zatrudnione w Bu-
dimeksie. Dlatego ważne są tu zarówno działania  
w ramach Grupy Budimex, jej podwykonawców, 
jak i całej branży. Jest to w szczególności istotne 
na rynku, charakteryzującym się sporą rotacją pra-
cowników.

Jak już wcześniej wspomniano, na obecnym etapie 
rozwoju prewencji BHP trudno jest już znacząco 
jeszcze bardziej usprawniać procedury poprzez 
rozwiązania techniczne. Większa uwaga powin-
na być bardziej skupiona na postawach ludzi i ich 
zachowaniach. Dlatego też aspekty BHP zostały 
uwzględnione w programach szkoleniowych zwią-
zanych z kształtowaniem postaw.

Jeżeli chodzi o procedury to obligatoryjnie sta-
tystyki wypadkowości są w cyklach miesięcznych 
analizowane przez Zarząd i odnoszone do skali 
realizowanych kontraktów. Również ewentualne 
wypadki śmiertelne lub potencjalnie śmiertelne (tj. 
zdarzenie mogło zakończyć się śmiercią poszkodo-
wanego) są raportowane bezpośrednio Zarządowi 
i przez niego analizowane. Dodatkowo w ramach 
współpracy przedsiębiorstw uczestniczących w „Po-
rozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” 
zdecydowano się na wzajemną transparentność  
w zakresie analiz wskaźników wypadkowości  
i w efekcie możliwość porównywania się do konku-
rentów, będących sygnatariuszami dokumentu. 

Nie można zapominać o innym aspekcie związa-
nym z bezpieczeństwem. Jest to kwestia osób po-
stronnych, które mogą znaleźć się w strefie oddzia-
ływania inwestycji i potencjalnie ulec wypadkowi. 

Oczywiście bezwzględnie przestrzega się tu 
wszelkich regulacji dotyczących ogrodzenia  
i odpowiedniego oznakowania terenu budowy,  
co ogranicza prawdopodobieństwo wejścia osób 
niepowołanych. Prewencyjne działania podejmo-
wane są również przez pracowników, a zwłaszcza 
przez pracowników ochrony, którzy nie tylko chronią 
mienie, ale również pośrednio przyczyniają się do 
eliminowania niebezpieczeństwa, jakie mogą na 
siebie ściągnąć, np. dzieci, które chciałyby niepo-
strzeżenie „zwiedzić” budowę i nieświadomie nara-
żają się na ogromne niebezpieczeństwo.

G4-SO2
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BHP a podwykonawcy

W 2016 roku 1 191 podwykonawców (100%) zo-
stało poddanych kwalifikacji wstępnej m.in. pod 
kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy (BHP). Przeprowadzono również  
4 583 ocen podsumowujących współpracę, które 
zawierały m.in. elementy związane z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. 

Te same ankiety odnotowują ewentualne przy-
padki dyskryminacji lub nieprzestrzegania praw 
pracowniczych (potencjalnie może być to np. nie-
terminowe wypłacanie wynagrodzeń, brak od-
powiedniego wyposażenia stanowiska pracy, czy 
zaplecza sanitarnego). Negatywna ocena może 
skutkować zaprzestaniem współpracy z danym 
podwykonawcą.

Wszyscy pracownicy podwykonawców, pracujący 
na budowach Budimeksu, przechodzą szkolenia z 
wewnętrznych procedur BHP i są zobligowani do 
ich przestrzegania. Budimex prowadzi, poza reje-
strem wypadków pracowników własnych, również 
rejestr wypadków przy pracy, do których doszło 
wśród pracowników podwykonawców na budo-
wach, gdzie głównym wykonawcą jest Budimex. 
Wszystkie one analizowane są pod kątem przy-
czyn i sytuacji, w jakich miały miejsce, a także od-
powiedzialności osób, które sprawowały nadzór. 

Właśnie szerokorozumiane kwestie BHP, wyda-
ją się obok szeregu innych aspektów związanych  
z przestrzeganiem praw pracowniczych u pod-
wykonawców, szczególnie istotne. Stąd komplek-
sowe podejście Budimeksu, w którym zawierają 
zarówno presja związana ze stosowaniem od-
powiednich klauzul umownych, ocena wstęp-
na i końcowa, szkolenia, jak również działania  

w ramach „Porozumienia dla bezpieczeństwa  
w budownictwie”. Dzięki nim nie tylko udało się 
wypracować i upowszechnić pewne dobre prak-
tyki związane z podwykonawcami wśród najwięk-
szych graczy rynkowych.

Bieżąca obserwacja pracy podwykonawców, 
znajdująca odzwierciedlenie w ocenach końco-
wych dostawców, przyczyniła się do zidentyfiko-
wania 184 nieprawidłowości, z których 26 zwią-
zanych było z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

LA DMA, G4-LA14, G4-LA15
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WPŁY W NA LOK ALNE 
OTOCZENIE I 
BIORÓŻNORODNOŚĆ13

EN G4 1-56

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Cele miernik (KPI)
2016

cel realizacja

Kontrola ryzyk środowiskowych 
 i prewencja powstawania  

szkodom i awariom 
 środowiskowym

liczba awarii 
<1/1mln przychodu 0 

Zero konfliktów na tle środow-
iskowym, które przyczyniłyby  

się do zatrzymania prac budow-
lanych.

liczba konfliktów na 
tle środowiskowym, 

które przyczyniłyby się 
do zatrzymania prac 

budowlanych

0 

Strefa Rodzica w Jędrzejowie
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Ograniczanie oddziaływania 
na lokalne otoczenie przyrodnicze

Zarządzanie oddziaływaniem 
procesu inwestycyjnego na otoczenie 
przyrodnicze, zwłaszcza to najbliższe, 
czyli bezpośrednio sąsiadujące z 
realizowaną inwestycją ma newralgiczne 
znaczenie dla Budimeksu.

Jest ono kluczowe z punktu widzenia stabilności 
działalności operacyjnej. Przez zarządzających 
wszelkie nieprawidłowości w tym zakres, ewen-
tualne przestoje, czy opóźnienia, stanowią ryzyko 
biznesowe, które może bezpośrednio przełożyć 
się na zagrożenie realizacji inwestycji w termi-
nie. Jest to też ważne z punktu widzenia długo-
terminowego rozwoju, który opiera się m.in. na 
zaufaniu i renomie wypracowywanym przez lata 
przez każdego generalnego wykonawcę. Wysoka 
kultura pracy w kontekście środowiskowym staje 
się i będzie stawać się ważnym wyróżnikiem da-
nego wykonawcy dla inwestora. Analogicznie, już 
od lat Budimex, ocenia swoich podwykonawców 
w wymiarze zarządzania środowiskowego, elimi-
nując przedsiębiorców, którzy wykazywaliby się 
ignorancją i przyczyniali do powstawania szkód w 
otoczeniu przyrodniczym.

Wpływ inwestycji na najbliższe otocznie spo-
łeczne i środowiskowe ma jednak wiele innych 
wymiarów. Ma też kluczowe znaczenie dla miesz-
kańców terenów sąsiadujących z inwestycją oraz 
różnego rodzaju organizacji ekologicznych mo-
nitorujących cały proces. Istnieje tu konieczność 
efektywnego zarządzania wszelkiego rodzaju 
obawami dotyczącymi zagrożeń oraz otwartość 
na dialog z najbliższymi sąsiadami. Jest to natu-
ralne, bowiem inwestycja często, choć korzystna 
gospodarczo i społecznie, najczęściej wiąże się 
z trwałym i nieodwracalnym przekształceniem 
krajobrazu i lokalnego otoczenia przyrodniczego. 
Z drugiej strony te same aspekty postrzegane są 
przez inwestorów rynku kapitałowego w kategorii 

ryzyka. Dbałość o kwestie środowiskowe w zakre-
sie, w jakim wpływ na nie ma Budimex i jego pod-
wykonawcy, leży nie tylko w interesie środowiska 
naturalnego, ale też właśnie spółki i jej akcjona-
riuszy.

O skali potencjalnego wpływu działalności bu-
dowlanej na środowisko decyduje charakter sa-
mej inwestycji, w tym jej lokalizacja i jej odległość 
od terenów cennych przyrodniczo. Jednocześnie 
inwestycje drogowe lub kolejowe przebiegają 
często przez lub w sąsiedztwie takich terenów, 
co oznacza potencjalne oddziaływanie na cen-
ną biosferę, tak na etapie realizacji inwestycji, 
jak i późniejszej eksploatacji obiektów. Istotnie 
mniejszy wpływ na otoczenie przyrodnicze ma 
oczywiście realizacja inwestycji mieszkaniowych, 
które lokalizowane są na terenach zurbanizo-
wanych. Mniej jest tam terenów o dużej wartości 
przyrodniczej, jednak nie zmienia to w żadnym 
stopniu odpowiedzialności za przestrzeganie 
okresów ochronnych (np. lęgowych), jeżeli inwe-
stycja mogłaby mieć ujemne oddziaływanie na 
gniazdujące ptaki. Podobnie budowa obiektów 
przemysłowych również z reguły realizowana jest 
na terenach już wcześniej znacząco przekształ-
conych przez człowieka. Tu z kolei kluczowe zna-
czenie ma późniejsze oddziaływanie eksploatacji 
danego obiektu przemysłowego. Grupa Budimex 
jest również wykonawcą inwestycji proekologicz-
nych, które ograniczają niekorzystny wpływ na 
środowisko istniejących już obiektów (instalacje 
odsiarczania spalin, dekarbonizacji, przetwarza-
nia odpadów ).

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia obowiązującego w Budimeksie, jak również w 
Mostostalu Kraków, potwierdzonego niezależny-
mi certyfikatami, zarządzanie kwestiami środo-
wiskowymi odbywa się w oparciu o normę PN-EN 
ISO 14001. W przypadku konkretnych inwestycji 
budowlanych regulują je procedury „Zarządza-

EN DMA
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Troska o przyrodę  
na placu budowy

nie środowiskowe na kontraktach” (09-11), oraz 
„Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontr-
akcie” (PS-07), których celem jest zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania budów prowadzo-
nych przez Budimex na środowisko naturalne, a 
które definiują m.in. najbardziej prawdopodobne 
ryzyka środowiskowe. W lutym 2016 roku dodat-
kowo polskie spółki zaadoptowały Zasady Polityki 

Zgodnie z obowiązującym prawem, 
które jest fundamentem spłecznej 
odpowiedzialności, dla wszystkich 
inwestycji,  mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na otoczenie 
przyrodnicze, sporządzany jest raport 
oddziaływania na środowisko. 

Powstaje on przy współpracy z zewnętrznymi 
specjalistami różnych dziedzin nauki (m.in. 
ornitologami, herpetologami, ichtiologami, 
entomologami, botanikami itp.). Pozwala on nie 
tylko zinwentaryzować bogactwo przyrody, ale 
również zaproponować rozwiązania łagodzące 
lub rekompensujące niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na otoczenie. Przejawem 
odpowiedzialnego podejścia do przyrody 
jest też częste, w uzgodnieniu z inwestorem, 
przyjmowanie rozwiązań wykraczających ponad 
wymogi prawa, w sytuacjach, w których w 
ocenie Budimeksu mogą one istotnie wpłynąć 
na ograniczenie ryzyka środowiskowego. To nie 
tylko realna korzyść dla otoczenia przyrodniczego 
i dodatkowa ochrona bioróżnorodności, ale też 
wymiar zarządzana ryzykiem biznesowym.
Najczęściej Budimex występuje w roli 
wykonawcy projektów , za których formalne 
przygotowanie odpowiada inwestor. Dotyczy to 
m.in. przeprowadzenia dialogu z otoczeniem –tj. 

Ochrony Środowiska wprowadzone przez Ferro-
vial. Na zaawansowanym etapie było również 
wdrożenie nowej procedury (PS-08) zarządzanie 
środowiskiem w Budimeksie i Grupie Budimex, 
implementacja aplikacji do zarządzania odpa-
dami oraz opracowanie i implementacja nowego 
standardu dla operacji wykonywanych przy uży-
ciu substancji niebezpiecznych.

przeprowadzenie konsultacji społecznych leży po 
stronie inwestora (np. w przypadku kontraktów 
drogowych stroną w konsultacja społecznych 
często będzie GDDKiA). Oznacza to, że spółka 
najczęściej nie ma bezpośredniego wpływu na 
ich kształt inwestycji, tj. np. na sposób, w jaki 
projektanci drogi uwzględnili interesy otoczenia 
przyrodniczego i społecznego, jak pogodzili 
sprzeczne czasem oczekiwania różnych grup, np. w 
tak kluczowych kwestiach, jak wybór ostatecznego 
wariantu przeprowadzenia danej drogi. To z kolei 
przekłada się na wybór rozwiązania o możliwie 
najmniejszej uciążliwości dla lokalnej biosfery 
i pozwala minimalizować oddziaływanie na 
tereny cenne przyrodniczo. W tym celu planuje 
się odpowiednią infrastrukturę taką jak np. 
przejścia dla zwierząt, które powinny pokrywać się 
z ich szlakami migracyjnymi. Przejścia te powinny 
korespondować z nasadzeniami drzew i krzewów. 
Chodzi o takie rozplanowanie nasadzeń, by 
naprowadzały zwierzynę na przejścia. Ważne 
jest tworzenie stref ekotonowych w lasach 
wzdłuż tras, by chronić ekosystem przed skutkami 
gwałtownie odsłoniętej ściany lasu. Należy 
przewidzieć odpowiedni system odwadniający, 
który uchroni wody podziemne i powierzchniowe 
przed skażeniem substancjami ropopochodnymi, 
ekrany dźwiękochłonne, czy też odpowiednie, 
ograniczające liczbę kolizji ptaków oznakowanie 

G4-EN11, G4-EN12, G4-EN27, G4-EN33, G4-SO1, G4-SO2

8 Budimex, mimo formalnego obowiązku, decyduje się niekiedy, z chwilą rozpoczęcia realizacji kontraktu, na organizację spotkań z mieszkańcami  – jest to swego rodzaju dobra praktyka, 
która z doświadczenia przyczynia się do lepszej koegzystencji i rozwiazywania ewentualnych problemów na bieżąco poprzez kontakt z kierownikiem kontraktu.
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przezroczystych ekranów dźwiękochłonnych 
i oświetlenie mostów. W przypadkach,  
w których Budimex jest również projektantem, 
odpowiedzialność  za przygotowanie 
optymalnego z punktu widzenia społecznego 
i środowiskowego rozwiązania, leży po stronie 
spółki. 

Kluczowe znaczenie z punktu widze-
nia oddziaływania na środowisko ma 
również etap realizacji inwestycji.

Wymaga to zachowania najwyższej staranności 
przez samego wykonawcę i jego podwykonaw-
ców. Na pozór proste działania mają bardzo duże 
znaczenie. Między innymi chodzi o to, by odpo-
wiednio zorganizować place budów i ich zaple-
cza, poprowadzić drogi technologiczne w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 
minimalne przekształcenie jego powierzchni, a 
po zakończeniu prac przywrócić wszystko do po-
przedniego stanu. Podejście takie pozwala do mi-
nimum ograniczyć wycinkę drzew i krzewów oraz 
zajętość terenów zielonych Niezależnie od tego 
znajdujące się w strefie potencjalnego oddziały-
wania budowy drzewa są odpowiednio zabezpie-
czane przed uszkodzeniem mechanicznym pnia, 
korony i systemu korzeniowego. Analogicznie 
przed skutkami pracy ciężkiego sprzętu budowla-
nego zabezpieczane są siedliska zwierząt i roślin. 
Zaplecze budowy, a w szczególności magazyny, 
składy i bazy transportowe, w pierwszej kolejności 
lokalizuje się na terenach już zagospodarowa-
nych i przekształconych, w miarę możliwości w 
oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej oraz od 
terenów cennych przyrodniczo. Ogranicza się do 
niezbędnego minimum zajmowanie terenu na 
obszarach leśnych, czy podmokłych. Tam, gdzie 
to tylko możliwe, roboty budowlane nie wycho-
dzą poza wyznaczony pas drogowy. Transport 
materiałów niezbędnych do budowy odbywa się 
przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa 
drogowego, by nie prowadzić do niepotrzebnego 
przekształcania innych terenów. Na odcinkach, 
gdzie prace ziemne i budowlane są prowadzone 
w pobliżu zbiorników wodnych wprowadza się 
rozwiązania zabezpieczające przed zanieczysz-

czeniem substancjami chemicznymi pochodzący-
mi z budowy. Szczególną uwagę przywiązuje się 
do zabezpieczenia środowiska przed skażeniem 
produktami ropopochodnymi z pojazdów i ma-
szyn budowlanych. Dlatego też, teren budowy 
oraz jego zaplecze (miejsce składowania sprzętu, 
materiałów etc.) zabezpiecza się przed skażeniem 
wód gruntowych, a w szczególnych stosując sys-
tem zbierania i podczyszczania zanieczyszczonych 
wód opadowych. 
Negatywną konsekwencją realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych jest, nawet przy optymalnym 
zlokalizowaniu i zaplanowaniu przebiegu drogi, 
nieodwracalne przekształcenie środowiska. 

Część szaty roślinnej, która znajduje się bezpośrednio 
pod planowaną drogą jest bezpowrotnie 
niszczona. Dlatego też realizuje się nasadzenia 
kompensacyjne, które mają na celu wyrównanie 
strat. Dla zinwentaryzowanych siedlisk cennych 
roślin, które zostałyby zniszczone przez budowaną 
trasę, dokonuje się metaplantacji. Oznacza to, 
że rośliny są przenoszone na nowe miejsca, które 
odpowiadają ich wymaganiom. Gdy podczas 
budowy, zasypaniu (zniszczeniu) ma ulec jakiś 
niewielki zbiornik wodny (sadzawka), znajdujące 
się w nim płazy i gady są odławiane i przenoszone 
w nowe, optymalne dla nich miejsca. Podczas 
budowy monitorowana jest też sama przyroda. 
Prace budowlane prowadzone są pod nadzorem 
przyrodników, często różnych specjalizacji, którzy na 
bieżąco wydają wnioski, zalecenia i rekomendacje 
co do prawidłowej realizacji inwestycji. Na większości 
kontraktów infrastrukturalnych powołane są 
nadzory przyrodnicze. Wymóg ten często wynika 
z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz umów z Zamawiającym lub na wniosek 
kierownictwa kontraktu mimo braków formalnych 
wymogów. Roboty budowlane prowadzone są pod 
nadzorem specjalistów przyrodników (ornitologów, 
herpetologów, botaników, ichtiologów, 
chiropterologów, dendrologów, entomologów, itd.). 

Szerszy zakres nadzoru i zatrudnienie 
ekspertów dodatkowych specjalizacji jest 
inicjatywą Budimeksu i efektem stosowania 
zasady ostrożności w praktyce. Roboty 
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budowlane bywały też okresowo zatrzymywane, 
gdy w strefie oddziaływania inwestycji pojawiały 
się rzadkie zwierzęta. Sam harmonogram i cykl 
prowadzenia prac jest ściśle skorelowany z cyklem 
przyrodniczym. Pewne prace są wstrzymywane  
w związku z okresowymi migracjami, czy okresem 
lęgowym ptaków. Okresowe migracje nie dotyczą zresztą 
wyłącznie ptaków, ale również np. płazów, czy ryb. Roboty 
budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 
przed hałasem prowadzi się wyłącznie za dnia. 
Dąży się również do tego, by wierzchnia warstwa 
ziemi (humus), która usuwana jest w trakcie prac, 
wykorzystywana była na późniejszym etapie, na 
przykład przy utrwalaniu skarp i zagospodarowywaniu 
terenów zielonych. Tym samym usuwana z powierzchni 
warstwa próchnicza jest gromadzona na hałdach,  
a następnie wykorzystywana w zagospodarowaniu 
terenu po zakończeniu inwestycji. Materiał ziemny 
wykorzystywany przy pracach wykończeniowych jest 
najczęściej pochodzenia lokalnego, tak aby nie zawierał 
nasion gatunków obcych danemu regionowi. Chodzi 
o to, by realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych nie 
skutkowała wprowadzeniem do danej biosfery gatunków 
inwazyjnych, szkodników, czy patogenów.
Ograniczeniu ujemnego wpływu na otoczenie sprzyja 
również szereg bardzo prostych zasad prowadzenia robót, 
takich jak: zraszanie wodą placu budowy w czasie suszy, 
redukcja do minimum czasu pracy silników spalinowych 
maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym, 
ostrożne ładowanie sypkich materiałów na samochody 
i stosowanie plandek, czy też po prostu ograniczenie 
prędkości jazdy w obrębie placu budowy i w jego okolicy.

