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KIM JESTEŚMY

NASZA DZIAŁALNOŚĆ ODPOWIADA  
NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Mobilność, energetyka, środowisko, 
zagospodarowanie przestrzeni: odpowiadamy na 
wyzwania we wszystkich tych obszarach poprzez 
nowe rozwiązania i usługi oraz stałe innowacje 
opracowywane we współpracy z naszymi klientami i 
interesariuszami. Dzięki energii i motywacji 211 000 
pracowników Grupy, wcielamy w życie nasz ambitny 
cel: chcemy, aby nasze projekty i sposób ich realizacji 
służyły ludziom, dbając jednocześnie o naszą planetę. 
Pragniemy tym samym przyczynić się do stworzenia 
bardziej zrównoważonego świata, a także w pełni 
wywiązać się z naszej roli prywatnego podmiotu 
świadczącego usługi użyteczności publicznej. 

NASZYM CELEM JEST GLOBALNA EFEKTYWNOŚĆ

Celem działalności VINCI jest zapewnienie globalnej 
efektywności – a więc nie tylko wydajności 
technicznej, gospodarczej i finansowej, ale również 
efektywności społecznej i środowiskowej. 
Takie podejście jest ściśle związane z naszą rolą: 
zajmujemy się zagospodarowaniem przestrzeni, 
a nasze projekty wpisują się w perspektywę 
długoterminową i mają znaczący wpływ na obszary, 
gdzie są realizowane oraz na jakość życia ich 
mieszkańców.

Grupa VINCI prowadzi działalność w zakresie 
finansowania, budowy i eksploatacji budynków oraz 
infrastruktury. VINCI działa w około stu krajach świata i 
jest ważnym uczestnikiem procesu transformacji miast 
i obszarów pozamiejskich.  

KLUCZOWE LICZBY ZA 
ROK 2018

OBROTY 

43,5 mld € 
ZYSK NETTO  

(CZĘŚĆ PRZYPADAJĄCA  
NA GRUPĘ) 

 2 983 mln €
LICZBA PRACOWNIKÓW   

211 233
LICZBA JEDNOSTEK

BIZNESOWYCH  

3 200 
W 100 KRAJACH  
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Łącznie:  
7 261 mln €

CO ROBIMY 

KONCESJE

Jednostki należące do działu koncesji VINCI projektują, finansują, 
budują i obsługują infrastrukturę transportową oraz obiekty 
użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno- 
prywatnego, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju 
terytorialnego i zwiększonej mobilności.  

VINCI Autoroutes prowadzi we Francji działalność obejmującą dziesięć 
regionów, 45 departamentów, 14 aglomeracji, ponad sto miast powyżej 
10 tys. mieszkańców oraz tysiące gmin wiejskich położonych w pobliżu 
sieci autostrad objętych umowami koncesyjnymi, o łącznej długości 
4 443 km. Jako partner państwa i władz lokalnych, VINCI Autoroutes 
przyczynia się do rozwoju bezpiecznej, połączonej i zintegrowanej 
mobilności, będącej czynnikiem spójności gospodarczej i społecznej. 

VINCI Airports to globalny operator zajmujący się rozwojem, finanso-
waniem, budową i eksploatacją lotnisk. Dzięki swoim zdolnościom 
inwestycyjnym, międzynarodowej sieci oraz doświadczeniu i wiedzy 
oferuje usługi w zakresie optymalizacji istniejących platform, a także 
rozbudowy portów lotniczych oraz realizacji nowych projektów 
infrastruktury lotniskowej. Sieć VINCI Airports obejmuje 12 krajów i 
45 lotnisk, które w 2018 roku obsłużyły 195 milionów pasażerów.

VINCI Highways projektuje, buduje, finansuje i eksploatuje 
autostrady, obiekty mostowe i drogi miejskie o łącznej długości 
3 564 km w 13 krajach, głównie w Europie, w tym w Niemczech, gdzie 
ma pozycję lidera oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

VINCI Railways obsługuje we Francji linię kolei dużych prędkości 
Sud Europe Atlantique, uruchomioną w 2017 r., a także cyfrowy 
system łączności GSM-Rail oraz kolejkę Rhônexpress w Lyonie, 
pierwszy kolejowy transport wahadłowy we Francji, zapewniający 
połączenie między lotniskiem a centrum miasta. 

