
 

Warbud SA to jedna z największych firm budowlanych w Polsce, działająca na rynku od 30 lat. Generalny 

wykonawca obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych, przemysłowych, ochrony środowiska, wojskowych, 

służby zdrowia oraz projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W swoim portfolio spółka ma 

ponad 600 projektów zrealizowanych na terenie całej Polski. Są rozpoznawalne i cenione nie tylko przez 

użytkowników, ale i ekspertów branży. Część z nich to ikony współczesnej architektury tj.: Filharmonia 

Szczecińska, siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Centra Nauki KOPERNIK i 

ŁUKASIEWICZ, wysokościowce  VARSO Tower i Skyliner w Warszawie, zrewitalizowana Fabryka Norblina, czy 

Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku. Posiada własną spółkę produkcyjną – Warbud Beton Sp. z o.o. 

Warbud realizuje obiekty i infrastrukturę, które poprawiają standard życia, mobilność i konkurencyjność, 

wywierając trwały wpływ na życie miast i lokalnych społeczności. W swojej działalności realizuje najwyższe 

standardy bezpieczeństwa oraz środowiska w zakresie ochrony zasobów naturalnych, zużycia energii, 

gospodarki odpadami i ochrony bioróżnorodności. Ponad 40 % projektów spółki poddawana jest tzw. „zielonej 

certyfikacji” BREEAM i LEED, w tym na poziomie „excellent” i „outstanding”.  

Spółka jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy 

15 największych generalnych wykonawców, mającej na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na 

polskich budowach. Sygnatariusze ograniczają ryzyko i liczbę wypadków wdrażając standardy bezpieczeństwa, 

systemowe rozwiązania z dziedziny BHP oraz prowadząc działalność edukacyjno-szkoleniową.  

Spółka aktywnie działa na rzecz inicjatyw społecznych i charytatywnych za pośrednictwem Fundacji  

Warbud – Warto Pomagać. Wspiera wartościowe projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne, prozdrowotne i 

ekologiczne. Współpracuje z licznymi fundacjami i instytucjami.  W ciągu 15 lat działalności, Fundacja na swoim 

koncie ma ponad 850. akcji o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.  

Warbud należy do Grupy VINCI, światowego lidera w obszarze budownictwa, koncesji i energetyki. Koncern 

prowadzi działalność za pośrednictwem 3200 spółek w blisko 120 krajach. Angażuje swoje zasoby i 260 tysięcy 

pracowników na rzecz budowy bardziej zrównoważonego i solidarnego świata, przyczyniając się do postępu 

społecznego. Grupa VINCI od lat jest liderem rankingu największych firm budowlanych w Europie, w którym 

kryterium stanowi wysokość przychodów.  

 

 


