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Szanowni
Państwo

Przekazujemy w Państwa ręce nasz 
drugi raport opisujący realizację działań 
wynikających z przestrzegania 10 zasad 
inicjatywy UN Global Compact.
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Zdaję sobie sprawę, że przed Budimeksem stoi jeszcze 
wiele wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwo-
jem firmy i odpowiedzialnym biznesem, który chcemy 
prowadzić. Jednak od czasu przystąpienia do inicjatywy 

Sekretarza Generalnego ONZ udało się nam sporo 
osiągnąć i wierzę, że czas i środki jakie poświę-

camy na prowadzenie działań w tych obsza-
rach przyniesie nam w dłuższej perspektywie 
wymierne korzyści.

Jako pierwsza w Polsce firma budowlana gene-
ralnego wykonawstwa Budimex wydał w 2011 

roku raport społeczny spełniający standardy 
GRI na poziomie B+, który został poddany niezależnej, 
zewnętrznej weryfikacji.

Od ubiegłego roku realizujemy cele, jakie w obszarze 
CSR postawiliśmy sobie na lata 2011 – 2012 stanowiące 

załącznik do oficjalnie przyjętej w całej Grupie Budimex 
„Polityki CSR”. Wśród celów związanych bezpośrednio 
z realizacją 10 zasad Global Compact należy wymienić 
przyjęcie przez Grupę Budimex Kodeksu Etyki i wdrożenie 
związanych z nim mechanizmów kontrolnych 
– działanie Komisji ds. Etyki, która przyjmuje 
wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszenia zasad 
Kodeksu. Poprzez odpowiednie zapisy umów wpły-
wamy na naszych dostawców i podwykonawców, 
by przestrzegali zasad etycznych i środowisko-
wych. Bezpośrednim narzędziem, które nam 
pomaga w realizacji tego zadania są audyty prze-
prowadzane u naszych partnerów biznesowych. 

Nasz autorski program społeczny „Domofon ICE”, reali-
zowany w szkołach znajdujących się w sąsiedztwie pro-
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wadzonych przez Budimex kontraktów, który promuje 
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dodatkowo 
wyposaża najmłodszych uczniów z klas 0-3 w karty ICE 
(In Case of Emergency) rozwija się bardzo dynamicznie. 

Ponad 6 tys. dzieci w całej Polsce nosi już przy ple-
cakach karty ICE w odblaskowym etui. 

Działania na rzecz społeczności lokalnych 
w formie wolontariatu pracowniczego weszły 
na stałe do kalendarza wydarzeń firmowych. 
W 2011 roku przeprowadziliśmy 6 akcji, w które 

zaangażowało się w sumie 775 pracowników.

Potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania naszym 
biznesem jest stała obecność w gronie firm, których 
akcje notowane są w RESPECT Indeksie, na który skła-
dają się walory najbardziej odpowiedzialnie zarządza-
nych polskich przedsiębiorstw giełdowych. Warszawska 

Giełda Papierów Wartościowych co pół roku przeprowa-
dza rewizję składu Indeksu.

Działania wynikające z przestrzegania 10 zasad Global 
Compact są już częścią naszej organizacji i jestem prze-
konany, że pozostając na drodze zrównoważo-
nego rozwoju w sposób naturalny będziemy 
przestrzegać ich również w przyszłości.

Dariusz Blocher 
prezes Zarządu Budimeksu SA
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Prawa człowieka
i standardy pracy

 • Popieranie i przestrzeganie praw 
człowieka przyjętych przez 
społeczność międzynarodową.
 • Eliminacja wszelkich przypadków 
łamania praw człowieka przez firmę.
 • Poszanowanie wolności  
stowarzyszania się.
 • Eliminacja wszelkich form 
pracy przymusowej.
 • Zniesienie pracy dzieci
 • Efektywne przeciwdziałanie 
dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
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Budimex szanuje wolność stowarzyszania się pracowni-
ków. W Grupie działają 3 związki zawodowe. W 2011 roku 
przedstawiciele pracowników nie weszli w żaden spór zbio-
rowy z pracodawcą. W firmie od 2010 roku funkcjonuje 

Kodeks Etyki. W ub. roku Kodeks został wdrożony 
w całej Grupie Budimex. W rozdziale zatytuło-
wanym: „Obszary szczególnego przestrzega-
nia wartości etycznych” Budimex zastrzega, że: 
„nie toleruje dyskryminacji i narzucania świa-
topoglądu zwłaszcza z powodu płci, pochodze-

nia, wyznania, wieku, przekonań politycznych 
i zajmowanego stanowiska; w codziennych relacjach 

z pracownikami nie akceptuje naruszania granic prywat-
ności, czy wykorzystywania pozycji zawodowej do reali-
zacji prywatnych celów; firma zapewnia pracownikom 

godne warunki zatrudnienia i tworzy środowisko, które 
daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i awansu 
oraz dokłada starań, by w organizacji znaleźli się ludzie 
o różnym poziomie doświadczeń”. Gwarantem poszano-
wania i respektowania zapisów Kodeksu Etyki 
jest Komisja ds. Etyki, która została powołana 
przez prezesa Zarządu Budimeksu. Rolą Komi-
sji jest monitorowanie zgodności stosowanych 
standardów etyki zawodowej z zapisami Kodeksu 
Etyki. Komisja rozpatruje przypadki łamania 
postanowień Kodeksu i udziela wytycznych 
w zakresie przestrzegania zasad w nim zawar-
tych z zachowaniem standardów poufności. Każdy pra-
cownik ma możliwość anonimowego poinformowania 
Komisji o zauważonych przypadkach nieprzestrzegania 
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Kodeksu Etyki. Wśród problemów zgłoszonych Komisji 
w 2011 roku nie znalazł się ani jeden przypadek, w któ-
rym pracownicy skarżyliby się na dyskryminację w sferze 
zatrudnienia, czy łamanie praw człowieka przez Budimex. 

