Warbud w pigułce
Warbud SA to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Na rynku działa od 30 lat i zatrudnia
1300 pracowników. Jest generalnym wykonawcą obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych,
przemysłowych, mieszkaniowych, służby zdrowia oraz projektów w formule Partnerstwa PublicznoPrywatnego.
Głównym udziałowcem spółki jest VINCI Construction – znaczący gracz na światowym rynku budowlanym.
VINCI Construction, a wraz z nim i Warbud jest częścią Grupy VINCI – giganta w sektorze budownictwa i
usług powiązanych. Grupa VINCI swoją działalność prowadzi za pośrednictwem 3,2 tys. spółek w 100
krajach, zatrudniając ponad 200 tys. pracowników. Jej przychody za 2020 wyniosły 43,2 mld EUR, zaś zysk
netto 1 242 mln EUR.

Nagrody
Warbud posiada ugruntowaną pozycję w sektorze polskiego budownictwa. Potwierdzeniem jej statusu
są liczne wyróżnienia, zdobyte zarówno w szrankach stricte inżynierskich, jak i biznesowych. Firma może
poszczycić się następującymi tytułami:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidny Pracodawca,
Perła Jakości,
Firma na Medal,
Lider Polskiego Biznesu,
Ten, który zmienia polski przemysł,
Budowa Roku (corocznie od 2005),
Firma Dobrze Widziana (złota statuetka),
wielokrotny laureat konkursu „Buduj Bezpiecznie”.

Realizowane projekty
Wachlarz realizowanych przez Warbud projektów jest bardzo szeroki. W portfolio firmy znajdują się
prestiżowe zlecenia od klientów prywatnych, zamówienia publiczne oraz publiczno-prywatne
na wielofunkcyjne i wyspecjalizowane obiekty, infrastrukturę komunikacyjną, a także kontrakty wojskowe
i przemysłowe.
Firma ma duże doświadczenie w inwestycjach z segmentu powierzchni biurowych o wysokim
standardzie oraz centrów handlowych. W portfelu zamówień figurują nowoczesne wysokościowce –
Skyliner czy Mennica Legacy Tower w Warszawie. Powierzono jej także realizację prestiżowych

projektów stołecznych – budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy stworzenia wielofunkcyjnego
obiektu w dawnej fabryce Norblina.
Obok efektownych zleceń Warbud podejmuje się także zamówień o wysokim stopniu skomplikowania.
Jest liderem budownictwa medycznego. Spółka oddała do użytku ultranowoczesny kompleks szpitalny na
1000 łóżek dla UJ w Krakowie – Prokocimiu. Zaś w Poznaniu wybudowała jeden z największych w Polsce
szpitali pediatrycznych – Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka.
Ma silną pozycję wśród wykonawców obiektów użyteczności publicznej, zarówno na gruncie zamówień
publicznych, jak i partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest wykonawcą pierwszego rządowego projektu
PPP – budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu oraz termomodernizacyjnego kontraktu w gminie
Wiązowna. Zrealizowała wielostopniową inwestycję w Piastowie – rozbudowę i remont liceum
ogólnokształcącego, by przez 20 lat zapewnić także utrzymanie techniczne obiektu. Jest generalnym
wykonawcą Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”.
Warbud podejmuje się projektów o charakterze specjalistycznym. Realizuje zlecenia z zakresu
infrastruktury drogowej – aktualnie wykonuje most w Kostrzynie oraz fragment Wschodniej Obwodnicy
Warszawy, węzeł Zakręt - Lubelska. Jest także generalnym wykonawcą Centrum Przesiadkowego w Opolu,
czy Południowej Obwodnicy Warszawy (odcinek „C”). Obsługuje kontrakty wojskowe, w szczególności na
potrzeby NATO.

