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Co to jest  
odpowiedzialny biznes?
Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne 
aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami m.in. z pracownikami, 
z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną. To wkład biznesu w realizację 
polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym 
celem jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Szanowni Państwo, Nasi Klienci, Współpracownicy,  
Partnerzy Biznesowi,

funkcjonowanie przedsiębiorstw wymaga akceptacji nie tylko ze strony właścicieli, pracowników ale też całego oto-
czenia, w którym funkcjonuje. Żaden podmiot gospodarczy, choćby najmniejszy, nie funkcjonuje w próżni. Chcąc 
więc sprostać oczekiwaniom różnych grup, należy zweryfikować i dopasować sposób swego działania. Tak też po-
stanowiliśmy uczynić. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) stała się dla nas pewnego rodzaju wytyczną 
w zarządzaniu, nową strategią działania. Budlex jako spółka, której misją jest solidność  prowadzonych inwesty-
cji, zaufanie klientów i partnerów oraz bezpieczeństwo transakcji, chce być odpowiedzialnym uczestnikiem życia 
społecznego i gospodarczego, spółką, która w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etycznymi, począwszy �
od kwestii kadrowych, poprzez finansowe, prawne, inwestycyjne czy w końcu handlowe i marketingowe. 

Proces odpowiedzialnego działania jest długi i żmudny. Chcemy się  tego nauczyć, wymaga to jednak od nas 
zmiany myślenia, wsłuchania się w otoczenie, postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w przyjętym kodeksie �
etycznym. Konsekwentne budowanie dobrych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i przede wszystkim 
z pracownikami Grupy, pozwala wzmacniać zaufanie, tworzyć partnerstwo oparte na solidnych podstawach, �
by w końcu wpływać na wartość i zyski spółki w przyszłości. A na tym nam zależy. 

Postanowiliśmy zweryfikować nasze działania i spojrzeć na to co robimy z punktu widzenia społecznej odpowie-
dzialności. Stąd niniejszy raport, który pokazuje co w tym zakresie udało nam się zrobić w 2010 r. i wcześniej, 
kiedy nie myśleliśmy o CSR. Jesteśmy na początku długiej drogi, dołożymy jednak wszelkich starań, by sprostać 
oczekiwaniom i wypełnić misję, której się podjęliśmy. 

Życzę miłej lektury.

Igor Pawłowski 
Prezes Zarządu
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W 2010 r. Budlex włączył się w prace podejmowa-
ne w ramach projektu „Promocja standardów spo-
łecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” 
realizowanego przez Polską Konfederację Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan, NSZZ Solidarność 
i światową firmą doradczą Deloitte. Wypełniliśmy 
opracowany przez te instytucje model społecznej od-
powiedzialności odnoszący się do takich obszarów 
jak: zarządzanie, administracja, stosunki pracy, łań-
cuch dostaw, produkty i usługi oraz stosowane tech-
nologie. Przeanalizowanie tych obszarów pozwoli-
ło nam spojrzeć na siebie, na to co możemy zmie-
nić, nad czym musimy dalej pracować chcąc w peł-
ni zasłużyć na miano społecznie odpowiedzialnego 
przedsiębiorstwa. Podsumowaniem naszych działań 
z tego zakresu, prowadzonych w 2010 r. jest niniejszy �
raport.

Budlex Sp. z o.o.

Budlex jest niekwestionowanym liderem wśród de-
weloperów na rynku toruńskim i bydgoskim. Prawie 
24-letnia tradycja, ponad pięć tysięcy wybudowanych 
mieszkań, czynią ze Spółki najbardziej doświadczo-
nego i rozpoznawalnego dewelopera w regionie. Po-
twierdzają to coroczne badania rynku. Obecnie prio-
rytetem Spółki jest dalszy rozwój, także na rynku 
ogólnopolskim oraz wejście w nowe, komercyjne pro-
jekty deweloperskie.

Misja Spółki

Solidność  prowadzonych inwestycji, zaufanie klien-
tów i partnerów oraz bezpieczeństwo transakcji są 
podstawą naszego działania.
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Budlex etycznie

Uczciwe, etyczne postępowanie jest fundamen-
tem działalności biznesowej. Określenie zasad 
i wartości, na których opiera się działanie spół-
ki, daje możliwość jej stabilnego funkcjonowania. 
Mając to na uwadze stworzyliśmy wewnętrzny ko-
deks pracowników. Określa on kluczowe warto-
ści i priorytety w naszym postępowaniu w rela-
cjach z klientem, innymi podmiotami, pracowni-
kami, społecznością lokalną, a także w stosunku 
do środowiska. 