VINCI Stadium zarządza wybudowanymi przez Grupę VINCI 
stadionami: Stade de France w Saint-Denis, Matmut Atlantique w 
Bordeaux, Allianz Riviera w Nicei i MMArena w Le Mans. W 2018 
roku obiekty należące do sieci VINCI Stadium odwiedziło łącznie 
2,5 miliona(*) widzów uczestniczących w około stu wydarzeniach 
sportowych oraz w koncertach. 
(*) Liczba sprzedanych biletów.

OBROTY W ROKU 
2018 

VINCI AUTOROUTES  

5 356 mln €
VINCI AIRPORTS 

1 607 mln €
POZOSTAŁE KONCESJE 

298 mln €
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CO ROBIMY

WYKONAWSTWO

Jednostki należące do działu wykonawstwa realizują co 
roku ponad 270 000 projektów inwestycyjnych w około stu 
krajach świata. Wspólnie dysponują wyjątkowym doświad-
czeniem i wiedzą w sektorach energetyki, technologii 
informacyjnych, robót drogowych i kolejowych, budow-
nictwa i robót publicznych.  

VINCI ENERGIES przyspiesza wdrażanie nowych techno-
logii w świecie nieustannych zmian, wspierając dwie 
główne przemiany: transformację cyfrową i transformację 
energetyczną. VINCI Energies to 77 000 pracowników i 
1800 firm o silnej obecności lokalnej i elastycznej organi-
zacji. VINCI Energies zwiększa niezawodność, 
bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury energetycznej, 
transportowej i komunikacyjnej, zakładów produkcyjnych, 
budynków i systemów informatycznych. 

EUROVIA prowadzi działalność w zakresie projektowania, 
budowy i utrzymania infrastruktury drogowej oraz zagospoda-
rowania przestrzeni miejskiej. Eurovia wspiera rozwój 
terytorialny, oferując rozwiązania w obszarze mobilności 
pozwalające na poprawę konkurencyjności gospodarczej i 
wzmocnienie tkanki społecznej. Polityka innowacyjności 
ukierunkowana jest na zielony wzrost i przyczynia się do 
zmniejszenia wpływu sektora drogowego na środowisko. 
Eurovia działa w 16 krajach w Europie oraz w Ameryce 
Północnej i Południowej. Zatrudnia ponad 43 000 pracowników. 

VINCI CONSTRUCTION to największy francuski koncern 
budowlany, wiodący światowy podmiot w dziedzinie 
budownictwa i robót publicznych. Projektuje i wykonuje 
budynki i infrastrukturę, które odpowiadają na największe 
wyzwania współczesnego świata, takie jak: zmiany 
klimatyczne, wzrost demograficzny, rosnący popyt na 
mieszkania, dostęp do opieki zdrowotnej, wody i edukacji, 
nowe sposoby zagospodarowania przestrzeni użytkowych i 
rekreacyjnych, zwiększona potrzeba mobilności. Celem 
VINCI Construction jest wspieranie klientów w zmienia-
jącym się świecie, dzięki wiedzy eksperckiej, zdolnościom 
innowacyjnym oraz zaangażowaniu 71 000 pracowników. 

OBROTY W ROKU 
2018

VINCI ENERGIES  

12 603 mln €
EUROVIA 

8 934 mln €
VINCI CONSTRUCTION 

14 231 mln €

Łącznie:  
35 769 mln €
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SŁUŻYMY LUDZIOM, 
DBAMY O PLANETĘ

INNOWACJE
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Przedsiębiorstwa należące 
do Grupy odpowiadają na 
konieczność walki ze 
zmianami klimatu, 
oszczędzania energii i 
zasobów naturalnych oraz 
ochrony bioróżnorodności, 
wprowadzając innowacje 
środowiskowe.