Procedury postępowania ściśle korespondują  
z lokalnymi, krajowymi i europejskimi przepisami, 
w tym regulacjami dotyczącymi terenów 
Natura 2000, a także konkretnymi decyzjami 
administracyjnymi. Przyjęte rozwiązania 
zapewniają spełnienie wymogów prawnych,  
a często wykraczają poza minima regulacyjne. 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz po 
jego zakończeniu, zgodnie z zaleceniami  
z raportu o oddziaływaniu na środowisko danego 
przedsięwzięcia oraz z prawnymi decyzjami 
organów ochrony środowiska, prowadzony jest 
monitoring (kontrola przyrodnicza) obszaru 
oddziaływania oraz siedlisk w nim leżących.
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Place budowy i poszczególne inwestycje przygo-
towane są również na potencjalne incydenty śro-
dowiskowe i sytuacje awaryjne. Każda inwestycja 
wyposażona jest w tzw. apteczkę ekologiczną, 
zestaw do szybkiego ograniczenia i skutecznej 
neutralizacji wycieków - olejów, substancji ro-
popochodnych (m.in. sorbent, rękaw sorpcyjny, 
maty sorpcyjne oraz środki ochrony indywidual-
nej) itp. Liczba apteczek oraz ich skład uzależnio-
ny jest od lokalnych warunków przyrodniczych. 
Apteczki ekologiczne zlokalizowane są w miej-
scach potencjalnych zagrożeń, np. przy ciekach 
wodnych, w sąsiedztwie których prowadzone są 
roboty budowlane, czy też w miejscach tankowa-
nia pojazdów i maszyn. Miejsce przechowywania 
apteczki jest czytelnie oznakowane, a informacje 
o jej lokalizacji udostępnione w powszechnie do-
stępnych miejscach. Zgodnie z zasadą ostrożności 
ewentualne skażenia traktuje się jako zagrażają-
ce środowisku, aż do chwili ustalenia ich rodzaju 
i źródła. Dodatkowo pracownicy nadzoru budów 
przechodzą specjalistyczne szkolenia związane  
z ochroną przyrody, włączając w to sytuacje awa-
ryjne. Również pracownicy przechodzą cyklicz-
ne szkolenia pt.: „Szkolenie z Zarządzania BHP 
i Ochroną Środowiska na kontrakcie”. W chwili 
rozpoczęcia danej inwestycji organizowane jest 
spotkanie organizacyjne z kierownictwem kon-
traktu, tzw. Start Kontraktu. Omawiane są m.in. 

wymagania w zakresie BHP, ochrona przeciwpo-
żarowa i ochrona środowiska związane z daną 
inwestycją. Omawiane są również cele spółki do 
zrealizowania oraz współpraca służb wsparcia  
z danym kontraktem. 

Niezależnie od tego Zespół 
Ochrony Środowiska prze-
prowadza kontrole zwią-
zane z przestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska 
kontraktów realizowanych 
przez Budimex.

W roku 2016 nie odnotowano znaczących wy-
padków, ani innych poważnych incydentów,  
w konsekwencji, których doszłoby do istotnych 
zanieczyszczeń wody i gruntu. Nie odnotowano 
również kar, ani innych sankcji, związanych z na-
ruszeniem regulacji dotyczących ochrony środo-
wiska. Niemniej stwierdzono 26 niewielkich wy-
cieków i nieprawidłowości przy tankowaniu paliw  
oraz dwa incydenty noszące znamiona szkody  
w środowisku: wypiętrzenie gytii z dna Jeziora 
Pauzeńskiego i zanik jednej z jego zatok o po-
wierzchni 3 [ha], zniszczenie siedliska oraz uśmier-
cenie ok. 5 sztuk osobników wróbla domowego na 
terenie jednej z inwestycji.

7 Ze względu na niewielką skalę wycieków nie jest możliwe oszacowanie ich wielkości (w ujęciu objętości paliw).

Rzeszów - Dębica | A4

G4-14, G4-EN24, G4-EN29
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Budimex SA: budowa drogi ekspresowej  
S5 Poznań-Wrocław (na odcinku Korzeńsko – 

Widawa Wrocław)

więcej informacji na temat poszczególnych obszarów cennych 
przyrodniczo,  w tym gatunków podlegających ochronie, można znaleźć 
na http://obszary.natura2000.org.pl

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bar-
czy” (4,1 km), przebiega również przez Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza 
Trzebnickie (1,87 km), a także w bliskim sąsiedztwie Projektowanego Obszaru 
Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Barczą” (PLH020041) oraz Obszaru 
Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Barczy” (PLH020001).

Na odcinku 2,7 km droga przebiegać będzie przez obszar Parku Krajobrazowego 
„Dolina Barczy” w istniejącym śladzie drogi krajowej nr 5, na skraju tego obszaru 
chronionego i budowa realizowana będzie w sposób gwarantujący zachowanie 
dotychczasowych stosunków wodnych. 

Podobnie, lecz na całym odcinku 1,87 km przechodzącym przez Obszar Chronio-
nego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, droga będzie przebiegać w istniejącym 
korytarzu drogi krajowej nr 5. Mimo to jej budowa doprowadzi do przekształce-
nia obszaru o powierzchni ok. 21 ha (0,6% całkowitej powierzchni tego obszaru). 
Niemniej nie koliduje z siedliskami chronionymi ani terenami leśnymi, dzięki cze-
mu w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu odzia-
ływanie inwestycji na ten obszar nie będzie istotne.

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo wymienionych obszarów Natura 2000 inwesty-
cja może potencjalnie pośrednio na nie oddziaływać. Dodatkowo w odległości 
przekraczającej 3 km zlokalizowany jest projektowany Specjalny Obszar Ochrony 
siedlisk Natura 2000 „Dolina Widawy”, którego istnienie związane jest występo-
waniem na tym terenie 3 gatunków nietoperzy i 5 gatunków ryb. Projektowana 
droga może mieć wpływ na te gatunki.

Mając na uwadze potencjalne oddziaływanie na przyrodę zaplanowano łącznie 
22 przepusty, system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, roztopo-
wych i gruntowych oraz analizy wpływu wprowadzania ich do cieków wodnych 
w kontekście ochrony ichtiofauny obszaru Natury 2000 „Ostoja nad Barczą”. 
Dodatkowo prowadzony będzie też m.in. analiza oddziaływań akustycznych na 
ptaki w obszarze Natura 2000 „Dolina Barczy”, czy analiza wpływu inwestycji 
na chiropterofaunę.

G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14
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Budimex SA: budowa drogi ekspresowej 
S51 Olsztyn - Olsztynek (na odcinku Olsztyn 

Wschód – Olsztyn Południe, tj. obwodnicy Olsztyna)

więcej informacji na temat poszczególnych obszarów cennych 
przyrodniczo,  w tym gatunków podlegających ochronie, można znaleźć 
na http://obszary.natura2000.org.pl

Inwestycja przecina na odcinku niespełna 2 km Obszar Specjalnej Ochrony Pta-
ków Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (PLB 280007), zaliczany do Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Teren ten, na którego obrzeżu zaplanowano ob-
wodnicę Olsztyna, jest rozległym kompleksem leśnym, składającym się głównie 
z borów sosnowych, które są miejscami gniazdowania dużych ptaków drapieżnych 
(bielików, rybołowów i orlików krzykliwych). Dodatkowo obecne są lasy liściaste, 
głównie grądy, liczne fragmenty łęgów, olsów i zarośli wierzbowych. Ostoja cha-
rakteryzuje się dużą liczbą jezior, głównie niewielkich zbiorników eutroficznych. 

Na obszarze ostoi ustanowiono 11 rezerwatów przyrody: „Bagno Nadrowskie”, 
„Dęby Napiwodzkie”, „Galwica”, „Jezioro Kośno”, „Jezioro Orłowo Male”, „Ko-
niuszanka I i II”, „Las Warmiński”, „Małga”, „Sołtysek”, „Źródła rzeki Łyny im. prof. 
Romana Kobenzy” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
-Ramuckiej i użytek ekologiczny Obiekt Stawowy Tylkowo. Przeprowadzone na 
etapie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzo-
no, że mając na uwadze charakter przedmiotu ochrony inwestycja nie powinna 
negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 

Na terenie objętym inwestycją nie występują obszary znajdujące się na tzw. 
Shadow List, planowane do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000. Naj-
bliższy, tj. Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH 28026), zlokalizowany około 2 km 
od inwestycji, chroni siedliska wilka i żółwia błotnego. Stwierdzono jednak, że in-
westycja nie zagraża terenom planowanym do objęcia w/w ochroną. Podobnie 
inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na Obszar Chronione-
go Krajobrazu Doliny Pasłęki, który obejmuje doliny mocno meandrującej rzeki 
Pasłęk z licznymi starorzeczami tworzącymi lokalne, naturalne zbiorniki wodne,  
a same zbocza doliny poprzecinane są parowami, wądołami i wąwozami. 

G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14
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Budimex SA: budowa obwodnicy Ostródy  
w ciągu DK nr 16 na odcinku od DK nr 15  
do węzła Ostróda Południe (S7)

więcej informacji na temat poszczególnych obszarów cennych 
przyrodniczo,  w tym gatunków podlegających ochronie, można znaleźć 
na http://obszary.natura2000.org.pl

Realizowana inwestycja koliduje z istniejącymi prawnie objętymi ochroną 
przyrody obszarami. Koliduje m.in. z obszarem Natura 2000 „Dolina Drwęcy” 
(PLH280001) oraz Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Drwęcy. 

Na długości nieco ponad 400 m koliduje ze Specjalnym Obszarem Ochrony 
Siedlisk „Rzeka Drwęca”, wchodzącym w skład obszaru Natura 2000 „Dolina 
Drwęcy” (PLH28001), który jest szczególnie cenny z biologicznego punktu widze-
nia. Jest on ważny ze względu na ochronę bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk 
związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 22 rodzajów siedlisk 
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Drwęca i jej dorzecze objęte jest kra-
jowym programem restytucji ryb wędrownych, zaś jej dopływ, rzeka Wel, mająca 
charakter rzeczki górskiej, jest wymieniana jako podstawowe tarlisko anadro-
micznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych. Obszar stanowi również 
cenny zasób zróżnicowanych siedlisk gatunków zwierząt rzadkich, związanych 
ze środowiskiem wodnym. Występuje tu 27 gatunków z Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, w tym 8 gatunków ryb i 11 gatunków ptaków objętych artykułem 4 
Dyrektywy 79/409/EWG. Atutem obszaru jest jego kształt i fakt, że jest on kory-
tarzem ekologicznym pomiędzy Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. W dorze-
czu Drwęcy, w dolnym jej biegu, znajduje się też ujęcie wody zaopatrujące Toruń. 

Inwestycja wchodzi w obszar chroniony na jego obrzeżach. Rozbudowa dro-
gi sprawi, że w granicach pasa drogowego znajdzie się ok. 1,5 ha obszaru (ok. 
0,01% całkowitej jego powierzchni). W ramach rozbudowy zaplanowano zbie-
ranie wód opadowych z jezdni głównej oraz rowów przydrożnych do zaprojek-
towanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego poza obszarem 
Natura 2000. Przed wprowadzeniem do zbiornika będą oczyszczane za pomocą 
osadnika i separatora. Takie rozwiązanie pozwala zatrzymać cześć wód i tym sa-
mym minimalizuje możliwość zmiany stosunków wodnych.

G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14
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Budimex SA: budowa drogi ekspresowej  
S-5 Żnin-Gniezno (Mielno-Gniezno)

więcej informacji na temat poszczególnych obszarów cennych 
przyrodniczo,  w tym gatunków podlegających ochronie, można znaleźć 
na http://obszary.natura2000.org.pl

Na realizowanym odcinku trasa przebiega przez tereny o charakterze rolnym  
i leśnym oraz w pobliżu zabudowań wiejskich. Przecina rzekę Wełnę, Wełniankę  
i Mieleńską Strugę (gdzie zaplanowano przejścia dla zwierząt). Na trasie planowa-
nej drogi znajduje się Las Królewski, który stanowi zwarty kompleks lasu sosno-
wego i mieszanego. Inwestycja jako taka zlokalizowana jest poza obszarami pod-
legającymi ochronie, ale poprowadzenie trasy przez kompleks Lasu Królewskiego 
oznacza trwałe odlesienie 44,55 ha powierzchni. Najbliżej położonym obszarem 
Natura 2000 jest obszar Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026) znajdujący się 
 w odległości ponad 8,5 km od inwestycji. 

W granicach obszaru stanowiącego 2 km strefę buforową wzdłuż planowanej 
drogi S5 stwierdzono występowanie 27 gatunków roślin chronionych. Na bada-
nym obszarze stwierdzono występowanie 11 gatunków płazów objętych ścisłą 
ochroną (m.in. żaba moczarowa, żaba trawna, rzekotka drzewna, grzebiuszka 
ziemna, traszka zwyczajna i kumak nizinny). Miejsca ich rozrodu zlokalizowane 
są wzdłuż całej inwestycji, lecz takie, w których stwierdzono największe spektrum 
gatunków , w tym kumaka nizinnego z gatunku Załącznika II Dyrektywy Siedli-
skowej położone są poza zasięg inwestycji. Obserwacje terenowe wykazały za to 
w sferze oddziaływania inwestycji liczne występowanie saren i dzików oraz ak-
tywność bobra europejskiego. Stwierdzono również występowanie aż 89 gatun-
ków ptaków, w tym 11 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (m.in. bocian biały, bocian 
Czarny, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, świergotek polny, gąsiorek, ortolan 
i bielik), lecz w sąsiedztwie inwestycji brak jest stref ochrony ostoi i regularnego 
przebywania chronionych gatunków. 

Badania terenowe wykazały też w obrębie inwestycji występowanie 5 gatunków 
nietoperzy (mroczek późny, borowiec wielki, nocek rudy, gacek, karlik).

G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14
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Budimex SA: budowa drogi  
S-7 Gdańsk-Elbląg (Koszwały – Kaźmierzewo)

więcej informacji na temat poszczególnych obszarów cennych 
przyrodniczo,  w tym gatunków podlegających ochronie, można znaleźć 
na http://obszary.natura2000.org.pl

Na obszarze oddziaływania inwestycji na jej odcinku Koszwały – Kaźmierzewo 
występują dwa siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Na badanym ob-
szarze zidentyfikowano występowanie 5 gatunków roślin naczyniowych, w tym 2 
gatunki objęte ochroną prawną. Podczas badań terenowych w obrębie bufora 
wzdłuż przyszłej drogi stwierdzono również występowania 26 gatunków motyli 
dziennych, co stanowi ok. 16% populacji motyli dziennych występujących w Pol-
sce. Wśród tych motyli zidentyfikowana jeden gatunek – czerwończyka nieparka, 
który znajduje się zarówno w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, jak i Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt. Stwierdzono również występowanie 3 gatunków 
trzmieli (w tym 2  objętych częściową ochroną gatunkową), 15 gatunków ważek. 
Z kolei w badanych zbiornikach wodnych (m.in. kanał Panieński, kanał Izbowa 
Łacha, rz. Nogat), jedynie w rzece Nogat stwierdzono występowania bolenia, wy-
mienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Stwierdzono również 7 gatunków płazów, a spośród z gadów jedynie jaszczurkę 
żyworodną (wszystkie zidentyfikowane płazy i gady objęte są całkowitą lub czę-
ściową ochroną gatunkową). Udało się również wyodrębnić występowanie 126 
gatunków ptaków, w tym 74 lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe. Wśród lęgo-
wych lub prawdopodobnie lęgowych 8 wymienionych jest w Załączniku I Dyrek-
tywy Ptasiej. Stwierdzono również występowania 5 gatunków nietoperzy (mrocz-
ka późnego, karlika drobnego, karlika malutkiego, karlika większego, borowca 
wielkiego) – wszystkie one podlegają ochronie gatunkowej. Poza nietoperzami 
zidentyfikowano 12 innych ssaków (m.in. jeża wschodniego, kreta europejskiego, 
bobra europejskiego, zająca szaraka, wydrę europejską i sarnę. Wydra, bóbr i kret 
objęte są częściową ochroną. Dodatkowo bóbr i wydra wymienione sa w Załącz-
niku II Dyrektywy Siedliskowej.

Ocenia się, że droga ekspresowa S-7, przebiegając na odcinku 3,1 km przez Obszar 
chronionego Krajobrazu rzeki Nogat wpłynie negatywnie na ten obszar w związ-
ku m.in. z fragmentacją ekosystemów.

G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14
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Budimex SA: budowa obwodnicy Jarocina 
wraz z łącznikiem w ciągu drogi S-11

więcej informacji na temat poszczególnych obszarów cennych 
przyrodniczo,  w tym gatunków podlegających ochronie, można znaleźć 
na http://obszary.natura2000.org.pl

Obszarem szczególnie cennym przyrodniczo położonym najbliżej, bo ok. 4 km od 
inwestycji, jest obszar Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie (PLH300053). 
Teren położony jest w większości w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazo-
wym. Obejmuje też część Obszaru Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkow-
ska”, a także w całości powierzchnię trzech rezerwatów: Dwunastak, Dębno nad 
Wartą oraz Czeszewski Las (ten ostatni powstał z połączenia rezerwatów Lutynia 
i Czeszewo). Łącznie na terenie ostoi zidentyfikowano 11 typów siedlisk z Załącz-
nika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu też 12 gatunków zwierząt z Za-
łącznika II Dyrektywy

Ze względu na ograniczony prognozowany zasięg oddziaływania budowanej 
drogi oraz zastosowane środków minimalizujących wpływ na środowisko, droga 
nie będzie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Żer-
kowsko-Czeszewskie.

G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14

G4-EN32, G4-EN33, G4-EN34

W 2016 roku poddano kwalifikacji 
wstępnej, m.in. pod kątem przestrze-
gania zasad ochrony środowiska, 1 191 
podwykonawców (100%). Przeprowa-
dzono również 4 583 oceny podsumo-
wujące współpracę, w których również 
zawarte są m.in. elementy związane  
z ochroną środowiska.

Ewentualne nieprawidłowości ze strony pod-
wykonawców mogą na placach budowy ozna-
czać potencjalne zagrożenie dla środowiska (np. 
skażenie gleby i wód gruntowych substancjami 
ropopochodnymi, farbami i rozpuszczalnikami). 
Dlatego też niezmiernie ważne jest przestrzega-
nie przez nich procedur, jak również posiadanie 
stosownego doświadczenia i w pełni sprawnego 
sprzętu. Wprowadzani na budowę podwykonaw-
cy (100%) przechodzą stosowne przeszkolenie  

z obowiązujących procedur w zakresie ochro-
ny środowiska, w tym z zasad postępowania  
w przypadku awarii. Ocenę sprawności technicz-
nej przechodzi również sprzęt podwykonawców 
(np. kwestia wycieków paliwa). 
Wśród spraw zgłoszonych Komisji Etyki, nie za-
rejestrowano zgłoszeń dotyczących środowiska 
przyrodniczego. Nie odnotowano również żad-
nych istotnych incydentów związanych z do-
stawcami i podwykonawcami. Niemniej bieżąca 
obserwacja pracy podwykonawców, znajdująca 
odzwierciedlenie w ocenach końcowych dostaw-
ców, przyczyniła się do zidentyfikowania łącznie 
184 nieprawidłowości, z których 12 związanych 
było z ochroną środowiska. 

Rok wcześniej było to odpowiednio 161 nieprawi-
dłowości, w tym 18 związanych z ochroną środo-
wiska. 

Obwodnica Ostródy
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Gospodarka  
odpadami

Prowadzenie prac budowalnych wiąże 
się emisją odpadów typowych dla tych 
prac, takich jak: ziemia i gruz oraz odpa-
dy klasyfikowane jako odpady z remon-
tów i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej.

Wiele z nich może zresztą zostać powtórnie wy-
korzystana, również w celach budowlanych. Rów-
nocześnie w związku z tym, że na placach budowy 
funkcjonują biura budowy, laboratoria oraz za-
plecza sprzętowo-materiałowe, realizacji inwe-
stycji może towarzyszyć powstawanie niewielkich 
ilości odpadów mogących zawierać pozostałości 
substancji niebezpiecznych (np. w związku z wy-
korzystaniem czynników chemicznych w labora-
toriach). 

Nieprawidłowo prowadzona gospo-
darka odpadowa mogłaby negatyw-
nie wpływać na lokalną biosferę, z 
drugiej zaś oznaczać po prostu mar-
notrawstwo surowców zdatnych do 
ponownego wykorzystania.