Kluczowe wartości 

Etyka
Postępuję wobec siebie i innych zgodnie z zasadami 
Kodeksu Etycznego, mając na uwadze w szczególno-
ści: uczciwość, rzetelność, szacunek oraz uprzejmość.

Zaangażowanie
Angażuję się w swoją pracę oraz sumiennie realizu-
ję otrzymane zadania. Konsekwentnie i z oddaniem 
dążę do wyznaczonego celu.

Współpraca
Troszczę się o dobre relacje z klientami, kontrahen-
tami, współpracownikami, buduję wzajemne zaufanie 
oparte na partnerskich relacjach.

Profesjonalizm
Dbam o jakość tego co robię, a także jestem gotowy do  
zmian ukierunkowanych na rozwój i solidność w swo-
im postępowaniu oraz zachowaniu wobec innych.

Rzetelność
Dotrzymuję przyjętych zobowiązań, przyjmuję od-
powiedzialność za swoje działania oraz za zespół, �
którym zarządzam. 

Przedsiębiorczość
Identyfikuję się ze swoją pracą i spółką. Podchodzę 
do zmian otwarcie i kreatywnie. Chętne podejmuję 
nowe wyzwania. 

Konsekwencją stworzenia kodeksu było powołanie 
rzecznika ds. etyki, który wspiera wdrażanie ko-�
deksu, a także służy pomocą w rozwiązywaniu pro-
blemów natury etycznej.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK  
w relacjach Klient - Deweloper
Budlex stosuje kodeks dobrych praktyk w relacjach klient 
deweloper od 2006 r. tj. od momentu przystąpienia do 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich skupiającego 
największych deweloperów działających na rzecz 
rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Tworząc silne 
środowisko deweloperskie związek wzmacnia i chroni 
pozytywny wizerunek branży oraz wspiera rozwiązania 
prawne sprzyjające rozwojowi rynku budownictwa 
mieszkaniowego.
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Budlex − pracownicy

O wartości przedsiębiorstwa stanowią nie tylko 
środki produkcji, kapitał i dochody, ale także jego 
pracownicy. To jak firma jest postrzegana w du-
żej mierze zależy od ich opinii. Dlatego budowanie 
przewagi każdej spółki  zaczyna się od wewnątrz. 
Poczucie stabilności, jasne, przejrzyste zasady  
i cele, struktura organizacyjna a także przejrzysta ko-
munikacja są podstawą dobrego funkcjonowania. 

Zależy nam na tym, by tworzyć zespół ludzi pozytyw-
nie nastawionych na siebie, pracę i nowe wyzwania 
zawodowe. Dlatego zaczęliśmy od poprawy komuni-
kacji między sobą, czego efektem było wdrożenie In-
tranetu. Narzędzie to wprowadziliśmy w celu uspraw-
nienia nie tylko komunikacji wewnętrznej, ale także 
całego zarządzania wiedzą, wspólnymi projektami, 
zwiększenia szybkości przepływu informacji i obiegu 

dokumentów a także dla ułatwienia pracy oraz zinte-
growania pracowników.  Zaprojektowany system intra-
netowy zapewnia bezproblemową obsługę wszystkich  
użytkowników. Wdrożona aplikacja wspiera procesy 
organizacyjne poprzez m.in.: system obiegu informa-
cji, faktur, dokumentów, wspólną pracę nad różnego 
rodzaju planami i opracowaniami. Do systemu zosta-
ły wdrożone takie rozwiązania jak: bieżące informacje 
Zarządu i poszczególnych działów, raporty, ankiety, 
baza dokumentów prawnych, umów, materiałów mar-
ketingowych i raportów, baza szablonów dokumen-
tów, bank pomysłów, rejestracja poczty przychodzą-
cej i wychodzącej, baza artykułów prasowych, moduł 
pracowników, delegacje oraz urlopy. System składa 
się z głównego portalu przedsiębiorstwa, do którego 
mają dostęp wszyscy pracownicy, a także odrębnych 
portali dostosowanych do potrzeb poszczególnych �
działów. 
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Szkolenia 

W miarę możliwości prowadzimy 
szkolenia wewnętrzne i zewnętrz-
ne podnoszące kwalifikacje za-
wodowe. Każdy z pracowników 
Spółki może uczestniczyć w se-
minariach, konferencjach, warsz-
tatach związanych z zakresem 
swoich obowiązków. I tak w 2010 r. �
szkolenia dotyczyły m.in. sprze-
daży, optymalizacji działań stra-
tegicznych, księgowości, robót 
budowlanych, CSR-u, organizacji 
czasu pracy, zarządzania czy też 
obsługi programu Exell i BHP. Za-
leży nam na tym, by każdy z ze-
społu nie tylko wzbogacał swoją 
wiedzę ułatwiającą pracę, ale też 
odczuwał satysfakcję z możliwo-
ści kształcenia.