ZAPEWNIENIE 
TRWAŁEGO 
WZROSTU W 
ZRÓWNOWA-
ŻONYM ŚWIECIE

Przyświeca im podwójny 
cel: oferowanie klientom 
ekologicznych rozwiązań 
oraz zmniejszenie wpływu 
działalności Grupy na 
środowisko. 
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Eurovia, we współpracy 
z VINCI Autoroutes i w 
partnerstwie z producen-
tem sprzętu Marini- 
Ermont (grupa Fayat), 
stworzyła pierwszą na 
świecie mobilną 
wytwórnię zdolną do 
produkcji mas bitumicz-
nych, zawierających do 
100% surowców 
pochodzących z recyklin-
gu. Pierwszy test w 
warunkach rzeczywistych 
został przeprowadzony na 
autostradzie A10 należącej 
do sieci VINCI Autoroutes. 
Rozwiązanie to zdecydo-
wanie ogranicza zużycie 
zasobów naturalnych i 
transport materiałów. 

Gospodarka o 
obiegu zamkniętym 
DROGA W 100% 
Z RECYKLINGU
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VINCI Construction 
opracowało nowe 
„ekologiczne” betony, 
pozwalające zmniejszyć 
wpływ realizowanych 
obiektów na środowisko. 
Stworzono między innymi 
nowy wysokowydajny 
fibrobeton, dzięki któremu 

Betony ekologiczne, 
wysokowydajne, 
drukowane
BETONY NOWEJ 
GENERACJI 

do budowy obiektów użyć 
można dwa razy mniej 
materiałów niż w 
przypadku betonu 
klasycznego. VINCI 
Construction jest również 
udziałowcem i partnerem 
spółki XtreeE, pracującej 
nad wykorzystaniem druku 
3D do wytwarzania betonu 
w celu uzyskania 
kompleksowych kształtów, 
czy też umożliwienia prac 
w miejscach 
trudnodostępnych. 
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W oparciu o platformę 
Leonard, poświęconą 
innowacjom oraz 
poszukiwaniu nowych 
rozwiązań, VINCI prowadzi 
program rozwoju 
intraprzedsiębiorczości 
oferujący pracownikom 
wsparcie w zakresie 
tworzenia i rozwoju 
nowych produktów oraz 
usług. Pierwsze edycje 
programu pozwoliły na 
stworzenie projektów 
takich jak: Resallience 
(biuro projektowe i 
inżynierskie zajmujące się 
dostosowaniem 
infrastruktury do zmian 
klimatu) i SunMind (nowy 
model biznesowy dla 
rynku produkcji energii 
elektrycznej na własne 
potrzeby, dzięki wykorzy-
staniu paneli słonecznych 
w lokalizacji klienta).

Leonard
INKUBATOR 
INTRAPRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI, 
FABRYKA  
PRZYSZŁYCH 
ROZWIĄZAŃ  
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Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
OD OŚWIETLENIA 
PO PROJEKTY 
SMART CITY
Projekt Streetlight, 
największy program z 
dziedziny smart lighting 
w Australii, wdrożony 
przez spółkę Electrix 
(VINCI Energies), ma na 
celu pełną modernizację 
sieci oświetlenia 
publicznego w Canberze. 
Celem jest zmniejszenie 
zużycia energii o 47% w 
okresie 7 lat i osiągnięcie 
neutralności węglowej w 
roku 2050. Wdrożenie 
sieci bezprzewodowej i 
hipernadzorcy BIMCity 
umożliwia optymalizację 
obsługi i utrzymania 
systemu oświetlenia 
publicznego i pozwala na 
integrację nowych usług 
miejskich. 
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GDZIE DZIAŁAMY 
STANY ZJEDNOCZONE
W 2018 roku grupa Eurovia kupiła 
dział Plants and Paving firmy Lane 
Construction, jednego z 
największych producentów 
mieszanek mineralno-asfaltowych 
w Stanach Zjednoczonych. Eurovia 
stała się tym samym jednym z 
liderów sektora robót drogowych 
na wschodnim wybrzeżu, o 
całkowitych obrotach na poziomie 
około 1,2 miliarda euro.

