
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok 

(…) 

5.6. Informacja o prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej  

Budimex SA od lat prowadzi projekty służące jego zrównoważonemu rozwojowi. W 2021 roku Spółka ogłosiła „Strategię CSR na 

lata 2021–2023”, która odwołuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i dzieli się na sześć kluczowych obszarów 

odpowiedzialności: 

• zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat, 

• troska o rozwój pracowników i satysfakcję z pracy, 

• dbałość o najwyższą jakość oraz budowę kultury innowacji w spółce, 

• przeciwdziałanie nadużyciom, 

• dialog z lokalnymi społecznościami i wspieranie ich. 

 

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

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

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

Mimo trwającej pandemii, w 2021 roku Budimex SA nadal rozwijał swoje autorskie programy społeczne, tj. „Strefę Rodzica. 

Budimex Dzieciom” oraz „Hello ICE. Budimex dzieciom”. W ramach tego ostatniego, w 2021 roku powstały pilotażowo kolejne 

pasy 3D. Ponadto, od 2015 roku Spółka prowadzi wewnętrzny, skierowany do pracowników program wolontariatu pracowniczego 

„Grant na Wolontariat”.  

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

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

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

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

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

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

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

udzielania pierwszej pomocy. Do końca 2021 roku: na interaktywnej mapie programu zgłoszono ponad 450 niebezpiecznych 

miejsc, rozdano ponad 200 odblasków i kart ICE, a ponad 1 700 dzieci wzięło udział w 20 dniach bezpieczeństwa. 

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

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

możliwość przygotowania sobie posiłku, skorzystania z prysznica czy noclegu. Do tej pory Budimex SA uruchomił 39 Stref Rodzica 

w polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych. W 2021 roku zostało uruchomionych 5 Stref Rodzica (w Białymstoku, Świeciu, 

Lublinie, Włocławku i Środzie Śląskiej). 

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

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

kwartalnych spotkań Komitetu CSR, który decyduje o przyznaniu grantów. W 2021 roku wolontariusze z firmy zrealizowali  

11 projektów na łączną kwotę 60 tysięcy złotych. 

W 2021 Budimex SA rozpoczął drugą edycję programu „Dom z serca”, w ramach której Spółka połączyła siły z innymi firmami, 

aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom ośmioosobowej, potrzebującej rodzinie z Brus, w województwie pomorskim. Nowy 

dom będzie przestrzenią do życia, w której dzieci będą miały odpowiednie warunki do nauki i rozwijania talentów. Projekt ten – 

gest serca – ma na celu pomoc rodzinom wielodzietnym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie zachęca inne 

firmy do inicjowania podobnych działań pomocowych skierowanych do tej grupy potrzebujących. 

Grupa Budimex aktywnie angażuje się w działalność sponsoringową i charytatywną. Na przestrzeni 2021 roku Grupa Budimex 

prowadziła aktywność w ramach szeregu programów i działań sponsoringowych oraz charytatywnych. W 2021 roku 

kontynuowaliśmy realizację projektów o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyjnej poprzez wsparcie następujących inicjatyw:   

• programu stypendialnego „Odkrywcy Diamentów”, którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym  

i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich 

konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa 

przemysłowego, matematyki oraz zarządzania, 

• Fundacji Demos, która pomaga młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja ta tworzy 

zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje 

warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne, 

• wsparcie edukacji w regionach walczących z ubóstwem: zakup wyposażenia szkolnego, wsparcie letniego wypoczynku, 

organizacja turniejów edukacyjnych w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, 

• wsparcie ochotniczych straży pożarnych w regionach: lubelskim, podlaskim, łódzkim, 

• wsparcie Fundacji Kromka Chleba: finansowanie części budowy pierwszego hospicjum w Tarnowie w woj. Małopolskim, 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: licytacja złotego serca. 
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