Specyfika prowadzonej działalności wiąże się 
wraz ze zmieniającą się, w marę postępu prowa-
dzonych prac na budowie, strukturą i wolumenem 
odpadów. Poszczególne etapy prac mają bowiem 
swoją specyfikę. Na wstępie, kiedy np. prowadzo-
ne mogą być prace rozbiórkowe, powstawać bę-
dzie gruz ceglany i betonowy zmieszany z innymi 
materiałami. Podobnie znaczącą pozycją będzie 
usuwany asfalt, stary materiał z podbudowy dro-
gi, czy też, w przypadku kontraktów kolejowych, 
tłuczeń torowy. 

Zdecydowanie największa pozycja, która klasy-
fikowana jest jako odpad, to gleba, ziemia, ka-
mienie i wszelki urobek powstający podczas prac 
ziemnych i wykopów. Usuwana ziemia jest potem 

ponownie wykorzystywana bezpośrednio na pla-
cu budowy lub jeśli z pewnych względów jakaś jej 
nadmiarowa część musi zostać wywieziona, jest 
zagospodarowywania w innym miejscu. 

Z formalnego punktu widzenia jest ona w tym 
drugim przypadku rozpoznawana jako odpad. 
Niemniej w praktyce pozostaje ona pełno-
wartościowym surowcem, który jest ponownie 
wykorzystywany8. Warto również wspomnieć  
o odpadowej masie roślinnej, której masa rośnie  
w przypadku prowadzenia prac, które wiążą się  
z wycinką drzew i krzewów. Choć, jak wspomina-
no już wcześniej, działania ingerujące w biosferę 
ogranicza się do niezbędnego minimum, wycinek 
często nie da się uniknąć (choćby oczyszczenia 
pasa przyszłej drogi). W praktyce, ze względu 
na atrakcyjność ekonomiczną, najczęściej samo 
drewno zagospodarowuje inwestor, zlecający 
Grupie Budimex wykonanie prac. Po stronie wy-
konawcy pozostaje usunięcie karp, konarów, czy 
pozostałości po krzewach. Również one mogą być 
zagospodarowane. Najczęściej przekazywane są 
innym podmiotom i służą jako paliwo (bioma-
sowe). Proces tzw. zrębkowania, czyli mielenia 
na drobne zręby przez specjalne maszyny, czyni  
z nich również cenny materiał ogrodniczy. 

Corocznie udaje się też odzyskać  
z placów budowy znaczne ilości su-
rowców wtórnych takich jak metale 
żelazne i nieżelazne.

Szczegółowe informacje na temat ilości 
odpadów można znaleźć w tabelach  
na końcu raportu.

G4-EN23, EN DMA

8  W niniejszym raporcie gleba i ziemia, ze względu na ogromne wolumeny, są w tabelach pokazywane odrębnie.
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14

SO DMA, G4-SO1, G4-SO2

SO

Ograniczanie uciążliwości 

Sporo mówi się zawsze o korzyściach 
społeczno-ekonomicznych, jakie pocią-
ga za sobą realizacja inwestycji, zwłasz-
cza infrastrukturalnych. 

Drogi, koleje i porty lotnicze stanowią krwioobieg 
gospodarki i warunkują jej rozwój. Również inwe-
stycje przemysłowe oznaczają tworzenie miejsc 
pracy w nowych zakładach oraz przedsiębior-
stwach, które z nimi współpracują. Nowe szko-
ły, uczelnie, szpitale i inne obiekty użyteczności 
publicznej to z kolei wyższa jakoś życia miesz-
kańców. Przez lata działalności Grupa Budimex 

bezpośrednio przyczyniła się do powstania setek 
kilometrów dróg, wielu mostów, obiektów prze-
mysłowych, ale też centrów handlowych, sal kon-
certowych i szpitali.

Z tych względów mieszkańcy wykazują się z regu-
ły dużym zrozumieniem, zwłaszcza że realizowa-
ne inwestycje są często wyczekiwanymi przez lata. 
Nie wolno jednak zapominać o tym, że na etapie 
realizacji generują nie tylko pozytywne efek-
ty w postaci miejsc pracy i zleceń dla lokalnych 
przedsiębiorców. Prace budowlane oznaczają 
również niedogodności. Materiały budowlane,  
w tym tysiące ton ziemi, kruszyw, betonu, czy 
masy bitumicznej muszą zostać dowiezione na 
plac budowy. Przekłada się to wzmożony ruch 

REL ACJE Z LOK ALNYMI 
SPO ŁECZNOŚCIAMI 

Agnieszka Grochowska, ambasadorka programu Strefa Rodzica.
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pojazdów, hałas i kurz. To również bardzo często 
zmiana oznakowania dróg i utrudnienia w ruchu, 
które uprzykrzają codzienne życie mieszkańców. 
Firma reaguje na wszelkie niepokojące sygnały 
i skargi. Ma świadomość, że jest jedynie gościem 
społeczności, dla której pracuje. 

Prognozowany wpływ na tereny sąsiadujące  
z inwestycją jest przedmiotem analiz już na eta-
pie wydawania stosownych decyzji administracyj-
nych. Procesy administracyjne są jawne, a przed-
stawiciele lokalnych społeczności są uznawani za 
stronę w postępowaniach. Celem jest zapropono-
wanie takich rozwiązań, które pogodzą sprzeczne 
czasem interesy.

Mimo zachowania najwyższej staranności przy re-
alizacji prac budowlanych oraz uwagi jaką spółka 
przykłada do ograniczania wpływu na otoczenie, 
czasem dochodzi niestety do powstania nieza-
mierzonych szkód. Spółka czuje się odpowie-
dzialna za zawinione incydenty w wyniku, których  
cierpi własność lokalnych mieszkańców. Dlatego 
zawsze przed rozpoczęciem budowy dokonywana 
jest inwentaryzacja nieruchomości, a w uzasad-
nionych przypadkach firmy ubezpieczeniowe wy-
płacają odszkodowania.

Wszelkie incydenty i skargi mieszkańców, zgła-
szane są kierownictwu kontraktów. Dzięki temu 
możliwe jest natychmiastowe zdiagnozowanie 
problemu i podjęcie działań naprawczych. Doty-
czy to incydentów związanych z oddziaływaniem 
inwestycji na najbliżej otoczenie (tj. np. uciążli-
wości takich jak np. hałas z budowy). Zgłoszenia 
takie bywają kierowane bezpośrednio do osób 
nadzorujących daną inwestycję lub rzadziej do 
Biura Komunikacji. Wszystkie poważne incydenty 
dotyczące społeczności a związane ze spółkami 
Grupy Budimex trafiają do osób odpowiedzial-
nych za relacje zewnętrzne w Biurze Komunikacji.

Rekompensowanie uciążliwości 
społecznościom

Grupa Budimex obecna jest raz dłużej, raz kró-
cej w życiu poszczególnych społeczności. Czasem 

związana jest z nimi przez długie lata, kiedy in-
dziej tylko przez kilka miesięcy. Najczęściej nieco 
inaczej niż w przypadku większości przedsiębior-
ców, pojawiamy się w lokalnej społeczności aby 
zrealizować konkretną inwestycję, a po jej zakoń-
czeniu znikamy z jej życia, pozostawiając po so-
bie np. nową lub odremontowaną drogę lub linię 
kolejową, nowy budynek, czy jeszcze inny obiekt 
budowlany. Nasze pojawienie oznacza zmiany. 
Zmiany, które nawet jeśli są potrzebne i długo 
oczekiwane przez mieszkańców, same w sobie  
w trakcie realizacji inwestycji, wiążą się z w jakimś 
stopniu z zaburzeniem codziennego porządku. 
Niezależnie jak długo Grupa Budimex gości w da-
nej społeczności, chce pozostać w pamięci mie-
szańców lokalnych społeczności, jako firma, która 
nie tylko pracowała rzetelnie, ale również była 
przez jakiś czas dobrym jej sąsiadem i uczestniczyła  
w jej codziennym życiu. 

Firma chce pozostawić po sobie nie tylko inwesty-
cję, ale też pozytywne skojarzenia i dlatego inicju-
je oraz angażuje się w szereg działań społecznych. 
Stara się, by beneficjentami jej długotermino-
wych działań były przede wszystkim społeczności,  
w których sąsiedztwie realizowane są inwestycje. 
Jest to również związane z uciążliwościami, które 
mimo działania zgodnie z najlepszymi znanymi 
praktykami, prawie nigdy nie są dadzą się całko-
wicie wyeliminować.

Od lat Budimex realizuje dwa  
autorskie programy, które są 
podstawą zaangażowania 
społecznego firmy na rzecz dzieci:

• „Domofon ICE. ” (od 2010 roku), 

• „Strefa Rodzica. ” (od 2012 roku). 

G4-SO1

Strefa Rodzica w Oleśnicy
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Domofon ICE.  
Budimex Dzieciom
Główną ideą programu „Domofon ICE. Budimex 
Dzieciom” jest wyposażanie uczniów w plastiko-
we karty zawierające dane ułatwiające – w razie 
wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania 
ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, 
promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecz-
nego zachowania na drodze oraz udzielania 
pierwszej pomocy.

Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują 
karty w kształcie telefonu komórkowego wraz  
z odblaskowym etui, które w łatwy sposób 
można przymocować do plecaka. Do tej pory 
w programie wzięło udział ponad 23 tys. dzieci  
z ponad 240 szkół w całej Polsce. Prowadzone 
badania ewaluacyjne wskazują, że po roku od 
wręczenia dzieciom odblaskowych zawieszek, 
70% z nich nadal nosi je przy plecaku. W 2016 
roku programem zostało objętych 3970 dzieci  
z 21 szkół.

Więcej na: www.domofonice.pl.

Strefa Rodzica.  
Budimex Dzieciom  
„Strefa Rodzica.” to program, w ramach które-
go w szpitalach na oddziałach dziecięcych or-
ganizowane są miejsca, w których dzieci mogą 
spędzać czas z rodzicami, a rodzicie mają moż-
liwość przygotowania sobie posiłku, skorzystania 
z prysznica, czy noclegu. 

Do końca 2016 roku Budimex uruchomił  
17 Stref Rodzica w szpitalach dziecięcych  
w Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Po-
znaniu, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Sanoku, 
Wrocławiu, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Ję-
drzejowie, Bogatyni, Oleśnicy i Rzeszowie. Rocz-
nie może z nich korzystać prawie 25 tysięcy ho-
spitalizowanych dzieci i ich rodzice. W 2016 roku 
zostało uruchomionych 5 Stref Rodzica.

Więcej na: www.strefarodzica.budimex.pl. 

72

Strefa Rodzica w Jędrzejowie

Domofon ICE
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Inne działania o charakterze charytatywnym również koncentrowały 
się na pomocy dzieciom i realizowane były współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
Łącznie otrzymały one od Grupy Budimex, głównie od Budimeksu SA, 
998,6 tysięcy złotych wsparcia w formie darowizn.

Budimex mecenasem konkursu  
architektonicznego
18 lutego 2016 r. ogłoszono wyniki 3. edycji konkursu architektonicznego,  
którego mecenasem był Budimex.

Jako jedno z zadań konkursowych Budimex zaproponował zaprojektowanie miejsca do życia – 
nowoczesnego, przyszłościowego osiedla dla młodych ludzi. Koncepcja powinna wykorzystywać 
nowe technologie i trendy w architekturze światowej. Według założeń wymagane cechy tego 
projektu to dynamika, nowatorstwo i odejście od schematów.

Najlepszy w tej kategorii okazał się projekt „Emergencja” autorstwa Ady Jaśkowiec i Michała 
Strupińskiego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Mostostal Kraków SA: Biegamy - pomagamy
Na początku września 2016 r. w siedmiu miastach Polski odbył się po raz piąty Poland Business 
Run – największy bieg charytatywny w Polsce. W każdym mieście impreza dedykowana jest 
konkretnym osobom – podopiecznym Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz podopiecznym 
lokalnych organizacji charytatywnych. Częścią tej ogólnopolskiej imprezy był Kraków Business 
Run.

W Krakowie na starcie biegu stanęło 1000 pięcioosobowych drużyn reprezentujących ponad 550 
firm,  w tym dwie drużyny Mostostalu Kraków. Członkiem jednej z nich był Wiceprezes Zarządu. 

Każdy z zawodników miał za zadanie przebiec trasę krakowskiego z Rynku Głównego, ulicą Sław-
kowską na Planty, bulwarami otaczając Wawel, a następnie znów Plantami i ulicą Wiślną wrócić 
na Rynek pokonać dystans 3,8 km  (łącznie dystans drużyny to 19 km ). 

Podczas biegu udało się zebrać przeszło 350 000 zł dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli 
Poza Horyzonty oraz podopiecznych Stowarzyszenia Unicorn, wspierającego osoby z chorobami 
nowotworowymi oraz ich bliskich.

Biegamy- pomagamy
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Od wielu lat Budimex realizuje też 
projekt społeczny o zupełnie innym 
charakterze, kierowany do studentów 
kierunków technicznych. 

W 2016 roku, już po raz siódmy, Budimex za-
prosił studentów budownictwa kubaturowego, 
drogowego, mostowego, kolejowego, hydrotech-
nicznego, inżynierii środowiska oraz energetyki do 
udziału w Akademii Budimex. 

Akademia Budimex to okazja do spotkania z 
ekspertami, którzy dzielą się swoimi doświadcze-
niami z placu budowy. Studenci mają nie tylko 
możliwość zdobycia informacji z pierwszej ręki, 
ale również możliwość zobaczenia, w jaki sposób 
innowacyjne rozwiązania w inżynierii lądowej, 
komunikacyjnej, energetyce, o których uczą się 
podczas zajęć, można stosować w praktyce. 

Pracownicy Budimeksu przedstawiają uczest-
nikom technologie i rozwiązania wykorzysta-
ne w realizowanych inwestycjach Budimeksu,  
a także wyzwania, z którymi przychodzi się zmie-

Prezesi na Enactus  
Future Leaders 2016
Prezesi kilku spółek, w tym Prezes Budimeksu 
Dariusz Blocher, dołączyli do mentorów stu-
dentów działających w organizacji Enactus.  
W czasie warsztatów Enactus Future Leaders, 
w kwietniu 2016 r. w Łodzi, doradzali zespołom 
studenckim, w jakim kierunku powinni rozwijać 
swoje projekty.

Enactus to międzynarodowy program skupiają-
cy studentów, wykładowców i liderów biznesu, 
menedżerów oraz firmy, które przedsiębiorczo-
ścią odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, 
ekologiczne i społeczne. Enactus skupia ponad 
70, 5 tysiąca studentów, którzy realizują 1700 
projektów w 36 krajach na całym świecie.

rzyć. Spotkanie to dobra okazja do zapoznania 
się z możliwościami kariery w Grupie Budimex.  
W 2016 roku Akademię Budimex gościła Po-
litechnika Warszawska, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Rze-
szowska, Politechnika Krakowska, Politechnika 
Gdańska, Politechnika Białostocka, Politechnika 
Wrocławska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet 
Zielonogórski, Politechnika Poznańska, Politech-
nika Lubelska i Politechnika Śląska. Do studentów 
adresowany jest też Program Praktyk Letnich10  

oraz Program Stażowy. 

W 2015 roku Spółka uruchomiła nowy program 
„Grant na Wolontariat”, w ramach którego 
pracownicy Budimeksu mogą zgłaszać własne 
inicjatywy wolontariackie. Projekty wolontariatu 
pracowniczego można zgłaszać przez cały rok. 
Są one omawiane podczas kwartalnych spotkań 
Komitetu CSR, który decyduje o przyznaniu gran-
tów. W roku 2016 nasi wolontariusze zrealizowali 
9 projektów.

 9  Praktyki są 3-miesięczne i są płatne.

Grant na Wolontariat
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Budimex S.A. angażował się też jako 
mecenas we wspieranie inicjatyw  
o charakterze społeczno-kulturalnym 
oraz edukacyjnym, jak również  
w rozwój kultury fizycznej i sportu, 
np: poprzez:

• sponsoring programu STEP realizowanego przez 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który 
wspiera polską młodzież z najuboższych terenó  
w Kazachstanu w odbyciu studiów w Polsce, 

• program stypendialny „Odkrywcy Diamentów”, 
którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego 
utalentowanym i efektywnie działającym grupom 
młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych 
międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach 
z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczegól-
ności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa 
przemysłowego, matematyki oraz zarządzania, 

• ochronę zabytkowych pomników poprzez wspar-
cie działań Społecznego Komitetu Opieki nad Sta-
rymi Powązkami im. J. Waldorffa, nieopodal któ-
rych zlokalizowana jest siedziba glówna spółki,

Budimex pomógł również w organizacji cha-
rytatywnego meczu Gwiazd Piłki Siatkowej  
w Szczecinie, Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach, 
Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. 
Wspierał też Klub Piłkarski Stomil Olsztyn, Polski 
Związek Brydża Sportowego oraz Klub Sporto-
wy Koszykówki Kobiecej „Katarzynki” w Toruniu.  
Od 2015 roku w spółce działa program „Grant na 
Wolontariat”, w ramach którego pracownicy Bu-
dimeksu mogą zgłaszać własne pomysły na pro-
jekty prospołeczne. 

Spółka zaangażowała się również w wydanie po-
wieści Don Kichote autorstwa Miguela de Cervan-
tesa z ilustracjami Józefa Wilkonia (współpraca 
z Fundacją Chain), koncert Totus Tuus Nadzieja, 
koncert Galowy Żołnierze Wyklęci, Festiwal Kul-
tury Żydowskiej, czy Dni Bajki. 

Firma była również zaangażowana w najważ-
niejsze fora i konferencje gospodarcze oraz bran-
żowe w Polsce, takie jak: Forum Ekonomiczne  
w Krynicy, Europejski Kongres Gospodarczy  
w Katowicach, Konferencję Infrastruktura Polska, 
Forum Welconomy w Toruniu, Kongres Rozwoju 
Transportu, Konferencji Leaders’ Pit Stop itp.

Regaty dla osób niepełnosprawnych
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PREWENCJA Z ACHOWAŃ 
NIEET YCZNYCH I  UCZCIWOŚĆ  
W DZIAŁ ANIU15

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Cel miernik (KPI)
2016

cel realizacja

Zero niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych  

zachowań nieetycznych

liczba niezwery-
fikowanych przypadków 
potencjalnych zachow-

ań nieetycznych

0 

GR4 1-56PRLA ENHRSO
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Ogromne kwoty na jakie często opiewają 
kontrakty w zawsze rodzą potencjalne 
zagrożenia związane z zachowaniami 
nieetycznymi, w tym łapownictwa  
i korupcji.

Fakt, że inwestycje w znakomitej większości są finan-

sowane ze środków publicznych, stanowi szczególne 

zobowiązanie wobec społeczeństwa, by wszelkie pro-

cesy przebiegały w sposób uczciwy i transparentny, 

a najmniejsze nawet wątpliwości były wyjaśniane. 

Cyklicznie aktualizowana mapa ryzyka identyfikuje 

m.in. zagrożenia związane z nadużyciami. Wszelkie 

ryzyka biznesowe, w tym te wspomniane powyżej, pod-

legają monitoringowi. Zintegrowany system zarządza-

nia, w procedurze „Ochrona interesów Grupy Budimex” 

(05-08) określa zbiór zasad postępowania w przypad-

ku podejrzenia działań lub zaniedbań o charakterze 

nadużyć, włączając w to podejrzenie korupcji11 . Pro-

cedurze tej towarzyszą instrukcje „Zasady postępowa-

nia w przypadku złożenia propozycji przyjęcia korzyści 

majątkowej i w przypadku prób zastraszania pracow-

nika” (05-08-02) oraz „Zasady uczestnictwa w impre-

zach sponsorowanych i innych działaniach mających 

charakter konfliktu interesów” (05-08-03). Celem 

pierwszej jest ustalenie zasad postępowania w sytu-

acji, w której pracownikowi zostanie złożona propozy-

cja przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za okre-

ślone działania lub zaniechanie działań związanych  

z realizacją danej umowy, jak również na wypa-

dek podejmowania prób zastraszania pracowni-

ka. Druga z instrukcji reguluje zasady uczestnictwa  

w imprezach sponsorowanych i zachowania  

w sytuacjach noszących znamiona konfliktu interesów, 

a także przyjmowania i wręczania upominków dla za-

pewnienia transparentności biznesowej i przestrzega-

nia zasad etyki. Działania związane z przestrzeganiem 

procedury i instrukcji koordynowane są przez Biuro 

Kontroli Wewnętrznej, nadzór nad nimi sprawuje Dy-

rektor Generalny, a same procesy są w sposób ciągły 

udoskonalane.