CHILE
Pierwsza hala odlotów (pirs C) 
nowego międzynarodowego 
terminalu lotniska w 
Santiago de Chile, którym 
zarządza VINCI Airports, 
została zainaugurowana w 
roku 2018. Prace związane z 
modernizacją i rozbudową 
lotniska w celu zwiększenia 
przepustowości do 30 milionów 
pasażerów prowadzone są 
przez VINCI Construction 
Grands Projets i włoską 
firmę Astaldi. 

2018

43% 
 OBROTÓW Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PONAD 100 KRAJÓW 

PONAD 
3 200 JEDNOSTEK 
BIZNESOWYCH 

WIELKA BRYTANIA 
27 grudnia 2018 r. jednostka 
VINCI Airports podpisała 
umowę na zarządzanie 
lotniskiem Londyn-Gatwick, 
drugim co do wielkości 
brytyjskim portem 
lotniczym. 
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FRANCJA
VINCI Construction, we 
współpracy z innymi sektorami 
Grupy, kontynuuje realizację 
projektu nowego podziemnego 
dworca w dzielnicy La Défense 
oraz prowadzących do niego 
tuneli (projekt e-déf Eole-La 
Défense). Prace te wpisują się w 
szerszy projekt infrastruktury 
transportowej, tzw. Grand Paris 
Express (przedłużenie linii E 
podmiejskiej kolei do zachodniej 
części Paryża). 

NOWA ZELANDIA 
HEB Construction (VINCI 
Construction) realizuje nowy 
dojazd do autostrady w 
Auckland, który usprawni 
ruch w północnej części 
aglomeracji. Projekt obejmuje 
budowę 7 kilometrów 
nowych ścieżek rowerowych 
i ścieżek dla pieszych.

INDONEZJA
Firma Omexom Indonesia 
(VINCI Energies) zrealizowa-
ła dla UPC Renewables 
pierwszą farmę wiatrową w 
tym kraju, zlokalizowaną w 
Sidenreng Rappang Regency, 
na wyspie Sulawesi. 

EGIPT 
Jednostka VINCI Construction 
Grands Projets ukończyła 
budowę nowej zapory w Asjut, 
miedzy Kairem a Luksorem, 
położonej o 400 metrów w dół 
rzeki od starej tamy. Projekt 
został oddany do użytku. Nowa 
zapora pozwala na nawadnia-
nie niemal 700 000 dodatko-
wych hektarów ziem rolnych, 
zapewnia produkcję 32 MW 
energii elektrycznej i umożliwia 
nawigację po Nilu w obu 
kierunkach. 

ALBANIA-GRECJA
Entrepose (VINCI Construction) 
realizuje budowę trzech 
naziemnych odcinków gazociągu 
w ramach projektu Trans Adriatic 
Pipeline. Filia tej firmy, 
Spiecapag, zakończyła w 2018 
roku budowę 185-kilometrowego 
odcinka gazociągu w Grecji, a 
jednocześnie kontynuuje prace 
nad dwoma odcinkami w Albanii 
o łącznej długości 215 km.

270 000 
PROJEKTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE 

  Kraje, w których obecna jest grupa VINCI.
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ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZE  
STANDARDY W ZAKRESIE WARUNKÓW 
PRACY I BEZPIECZEŃSTWA DLA  
NASZYCH PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW 
I KLIENTÓW 
PROMOWANIE I WDRAŻANIE  
BEZPIECZEŃSTWA NA CO DZIEŃ 

Dla Grupy VINCI absolutnym priorytetem jest 
zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa pracowników, które mogą wynikać z naszej 
działalności. W realizację celu, jakim jest „zero 
wypadków przy pracy”, zaangażowani są wszyscy 
- zarówno pracownicy Grupy, jak i współpracujący z 
nami podwykonawcy oraz pracownicy agencyjni. 