Integracja

Kto pracuje przez cały czas nie 
umie odpoczywać. Praca jest bar-
dzo ważna, ale równie ważny jest 
relaks i spotkania mniej formalne. 
Stąd w 2010 r. zorganizowaliśmy 
turniej gry w kręgle dla wszystkich 
pracowników, a także spotkanie 
wigilijne przed świętami Bożego 
Narodzenia, by w mniej służbo-
wych okolicznościach spędzić ze 
sobą czas.

System bezpieczeństwa  
i higieny pracy
Troska o bezpieczeństwo i higie-
nę pracy jest u nas bardzo ważna. 
Ściśle przestrzegamy ustawowo 
obowiązujących przepisów BHP. 
Każdy z pracowników odbył szko-
lenie z tego zakresu, mówiące nie 
tylko o zagrożeniach wynikają-
cych z pracy biurowej, a także po-
znał podstawy udzielania pierw-
szej pomocy. Zależy nam także 
na tym, by firmy wykonawcze re-
alizujące nasze inwestycje dbały 
o bezpieczeństwo i higienę pracy 
na prowadzonych budowach, aby 
w sposób odpowiedzialny organi-
zowały pracę, dbały o porządek, 
zbieranie i zabezpieczanie śmie-
ci. Prace zlecamy, wyłącznie ta-
kim wykonawcom, którzy podob-
nie jak my odpowiedzialnie pod-
chodzą do tego typu zagadnień.
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Budlex a rynek

Funkcjonowanie przedsiębiorstw wymaga ciągłej analizy nie tylko 
własnej pozycji na rynku ale także analizy potrzeb otoczenia m.in. 
swoich klientów, czy kontrahentów. Odpowiedni dialog, wyciąganie 
wniosków, zmniejsza ryzyko pojawienia się trudności, które mogą 
wpłynąć na wartość przedsiębiorstwa. 

Budlex od 5 lat bada satysfakcję swoich klientów. Poprzez ankiety spraw-
dza co miało pośredni lub bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o zaku-
pie mieszkania, jak przebiegają negocjacje handlowe, jak klienci ocenia-
ją naszych handlowców, proces budowy mieszkania, jego jakość, ekipy 
budowlane czy serwis.

Argumenty kupowania naszych mieszkań 

40%

10%
5%

25%

5%

15%cechy osobowości  
handlowca 
(kultura osobista,  
przyjazne nastawienie)

poczucie, że to ja jestem  
tu najważniejszy

inne

ogólne cechy tej firmy 
(„po prostu dobra firma”)

wysoka jakość 
materiałów  
informacyjnych

kompetencja 
handlowca
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Raz w roku przeprowadzamy badania wizerunkowe dotyczące marki �
Budlex. Pytamy mieszkańców Torunia i Bydgoszczy m.in. o zaintereso-
wanie zakupem mieszkania, źródła informacji, preferencje dotyczące lo-
kalizacji, standardu, znajomość marki Budlex, czy też skojarzenia z mar-
ką. Pytamy także o to czy mieszkańcy dostrzegają nasze reklamy, spraw-
dzamy jak wypadamy na tle konkurencji.

csr
Nowym elementem  weryfikowanym podczas badań naszych klientów 
była kwestia definiowania oraz postrzegania Spółki Budlex w kontek-
ście społecznej odpowiedzialności. W ocenie naszych klientów CSR to 
przede wszystkim troska o produkt. Po drugie to dbałość o środowisko 
społeczne, co oznacza m.in. uczestnictwo w lokalnych akcjach charyta-
tywnych, wspieranie sportu, imprez lokalnych. Trzeci wymiar odnosi się 
do dbałości o pracowników i kooperantów.

60% przebadanych przez nas klientów uważa, że Budlex powinien być fir-
mą społecznie odpowiedzialną. Tłumaczono to zarówno reputacją Budlexu 
jako dużej firmy z tradycjami, której po prostu wypada budować swój image �
na bazie idei społecznej odpowiedzialności. Zdaniem pozostałych bada-
nych spółka powinna skupić się na jakości produktu. Z uwagi nato, że troska �
o produkt jest jednym z elementów CSR, tak więc można przyjąć 100% ak-
ceptację naszych klientów co do aktywności Spółki Budlex w obszarze spo-
łecznej odpowiedzialności.