Monitorowanie zagrożeń
Realizowane kontrakty (100% budów11) są na bieżąco 

monitorowane pod kątem prawidłowości wykonania, w 

tym m.in. pod kątem ryzyka wystąpienia łapownictwa 

lub korupcji. W cyklach miesięcznych, dwutygodnio-

wych lub czasem tygodniowych monitorowany jest 

postęp prac budowlanych. Równocześnie realizowane 

są niezależne kontrole, za które odpowiedzialne jest 

Biuro Kontroli Wewnętrznej. Zespół audytorów składa 

się ze specjalistów z zakresu ekonomii i finansów, jak 

również ekspertów z zakresu budownictwa: inżyniera 

ogólnobudowlanego, inżyniera konstrukcji budowal-

nych i inżynierskich, inżyniera budownictwa oraz inży-

niera środowiska. Wszyscy są wysokokwalifikowanymi 

audytorami wewnętrznymi, posiadającymi zarówno 

kompetencje specjalistyczne, jak również np. przygoto-

wanie psychologiczne do prowadzenia kontroli.

W ostatnim roku realizowane były szkolenia  

w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych orga-

nizacji, które adresowane były do kadry menedżerskiej.  

W sumie w 2016 r. w ramach szkolenia „Bezpieczeń-

stwo w biznesie” przeszkolonych zostało 74 pracowni-

ków (dyrektorzy, kierownicy kontraktów oraz wybrani 

kierownicy z obszaru produkcji)12 , co stanowiło 6,5% 

kadry menedżerskiej i 1,7% ogółu pracowników.

W 2016 roku audytorzy wykonali wszystkie za-

planowane kontrole (tj. audyty zatwierdzone  

w rocznym planie audytów). Zrealizowano również 

kontrole na zlecenie Prezesa Zarządu i Dyrekto-

rów oddziałów. Łącznie z przeprowadzonych au-

dytów sporządzono ogółem 62 raporty, wskazując  

111 rekomendacji. Na 31 grudnia 2016 roku wszystkie 

wskazane zadania zostały wykonane. 

Oprócz planowanych audytów pracownicy Biura Kon-

troli Wewnętrznej Budimex wspólnie z pracownikami 

Biura Kontroli Wewnętrznej Ferrovial przeprowadzili 

kontrolę w Budimex Nieruchomości, w FB Serwis oraz 

w Dyrekcji Budownictwa Energetycznego i Przemy-

słowego.  Równocześnie pracownicy Biura Kontroli 

Wewnętrznej prowadzili szkolenia na budowach oma-

wiając i wyjaśniając zapisy w procedurach oraz instruk-

cjach obowiązujących w organizacji Budimex. 

SO DMA, G4-14

11  Listę najważniejszych kontraktów budowlanych zawartych przez spółki Grupy Budimex w 2016 roku można znaleźć w Sprawozdaniu Grupy Budimex z działalności za rok 2016, s.11.
12  w tym 9 pracowników to specjaliści: 5 pracowników z kontroli wewnętrznej i 4 specjalistów z produkcji,

SO-DMA, G4-SO3, G4-SO4
Węzeł Witosa
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Węzeł Witosa

Opracowali również podręcznik dla Dyrektora/
Kierownika Kontraktu, w którym opisane zosta-
ły procesy produkcyjne pozwalające na bez-
pieczne i prawidłowe zrealizowanie kontraktu  
w Budimex S.A. w oparciu o obowiązujące proce-
dury i instrukcje.  Zgodnie z Procedurą IO-01-01-
03 „Końcowe rozliczenie kontraktu”, po zakoń-
czeniu realizacji każdej budowy pracownicy Biura 
Kontroli Wewnętrznej kontrolowali końcowe roz-
liczenia zakupionych i wbudowanych materiałów 
budowlanych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku 
zweryfikowali 77 rozliczeń. W ocenie Grupy Budi-
mex aspekty korupcji i łapownictwa niezmiennie 
stanowią element szerszego zjawiska, związane-
go z wartościami, etyką i uczciwością w biznesie. 

Grupa Budimex dąży do kształtowania swoich 
relacji z dostawcami w sposób uczciwy i part-
nerski. Dzięki temu zapracowała sobie na opinię 
rzetelnego generalnego wykonawcy, z którym 
warto jest pracować, i z którym pracuje się bez-
piecznie. Było to w szczególności widoczne w cza-
sach trudnych dla branży budowlanej, kiedy wielu 
podwykonawców traciło płynność i bankrutowało  
w wyniku powstających zatorów płatniczych. W 
tym samym czasie Budimex na bieżąco i termino-
wo regulowane płatności, co zostało zauważone 
przez rynek i stało się wyróżnikiem Budimeksu.  
W zamian jednak Budimex oczekuje od swoich 
partnerów tego samego, tj. rzetelności i uczciwo-
ści. 

Do umów z dostawcami standardowo dołą-
czany jest załącznik „Zbiór zasad postępo-
wania dla kontrahentów” (klauzula etycz-
na), który określa oczekiwania w zakresie  
związanym z: 

Kryzys wartości sprzyja niestety zachowaniom 
nagannym. Tam, gdzie ludzie działają w oparciu 
o wartości etyczne, zagrożenie będzie znacznie 
mniejsze. Nie bez powodu więc to właśnie etyka 
znajduje tak silne odzwierciedlenie w Misji Grupy 
Budimex i w bardzo konkretnych mechanizmach 
Kodeksu Etyki, jak również w codziennym trakto-
waniu partnerów, choćby w tak prozaicznym wy-
miarze, jak terminowe regulowanie zobowiązań. 

• przestrzeganiem prawa,
• etyką działalności,
• poszanowaniem Praw Człowieka,
• relacjami z pracownikami i pomiędzy    
   pracownikami,
• zobowiązaniami wobec osób trzecich i rynku,
• poszanowaniem środowiska naturalnego.

Z kolei nowy kontrahent poddawany jest ocenie 
wstępnej na podstawie ankiety kwalifikacyjnej. 
Ankieta zawiera deklarację dostawcy o przestrze-
ganiu obowiązujących przepisów w zakresie m.in. 
prawa pracy, BHP i ochrony środowiska. Warun-
kiem kwalifikacji wstępnej dostawcy jest właśnie 
zatwierdzenie deklaracji. W efekcie wszyscy istotni 
dostawcy i podwykonawcy (100%) poddawani 
są ocenie (kwalifikacji wstępnej). W 2016 roku 
pierwotnie papierowe ankiety zostały zastąpio-
ne przez ankiety elektroniczne, które są znacznie 

Uczciwe zasady  
w relacjach z kontrahentami

G4-HR1, G4-EN32, G4-EN33
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bardziej przyjazne zarówno z punktu widzenia 
partnerów biznesowych, jak i Budimeksu. Bez ko-
nieczności ręcznego wprowadzania informacje w 
nich zawarte trafiają do Centralnej Bazy Danych 
(CBD).

Przy zakończeniu współpracy również podda-
no ich ocenie końcowej13.  Choć główny nacisk, 
ze względu na specyfikę działalności, kładziony 
jest w ocenie na jakość, terminowość, rzeczywi-
sty potencjał techniczny, BHP oraz kwestie śro-
dowiskowe, ocenie podlegają również kwestie 
bezpośrednio związane z prawami człowieka (tj. 
przestrzeganie praw pracowniczych, przypadki 
dyskryminacji ). 

W ankiecie kwalifikacyjnej jednym z kryteriów 
oceny jest aspekt przestrzegania praw pracow-
niczych. Z kolei w ocenie końcowej dodatkowo 
ujmowane są ewentualne przypadki dyskrymi-
nacji. Dodatkowo kierownicy kontraktów, którzy 
dokonują oceny, mają możliwość wskazania na 
wszelkie inne nieprawidłowości, które wzbudziły 
ich niepokój. Rezultaty ocen końcowych również 
trafiają do Centralnej Bazy Danych (CBD). 

System jest rozwijany, tak by dodat-
kowo znalazły się w nim informacje 
z audytów środowiskowych i BHP, 
włączając w to stwierdzone niedocią-
gnięcia podwykonawców. 

Uczyni to ocenę bardziej wiarygodną, ponie-
waż podwykonawca będzie oceniany nie tylko 
przez kierownika kontraktu, z którym współ-
pracował, ale również przez audytorów we-
wnętrznych. Dodatkowo planowane jest również 
uwzględnienie w bazie informacji zwrotnych z 
jednostki obsługującej gwarancje, tj. znajdą się 
w niej oceny pracy podczas napraw gwarancyj-
nych (np. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy obiektach czynnych, tj. przy-
kładowo oddanych już do użytku drogach). 

Sam proces doboru dostawców jest automatyzo-
wany. Oferty gromadzone są w Centralnej Bazie 
Danych (DBD), co umożliwia analizę tego czy, kie-
dy i z jakim skutkiem składał ofertę w przeszłości. 

Na podstawie wstępnej kwalifikacji 
oraz ocen końcowych podwykonaw-
cy mogą znaleźć się w jednej 
 z czterech kategorii dostawców:

• rekomendowany (najwyższe oceny),

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

• odrzucony od współpracy (niskie oceny, 
ale kwalifikacja ma charakter warunkowy, 
tj. możliwe jest podjęcie współpracy o ile 
np. partner biznesowy wprowadzi działania 
naprawcze),

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

13  Oceny te są standardową procedurą i nie dotyczą wyłącznie kluczowych dostawców.

Węzeł Witosa
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Budimex dąży do tego, by znaczące umowy z kluczowymi 
kontrahentami, mimo słabszej często siły negocjacyjnej spółki, 
uzupełniane były o załącznik etyczny – ich liczba kształtowała  
się następująco:

Biorąc pod uwagę wszystkich podwykonawców, nie tylko tych 
najważniejszych, z roku na rok dokonuje się większej liczby ocen 
wstępnych (ankiety kwalifikacyjne) i ocen końcowych: 

W 2016 roku stwierdzono 26 nieprawidłowości związane z BHP  
(w porównaniu do 24 w roku 2015) oraz 12 nieprawidłowości związanych z ochroną środowiska 
(w porównaniu do 18 w roku 2015). Podobnie jak w latach poprzednich najczęściej zastrzeżenia 
budziło niedotrzymywanie terminów oraz niesatysfakcjonujący potencjał techniczny. 

% znaczących umów ze „Zbiorem zasad postępowania dla kontrahentów” (klauzulą etyczną)

2015 -  74% (z 17) 
2016  - 57% (z 16) 

2015 2016

liczba ankiet kwalifikacyjnych 1 405 1 191

liczba ocen końcowych 4 504 4 583

liczba stwierdzonych nieprawidłowości 161 184

% ocen końcowych podczas których  
stwierdzono nieprawidłowości 3,6% 4,0%

Zarządzanie  
etyką

Obowiązujący od lat Kodeks Etyki obejmuje 
wszystkich pracowników spółek Grupy Budimex 
ujętych raportem. Potępia on jakąkolwiek formę 
zachowań nieetycznych, włączając w to korupcję 
i łapownictwo. Równocześnie jednoznacznie pięt-
nuje on wszelkie formy dyskryminacji, zastrzega-
jąc, że Grupa Budimex: „nie toleruje dyskryminacji 
i narzucania światopoglądu zwłaszcza z powodu 

płci, pochodzenia, wyznania, wieku, przekonań 
politycznych i zajmowanego stanowiska. 

Mając na uwadze istotność kwestii związanych 
z szacunkiem należnym każdej osobie ludzkiej, 
niezależnie od różnic, Budimex zdecydował się  
w 2016 roku dołączyć do grona sygnatariuszy 
Karty Różnorodności.

EN DMA, LA DMA, HR DMA, G4-SO-DMA, G4-56
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Budimex mając na uwadze „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 
2016” oraz tworzenie przyjaznego 
środowiska pracy zadeklarował 
również, że kładzie szczególny nacisk 
na politykę równego traktowania ze 
względu na:

• płeć, 
• wiek, 
• niepełnosprawność, 
• rasę, narodowość, 
• religię, wyznanie, 
•styl życia, 
• tożsamość płciową, orientację 
psychoseksualną,
• stan rodzinny,   
• przekonania polityczne,
• formę, zakres i podstawę zatrudnienia, 
• pozostałe typy współpracy oraz inne 
przesłanki narażające na zachowania 
dyskryminacyjne.

Spółki Grupy Budimex zobowiązały się do wdra-
żania zasad zarządzania różnorodnością i polityki 
równego traktowania oraz ich upowszechnia-
nia wśród wszystkich interesariuszy organizacji 
– poczynając od organów administrujących, aż 
po wyższe stanowiska zarządcze i nadzorujące.  
W roku 2017 Spółka planuje wdrożenie monito-
ringu antydyskryminacyjnego i antymobbingo-
wego. 

Grupa Budimex i nie akceptuje naruszania gra-
nic prywatności, czy wykorzystywania pozycji 
zawodowej do realizacji prywatnych celów w co-
dziennych relacjach z pracownikami. Zapewnia 
też pracownikom godne warunki zatrudnienia  
i tworzy środowisko, które daje szerokie możliwo-
ści rozwoju zawodowego i awansu oraz dokłada 
starań, by w organizacji znaleźli się ludzie o róż-
nym poziomie doświadczeń”14 . 

Na straży przestrzegania zapisów  
Kodeksu Etyki stoi Komisja ds. Etyki, 
powołana przez Prezesa Zarządu, 
której członkami są:

• Członek zarządu, dyrektor Pionu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 

• Członek zarządu, dyrektor Pionu Prawno-
Organizacyjnego,

• Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej.

Rolą Komisji jest monitorowanie zgodności stoso-
wanych standardów etyki zawodowej z zasadami 
Kodeksu Etyki. Każdy pracownik ma możliwość 
anonimowego poinformowania Komisji o zauwa-
żonych przypadkach nieprzestrzegania Kodeksu. 
Zgłoszenia mogą być przekazywane pisemnie lub 
drogą elektroniczną na adres etyka@budimex.pl 
(do skrzynki mają dostęp wyłącznie członkowie 
Komisji ds. Etyki). Wszystkie zgłoszenia, po roz-
patrzeniu z zachowaniem standardów poufności, 
staję się podstawą do opracowania działań ko-
rygujących lub naprawczych. W oparciu o każdy 

Podpisanie  
Karty Różnorodności

W listopadzie 2016 r. Budimex 
dołączył do grona 150 sygnatariuszy 
Karty Różnorodności.

Przyjmując politykę różnorodności firma zobo-
wiązała się do równego traktowania wszystkich 
swoich pracowników oraz do zapobiegania  ja-
kiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy ze 
względu na płeć, wiek, narodowość, niepełno-
sprawność, orientację seksualną, czy wyznanie.

Wdrożenie zasad zarządzania różnorodnością 
wiąże się z wyznaczeniem nowych celów i zadań. 
Celem wiodącym jest przede wszystkim stwo-
rzenie i promowanie w miejscu pracy atmosfery 
szacunku dla różnorodności. W tym celu zostaną, 
między innymi, rozszerzone kompetencje właści-
wych komórek o kwestie związane z zapobiega-
niem dyskryminacji w miejscu pracy.

14  Również Regulamin Pracy Budimeksu gwarantuje poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziała dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

HR DMA, G4-HR12
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przypadek sporządzana jest pisemna informacja 
wraz z rekomendacjami lub wytycznymi do dal-
szego działania dla odpowiednich komórek orga-
nizacyjnych.

Raport z działalności Komisji ds. Etyki jest corocz-
nie przekazywany Zarządowi oraz Komitetowi 
Audytu Rady Nadzorczej. W 2016 roku nie stwier-
dzono żadnych przypadków nieprzestrzegania 
zapisów Kodeksu Etyki17 , które zostałby potwier-
dzone w wyniku przeprowadzonych postępowań. 
Jednocześnie na wniosek jednego z członków 
Komisji stworzono instrukcję dla kierowników 
kontraktów, opisującą potencjalne zdarzenia, 
które powinny być Komisji ds. Etyki raportowane 
oraz sposób postępowania w przypadku uzasad-

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 roku, 
ani w Grupie Budimex, ani u podwykonawców, 
nie stwierdzono przypadków pracy przymusowej, 
czy pracy dzieci. Aspekty te, podobnie jak kwestia 
swobody zrzeszania się i unikania wszelkich form 
dyskryminacji, są definiowane w standardowym 
załączniku etycznym do umów z kontrahentami i 
stanowią integralną ich część. Grupa Budimex nie 
finansowała również działalności partii politycz-
nych. 

W dniu 6 grudnia 2016 r. Budimex S.A. otrzymał 
pozew wniesiony przez powoda - Skarb Państwa 
– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad („Powód”/”GDDKiA”) przeciwko Budimex 
S.A. oraz dwóm innym podmiotom („Pozwani”) o 
wartości przedmiotu sporu 539.957.535 PLN po-

nionego podejrzenia o możliwości ich zaistnienia.
Jednocześnie w ostatnim roku wniesione zostały 
przez pracowników Grupy Budimex 3 formalne 
skargi, tj. pozwy sądowe, związane z potencjal-
nym naruszeniem praw pracowniczych. W Budi-
meksie SA były to pozwy o zapłatę wynagrodze-
nia z tytułu nadgodzin oraz o przywrócenie do 
pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia 
oraz odszkodowanie. 

Trzeci, w Budimeksie Nieruchomości, związany 
z roszczeniem o odszkodowanie za niezgodne  
z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
Zdarza się jednak, że skargi zgłaszane są poza 
formalną ścieżką. Dotyczy to incydentów zwią-
zanych z oddziaływaniem inwestycji na najbliżej 
otoczenie. Zgłoszenia takie bywają kierowane 
bezpośrednio do osób nadzorujących daną in-
westycję lub do siedziby spółki w Warszawie. 
Wówczas sprawa przekazywane są do osób od-
powiedzialnych za relacje zewnętrzne w Biurze 
Komunikacji.

Budimex zdobył tytuł  
Etycznej Firmy 2016.  
Tytułem „Etycznej Firmy” nagradzane są
przedsiębiorstwa, które wdrażają standar-
dy z zakresu etyki i angażują pracowników 
na wszystkich szczeblach do ich przestrze-
gania,    zdając sobie sprawę, jak ważne 
oprócz maksymalizacji zysku, jest budowa-
nie uczciwych, przyjaznych i transparent-
nych relacji z interesariuszami. 

większonej o odsetki ustawowe liczone od dnia 17 
lipca 2009 r. do dnia zapłaty.

Powód domagał się zasądzenia swoich roszczeń 
solidarnie od trzech Pozwanych. Sprawa zwią-
zana była z przetargiem publicznym „Budowa 

G4-EN34; G4-LA16,  
G4-HR3, G4-HR12, G4-SO5

G4-SO6, G4-HR3,  
G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6

G4-SO7, G4-SO8

Zgodność  
z prawem
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odcinka trasy S8 Piotrków Trybunalski – Rawa 
Mazowiecka”, który został rozstrzygnięty w 2009 
roku i który nie był realizowany przez Budimex 
Dromex S.A. (spółka z grupy Budimex - uczestnik 
jednego z konsorcjów startujących w ww. prze-
targu, przejęta przez Budimex S.A. w trybie art. 
492 par. 1 pkt 1 k.s.h.).

Przedmiotem sporu były roszczenia odszkodo-
wawcze dotyczące zgodnie z treścią pozwu za-
kazanej „uzgodnionej praktyki” „poprzez zastą-
pienie autonomicznych decyzji gospodarczych 
uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy kon-
kurentami, którzy składali oferty w jednym prze-
targu publicznym.” W wyniku tego naruszenia, 
zdaniem Powoda, miałoby dojść do wykonania 
przedmiotu ww. zamówienia po cenie znacznie 
wyższej niż ta, która byłaby zaakceptowana i za-
płacona a ceną, która hipotetycznie zostałaby 
zapłacona, gdyby nie doszło do praktyki ograni-
czającej konkurencję. Dla porządku należy wska-
zać, iż ww. zamówienie zostało zrealizowane po 
cenie niższej niż budżet zamawiającego – Powo-
da. Jako podstawa dochodzenia odszkodowania 
wskazany został także art. 415 k.c. oraz art. 416 
k.c.

Budimex nie zgadzał się z twierdzeniami pozwu 
tak co do zasady jak i wysokości uznając powódz-
two za bezzasadne. W dniu 31 stycznia 2017 r. 

Niezależnie od tego decyzją administracyjną 
na Budimex nałożona została kara w wysokości  
15 000 zł za ponadnormatywny transport  
(Kontrakt S-7 Miłomłyn). Poza w/w karą na Grupę 
Budimex nie nałożono żadnych znaczących kar 
związanych z naruszeniem praw człowieka, czy 
przepisów ochrony środowiska.