Wszyscy nowo przyjmowani pracownicy obowiąz-
kowo zapoznają się z postanowieniami Kodeksu. 
W roku 2011 było to 1 246 osób. Regulamin 
Pracy Budimeksu w rozdziałach II i V gwaran-
tuje poszanowanie praw człowieka oraz prze-
ciwdziała dyskryminacji w sferze zatrudnienia. 

Budimex nie zatrudnia dzieci, o czym stanowi 
XIV rozdział nowego Regulaminu Pracy. W 2011 roku 

w Budimeksie nie stwierdzono przypadków pracy przy-
musowej, ani pracy dzieci.
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Środowisko
naturalne

 • Prewencyjne podejście 
do środowiska naturalnego.
 • Podejmowanie inicjatyw mających 
na celu promowanie postaw 
odpowiedzialności ekologicznej.
 • Stosowanie i rozpowszechnianie 
przyjaznych środowisku technologii.
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W Budimeksie obowiązuje procedura „Zarządzanie 
środowiskowe na kontraktach”, której celem jest zmnie-
jszenie negatywnego oddziaływania prac budowlanych 
prowadzonych przez Budimex na środowisko naturalne. 

Wśród inicjatyw mających na celu promowanie 
postaw odpowiedzialności ekologicznej podjętych 
w 2011 roku przez Budimex na uwagę zasługują 
następujące programy:

• Oddaj komórkę na Eco Zbiórkę 
• Oszczędzajmy wodę! 

• Wszyscy oszczędzamy energię elektryczną 
• Oszczędzajmy papier w naszych biurach

Ze względu na specyfikę prowadzonego biznesu Pro-
gramy te były skierowane do pracowników biurowych, 

a podstawową platformą ich propagowania był wewnętrzny 
portal informacyjny. Strony programów odnotowały 910 
odsłon, przy zatrudnieniu w biurach na poziomie o. 400 
pracowników.

W 2011 roku Budimex kontynuował akcję 
wymiany floty osobowej na samochody speł-
niające najwyższe normy ekologiczne. Wymie-
niono 227 samochodów, co pozwoliło zaoszczę-
dzić 204 300 litrów paliwa oraz zredukować 
emisję CO2 o 265 690 ton. Część materiałów 
wykorzystywanych podczas prac budowla-
nych pochodzi z odzysku. W 2011 roku największą część 
pochodzących z recyklingu materiałów użytych w proce-
sie budowlanym stanowiły mieszanki popiołowo – żuż-
lowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 
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(576 766,4 t) oraz rdzenie i formy odlewnicze z odlewnic-
twa żelaza po procesie odlewania nie zawierające substan-
cji niebezpiecznych (2 571,8 t). Nieustannie prowadzone są 
szkolenia kadry kierowniczej oraz osób pełniących funkcję 

koordynatorów środowiskowych na rozpoczynają-
cych się budowach. W 2011 roku w szkoleniach 
środowiskowych wzięło udział prawie 1000 osób.
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Przeciwdziałanie
korupcji

 • Przeciwdziałanie korupcji 
we wszystkich formach,  
w tym wymuszeniom 
i łapówkarstwu.
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Kadra menedżerska Budimeksu uczestniczy w specjalnym 
szkoleniu podejmującym tematykę korupcji, prób korum-
powania i zastraszania oraz szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa. W 2011 roku w szkoleniu tym wzięło udział 128 

osób. Dodatkowo Kodeks Etyki Grupy Budimex, 
zawiera zapisy stanowczo potępiające jaką-
kolwiek formę korupcji. Zgodnie z raportem 
z działalności Komisji ds. Etyki Budimeksu SA 
w roku 2011 Komisja rozpatrzyła 9 zgłoszo-

nych spraw. Większość z nich dotyczyła dzia-
łań, które mogłyby być potraktowane jako próba 

korumpowania kierowników kontraktów przez podwy-
konawców realizujących roboty na tych kontraktach. 
Wszystkie zgłoszone wydarzenia zostały przeanalizo-

wane przez Biuro Kontroli Wewnętrznej bądź pracow-
ników Pionu Zarządzania Kadrami i poddane kontroli. 
Komisja ds. Etyki zdecydowała o podjęciu działań, które 
w przyszłości pozwolą na uniknięcie tego typu nieetycz-
nych zachowań podwykonawców lub umoż-
liwią zastosowanie środków gwarantujących 
należytą ochronę pracowników Budimeksu 
oraz pozwolą na wyciągnięcie konsekwencji 
wobec osób dopuszczających się nieetycznych 
zachowań. We wzorach umów stosowanych 
przez Budimex znalazły się zapisy gwaran-
tujące prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 
stwierdzenia próby działania o charakterze korupcyj-
nym. Jednocześnie powstała nowa instrukcja „Zasady 
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postępowania w przypadku złożenia propozycji przy-
jęcia korzyści majątkowej i w przypadku prób zastra-
szania pracownika”, która ustala zasady postępowania 
w sytuacji, w której pracownikowi zostanie złożona pro-

pozycja przyjęcia korzyści majątkowej w zamian 
za określone działania lub zaniechanie działań 
związanych z realizacją danej umowy, jak rów-
nież na wypadek podejmowania prób zastra-
szania pracownika.
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