Firma przyjazna pracownikom i środowisku
Bezpieczeństwo pracowników budowlanych to zagadnienie priorytetowe dla całej branży. Warbud
mobilizuje całe środowisko do realnej poprawy warunków pracy w tym zakresie. Jest inicjatorem
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Organizacja ta, zawiązana w 2010 roku, zrzesza
obecnie 12 największych polskich firm wykonawczych. Jej celem jest zmniejszenie wypadków na
budowach, zwłaszcza tych śmiertelnych, oraz nieustanne podnoszenie kultury BHP. Porozumienie
pomaga podnosić standardy partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom. Efektem działań firm
stowarzyszonych są m.in.:
•

bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla tysięcy pracowników fizycznych w całej Polsce (projekt
realizowany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych),

•

wprowadzenie na budowy Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, opartej na ocenie ryzyka
związanego z zadaniem, w łatwej do przyswojenia formie graficznej,

•

stworzenie Księgi Standaryzacji robót szczególnie niebezpiecznych (ponad 100 pozycji)
i udostępnienie jej na stronie internetowej Porozumienia,

•

rozpowszechnienie „Kwadransów BHP” organizowanych w Warbudzie i zaimplementowanie ich
na budowy wszystkich partnerów Porozumienia,

•

organizacja „Tygodnia Bezpieczeństwa”, największego wydarzenia w Polsce na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w budownictwie. Dzięki tej inicjatywie - organizowanej od 6 lat - rocznie zostaje
przeszkolonych ponad 30 tys. pracowników własnych i firm podwykonawczych.

Istotnym dla firmy zagadnieniem jest również troska o ochronę środowiska. Warbud utrzymuje w portfelu
zamówień kilkadziesiąt budów rocznie. Sporą ich część stanowią obiekty poddane tzw. „zielonej
certyfikacji” BREEAM i LEED, w tym na poziomie „excellent” i „outstanding”. Wiąże się to z koniecznością
zachowania bardzo surowych norm nie tylko w kwestiach projektowych, ale także na etapie wykonawstwa –
zarówno w odniesieniu do organizacji, jak i kultury pracy. Spełnianie tych restrykcyjnych wymagań przez
Warbud jest dowodem wysokich standardów firmy w zakresie ekologii.

CSR w Warbud
Działalność w zakresie CSR spółka konsekwentnie od 2008 roku realizuje za pośrednictwem założonej
przez siebie fundacji „Warbud – Warto pomagać”. Wspiera ona różnorodne projekty – edukacyjne,
kulturalne, społeczne, charytatywne, sportowe, prozdrowotne i proekologiczne. Współpracuje z licznymi
fundacjami i instytucjami. Pomaga placówkom medycznym, wyposażając sale szpitalne i gabinety zabiegowe.
Troszczy się najmłodszych – sponsoruje wakacje, wspiera szkoły, świetlice, dofinansowuje leczenie i
rehabilitację dzieci, a także dotuje projekty wyjątkowe - budowę pierwszego w kraju Centrum Pomocy
Dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Do tej pory firma zaangażowała się już w realizację łącznie ponad
300 projektów ogólnopolskich i lokalnych.

Kultura innowacji
Z myślą o digitalizacji procesu inwestycyjnego, środowiska budowy i produkcji, Warbud dba o tworzenie
kultury innowacji – zarówno we własnej firmie, jak i w całej branży. Już w 2017 roku powołał do życia
interdyscyplinarny Dział Innowacji, Badań i Rozwoju, złożony z pracowników spółki. Do jego zadań
należy pozyskiwanie nowatorskich pomysłów i rozwiązań usprawniających prace sektorów inżynieryjnych
i budowlanych. Jednocześnie, wspólnie z pięcioma liderami rynku inwestycji, Warbud utworzył Fundację
BuildingSmart Polska. Jej celem jest współpraca nad rozwojem technologii BIM na polskim rynku oraz
popularyzacja idei OpenBIM. W lutym 2018 roku Warbud podpisał także deklarację współpracy
i poparcia dla projektu „BIM Standard PL”. To inicjatywa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, dążąca do opracowania standardów BIM
dla potrzeb inwestycji budowlanych realizowanych w Polsce w ramach zamówień publicznych.