Budimex S.A. wniósł w przedmiotowej sprawie 
odpowiedź na pozew. W dniu 1 lutego 2017 r. 
Budimex S.A. został poinformowany o cofnięciu 
pozwu przez powoda, zaś w dniu 15 marca 2017 r. 
uzyskał informację o umorzeniu postępowania w 
związku z cofnięciem przez Powoda pozwu w tej 
sprawie. 
Postanowienie w sprawie umorzenia postępowa-
nia nie jest prawomocne i może być zaskarżone  
w terminie 7 dni. Stanie się prawomocne po bez-
skutecznym upływie powyższego terminu.
Poza wyżej wymienionym pozwem nie odnoto-
wano w 2016 roku innych postępowań związa-
nych z naruszeniem zasad wolnej konkurencji lub 
stosowanie, praktyk monopolistycz-
nych.

G4-EN28, G4-HR8, G4-PR9

Business Garden Wrocław
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JAKOŚĆ I  JEJ WPŁY W NA 
BEZPIECZEŃST WO OBIEKTÓW 
BUDOWL ANYCH16

Laboratorium Budimex

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Cele miernik (KPI)
2016

cel realizacja

Cel: maksymalizacja wskaźnika 
Quality Conformance (QC)

wartość wskaźnika 
Quality Conformance 

(QC)

≥100% poziomu  
z poprzedniego okresu 

PR
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Spółki z Grupy Budimex realizują przedsięwzięcia 
inwestycyjne w oparciu o ściśle określone systemy 
procedur i procesów, które są cyklicznie weryfiko-
wane i udoskonalane. W Budimeksie wdrożono 
Zintegrowany System Zarządzania15, obejmują-
cy: system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 
90001, system zarządzania środowiskowego wg 
PN-EN ISO 14001, system zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001 oraz 
system zapewnienia jakości oparty na wymaga-
niach natowskiego standardu AQAP 2110. 

Wszystkie te systemy są certyfikowane przez ze-
wnętrzne jednostki. Podobnie w przypadku Mo-
stostalu Kraków Zintegrowany System Zarzą-
dzania Jakością obejmuje systemy zarządzania 
środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie kompleksowej realizacji inwesty-
cji oraz wykonawstwa, dostaw i montażu obiek-
tów budownictwa ogólnego, przemysłowego  
i komunikacyjnego na zgodność z normami – PN-
-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001. 
Jedynie Budimex Nieruchomości nie posiada for-
malnie certyfikowanych systemów zarządzania. 
Mostostal Kraków, ze względu na specyfikę pro-
wadzonej działalności posiada szereg certyfika-
tów i uprawnień w zakresie wytwarzania, mon-
tażu i remontów konstrukcji stalowych, urządzeń 
ciśnieniowych i dźwignicowych, budowy mostów 

Nie można zapominać, że właśnie jakość wyko-
nania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeń-
stwa zarówno wybudowanych obiektów, jak i ich 
użytkowników. Myśląc o bezpieczeństwie należy 
brać pod uwagę nie tylko jakość wykorzystanych 
materiałów, ale i poszczególne etapy powsta-
wania produktu jakim jest autostrada, wia-

dukt, most, obiekt przemysłowy, czy mieszkanie  
w apartamentowcu. Odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo rozpoczyna się już na etapie pro-
jektu, rozciąga się dalej na etap wykonawstwa  
i wiąże się z późniejszym utrzymaniem obiektów. 
Biuro Techniczne Budimeksu pełni ponie-
kąd funkcję jednostki badawczo-rozwojowej.  

drogowych i kolejowych oraz do prowadzenia 
prac spawalniczych, wykonywania badań nisz-
czących i nieniszczących, szkolenia i egzaminowa-
nia spawaczy, wydanych m.in. przez Urząd Dozoru 
Technicznego, Universität (TH) Karlsruhe, Instytut 
Spawalnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Pol-
ską Izbę Konstrukcji Stalowych. Posiada również 
świadectwo podwykonawcy Urzędu Dozoru Tech-
nicznego w zakresie wykonywania badań labora-
toryjnych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

W Budimeksie wyodrębniono procedury dotyczą-
ce kontroli jakości na budowach oraz zarządzania 
jakością mieszanek mineralno-asfaltowych, be-
tonowych i kruszyw. Określają one bardzo pre-
cyzyjnie odpowiedzialność poszczególnych osób 
za jakość realizowanych inwestycji. Procedury 
opisują działania całościowo: poczynając od kry-
teriów i metod pozyskania materiałów, po kroki 
jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia od-
stępstw od wymagań normy. Precyzują schematy 
postępowania w przypadku zidentyfikowania nie-
prawidłowości na rożnych etapach procesu bu-
dowlanego, wdrożenie działań zapobiegawczych 
lub korygujących. 

15  Tym samym jednolite procedury obowiązują na wszystkich (100%) realizowanych kontraktach.

PR DMA, G4-PR1

G4-PR1

Zarządzanie  
jakością
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To tu powstają nowe, innowacyjne koncepcje. 
Biuro decyduje także o wykorzystaniu konkret-
nych materiałów i surowców. Na etapie wyko-
nawstwa, jak już wspomniano wcześniej, nad 
jakością i zgodnością z wymaganiami projektu 
wykorzystywanych surowców i materiałów oraz 
nad samą starannością wykonania, czuwają mię-
dzy innymi własne mobilne laboratoria. Pobiera-
ją z gotowych odcinków dróg próbki i analizują ich 
zgodność z normami. 

Warto również wspomnieć o projektach badaw-
czych, w tym dwóch realizowanych we współpracy 
z jednostkami uniwersyteckimi. Pierwszy, realizo-
wany we współpracy z Politechniką Wrocławską, 

związany był z określaniem trwałości nawierzch-
ni zrealizowanej w technologii asfaltowej. Drugi 
realizowany we współpracy z Politechniką War-
szawską dotyczył innowacyjnej technologii mie-
szanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem 
materiału z  recyklingu nawierzchni asfaltowej. 
Kolejne dwa, realizowane przez Biuro Kontroli 
Jakości Budimeksu dotyczyły wzmocnienia na-
wierzchni bitumicznej włóknami aramidowymi 
oraz prototypu przenośnej komory do przecho-
wywania próbek betonowych.
W 2016 roku przeprowadzono m.in. szkolenia dla 
kadry kierowniczej laboratoriów w zakresie wpro-
wadzenia nowych wymagań oceny zgodności be-
tonów wg PN-EN 13791 (przeszkolono 48 osób). 

Wszystkie wymienione certyfikaty, 
systemy zarządzania, procedury 
i praca wielu ludzi pozwalają na 
zachowanie najwyższej jakości 
i staranności. 

Grupa Budimex to budowany od wielu lat pro-
fesjonalny zespół o unikalnych kompetencjach  

W 2016 roku Budimex dysponował 21 labora-
toriami. Bogate zaplecze laboratoryjno-tech-
nologiczne pozwala na prowadzenie efektywnej 
bieżącej kontroli jakości robót budowlanych oraz 
analizę powykonawczą. 
Laboratoria zatrudniają kompetentny i profesjo-
nalny personel oraz stosują najnowocześniejsze 

i odpowiedzialni ludzie, dostarczający bezpiecz-
ne dla użytkowników obiekty. Najlepszym na to 
dowodem jest brak incydentów, które mogłyby 
skutkować zagrożeniami dla zdrowia i życia użyt-
kowników budowanych obiektów, nie mówiąc już 
o katastrofach budowlanych, które dotyczyłyby 
obiektów budowanych przez Grupę Budimex. In-
nym wymiarem są liczne nagrody. 

technologie. W ramach swojej działalności stale 
współpracują z uznanymi jednostkami badaw-
czymi i naukowymi. Regularnie biorą udział w po-
równawczych badaniach międzylaboratoryjnych 
i badaniach biegłości mając na uwadze ciągłe 
doskonalenie metod badawczych i satysfakcję 
Klienta. W 2016 roku laboratoria zostały dopo-

G4-PR2

PR DMA, G4-PR1

Laboratoria badawcze  
i wiarygodna kontrola jakości
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sażone w specjalistyczne urządzenia m.in.: ugię-
ciomierz dynamiczny FWD, dodatkowe lasery do 
profilografu laserowego RSP pozwalające na po-
miar głębokości kolein, urządzenie do oznaczania 
charakterystyki porów powietrznych w stwardnia-
łym betonie oraz duży koleinomierz.

W zakresie wymagań dotyczących systemu za-
rządzania i wymagań technicznych Laboratorium 
Centralne Budimex działa zgodnie z wymagania-
mi normy PN-EN ISO/IEC 17025, posiada akredy-
tację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1414), 
która w procesie pozytywnej oceny w 2016 zosta-
ło przedłużone do 2021 roku. Zwiększenie, dzię-
ki akredytacji, wiarygodności ocen Budimeksu 
bezpośrednio przyczynia się do obniżenia ryzyka  
w relacjach biznesowych. Jest ona obiektywnym  
i niepodważalnym dowodem na to, że organiza-
cja działa zgodnie z najlepszą praktyką, ogra-
nicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty 
kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie in-
nowacyjnych rozwiązań.

Biuro Techniczne Budimeksu pełni 
m.in. funkcję jednostki badawczo-
rozwojowej. To tu powstają nowe, 
innowacyjne koncepcje. Budimex jest 
liderem wykorzystania innowacyjnych 
technologii w krajowym 
budownictwie. 

Mobilność urządzeń oraz nowoczesne oprogra-
mowanie ułatwia pracę inżynierów, majstrów  
i kierowników - wprowadza elektroniczne listy 
kontrolne, śledzi problemy oraz rozwiązuje je na-
tychmiastowo. Dodatkowo nadzoruje wykonaw-
stwo w oparciu o porównywanie do modeli BIM 
(modelowanie informacji o budynkach i budow-
lach). Budimex zautomatyzował także procesy 
dostaw poszczególnych elementów budowla-
nych. Uprościł je i skrócił czas ich trwania. Urzą-
dzenia mobilne pomagają kadrze administru-
jącej na budowach. Pracownicy mają dostęp do 
najbardziej aktualnych rysunków i modeli, śledzą 
bieżące zmiany wprowadzone przez projektantów 
oraz uwagi inwestora do całego projektu. 

Studenci Politechniki  
Warszawskiej poznają BIM

W lutym 2016 r. zakończył się cykl wykładów dla 
studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politech-
niki Warszawskiej - „BIM w praktyce”. Ich inicjato-
rem był zespół BIM Innowacje z Biura Techniczne-
go Budimeksu, który opracował koncepcję zajęć 
oraz prowadził je na uczelni. Studenci zapoznali 
się z przykładami zastosowania technologii BIM 
na każdym etapie procesu inwestycyjnego: od 
planowania przez projektowanie i wykonawstwo 
aż po eksploatację obiektu. Warsztaty gościn-
nie współprowadzili również pracownicy z innych 
działów Budimeksu, którzy w codziennej pracy 
wykorzystują modele 3D.

Budimex korzysta też z floty Bezzałogowych 
Statków Powietrznych (System FENIX oraz GRYF). 
Popularne drony służą do tworzenia opracowań 
fotogrametrycznych oraz przeprowadzania in-
spekcji infrastruktury liniowej czy rozpoznania  
z powietrza.  Efektem pracy dronów jest ortofoto-
mapa stworzona z zespołu przekształconych zdjęć 
lotniczych, które po dopasowaniu do jednolitej 
skali, wpasowują się w punkt osnowny geodezyj-
nej. Mapa jest świetnym podkładem do projekto-
wania i wszelkich analiz potrzebnych do każdego  
z etapów planowania i realizacji inwestycji linio-
wych, powierzchniowych czy kubaturowych.

Budimex angażuje się również 
w projekty badawcze, w tym we 
współpracę ze światem nauki. 
Badanie nad trwałości nawierzchni 
asfaltowych było projektem wspólnym 
z Politechniką Wrocławską. 

Z kolei we współpracy z Politechniką Warszawską 
pracowano nad innowacyjną technologią mie-
szanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem 
materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej. 
Inne projekty dotyczyły wzmocnienia nawierzchni 
bitumicznej włóknami aramidowymi oraz proto-
typu przenośnej komory do przechowywania pró-
bek betonowych.
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R ACJONALNE KORZ YSTANIE Z 
Z A SOBÓW I Z ANIECZ YSZCZENIE 
ŚRODOWISK A 17

EN CRE

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Cele miernik (KPI)
2016

cel realizacja

Efektywne wykorzystanie energii i 
redukcja związanej z nią emisji 

Toe/1 ml przychodu ze 
sprzedaży 2,94 

Optymalne wykorzystanie su-
rowców i materiałów oraz mini-

malizacja powstałych odpadów.

%/1 ml przychodu ze 
sprzedaży 0,348 
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W budownictwie, ze względu na długi 
cykl produkcyjny, zapotrzebowanie na 
konkretne materiały i surowce jest silnie 
uzależnione od etapu, na jakim znajduje 
się inwestycja. 

Dodatkowo kluczowe znaczenie ma jej lokali-
zacja, tak ze względu na zapotrzebowanie na 
konkretne surowce i materiały (np. konieczność 
budowy nasypów lub wiaduktów), jak również dy-
stans na jaki mają być one przewożone. 

Już na początkowym etapie budowy drogi istnie-
je spore zapotrzebowanie na środki transportu  
i paliwo związane z transportem ziemi lub gruzu. 
Prowadzone mogą być też różnego rodzaju prace 
rozbiórkowe. Na kolejnym etapie wykorzystywane 
będą surowce do wykonania podbudowy, czy na-
sypów, a także beton i stal zbrojeniowa niezbęd-
na do wykonania niektórych elementów infra-
struktury (np. wiadukty). Z kolei kruszywa i masa 
bitumiczna niezbędna do produkcji nawierzchni 
asfaltowej, potrzebne są w późniejszej fazie bu-

Efektywne zarządzanie 
zapotrzebowaniem na surowce 
 i materiały wspierane jest przez  
proces VE (value engineering). 

Proces ten pozwala on na racjonalne gospodaro-
wanie materiałami, a tym samym na oszczędno-
ści kosztowe, ale również na ograniczenie wolu-
menu odpadów. 
Ma to zatem również konsekwencje środowisko-
we, związane ze zmniejszeniem negatywnego 
wpływu na środowisko. 

Wśród najczęściej wykorzystywanych w Grupie 
Budimex surowców i materiałów znajdują się 
asfalt drogowy zwykły i modyfikowany, cement, 

dowy. Dodatkowo praca wytwórni mas bitumicz-
nych, znajdujących się w posiadaniu Budimeksu, 
wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 
energię cieplną, uzyskiwaną w procesie spalania 
paliw. 
Przykładowo w porównaniu do poprzedniego 
roku blisko 5-krotnie wzrosło zużycie asfaltu, 
podczas gdy np. stali wzrosło jedynie nieznacznie 
(o ok. 8%). Jednocześnie znacząco spadło zużycie 
niektórych kategorii kruszyw. 

W efekcie analiza efektywności zapotrzebo-
wania na materiały, surowce, paliwa i energię 
prowadzona w cyklach rocznych i odnoszona 
do przychodów, w przypadku budownictwa jest 
niezmiernie trudna, czasem wręcz myląca i nie-
miarodajna. Dodatkowo formalne rozpoznanie 
przychodów często następuje w okresie innym niż 
ten, w którym zapotrzebowanie na surowce, ma-
teriały lub energię jest największe (dobrym przy-
kładem jest Budimex Nieruchomości i sprzedaży 
mieszkań, w przypadku których przychód rozpo-
znawany jest w chwili podpisania notarialnej 
umowy sprzedaży).

beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wa-
pienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), 
budowlane (piasek, żwir) drogowe (piasek, grys  
i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kole-
jowy. Zapotrzebowanie na materiały i surowce 
związane jest oczywiście ze specyfiką danej spół-
ki. O ile zatem w Budimeksie wykorzystywane są 
wszystkie w/w wymienione surowce, o tyle w Mo-
stostalu Kraków kluczowym materiałem jest stal.

Specyfika branży budowlanej, a zwłaszcza bu-
downictwa drogowego wiąże się z tym, że zna-
komita większość surowców i materiałów jest 

EN DMA

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN23, CRE8

Materiały  
i surowce



89Z i nte g ro w a n y  ra p o r t  ro c z n y  2 0 1 6 Rac j o n a l n e  ko r z y s ta n i e  z  g os p o d a r k i   ś ro d o w i s ka

nieodnawialna. Masy bitumiczne są produktem 
przeróbki ropy naftowej, a więc surowca nieod-
nawialnego. Cement, beton, mączka wapienna 
 i wszelkie kruszywa są produktami przetworzenia 
surowców mineralnych, z ze swojej natury nieod-
nawialnych. Stal, również jako produkt przeróbki 
rudy żelaza, jest materiałem nieodnawialnym. 
Trudno stwierdzić w jakim stopniu została ona 
wytworzona z wykorzystaniem surowców wtór-
nych (złomu).
Trudno mówić również o recyklingu obiektów 
budowlanych, będących produktami bran-
ży. Cykl życia obiektów np. infrastrukturalnych 
jest niezmiernie długi, a tym samym nie można 
stwierdzić na ile dziś budowane obiekty zostaną  
w przyszłości wykorzystane. Są tu oczywiście 
pewne wyjątki – np.: nawierzchnia bitumicz-
na jest wymieniana relatywnie często na etapie 
okresowych remontów i wówczas najczęściej jest 
granulowana i powtórnie wykorzystywana. Pod-
czas prac rozbiórkowych, które towarzyszą reali-
zacji inwestycji, odzyskuje się wiele materiałów  
z wcześniej wybudowanych obiektów (np. metal, 
drewno czy szkło). Powtórnie wykorzystuje się 
też różnego rodzaju gruz, czy np. tłuczeń. Warto  
w tym miejscu uświadomić sobie, że wykazane 
duże wolumeny cennych odpadów surowcowych 
nie są miarą nieefektywności spółki, ale wręcz 
przeciwnie, jej troski o efektywne odzyskanie su-
rowca. 

W masie odpadów wytworzonych w 2016 
roku, udało się wyodrębnić m.in.:  

ponad 650 ton metali,  
ponad 70 ton tworzyw sztucznych,  
55 ton papieru i tektury. 

Na budowach powtórnie wykorzystuje się też 
glebę, ziemię, kamienie, piaski, które z formalne-
go punktu widzenia zostały uznane za odpady.  
W ostatnim roku powtórnie wykorzystano pra-
wie 1,7 miliona ton zbędnej gleby i ziemi. Szcze-
gólnie warto wspomnieć o praktyce jaką jest 
wykorzystywanie surowców będących ubocz-
nym produktem odpadowym innych branż (np. 
górnictwa, hutnictwa, energetyki). Po uzyskaniu 
odpowiednich atestów mogą one być wykorzy-

stywane np. w drogownictwie zastępując kru-
szywa mineralne. Korzyści są oczywiste: z jednej 
strony pozwala to na oszczędność kruszyw, a 
tym samym ograniczenie eksploatacji surowców 
mineralnych, z drugiej pozwala odciążyć skła-
dowiska (hałdy), na których gromadzone są od-
pady. W 2016 roku Budimex zagospodarował 
37 610 ton mieszaniny popiołów lotnych i od-
padów stałych z wapniowych metod odsiarcza-
nia gazów odlotowych, stanowiących formalny 
odpad. Surowce takie wykorzystuje się przede 
wszystkim w przypadku realizacji inwestycji zlo-
kalizowanych w pobliżu np. terenów górniczych. 
W innych przypadkach, kiedy wraz z odległością 
rosną koszty transportu, staje się to nieopłacal-
ne. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia 
kluczowych materiałów i surowców oraz gospo-
darczego wykorzystania produktów ubocznych 
innych sektorów można znaleźć w części „Tabele  
z danymi”.

Analizując zapotrzebowanie 
Budimeksu na paliwa i energię,  
a w konsekwencji emisje gazów do 
atmosfery, należy wyróżnić:
• proces produkcji masy bitumicznej  
(włączając w to pracę otaczarek)
• pracę maszyn budowlanych i transport surow-
ców, materiałów i odpadów, w tym ziemi i gleby. 

