
 

Warbud SA to jedna z największych firm budowlanych w Polsce, działająca na rynku od 25 lat. Generalny 

wykonawca obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych, przemysłowych, mieszkaniowych, służby zdrowia 

oraz projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  

Spółka posiada ugruntowaną pozycję solidnego i profesjonalnego wykonawcy. Potwierdzeniem jej statusu są 

liczne wyróżnienia, zdobyte zarówno w konkursach stricte inżynierskich, jak i biznesowych. Egzemplifikację 

stanowią tytuły: Solidny Pracodawca Roku (2017, 2016, 2015, 2014 w uznaniu standardów polityki HR), 

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki (2013, 2011), Perła Jakości (2016), Firma na Medal (2015), architektoniczna 

Nagroda Roku SARP (2015), laur „Buduj Bezpiecznie” (2015), Budowa Roku (otrzymywana corocznie od 2005 

m.in. za nowoczesne rozwiązania technologiczne, wysoką jakość wykonawstwa robót, dobrą organizację 

procesu budowlanego, a także wysoki poziom BHP i ochrony środowiska), Warszawska Inwestycja bez Barier 

(2016) czy też złota statuetka konkursu Business Centre Club „Firma Dobrze Widziana”. Spółka w 2017 

otrzymała również tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” - przyznany za solidność, rzetelność oraz 

aktywność w budownictwie przemysłowym.  

Obecnie Warbud realizuje m.in. budowę Południowej Obwodnicy Warszawy (odcinek „C”) oraz projekt  

i budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt (z węzłem) – węzeł Lubelska (bez węzła), 

stanowiącym fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy.  Spółka realizuje także kontrakty dla klientów 

prywatnych – zwłaszcza w segmencie powierzchni biurowych o podwyższonym standardzie oraz centrów 

handlowych. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie w portfelu zamówień, w którym figurują nowoczesne 

obiekty biurowe tj. V Offices w Krakowie, Graffit, Equator IV oraz wysokościowce – Skyliner i Mennica Legacy 

Tower. Warbud jest dziś silnym konkurentem w dziedzinie obiektów użyteczności publicznej, a także liderem 

budownictwa medycznego – w Krakowie Prokocimiu wznosi ultranowoczesny, a zarazem jeden z 

największych w Europie kompleks szpitalny (na 1000 łóżek) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum, a w stolicy Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM - pierwszy tego typu obiekt w Polsce. 

Umacnia również swoją pozycję na gruncie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest wykonawcą m.in. 

pierwszego rządowego projektu PPP budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu oraz 

termomodernizacyjnego kontraktu w gminie Wiązowna. Firma jest profesjonalnym wykonawcą 

specjalistycznych kontraktów wojskowych, obecnie realizuje kompleks w Legionowie oraz obiekty na 

potrzeby NATO w Bydgoszczy. W portfelu zamówień ma także realizację huty szkła EUROGLASS w Ujeździe.  

Poświadczeniem wysokich standardów Warbudu w zakresie ochrony środowiska jest fakt, iż wiele z tych 

budów to obiekty poddane tzw. „zielonej certyfikacji” BREEAM i LEED, także na poziomie „excellent” i 

„outstanding”. Wiąże się to także z bardzo wysokimi wymaganiami nie tylko w kwestiach projektowych, ale 

również na etapie wykonawstwa, zarówno w odniesieniu do organizacji, jak i kultury pracy. 



 

Okres 2016-2018 przypada na prezydencję Warbudu w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 

inicjatywie 12 największych  polskich generalnych wykonawców, mającej na celu zmniejszenie liczby 

wypadków na budowach, zwłaszcza śmiertelnych. Porozumienie konsekwentne wprowadza rozwiązania 

systemowe mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury BHP wśród klientów, 

podwykonawców i dostawców. 

Z myślą o digitalizacji procesu inwestycyjnego, środowiska budowy i produkcji Warbud skoncentrował się na 

budowie kultury innowacji w firmie.  W 2017 roku utworzył wspólnie z pięcioma wiodącymi podmiotami 

branży budowlanej Fundację BuildingSmart Polska, której celem jest współpraca nad rozwojem technologii 

BIM na polskim rynku oraz popularyzacja idei OpenBIM.  

Od 2008 roku swoją działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu spółka realizuje dzięki 

Fundacji „Warbud - Warto Pomagać”, która wspiera projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne, 

charytatywne, sportowe i proekologiczne. Fundacja wspiera placówki medyczne, domy dziecka i hospicja. 

Współpracuje z licznymi fundacjami i instytucjami, realizuje kampanie prospołeczne i prozdrowotne. Dotuje 

projekty wyjątkowe (np. budowę pierwszego w kraju Centrum Pomocy Dzieciom wykorzystywanym 

seksualnie), dofinansowuje leczenie i rehabilitację dzieci, sponsoruje wakacje, wspiera placówki oświatowe i 

zdolną młodzież. Na swoim koncie ma ponad 300 zrealizowanych projektów ogólnopolskich i lokalnych. 

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 2 tys. spółek w 100 krajach, 

zatrudniając ponad 190 tys. pracowników. Jej przychody za 2017 wyniosły ponad 40 mld EUR, zaś zysk netto 

2,7 mld EUR. 