Realna znajomość marki Budlex 
w Toruniu

Realna znajomość marki Budlex 
w Bydgoszczy
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Budlex dla środowiska

Ochrona środowiska to obszar, w którym każdy podmiot gospodar-
czy ma coś do powiedzenia. Środowisko jest jak interesariusz, który 
wymaga troski i uwagi, tym bardziej, że nie może wystąpić osobi-
ście w swojej obronie.
�
Budlex od lat dba o to, aby prowadzone inwestycje nie były uciążliwe dla 
środowiska, aby dobór materiałów, technologii, urządzeń oraz wykona-
nie zapewniały jak najlepszą energooszczędność budynków. Budujemy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, stosuje-
my wyłącznie takie materiały, które posiadają wymagane atesty.
 
Nasza odpowiedzialność odnosi się również do ochrony środowiska wy-
nikającej z  realizacji naszych inwestycji. Z dużą rozwagą podchodzimy 
do koniecznej wycinki drzew, za co ponosi się wysokie kary finansowe. 
W sytuacjach, kiedy wycinka jest jednak konieczna stosujemy w tzw. roz-
liczeniu nowe nasadzenia. W swej 24-letniej historii Budlex nie zapłacił 
ani jednej kary za bezmyślne wycinanie drzew, chwalony był natomiast 
przez mieszkańców za staranne projektowanie nowej zieleni wokół swo-
ich realizacji. W 2010 r. posadziliśmy  na prowadzonych inwestycjach 
łącznie 448 drzew i krzewów. 
�
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Oszczędzamy energię. Od kilku lat instalujemy detektory ruchu w klat-
kach schodowych oraz  innych rzadziej odwiedzanych pomieszczeniach 
jak piwnice czy miejsca parkingowe. Zabiegamy o to, aby w pomieszcze-
niach biurowych światło zapalane było wtedy, kiedy jest to konieczne, po-
nadto wprowadzamy energooszczędne żarówki.
Od 2010 roku prowadzimy segregację papieru. Zamówiliśmy w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Oczyszczania kontener na papier i zwróciliśmy się do 
wszystkich pracowników spółki, a także innych w grupie, aby dokonywa-
li segregacji i wyrzucali niepotrzebny papier do przeznaczonego do tego 
celu kontenera. 
Pocięte różnego rodzaju materiały ze zniszczarek przekazujemy Fundacji 
Feniks, do przetworzenia na papier czerpany.

Zużyte wkłady do drukarek przekazujemy wyspecjalizowanej firmie do 
wtórnego wykorzystania, która częścią pozyskanych w ten sposób środ-
ków, dzieli się z domem dziecka w Inowrocławiu.

W 2010 r. opracowaliśmy dobrą praktykę pn. Ekologiczne biuro. Znala-
zło się tu kilka rad dotyczących tego jak oszczędzać światło, wodę, pa-
pier, jak korzystać ze sprzętu biurowego, drukarek, kserokopiarek, kom-
puterów, które można tak skonfigurować, by zużywały jak najmniej prądu. 
W przypadku drukarek średnio 93 proc. prądu idzie na czuwanie, a jedynie �
7 proc. na drukowanie, jeżeli to możliwe zachęcamy do ich wyłączania.
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Budlex społecznie

Funkcjonujemy w określonej przestrzeni społecznej 
stąd troska o pozytywny wizerunek i relacje z otocze-
niem. Nie chcemy być obojętni, wiemy, że czasem nie-
wielkim nakładem możemy pomóc w rozwiązaniu nie-
jednokrotnie wielkich problemów. 

W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, wsparliśmy 
finansowo Fundację Feniks, której głównym zadaniem jest 
łączenie i integracja dwóch światów - świata osób niepełno-
sprawnych ze światem osób pełnosprawnych. W 2010 roku 
Fundacja otrzymywała od nas comiesięczne wsparcie finan-
sowe, a także meble na urządzenie swojej siedziby oraz Galerii �
Przydasie.

�

Jako jeden z pierwszych przedsiębiorców regionu popar-
liśmy w 2010 roku nowopowstałą Fundację „Z Kulturą”, 
której celem było m.in. integrowanie społeczeństwa wokół 
wartości kulturalnych, wspieranie oraz włączanie różnych 
środowisk: artystycznych, biznesowych, naukowych w dą-
żeniach Torunia do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 roku. Pierwsi wykupiliśmy symboliczne ce-
giełki, dochód z których przeznaczony był na funkcjono-
wanie fundacji. Sfinansowaliśmy też wydanie książeczki 
dla dzieci, która poucza młodych torunian, jak zachować 
się w teatrze, kinie, zoo i muzeum.
�
Budlex wsparł grupę artystyczną - Galeria Rusz w jej „nie-
małym” przedsięwzięciu tj. udostępniliśmy elewację jed-
nego z budynków przeznaczonego do modernizacji na 
cele związane z propagowaniem sztuki wielkoformatowej. �
Na ścianie dawnego „gastronomika” pojawiła się praca 
uczestnika Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Billbo-
ardach ART MOVES.