W procesach tych, choć oczywiście poszukuje się 
działań optymalizacyjnych, trudno, zwłaszcza 
w krótkiej perspektywie, oczekiwać znaczących 
oszczędności zużycia paliw i energii. Oczywiście 
nowy sprzęt, np. pojazdy i maszyny budowlane, 
który zastępuje zamortyzowane aktywa, wypo-
sażony jest z reguły w nowsze i bardziej ekono-
miczne silniki. Niemniej nie są to różnice, które 
istotnie zmieniałyby zapotrzebowanie na paliwo 

Paliwa, energia  
i emisja CO2

G4-EN-DMA, G4-EN3, G4-EN5,  
G4-EN15, G4-EN16
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oraz ślad węglowy. Co więcej wymiana sprzętu 
jest procesem stopniowym, choć ciągłym. Oczy-
wiście znaczenie ma tu dbałość o stan techniczny 
maszyn i pojazdów. Kolejnym czynnikiem jest bu-
dowanie świadomości pracowników i zachęcanie 
do oszczędności (unikanie zachowań nieracjonal-
nych). Kluczowy wpływ na zużycia paliw i energii 
oraz na ślad węglowy ma charakter konkretnej 
inwestycji (np. odległość i wolumen materiałów  
i surowców, które należy przewieźć). 

Warto w tym miejscu odnotować inicjatywę Od-
działu Usług Sprzętowych, który w celu zmniejsze-
nia zużycia paliwa i oddziaływania na środowisko 
w efekcie transportowania masy bitumicznej 
stara się lokalizować wytwórnie mas bitumicz-
nych w najbliższym sąsiedztwie realizowanych 
kontraktów drogowych, a większości przypadków 
na terenie samej inwestycji. Niemniej ze względu 
na wspomniane czynniki energochłonność i po-
wiązana z nią emisyjność wahają się w czasie w 
zależności od portfela realizowanych inwestycji, 
jaki i od etapu ich realizacji.

Z kolei optymalizowanie procesów wspomaga-
jących podstawową działalność, choć nie mają 
one aż tak dużego wpływu na środowisko, jak 
działalność budowlana, łatwiej prowadzić jest 
w sposób usystematyzowany. Duży nacisk kła-
dzie się nacisk na oszczędność energii w biurach. 
M.in. kupowany sprzęt komputerowy musi obli-
gatoryjnie posiadać certyfikaty niskiej energo-
chłonności. Sukcesywnie odnawiana flota po-
jazdów osobowych uzupełniana jest o pojazdy 
bardziej ekonomiczne, o mniejszej emisji CO2  
i dodatkowo spełniające ostrzejsze normy doty-
czące ilości spalin. 

W wynikach 2016 roku na uwagę zasługuje fakt, 
że przy znaczącym wzroście zapotrzebowania 
na energię (o 34,4%), pośrednia i bezpośrednia 
emisja CO2 wzrosła znacząco mniej (o 16,7%). 
Jest to efektem stosunkowo wolniejszego wzro-
stu zapotrzebowania na energię elektryczną,  
a przede wszystkim oleju napędowego i benzyny. 
Warto jednocześnie nadmienić, że w 2016 roku 
zakupiono 652,68 MWh zielonej energii, po-

twierdzonej stosownymi certyfikatami. Energia 
ta została wyprodukowana w jednej z elektrowni 
wodnych.

Jak już wcześniej wspomniano, prowadząc tego 
typu analizy wskaźnikowe, trzeba mieć świado-
mość ich niedoskonałości w przypadku działania 
w branży, w której cykl produkcyjny jest znacząco 
dłuższy od okresu sprawozdawczego, a zapotrze-
bowanie na nośniki energii jest ściśle uzależnione 
m.in. od etapu, na którym znajduje się inwestycja 
oraz od jej wielkości.

Obwodnica Lublina
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TABELE Z DANYMI 
NIEFINANSOW YMI18

ENEC LAGR4 1-56

Podmioty zależne i współzależne konsolidowane 
w sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex

G4-17

Podmioty zależne i współzależne 
konsolidowane w sprawozdaniu 

finansowym Grupy Budimex
Siedziba

Metoda konsolidacji  
w sprawozdaniu  

finansowym

Spółki Grupy Budimex uwzględ-
nione w raporcie społecznej 

odpowiedzialności

Mostostal Kraków SA Kraków/Polska pełna 

Budimex Bau GmbH Kolonia/Niemcy pełna  

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

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

SPV-BN 1 Sp. z o.o. Warszawa/Polska pełna  

Poznańskie Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa/Polska pełna  

Budimex Kolejnictwo SA Warszawa/Polska pełna  

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

Elektromontaż Poznań SA Poznań/Polska pełna  

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

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

Elektromontaż Warszawa SA Warszawa/Polska pełna  
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Wytworzona wartość ekonomiczna (w tys. zł)19

G4-EC1

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

2015 2016 Zmiana %

Bezpośrednio wygenerowana 
wartość ekonomiczna 5 202 201 5 636 799 8,4%

Przychody 5 202 201 5 636 799 8,4%

Podzielona wartość 
 ekonomiczna 4 875 921 5 336 500 9,4%

Koszty operacyjne 3 877 805 4 234 081 9,2%

Wynagrodzenia i świadczenia 
pracownicze 682 740 745 215 9,2%

Płatności na rzecz inwestorów 181 335 235 435 29,8%

Płatności na rzecz państwa 133 478 120 770 -9,5%

Inwestycje w społeczności 563 999 77,3%

Wartość ekonomiczna zatrzy-
mana (wyliczona jako wartość 

ekonomiczna wytworzona 
po pomniejszeniu o wartość 

ekonomiczną podzieloną)

326 280 300 299 -8,0%
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Zatrudnienie na koniec roku20

G4-10

20  dane dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych w poszczególnych spółkach (bez podwykonawców).

 
 

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 834 3329 4163 1009 3768 4777
- rynek polski 828 2535 3363 1003 2821 3824
czas określony 328 711 1039 433 947 1380
czas nieokreślony 500 1824 2324 570 1874 2444
pełen etat 814 2525 3339 991 2814 3805
niepełen etat 14 10 24 12 7 19
wiek poniżej 30 281 545 826 361 616 977
wiek 30-50 481 1548 2029 576 1747 2323
wiek powyżej 50 66 442 508 66 458 524
- rynek niemiecki 6 794 800 6 947 953
czas określony 0 775 775 0 926 926
czas nieokreślony 6 19 25 6 21 27
pełen etat 6 792 798 6 947 953
niepełen etat 0 2 2 0 0 0
wiek poniżej 30 0 87 87 0 142 142
wiek 30-50 3 490 493 2 536 538
wiek powyżej 50 3 217 220 4 269 273

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 63 41 104 75 49 124
czas określony 20 12 32 32 19 51
czas nieokreślony 43 29 72 43 30 73
pełen etat 62 41 103 71 47 118
niepełen etat 1 0 1 4 2 6
wiek poniżej 30 12 5 17 14 5 19
wiek 30-50 46 27 73 56 34 90
wiek powyżej 50 5 9 14 5 10 15
Mostostal Kraków SA 17 502 519 22 493 515
- rynek polski 17 367 384 22 369 391
czas określony 9 58 67 8 63 71
czas nieokreślony 8 309 317 14 306 320
pełen etat 17 364 381 22 365 387
niepełen etat 0 3 3 0 4 4
wiek poniżej 30 8 57 65 10 52 62
wiek 30-50 7 158 165 10 159 169
wiek powyżej 50 2 152 154 2 158 160
- rynek niemiecki 0 135 135 0 124 124
czas określony 0 135 135 0 124 124
czas nieokreślony 0 0 0 0 0 0
pełen etat 0 135 135 0 124 124
niepelen etat 0 0 0 0 0 0
wiek poniżej 30 0 13 13 0 10 10
wiek 30-50 0 78 78 0 70 70
wiek powyżej 50 0 44 44 0 44 44

Razem 
(Budimex SA, Budimex Nieruchomości sp. z o.o., Mostostal Kraków SA)

914 3872 4786 1106 4310 5416

czas określony 357 1691 2048 473 2079 2552
czas nieokreślony 557 2181 2738 633 2231 2864
pełen etat 899 3857 4756 1090 4297 5387
niepełen etat 15 15 30 16 13 29
wiek poniżej 30 301 707 1008 385 825 1210
wiek 30-50 537 2301 2838 644 2546 3190
wiek powyżej 50 76 864 940 77 939 1016
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Przyjęcia nowych pracowników

G4-LA1

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 145 1208 1353 274 1438 1712

- rynek polski 145 348 493 274 570 844

wiek poniżej 30 127 209 336 153 254 407

wiek 30-50 85 222 307 117 278 395

wiek powyżej 50 3 30 33 4 38 42

- rynek niemiecki 0 860 860 0 868 868

wiek poniżej 30 0 137 137 0 159 159

wiek 30-50 0 480 480 0 494 494

wiek powyżej 50 0 243 243 0 215 215

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 10 12 22 20 13 33

wiek poniżej 30 5 0 5 9 3 12

wiek 30-50 5 11 16 11 8 19

wiek powyżej 50 0 1 1 0 2 2

Mostostal Kraków SA 10 120 130 6 165 171

- rynek polski 10 43 53 6 62 68

wiek poniżej 30 6 22 28 4 24 28

wiek 30-50 4 16 20 2 31 33

wiek powyżej 50 0 5 5 0 7 7

- rynek niemiecki 0 77 77 0 103 103

wiek poniżej 30 0 7 7 0 8 8

wiek 30-50 0 43 43 0 61 61

wiek powyżej 50 0 27 27 0 34 34

Razem Grupa
(Budimex SA, Budimex Nieruchomości sp. z 
o.o., Mostostal Kraków SA)

165 1340 1505 300 1616 1916

wiek poniżej 30 138 375 513 166 448 614

wiek 30-50 94 772 866 130 872 1002

wiek powyżej 50 3 306 309 4 296 300
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Odejścia pracowników  

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

G4 -LA1

G4 -11

20  dane dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych w poszczególnych spółkach (bez podwykonawców).

 
2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 215 1259 1474 90 974 1064
- rynek polski 215 461 676 90 266 356
wiek poniżej 30 127 209 336 25 77 102
wiek 30-50 85 222 307 55 145 200
wiek powyżej 50 3 30 33 10 44 54
wskaźnik fluktuacji 26,00% 18,20% 20,10% 8,90% 25,90% 22,30%
- rynek niemiecki 0 798 798 0 708 708
wiek poniżej 30 125 125 0 88 88
wiek 30-50 0 431 431 0 434 434
wiek powyżej 50 242 242 0 186 186
wskaźnik fluktuacji 0% 101% 100% 0% 75% 74%

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 6 7 13 8 4 12
wiek poniżej 30 1 1 2 4 1 5
wiek 30-50 5 5 10 4 3 7
wiek powyżej 50 0 1 1 0 0 0
wskaźnik fluktuacji 10% 17% 13% 11% 8% 10%

Mostostal Kraków SA 2 158 160 2 170 172
- rynek polski 2 48 50 2 58 60
wiek poniżej 30 11 11 1 20 21
wiek 30-50 2 22 24 1 23 24
wiek powyżej 50 15 15 0 15 15
wskaźnik fluktuacji 12% 13% 13% 9% 16% 15%
- rynek niemiecki 0 110 110 0 112 112
wiek poniżej 30 0 13 20 0 8 8
wiek 30-50 0 69 81 0 66 66
wiek powyżej 50 0 28 50 0 38 38
wskaźnik fluktuacji n/d 81% 81% 90% 90%

Razem Grupa
(Budimex SA, Budimex Nieruchomości sp. z 
o.o., Mostostal Kraków SA)

223 1424 1647 100 1148 1248

wiek poniżej 30 128 359 487 30 194 224
wiek 30-50 92 749 841 60 671 731
wiek powyżej 50 3 316 319 10 283 293
wskaźnik fluktuacji 24% 37% 34% 9% 27% 23%

2015 2016

Budimex SA 99,5% 99,5%

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. - -

Mostostal Kraków SA 99,5% 99,5%

Przeciętnie w Grupie Budimex 
(Budimex SA, Budimex Nieruchomościsp. z o.o., Mostostal Kraków SA) 97,4% 97,3%
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21  Informacje dotyczą wyłącznie rynku polskiego.

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

Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu  
w odniesieniu do płacy minimalnej w kraju 21

Definicja: wynagrodzenie mężczyzn / wynagrodzenie kobiet – 1; Uwaga: pominięto kategorie, w których nie ma pracowników obu płci.

G4-LA13

2015 2016

Budimex SA

Stanowiska robotnicze 19,2% 17,8%

st nierobotnicze 40,8% 15,93%

st kierownicze 4,4% 9,35%

st dyrektorskie 3,8% 9,85% 

Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

st nierobotnicze 79,6% -9,92%

st kierownicze 40,5% 29,3%

st dyrektorskie -0,4% 1,1%

Mostostal Kraków SA

st nierobotnicze 53,9% 7,3%

G4-EC5

 

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA (Polska) 119% 119% 128% 139% 138%

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 229% 211% 243% 205% 231%

Mostostal Kraków SA (Polska) 162% 103% 184% 137% 137%
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Liczba pracowników, którzy na 31.12 przebywali  
na urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich 

Liczba pracowników, którzy w ciągu roku powrócili  
z urlopów macierzyńskich/tacierzyńskich

Odsetek pracowników, którzy w ciągu 12 mcy od powrotu z urlopu macierzyńskiego 
zakończyli pracę w firmie

G4-LA3

G4-LA3

G4-LA3

 
 

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 27 10 37 61 9 70

- rynek polski 27 6 33 61 7 68

- rynek niemiecki 0 4 4 0 2 2

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 0 0 0 0 2 2

Mostostal Kraków SA 0 0 0 3 0 3

- rynek polski 0 0 0 3 0 3

- rynek niemiecki 0 0 0 0 0 0

 
 

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 59 144 203 45 176 221

- rynek polski 59 119 178 45 153 198

- rynek niemiecki 0 25 25 0 23 23

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 4 2 6 4 3 7

Mostostal Kraków SA 0 8 8 0 14 14

- rynek polski 0 7 7 0 12 12

- rynek niemiecki 0 1 1 0 2 2

 
 

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA 2% 13% 10%  9% 7%

- rynek polski 2% 8% 6% 0% 0% 0%

- rynek niemiecki 0% 28% 36% 53% 53%

Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 0% 0% 0% 50% 0% 29%

Mostostal Kraków SA - 88% 13% 14% 14%

- rynek polski - 100% 100% 0% 0%

- rynek niemiecki 0% 0% 0% 100% 100%
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Różnorodność w organach zarządczych

G4-EC6, G4-LA12

 
 

2015 2016

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Budimex SA

zarząd 0 6 6 0 7 7

wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 0 3 3 0 4 4

wiek powyżej 50 0 3 3 0 3 3

obcokrajowcy 0 1 1 0 1 1

Odsetek członków organu z rynku lokalnego n/d 83% 83%  86% 86%

rada nadzorcza 1 8 9 1 8 9

wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 0 4 4 0 3 3

wiek powyżej 50 1 4 5 1 5 6

obcokrajowcy 4 4  4 4

Odsetek członków organu z rynku lokalnego 100% 50% 56%  50% 56%

Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

zarząd 1 3 4 1 3 4

wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 1 1 2 1 1 2

wiek powyżej 50 2 2  2 2

obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Odsetek członków organu z rynku lokalnego 100% 100% 100% 100,0% 100% 100%

rada nadzorcza 0 3 3 0 3 3

wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 0 2 2 0 2 2

wiek powyżej 50 0 1 1 0 1 1

obcokrajowcy 0 2 2 0 2 2

Odsetek członków organu z rynku lokalnego n/d 33% 33% 33% 33%

Mostostal Kraków SA

zarząd 0 2 2 0 2 2

wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 0 1 1 0 1 1

wiek powyżej 50 0 1 1 0 1 1

obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Odsetek członków organu z rynku lokalnego n/d 100% 100% 100% 100%

rada nadzorcza 1 2 3 1 2 3

wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0

wiek 30-50 1 2 3 1 2 3

wiek powyżej 50 0 0 0 0 0 0

obcokrajowcy 0 1 1 0 1 1

Odsetek członków organu z rynku lokalnego 100% 50% 67% 100,0% 50% 67%
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Wypadki przy pracy

G4-LA6

 
Wśród pracowników własnych Budimex SA Wśród pracowników podwykonawców

2015 2016 2015 2016

Liczba wypadków (ogółem) 36 46 72 80

Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 2 2

Wskaźnik częstość wypadków 11,46 12,82 b/d b/d

Wskaźnik ciężkości wypadków 38,56 37,85 b/d b/d

 
Wskaźnik częstości wypadków Wskaźnik ciężkości wypadków

2015 2016 2015 2016

Budimex SA 11,46 12,82 38,56 37,85

Budimex Nieruchomości 0,1 0 0,04 0

Mostostal Kraków 43,24 36,18 54,31 40,29

„Porozumienie dla bezpieczeństwa 
 w budownictwie” 3,82 8,41 43,33 38,43

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

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Wskaźnik obrażeń 
ciała (IR)

1,14
K: 0,0%
M: 1,41%

1,28
K: 0,1%

M: 1,58%
1 0 4,29

3,62
K: 0,0%
M: 3,8%

Wskaźnik chorób 
zawodowych (ODR)

0
K: 0%
M: 0%

0
K: 0%
M: 0%

0 0 0 0

Wskaźnik straconych 
dni pracy (LDR)

45,4
K:0 %

M: 56,31%

41,87
K:1,29 %

M: 52,39%
24,8 0 233

145,74
K:0,0 %

M: 153,26%

Wskaźnik absencji 
(AR)*

4,98%
K: 5,99%
M: 4,57%

5,02%
K: 5,95%
M: 4,70%

4,22%
K: 6,21%
M: 1,12%

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

5,28%
K: 0,28%
M: 5,45%

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

*W kalkulacji uwzględniono dni niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia pracownika lub jego rodziny na rynku krajowym 
(chorobowe zakładowe, chorobowe ZUS, chorobowe zakładowe i ZUS wypadkowe, opieka nad członkiem rodziny, opieka nad dzieckiem, opieka 
188 i świadczenia rehabilitacyjne)

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

Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie 

G4-EN1

G4-EN2

surowiec / materiał j.m. 2015 2016

Budimex SA

asfalt tys. ton 44,69 219,67

cement tys. ton 117,67 144,18

beton tys. m3 825,77 820,26

spoiwa hydrauliczne tys. ton 165,03 142,93

mączka wapienna tys. ton 14,05 26,81

stal tys. ton 38,80 41,79

kruszywa asfaltowe

piasek tys. ton 180,09 77,17

grys tys. ton 664,03 968,57

pozostałe kruszywo tys. ton 73,67 93,21

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

żwir tys. ton 546,89 1 123,65

kruszywa drogowe

piasek tys. ton 9 356,52 12 518,81

grys tys. ton 284,72 503,36

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

kruszywa hydrotechniczne kamień hydrotechniczny tys. ton 477,74 7 340,4

kruszywa kolejowe tłuczeń kolejowy tys. ton 47,97 12387,40

Mostostal Kraków SA

stal tys. ton 4,83 5,81

Kategoria odzyskiwanego surowca j.m. 2015 2016

Popioły lotne z węgla (kod odpadu 10 01 02) tys. ton 41,35 -

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania 
gazów odlotowych (kod odpadu 10 01 82)

tys. ton 2,66 37,61

Gleba i ziemia, w tym kamienie (kod odpadu 17 05 04) tys. ton 336,23 1 686,73

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) tys. ton 5705 -

Popioły, żużle i inne substancje mineralne jako % wszelkiego rodzaju kruszyw 40,5% 6,3% 
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Zużycie paliw i energii elektrycznej

Emisja CO2
22

G4-EN3 i G4-EN5

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18

Źródło energii i surowców 
energetycznych* j.m. 2015 2016 Zmiana rok/rok

Olej napędowy GJ 180 595 (4199,89 ton) 193 383 (4497,29 ton) 7,1%

Benzyna GJ 7 788 (175,80 ton) 8 498 (191,83 ton) 9,1%

Lekki olej opałowy GJ 19 070 (443,49 ton) 35 380 (822,78 ton) 85,5%

Olej opałowy ciężki o obniżonej zawartości 
siarki LSC

GJ 2 747 (68,00 ton) 55 184 (1365,94 ton) 1908,7%

Energia elektryczna GJ 86 587 (24051,92 MWh)
101 454 (28 181,63 MWh 

- w tym 652,68 MWh 
certyfikowanej zielonej energii)

17,2%

Pył węglowy GJ 167 561 (8094,73 ton) 230 078 (11 114,89 ton) 37,3%

Łącznie GJ
464 348 (11 091 ton oleju 

ekwiwalentnego)
623 977 (14 903 ton oleju 

ekwiwalentnego)
34,4%

Efektywność energetyczna**
GJ/ mln. 

zł
90,45 (2,16 ton oleju 

ekwiwalentnego / mln zł)
111,98 (2,67 ton oleju 

ekwiwalentnego / mln zł)
23,8%

* wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2).
** w kalkulacji uwzględniono wszystkie wymienione w tabeli nośniki energii, nie uwzględniono stosunkowo niewielkiego wpływu Budimex 
Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.

* wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2).
**nie uwzględniono stosunkowo niewielkiego wpływu Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.

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

Emisja CO2 j.m. 2015 2016 Zmiana

Emisja bezpośrednia (scope 1) tony 37 316,21 44 556,00 19,4%

Emisja pośrednia (scope 2) tony 18 179,29 20 199,75 11,1%

Łącznie: 55 495,50 64 755,75 16,7%

Efektywność ton/tys. zł 10,8 12,1 7,5%
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Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

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

EN-13

G4-EN21

Nazwa kontraktu Data rozpoczęcia robót Obszary Chronione

„Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód 
– Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna 
w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 
10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za 
węzłem Olsztyn Wschód)”

2016-03-29
Obszar Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka 
Obszar (PLB 280007), Obszar Chronionego Krajobrazu 
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

Zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej S5 Korzeńsko - 
Widawa, zadanie 1: odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) 
do km 123+700

2014-07-31

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, Obszar 
Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, 
SOO Natura 2000 „Dolina Baryczy” PLB020001, 
projektowany SOO Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” 
PLH020041, projektowany SOO Natura 2000 „Dolina 
Widawy”

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-
Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe 
w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy.

2015-07-15

Dolina Drwęcy PLH280001, rezerwat przyrody Rzeka 
Drwęca, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej 
Drwęcy, Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału 
Elbląskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów 
Taborskich, Dolina Drwęcy PLH200001, 

Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22)  
odc. Koszwały - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) 2015-10-09 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 2014-11-18

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, 
rezerwat przyrody Dwunastek, rezerwat przyrody Dębno 
nad Wartą, rezerwat Czeszewski Las

Budowa drogi ekspresowej Żnin-Gniezno,  
odcinek węzeł „Mielno” - „Gniezno” 2014-12-03 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, Las Królewski

 j.m. 2015 2016

dwutlenek siarki kg 7 564,23  20 645,80    

pyły pozostałe kg 8 356,81  12 522,88     

pył zawieszony PM10 kg  7 751,69    

pył zawieszony PM2,5 kg  2 153,38    

tlenek węgla kg 46 603,06  69 592,06    

tlenek azotu kg 18 107,96  21 978,54    

węglowodory aromatyczne kg 21,225  33,82    

węglowodory alifatyczne kg 8,582  39,49    

Łącznie kg 80 661,85 134654,66
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Odpady (bez gleby i ziemi)

G4-EN23

Najważniejsze odpady wg rodzaju 2015
masa (tony)

2016
masa (tony)

Odpady uznane za niebezpieczne, w tym: 129,039 25,27

• Rozpuszczalniki chlorowcoorgancizne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste (07 01 03) 0,331 0,153

• Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczlaniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (08 01 11) - 0,52

• Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (13 01 10) - 0,62

• Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 05) - 0,36

• inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08) 2,870 1,655

• mieszaniny odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (13 05 08*) 17,400 -

• Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) (13 07 03) - 0,04

• Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników (14 06 03) 0,306 0,15

• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (15 01 10) 6,719 16,17

• Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi (15 01 11) 0,338 0,14

• Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02) 0,200 2,809

• Filtry olejowe (16 01 07) 0,350 0,21

• Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (16 02 13) 0,472 0,042

• gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) (17 05 03*) 65,780 1,82

• urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (17 05 05*) 4,980 -

• materiały izolacyjne zawierające azbest (17 06 01*) 2,330 -

• materiały budowlane zawierające azbest (17 06 05*) 7,420 0,58

• inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne (17 09 03*) 19,460 -

Odpady inne niż niebezpieczne, w tym: 182 792,69 198 162,87

• odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (01 04 12) 385,28 2864,06

• inne niewymienione odpady (01 05 99) 78,00 -

• odpadowa masa roślinna (02 01 03) 4 854,00 237,40

• Żużle szybowe i granulowane (10 06 80) - 55 000,00

• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) 47,36 55,17

• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) 36,11 61,61

• opakowania z drewna (15 01 03) 7,95 9,50

• Opakowania z metali (15 01 04) - 0,08

• zmieszane odpady opakowaniowe/opakowania wielomateriaówe (15 01 06) 61,37 68,07

• opakowania ze szkła (15 01 07) 1,02 0,14

• Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02 03) 0,645 0,15

• zużyte opony (16 01 03) 5,52 8,80

• metale żelazne (16 01 17) - 0,20

• tworzywa sztuczne (16 01 19) - 0,10

• zużyte urządzenia (16 02 14) 2,04 2,73

• Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (16 02 16) 0,11 0,05

• Inne baterie i akumulatory (16 06 05) - 0,50

• Inne niewymienione odpady (16 07 99) - 9,00

• odpady z betonu oraz gruz betonowy (17 01 01) 58 009,65 78 454,28

• gruz ceglany (17 01 02) 17 940,45 6 291,40

• odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03) 6,18 9,60

• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07) 14 524,36 15 068,46

• odpady z remontów i przebudowy dróg (17 01 81) 24 390,98 15 475,30

• inne niewymienione odpady (17 01 82) 1,25 -

• drewno (17 02 01) 582,61 2 695,05

• szkło (17 02 02) 1,20 -

• tworzywa sztuczne (17 02 03) 40,07 11,49

• mieszanki bitumiczne inne niż wymieniony w 17 03 01 (17 03 02) 10 843,69 2 544,86

• odpadowa papa (17 03 80) 77,08 0,58

• żelazo i stal (17 04 05) 240,59 632,69

• mieszaniny metali (17 04 07) 38,03 22,08

• kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11) 2,16 -

• tłuczeń torowy (17 05 08) 6 150,00 0,86

• materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 – 17 06 03 (17 06 04) 140,21 541,27

• Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04) 7 488,56 9 199,53

• odpady z mechanicznej obróbki odpadów (19 12 12) 9 640,96 8 897,86

• odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (20 03 99) 27 194,71 -
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Gleba i ziemia

Sposób zagospodarowania odpadów

G4-EN23

G4-EN23

Najważniejsze odpady wg rodzaju 2015
masa (tony)

2016
masa (tony)

• gleba i ziemia, w  tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (17 05 03*) 65,78 1,82

• gleba i ziemia, w  tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04) 3 532 380,53 5 929 151,66

• urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (17 05 05*) 4,98 -

• urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (17 05 06) 233 799,12 43 500,76

Łącznie 3 766 250,41 5 972 
654,24

Najważniejsze odpady wg rodzaju 2015
masa (tony)

2016
masa (tony)

Wykorzystanie jako paliwo lub innego środka wytwarzania energii (R1) 46,10 0,00

Powtórne wykorzystanie (R14/R5) (bez ziemi i gleby) 33 137,15 20 982,92

Przekazane firmom posiadającym zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i utylizacji (w tym np. składowanie 
na składowiskach odpadów) (bez gleby i ziemi) 149 667,70 176 395,18

Wykorzystanie do drobnych napraw i konserwacji (R11) - 808,21

Łącznie 182 850,95 198 186,31

Najważniejsze odpady wg rodzaju 2015
masa (tony)

2016
masa (tony)

powtórne wykorzystanie (R14/R5) przekazane osobom fizycznym 1 932 413,89 2 715 439,67

przekazane firmom posiadającym zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i utylizacji (w tym 
np. składowanie na składowiskach odpadów) 1 833 836,52 3 257 214,57

Łącznie 3 766 250,41 5 972 654,24
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PODSUMOWANIE REALIZ ACJI 
CELÓW STR ATEGII  
CSR NA L ATA 2016-202019

CRELA SOEC PREN HRG4 1-56

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Cele miernik (KPI)
    2016

cel realizacja

Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

Zero wypadków śmiertelnych wśród 
pracowników spółki i pracowników 
podwykonawców pracujących na budowie.

liczba wypadków śmiertelnych 0


(doszło do 2 wypadków 

 śmiertelnych wśród praco- 
wników podwykonawców)

Obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród 
pracowników Budimeksu.

poziom częstości wypadków wśród 
pracowników Budimeksu 

<100% poziomu wskaźnika 
z poprzedniego roku


(nastąpił nieznaczny wzrost 

z 11,46 do 12,82) 

Obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród 
pracowników Budimeksu. 

poziom częstości wypadków wśród 
pracowników Budimeksu 

<100% poziomu wskaźnika 
z poprzedniego roku 

Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

Efektywne wykorzystanie energii i redukcja 
związanej z nią emisji 

Toe/1 ml przychodu ze sprzedaży 2,94

Optymalne wykorzystanie surowców 
i materiałów oraz minimalizacja powstałych 
odpadów

%/1 ml przychodu ze sprzedaży 0,348

Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja 
powstawania szkodom i awariom 
środowiskowym

liczba awarii<1/1mln przychodu 0   

Bycie sąsiadem i gościem w społecznościach lokalnych

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

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

0  

Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych

Zero niezweryfikowanych przypadków 
potencjalnych zachowań nieetycznych

liczba niezweryfikowanych 
przypadków potencjalnych 
zachowań nieetycznych

0  

Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy

Maksymalizacja wskaźnika satysfakcji 
pracowników

wartość wskaźnika satysfakcji n/d*
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Indeks GRI

*Parametr mierzony raz na dwa lata.

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis

Strategia i analiza

G4-1  3

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. 
dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej 
osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

4,7
6.2.
7,4,2
6.2.

[List Prezesa]

G4-2 3, 13, 
27 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

[List Prezesa]
[Sytuacja rynkowa i perspektywy]
[Model wartości]

Ryzyka biznesowe zostały opisane w 
„Sprawozdaniu z działalności Spółki 
za rok 2016” dostępnym na 
http://www.budimex.pl/pl/relac-
je-inwestorskie/raporty/okresowe.

Profil organizacji

G4-3  Nazwa organizacji

6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5

7.8

Budimex SA

G4-4 16, 9 Główne marki, produkty i/lub usługi

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

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji

ul. Stawki 40
01-140 Warszawa
Polska
www.budimex.pl

G4-6 17

Liczba krajów, w których działa organizacja oraz 
podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane 
są główne operacje organizacji lub tych, które 
są szczególnie adekwatne w kontekście treści 
raportu

[Wyniki ostatniego roku]

Zapewnienie najwyższej jakości realizacji

Maksymalizacja wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

wartość wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

≥100% poziomu z 
poprzedniego okresu  

Wspieranie kultury innowacyjności

Wzrost innowacyjności

Wyniki Badania Atmosfery w Miejscu 
Pracy, pytanie: “Firma zachęca mnie 
do poszukiwania innowacyjnych form 
pracy”

≥100% poziomu z 
poprzedniego okresu

n/d*

Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności

Cel: zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości 
finansowej i pozafinansowej

raportowanie społeczne    



107Z i nte g ro w a n y  ra p o r t  ro c z n y  2 0 1 6 Po d s u m o w a n i e

Cele miernik (KPI)
    2016

cel realizacja

Zapewnienie najwyższej jakości realizacji

Maksymalizacja wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

wartość wskaźnika Quality 
Conformance (QC)

≥100% poziomu 
z poprzedniego okresu 

Wspieranie kultury innowacyjności

Wzrost innowacyjności

Wyniki Badania Atmosfery w Miejscu 
Pracy, pytanie: „Firma zachęca mnie 
do poszukiwania innowacyjnych form 
pracy”

≥100% poziomu 
z poprzedniego okresu

n/d*

Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności

Cel: zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości 
finansowej i pozafinansowej

raportowanie społeczne   

Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja 
powstawania szkodom i awariom 
środowiskowym

liczba awarii<1/1mln przychodu 0   

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis

Profil organizacji

G4-7  Forma własności i struktura prawna organizacji

6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5

7.8

Spółka Akcyjna, notowana 
 na GPW w Warszawie

G4-8 17

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

[Wyniki ostatniego roku] 
Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć w „Sprawozdaniu 
z działalności Spółki za rok 2016” 
dostępnym na 
http://www.budimex.pl/pl/relac-
je-inwestorskie/raporty/okresowe.

G4-9
16, 17, 

18, 
20

Skala działalności [Wyniki ostatniego roku]
[Wkład w rozwój infrastruktury]

G4-10 18, 36, 
94

Liczba pracowników własnych i znajdujących się 
pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy

8

[Wyniki ostatniego roku]
[Zarządzanie odpowiedzialnością  
w łańcuchu dostaw] 
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-11 Procent pracowników objętych umowami 
zbiorowymi

8 [Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-12 36 Opis łańcucha wartości Zarządzanie odpowiedzialnością w 
łańcuchu dostaw]

G4-13 38, 39
Znaczące zmiany w raportowanym okresie 
dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności 
lub łańcucha wartości

[Działalność rynkowa]
[O raporcie]
Szczegółowy opis zmian struktury 
organizacyjnej Grupy Budimex 
można znaleźć w „Sprawozdaniu 
z działalności Spółki za rok 2016” 
dostępnym na 
http://www.budimex.pl/pl/relacje-
-inwestorskie/raporty/okresowe.

G4-14 62, 77
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja 
stosuje zasadę ostrożności.

7

[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Prewencja zachowań nieetycznych i 
uczciwość w działaniu]

Procedury „Zarządzanie środowisko-
we na kontraktach”, „Organizacja i 
zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”, 
będące elementem Zintegrowanego 
Sytemu Zarządzania, definiują 
m.in. zasady analizy wymagań 
środowiskowych i pojęcie wpływu na 
środowisko. Obejmują każdy, czyli i 
potencjalny rodzaj wpływu.
Ponadto Grupa zobowiązała się do 
przestrzegania zasady ostrożności 
przystępując do UN Global Compact.

G4-15 53

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez orga-
nizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

1-10

• UN Global Compact
• Karta Różnorodności (od 2016 roku)
• Porozumienie na Rzecz Bezpie-
czeństwa w Budownictwie (patrz: 
[Szkolenia BHP i prewencja])

G4-16 19
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak sto-
warzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
/międzynarodowych organizacjach

1-10 [Wyniki ostatniego roku]

Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń

G4-17 
12, 38, 

92
Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsoli-
dowanym sprawozdaniu finansowym

5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4

[O raporcie]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-18 39 Proces definiowania treści raportu 
[O raporcie]
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Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis

Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń

G4-19  37
Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu spo-
łecznego i środowiskowego

5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4

[O raporcie]

G4-20 40
Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu 
społecznego i środowiskowego dla poszczegól-
nych podmiot biznesowych

[O raporcie]

G4-21 40

Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych 
aspektów wpływu społecznego i środowisko-
wego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza 
organizacji

[O raporcie]

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek 
korekt informacji zawartych w poprzednich ra-
portach z podaniem powodów ich wprowadze-
nia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana 
roku/okresu bazowego, charakteru działalności, 
metod pomiaru)

Brak korekt.

G4-23
naczne zmiany w stosunku do poprzedniego 
raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod 
pomiaru zastosowanych w raporcie

Brak znaczących zmian.

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24  39
Lista grup interesariuszy angażowanych przez 
organizację

5.3

[O raporcie]

G4-25 33,  34, 
39, 53

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariu-
szy angażowanych przez organizację

[Podejście zarządcze]
[O raporcie]
[Szkolenia BHP i prewencja]
[Uczciwe zasady w relacjach z 
kontrahentami]

G4-26 39
Podejście do angażowania interesariuszy włą-
czając częstotliwość angażowania według typu i 
grupy interesariuszy

[O raporcie]

G4-27 34, 39, 
53

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organi-
zacji, również poprzez ich zaraportowanie

[O raporcie]
[Szkolenia BHP i prewencja]

Profil raportu

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

5.3
7.5.3
7.6.2.

Rok finansowy / kalendarzowy: 
01.01.2016-31.12.2016

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został 
opublikowany)

17.08.2016

G4-30 38 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) [Roczny]

G4-31 Osoba kontaktowa

Krzysztof Kozioł 
Dyrektor Biura Komunikacji
Budimex SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
krzysztof.koziol@budimex.pl
tel.: (+48) 22 623 61 12]

G4-32 107-
120 Indeks CSR [Indeks GRI]

[O raporcie]

G4-33 39

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrz-
nej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich 
danych w niezależnym raporcie poświadczają-
cym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej 
weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i 
zewnętrznym podmiotem poświadczającym

[O raporcie]

Raport został przygotowany przez 
podmiot zewnętrzny w oparciu o 
dane dostarczone przez Budimex 
SA, a następnie poddany weryfikacji 
niezależnego audytora.
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UN 
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Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

G4-34 
30, 31, 
32, 33

Struktura nadzorcza organizacji wraz z ko-
misjami podlegającymi pod najwyższy organ 
nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne 
zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy 
nadzór nad organizacją

6.2
7.4.3
7.7.5

1-10

[Ład zarządczy]
[Skład Zarządu i Rada Nadzorcza]
[Systemy zarządzania]
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności 
Spółki za rok 2016” dostępnym na 
http://www.budimex.pl/pl/relacje-in-
westorskie/raporty/okresowe.
Dodatkowo informacje na temat 
aktualnego składu Zarządu, Rady Na-
dzorczej i jej komitetów, włączając w to 
życiorysy poszczególnych osób, można 
znaleźć na: http://www.budimex.pl/
pl/o-budimex/wladze.html. 

Etyka i rzetelność

G4-56  10, 80
Wartości organizacji, zasady,  
kodeks i normy zachowań i etyki. 

4.4
6.6.3 1-10 16

[Działalność rynkowa]
[Zarządzanie etyką]

Wyniki ekonomiczne

G4-EC1  93

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzo-
na i podzielona z uwzględnieniem przychodów, 
kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracow-
ników, dotacji
i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepo-
dzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli 
kapitału i instytucji państwowych

6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.7
6.8.9

-
2, 5, 7, 

8, 9
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EC2
Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse 
dla działań organizacji wynikające ze zmian 
klimatycznych

6.5.5 7 13

Na chwilę obecną nie stwierdzono 
znaczącego wpływu. Niemniej pod-
stawowe surowce, z których korzysta 
firma, są produktami branż, które 
istotnie wpływają na klimat (produkcja 
asfaltów i paliw, produkcja cementu, 
hutnictwo stali). Tym samym zmiany 
regulacji i dodatkowe obciążenia 
tych branż w związku z emisją gazów 
cieplarnianych, mogą odbić się nieko-
rzystanie na kosztach firmy. 

Zmiany klimatyczne w szerszym ujęciu, 
tj. nasilenie anomalii pogodowych, 
może wpływać na proces realizacji 
kontraktów.

Z drugiej strony oferta firmy odpowia-
da na oczekiwania pośrednio związane 
ze zmianami klimatycznymi. Budimex 
posiada odpowiednie zasoby pozwala-
jące na włączenie się w procesy restruk-
turyzacji zakładów energetycznych 
(budowa obiektów wytwórczych). W 
ofercie firmy znajdują się obiekty, w 
których straty energetyczne zostały 
ograniczone do minimum, i które 
spełniają wymogi klientów wrażliwych 
na kwestie klimatyczne.

WYNIKI W WYMIARZE EKONOMICZNYM
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Obecność na rynku

G4-EC5  97

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniż-
szego szczebla w stosunku do płacy minimalnej 
na danym rynku w głównych lokalizacjach 
organizacji

6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4
6.8.1
6.8.2

1 1, 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EC6 99
Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej 
z rynku lokalnego

6.4.3
6.8.1
6.8.2
6.8.5
6.8.7

6 8

[Tabele z danymi niefinansowymi]

Jako rynek lokalny traktować należy 
rynek polski. Zasadniczo w spółkach 
Grupy Budimex zatrudnieni są 
wyłącznie obywatele polscy. Pojedy-
nczy obcokrajowcy, reprezentujący 
głównego udziałowca, zasiadają w 
organach spółek. Ich liczbę podano w 
tabeli, obrazującej składy zarządów i 
rad nadzorczych. 

Pośredni wpływ ekonomiczny

EC DMA


20
Podejście zarządcze

6.3.9
6.8.1
6.8.2
6.8.7
6.8.9

- [Wkład w rozwój infrastruktury]

G4-EC7 20

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie 
usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania 
komercyjne, przekazywanie towarów oraz 
działania pro-bono. Wpływ tych działań na 
społeczeństwo

6.3.9
6.8.1
6.8.2
6.8.7
6.8.9

-
2, 5, 7, 9, 

11,

[Wkład w rozwój infrastruktury]

Surowce i materiały

EN DMA


57,  69, 
80, 
89

Podejście zarządcze

6, 
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

7, 8, 9 [Racjonalne korzystanie z zasobów i 
zanieczyszczenie środowiska]

G4-EN1  89, 
101

Wykorzystane surowce/materiały według wagi 
i objętości

6.5.4
8 8, 12

[Materiały i surowce] 
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EN2 89, 
101

Procent materiałów pochodzących
z recyklingu wykorzystanych w procesie produk-
cyjnym

6.5.4 8, 9 8, 12
[Materiały i surowce] 
[Tabele z danymi niefinansowymi]

WYNIKI W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM
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UN 
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Energia

EN DMA  57
Podejście zarządcze

6, 
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

7, 8, 9 [Racjonalne korzystanie z zasobów i 
zanieczyszczenie środowiska]

G4-EN3 90, 
102

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według 
pierwotnych źródeł energii

6.5.4
8

7, 8, 12, 
13

[Paliwa, energia i emisja CO2]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EN5 90, 
102 Efektywność energetyczna 7, 8, 12, 

13

[Paliwa, energia i emisja CO2]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

Bioróżnorodność

EN DMA


57,  69, 
80, 
89

Podejście zarządcze
6, 

7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

7, 8, 9 [Ograniczanie oddziaływania na 
lokalne otoczenie przyrodnicze]

G4-EN11
58, 63, 
64, 65, 
66, 67, 

68 

Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, 
dzierżawionych lub zarządzanych gruntów 
zlokalizowanych w obszarach chronionych lub 
obszarach o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi 
bądź przylegających do takich obszarów

6.5.6 8
6, 13, 14, 

15, 

[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]

G4-EN12 58

Opis istotnego wpływu działalności, produktów 
i usług na bioróżnorodność obszarów chronio-
nych i obszarów o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

6.5.6 8
6, 13, 14, 

15, 

[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]

G4-EN13
63, 64, 
65, 66, 
67, 68, 

103
Siedliska chronione lub zrewitalizowane 6.5.6 8

6, 13, 14, 
15, 

[Troska o przyrodę na placu budowy]
Dokładne informacje są dostępne w 
opracowaniach dotyczących oddziały-
wania poszczególnych inwestycji na 
środowisko ze wskazaniem dokładnej 
lokalizacji względem inwestycji.
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]  
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EN14
63, 64, 
65, 66, 
67, 68

Liczba gatunków znajdujących się
w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz 
na krajowych listach gatunków zagrożonych, 
zidentyfikowanych na obszarze oddziaływa-
nia organizacji według stopnia zagrożenia 
wyginięciem

6.5.6 8
6, 13, 14, 

15, 

[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]
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Ścieki i odpady

EN DMA


57,  69, 
80, 
89

Podejście zarządcze
6, 

7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

[Ograniczanie oddziaływania na 
lokalne otoczenie przyrodnicze]

G4-EN23
69, 89, 

104, 
105

Całkowita waga odpadów według rodzaju 
odpadu i metody postępowania z odpadem

6.5.3 8 3, 6, 12
[Gospodarka odpadami] 
[Materiały i surowce]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EN24 62 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków 6.5.3 8
3, 6, 13, 
14, 15

[Troska o przyrodę na placu budowy]

[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]

Produkty i usługi

G4-EN27 58
Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu pro-
duktów i usług na środowisko i zakres ogranicze-
nia tego wpływu

6.5.3
6.5.4.
6.6.6.
6.7.5.

7, 8, 9
6, 8, 12, 
13, 14, 

15

[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]

Zgodność z regulacjami

G4-EN29 62
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i 
regulacji dotyczących ochrony środowiska

4.6 8 16
[Troska o przyrodę na placu budowy]
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]

Emisje

EN DMA


57,  69, 
80, 
89

Podejście zarządcze

6, 
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

7, 8, 9 [Racjonalne korzystanie z zasobów i 
zanieczyszczenie środowiska]

G4-EN15 90, 
102

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnia-
nych według wagi (Scope 1)

6.5.5 8
3, 12, 13, 

14, 15
[Paliwa, energia i emisja CO2]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EN16 90, 
102

Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych 
według wagi (Scope 2)

6.5.5 8
3, 12, 13, 

14, 15
[Paliwa, energia i emisja CO2]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-EN18 102
Efektywność związana z emisją gazów cieplar-
nianych

6.5.5 - 13, 14, 15 [Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-E21 103
Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych 
związków emitowanych do powietrza według 
rodzaju związku i wagi

6.5.5 8
3, 12, 
14, 15

[Tabele z danymi niefinansowymi]

Źródłem emisji zanieczyszczeń są 
poszczególne wytwórnie mas bitu-
micznych, których lokalizacje wskazano 
w tabeli wraz z wielkościami emisji 
poszczególnych związków. Emisje 
związane są z pracą otaczarek oraz 
suszarek kruszywa, a także zbiornikami 
bitumu, asfaltu, mączki wapiennej i 
pyłu kamiennego. Zostały one podane 
w oparciu o dane ze sprawozdań do 
organów administracji publicznej.

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis
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Ocena środowiskowa dostawców

EN DMA


57,  69, 
80, 
89

Podejście zarządcze
6, 

7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

7, 8, 9

[Troska o przyrodę na placu budowy]
[ Prewencja zachowań nieetycznych 
 i uczciwość w działaniu]
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróż-
norodność]

G4-EN32 68, 78
Odsetek dostawców, którzy zostali poddani 
ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych

6.3.5
6.6.6
7.3.1 -

[Troska o przyrodę na placu budowy] 
[ Prewencja zachowań nieetycznych 
 i uczciwość w działaniu]

G4-EN33
58, 
68, 
78

Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia 
środowiskowe w łańcuchu dostaw.

6.3.5
6.6.6
7.3.1

-
[Troska o przyrodę na placu budowy]
[ Prewencja zachowań nieetycznych 
 i uczciwość w działaniu]

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis

Mechanizm przekazywania skarg

G4-EN34 68, 82
Liczba skarg dotyczących wpływu środowisko-
wego skierowanych i rozwiązanych poprzez 
mechanizmy formalne

6.3.6 - 16 [Troska o przyrodę na placu budowy]
[Zarządzanie etyką]

Miejsce pracy: zatrudnienie

G4-LA1  95

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji 
pracowników, według grup wiekowych,
płci i regionu

6.4.3 6 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracow-
nikom pełnoetatowym, które nie są dostępne 
dla pracowników czasowych lub pracujących w 
niepełnym wymiarze godzin według głównych 
jednostek organizacyjnych

6.4.4
6.8.7 - 8

Świadczenia są tożsame, niezależnie od 
tego czy pracownik zatrudniony jest na 
pełen etat, czy w niepełnym wymiarze 
czasu pracy.
Spośród nieobligatoryjnych świadczeń 
należy wspomnieć o: ubezpieczeniu 
medycznym (Budimex SA, Budimex 
Nieruchomości, Mostostal Kraków), 
ubezpieczeniu na życie (Budimex SA, 
Budimex Nieruchomości, Mostostal 
Kraków) i programu kafeterynego w 
ramach którego pracownicy mogą 
dokonać wyboru świadczeń z zakresu 
kultury, turystyki, sportu i rekreacji 
(Budimex SA, Budimex Nierucho-
mości). Dodatkowe ubezpieczenie 
medyczne dostępne jest również dla 
praktykantów, zatrudnionych w oparciu 
o umowy cywilnoprawne.
Dodatkowo członkowie zarządu i 
wybrani kluczowi pracownicy są objęci 
„Planem przyznania akcji związanych 
z celami Ferrovialu”, polegającym 
na warunkowym przyznaniu praw 
do nabycia akcji spółki inwestora 
strategicznego.

G4-LA3 98
Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji 
po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w 
odniesieniu do płci

6.4.4 - 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]

WYNIKI W WYMIARZE SPOŁECZNYM
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Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

                 LA DMA80 ,51 ,55                   
Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy)

6, 
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

1, 3, 6 [Warunki, bezpieczeństwo i higiena 
pracy (BHP)]

G4-LA5 51

Odsetek łącznej liczby pracowników reprezento-
wanych w formalnych komisjach
(w których skład wchodzi kierownictwo
i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które doradzają w zakresie programów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują 
takie programy

6.4.6 1 8
[Warunki, bezpieczeństwo i higiena 
pracy (BHP)]

G4-LA6 53, 
100

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni 
straconych oraz nieobecności w pracy, a także 
liczba wypadków śmiertelnych związanych
z pracą według regionów

6.4.6
6.8.8 1 3, 8 

[Wypadkowość]
[Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-LA7 53, 
100

Zatrudnienie w warunkach podwyższonego 
ryzyka chorób zawodowych.

6.4.6
6.8.8 1 3, 8 [Wypadkowość]

G4-LA8 Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy 6,4,6 1 3, 8 

Wyłącznie w przypadku Mostostalu 
Kraków, aspekty BHP zostały ujęte 
w układzie zbiorowym pracy. Zapisy 
definiują możliwość czasowego 
przyznanie danej grupie pracown-
ików okresowych dodatków z tytułu 
pracy w warunkach szkodliwych lub 
uciążliwych.

Miejsce pracy: różnorodność i równość szans

                   LA DMA80 ,51 ,55                
Podejście zarządcze (w zakresie różnorodność i 
równość szans)

6.2.3
6.3.7

6.3.10
6.4.3

1, 6 [Zarządzanie etyką]

G4-LA12 99

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej 
w podziale na kategorie według płci, wieku, 
przynależności do mniejszości oraz innych 
wskaźników różnorodności

6.2.3
6.3.7

6.3.10
6.4.3

1, 6 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]

G4-LA13 97
Stosunek podstawowego wynagrodzenia męż-
czyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska

6.2.3
6.3.7

6.3.10
6.4.3

1, 6 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis

Miejsce pracy: relacje między pracownikami a kierownictwem

G4-LA4 

Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje 
się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz 
ze wskazaniem, czy okresy te są określone w 
umowach zbiorowych

6.4.3
6.4.5 3 8

Zgodnie z wymogami Prawa Pracy (tj. 
30 dni, chyba że w danym przypadku 
Kodeks Pracy przewidywałby inaczej).
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Ocena dostawców

                   LA DMA80 ,51 ,55                
Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy)

6, 
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

1, 3, 6 [Wypadkowość]
[Bhp a podwykonawcy]

G4-LA14 55
Odsetek dostawców, którzy zostali poddani 
ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych

6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1

- 5, 16 [Bhp a podwykonawcy]

G4-LA15 55
stotne aktualne i potencjalne zagrożenia sto-
sunków pracowniczych w łańcuchu dostawa

6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1

- 5, 16 [Bhp a podwykonawcy]

Mechanizm przekazywania skarg

                   LA DMA80 ,51 ,55                
Podejście zarządcze (w zakresie mechanizmów 
przekazywania skarg) 6.3.6 - [Zarządzanie etyką]

G4-LA16 82
Liczba skarg dotyczących stosunków pracow-
niczych skierowanych i rozwiązanych poprzez 
mechanizmy formalne

6.3.6 - 16 [Zarządzanie etyką]

Prawa człowieka: procedury odnośnie zamówień i inwestycji

            HR DMA                       80, 81 Podejście zarządcze
6.3.6
6.3.7

6.3.10
6.4.3

1, 2, 6 [Zarządzanie etyką]

G4-HR3 82
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz 
działania podjęte w tej kwestii

6.3.6
6.3.7

6.3.10
6.4.3

1, 2, 6 5, 8, 16
[Zarządzanie etyką]
[Zgodność z prawem]

Prawa człowieka: procedury odnośnie zamówień i inwestycji

            HR DMA                     80, 81 Podejście zarządcze
6, 

7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

1-6 [Prewencja zachowań nieetycznych i 
uczciwość w działaniu]

G4-HR1 78

Procent i całkowita liczba umów inwestycyj-
nych zawierających klauzule dotyczące praw 
człowieka lub które zostały poddane kontroli 
pod tym kątem

6.3.3
6.3.5
6.6.6

1-2 5, 8, 16 [Uczciwe zasady w relacjach  
z kontrahentami]

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis
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Społeczność lokalna

      SO DMA                         70 Podejście zarządcze

6, 
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

10 [Wypadkowość]
[Ograniczanie uciążliwości]

G4-SO1 58, 
70, 71

Charakter, skala i efektywność programów i 
praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem 
działalności organizacji na społeczność lokalną, 
włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowa-
dzenia i zakończenia działalności

6.3.9
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.8

-
[Ograniczanie uciążliwości]
[Rekompensowanie uciążliwości 
społecznościom]
[Troska o przyrodę na placu budowy]

G4-SO2
54, 
58, 
70

Działania o znaczącym potencjalnym bądź 
istniejącym negatywnym wpływie na lokalną 
społeczność

6.3.9
6.5.3
6.8

- 1,2 [Ograniczanie uciążliwości]
[Troska o przyrodę na placu budowy]

Prawa człowieka: praca dzieci

G4-HR5 82

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą 
istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci 
oraz środki podjęte w celu eliminacji takich 
przypadków

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7

6.3.10
6.6.6
6.8.4

1, 2, 5 8, 16 [Zgodność z prawem]

Prawa człowieka: praca przymusowa i obowiązkowa

G4-HR6 82

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą 
istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej 
lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków

6.3.3
6.3.4
6.3.5

6.3.10.
6.6.6

4

1, 2, 4 8 [Zgodność z prawem]

Mechanizm przekazywania skarg

G4-H12 81, 82
Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw 
człowieka skierowanych i rozwiązanych poprzez 
mechanizmy formalne

6.3.6 - 16 [Zarządzanie etyką]

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis

Prawa człowieka: swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych

G4-HR4 82

Działania zidentyfikowane jako mogące 
stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody 
zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych 
oraz inicjatywy wspierające te prawa

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8

6.3.10
6.4.5
6.6.6

1-3 8 [Zgodność z prawem]
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Działania antykorupcyjne

         SO DMA                          77 Podejście zarządcze
6, 

7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

10 16 [Prewencja zachowań nieetycznych i 
uczciwość w działaniu]

G4-S03 77
Procent i całkowita liczba jednostek bizneso-
wych poddanych analizie pod kątem ryzyka 
związanego z korupcją

6.6.1
6.6.2
6.6.3

10 16

[Monitorowanie zagrożeń]

W raporcie nie ujawniono narzędzi 
wykorzystywanych w ich monitorowa-
niu, uznając je za poufne. Ujawnienie 
takich informacji, w szczególności 
sposobu prowadzenia analiz, w 
ocenie spółki mogłoby przyczynić się 
do zmniejszenia ich efektywności i 
zwiększenia zagrożenia zachowaniami 
nieetycznymi.

G4-SO4 77
Procent pracowników przeszkolonych
w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych 
organizacji

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.6

10 16

[Prewencja zachowań nieetycznych i 
uczciwość w działaniu]

Ze względu na specyfikę prowadzonej 
działalności, a w szczególności rotację 
pracowników między kontraktami, 
podział na regiony został w opisie 
wskaźnika pominięty.

G4-SO5 82
Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki 
korupcji

6.6.1
6.6.2
6.6.3

10 16 [Zarządzanie etyką] 

Udział w życiu publicznym

G4-S06 82

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa 
darowizn na rzecz partii politycznych, polityków 
i instytucji o podobnym charakterze według 
krajów

6.6.1
6.6.2
6.6.4. 10 16 [Zgodność z prawem]

Zgodność z regulacjami

G4-S07 82

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji 
kroków prawnych dotyczących przypadków 
naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk 
monopolistycznych oraz ich skutki.

6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7

- 16 [Zgodność z prawem]

G4-S08 82
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych z tytułu niezgodności z pra-
wem i regulacjami

4.6 - 16 Nie nałożono kar.

Wsk.

zakres
całościowy

częściowy

nie rapor-

towany/nie 

dotyczy

str.
audyt

str. Wytyczne GRI
Obszar 
wg ISO 
26000

Zasada 
UN 

Global 
Compact

SDGs Komentarz / Opis
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Odpowiedzialność za produkt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta

              PR DMA                   85 Podejście zarządcze
6, 

7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5

5

1,8 [Jakość i jej wpływ na bezpieczeństwo 
obiektów budowlanych]

G4-PR1 85, 86

Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia 
się wpływ produktów i usług na zdrowie
i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników 
oraz procent istotnych kategorii produktów
i usług podlegających takim procedurom

6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8

1

[Zarządzanie jakością]
[Laboratoria badawcze i wiarygodna 
kontrola jakości]

Opisane w treści raportu procedury 
maja charakter ogólnie obowiązujący 
i tym samym odnoszą się do wszystkich 
(100%) realizowanych kontraktów.

G4-PR2 86

Całkowita liczba przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w 
zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i 
bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z 
uwzględnieniem rodzaju skutków

4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8

1 16 [Jakość i jej wpływ na bezpieczeństwo 
obiektów budowlanych]

PR DMA 86 Podejście zarządcze

6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9

8 0

Specyfika przedsięwzięć budow-
lanych sprawia, że ich realizacji od 
najwcześniejszego etapu towarzyszy 
bardzo dokładana dokumentacja 
wykonawcza. Wymogi określane są 
przez przepisy i normy. Chodzi tu nie 
tylko o stosowne zgody, zezwolenia, czy 
potwierdzenia odbiorów przez poszcze-
gólne urzędy i służby. Poszczególnym  
materiałom i wyrobom towarzyszą 
certyfikaty zgodności,  deklaracje 
zgodności, znaki bezpieczeństwa czy 
też atesty higieniczne. Gwarantuje to 
szerokorozumiane bezpieczeństwo dla 
ludzi i środowiska. Zasady z związane z 
dopuszczeniem wyrobów budowlanych 
do obrotu są regulowane przez 
odpowiednie przepisy prawa. Podstawę 
prawną, oprócz Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane, stanowią
dwie kolejne ustawy: Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budow-
lanych oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności. 
Tym samym stosowanie się do nich 
jest obligatoryjne i obejmuje wszystkie 
kontrakty (100%).
Wsparciem jest tu Zintegrowany 
System Zarządzania, który gwarantuje 
wykorzystanie właściwych wyrobów i 
materiałów budowalnych.

G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach 
wymaganych na mocy procedur oraz procent 
znaczących produktów i usług podlegających 
takim wymogom informacyjnym

6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9

8 12

Odpowiedzialność za produkt: zgodność z regulacjami

G4-PR9 83
Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu nie-
zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi 
dostawy i użytkowania produktów i usług.

4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6.

- 16 [Zgodność z prawem]
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Wskaźniki sektorowe

CRE6 51
Część (odsetek) organizacji działająca w zgodzie 
z międzynarodowymi systemami zarządzania 
BHP (np. ISO18000)

- - -

W przypadku Budimeksu SA oraz Mos-
tostalu Kraków wdrożenie ISO18000 
oraz OHSAS 18000 zostało potwi-
erdzone stosownymi certyfikatami. Na 
koniec 2015 roku pracowało w nich 
97,8% pracowników spółek objętych 
raportem.

CRE8 89
Certyfikacja nawiązujących do zrównoważo-
nego rozwoju nowych obiektów, eksploatacji 
istniejących i rozbiórki likwidowanych

- -
7, 8, 10, 

11, 12

W przypadku Budimeksu SA oraz Mos-
tostalu Kraków wdrożenie ISO18000 
oraz OHSAS 18000 zostało potwi-
erdzone stosownymi certyfikatami. Na 
koniec 2015 roku pracowało w nich 
97,8% pracowników spółek objętych 
raportem.
• Business Garden Wrocław (etap III): 
LEED PLATINUM (wrzesień 2016 r.)
• Budynek biurowy wraz z infrastrukturą 
we Wrocławiu: LEED GOLD (listopad 
2016 r.)
• Budynek biurowy EQlibrium w 
Warszawie: BREEAM VERY GOOD 
(grudzień 2016 r.)
• Zespół obiektów Centrum Usług 
Korporacyjnych w Płocku: BREEAM 
GOOD (luty 2016 r.)
(wymienione obiekty były budowane 
przez Grupę Budimex, ale są 
własnością i są zarządzane przez inne 
podmioty; Grupa Budimex nie posiada 
wiedzy jaki % ogółu nieruchomości 
w portfelu poszczególnych właścicieli 
i zarządzających stanowią obiekty 
certyfikowane)
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NIEZ ALEŻNY LIST 
POSWIADCZ A JACY
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Budimex SA 
ul. Stawki 40

01-040  Warszawa
www.budimex.pl
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