Podobnie jak przed rokiem Budlex ufundował nagrodę  
laureatowi plebiscytu „Sportowiec Torunia 2009 roku” Aga-
cie Wiśniewskiej. W Bydgoszczy wspieraliśmy natomiast 
jednego z najlepszych żużlowców kraju, lidera Bydgoskiej 
Polonii Emila Sajfutdinowa.

Wolontariat pracowniczy - Pracownicy Spółki Budlex 
wybudowali ściankę wydzielającą część korytarza na po-
trzeby szatni dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy 
Zespole Szkół nr 5 w Toruniu. Ścianka była gwiazdkowym 
prezentem dla szkoły, bardzo ułatwiającym funkcjonowa-
nie maluchów. W akcji, która trwała kilka godzin wzięło 
udział 6 pracowników spółki z prezesem na czele. Pra-
cownicy samodzielnie przygotowali projekt, materiał po-
trzebny do postawienia ścianki, a także zajęli się realiza-
cją zadania. 
14 października 2010 r. podczas uroczystych obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej otrzymaliśmy statuetkę sowy 
i podziękowania od Prezydenta Miasta Torunia za wspie-
ranie toruńskiej oświaty. 

Edukacja – Budlex wspólnie ze Stowarzyszeniem Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 
TŁOK oraz z Izbą Przemysłowo-Handlową był organiza-
torem Targów Ekonomii Społecznej oraz Konkursu „Spo-
łecznie i ekonomicznie” promujących społecznie odpowie-
dzialne praktyki podejmowane przez firmy regionu. Celem 
przedsięwzięcia była promocja idei CSR jako współczesnej 
filozofii prowadzenia biznesu. Ponadto Budlex uczestniczył 
w Targach Ekonomisty organizowanych na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania UMK gdzie zaproszono nas 
do zaprezentowania studentom Spółki w kontekście działań 
społecznie odpowiedzialnych.
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Budlex – certyfikaty i wyróżnienia

Przedsięwzięcia realizowane przez Budlex są regularnie wyróżniane i nagradzane w konkursach architektonicznych. �
Ponad dziesięć obiektów realizowanych przez Grupę Budlex otrzymało tytuł Obiekt Roku nadawany przez Prezydenta Toru-
nia, niemal tyle samo budynków otrzymało tytuł Budowy na Medal Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Budlex otrzymał 
też „EUROPEAN MEDAL” - wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej w kate-
gorii budynek mieszkalny wielorodzinny. 

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI  
BIZNEsOWEJ
Budlex otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 
nadawany przez największą międzynarodową wywiadow-
nię gospodarczą Dun and Bradstreet. Wywiadownia ocenia 
wiarygodność i stabilność firmy na podstawie analizy mo-
ralności płatniczej oraz analizy wskaźników finansowych. 
Spółka otrzymała od D&B wysoką ocenę, co świadczy o jej 
dobrej kondycji finansowej na rynku. 

cErTYFIKAT DEWELOPErA 

Budlex w związku z przynależnością do Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich posiada Certyfikat Dewelopera nieprze-
rwanie od 2006 r. Jest on przyznawany na dwa lata, po szcze-
gółowej weryfikacji Spółki przez Polski Związek Pracodawców 
Budownictwa. Wyróżnienie przyznawane jest rzetelnym i wia-
rygodnym firmom deweloperskim, które spełniają m.in. takie 
kryteria jak utrwalona pozycja na rynku, rzetelność wykonaw-
cza, bezpieczeństwo prawne, a także posiada dobrą sytuację 
ekonomiczno-finansową. 

CERTFIKAT RZETELNOŚCI 

Budlex w marcu 2010 r. przystąpił do programu Rzetelna Firma 
i otrzymał Certyfikat Rzetelności co oznacza, że popiera ideę 
rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym. Na podstawie 
unikatowego kodu umieszczonego na Certyfikacie Rzetelno-
ści każdy ma możliwość bezpłatnego sprawdzenia autentycz-
ności i aktualności certyfikatu na stronie www.krd.pl.
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