ROZPOWSZECHNIANIE WSPÓLNEJ KULTURY  
I WŁĄCZENIE KLIENTÓW W DZIAŁANIA  
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

Coraz więcej firm prowadzi analizy i wdraża działania 
zmierzające do poprawy jakości życia w pracy.  
VINCI dba również o bezpieczeństwo klientów 
korzystających z infrastruktury, zwłaszcza  
autostrad i portów lotniczych. 

ODSETEK FIRM 
BEZ WYPADKÓW 
POWODUJĄCYCH 

NIEZDOLNOŚĆ 
DO PRACY

2013

66%

2018

72%
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REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z 
NASZEJ DZIAŁALNOŚCI  

VINCI uwzględnia kwestie środowiskowe na każdym 
etapie realizacji projektów. Wdrażane podejście ma na 
celu zmniejszenie wpływu na środowisko w całym 
cyklu życia obiektów.

WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ 
ŚRODOWISKA

Grupa opracowuje rozwiązania, które przyczyniają się 
do poprawy jakości życia mieszkańców miast i 
obszarów pozamiejskich, a jednocześnie odpowiadają 
na wyzwania związane z ochroną środowiska. 

EMISJE GAZÓW  
CIEPLARNIANYCH

2009

71
CO₂e /mln € 

obrotów

2018

53
CO₂e /mln € 

obrotów

50
CO₂e /mln € 

obrotów

Cel na rok 2020

DZIAŁAMY NA RZECZ ZIELONEGO 
WZROSTU
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GRUDZIEŃ 2017

KODEKS  

ETYKI I 
POSTĘPOWANIA

KODEKS ETYKI I 
POSTĘPOWANIA 

ORAZ KODEKS 
POSTĘPOWANIA 

ANTYKORUPCYJNEGO 
PRZETŁUMACZONO NA 
26 JĘZYKÓW. OZNACZA 

TO, ŻE WSZYSCY 
PRACOWNICY 

VINCI MOGĄ SIĘ Z 
NIMI ZAPOZNAĆ W 

OFICJALNYM JĘZYKU 
SWOJEGO KRAJU. 

WDRAŻANIE ZASAD ETYCZNYCH

Wszystkie projekty VINCI realizowane są zgodnie z 
zasadami etyki i ochrony praw człowieka, stanowią-
cymi nadrzędną normę, którą kieruje się Grupa.

WŁĄCZENIE INTERESARIUSZY W NASZE 
DZIAŁANIA

Dla powodzenia projektów coraz większe znaczenie 
ma wsparcie ze strony interesariuszy. Konsultacje z 
nimi mają podstawowe znaczenie dla grupy VINCI. 
Nasze projekty opracowujemy i wdrażamy we 
współpracy z lokalnymi podmiotami. 

BUDUJEMY TRWAŁE RELACJE Z  
INTERESARIUSZAMI I PODMIOTAMI 
LOKALNYMI W OPARCIU O ZASADY 
ETYCZNE 

GŁÓWNI INTERESARIUSZE 

Klienci i 
użytkownicy

Pracownicy Społeczność 
finansowa

Dostawcy i  
podwykonawcy

Społeczeństwo 
obywatelskie

MIGRACJA SIŁY ROBOCZEJ I PRAKTYKI REKRUTACYJNE | WARUNKI PRACY | WARUNKI ŻYCIA |  
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI CZŁOWIEKA W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI | SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

PRAW CZŁOWIEKA
VINCI

PODRĘCZNIK
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ŚREDNIA LICZBA 
GODZIN SZKOLEŃ 
NA PRACOWNIKA

WSPIERAMY ROZWÓJ ZAWODOWY 
NASZYCH PRACOWNIKÓW

PRZYCIĄGANIE I ZATRZYMYWANIE TALENTÓW   

VINCI prowadzi politykę zasobów ludzkich, której 
celem jest rekrutacja i zatrzymywanie talentów w 
Grupie, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy w 
2018 r. stanowili ponad 16% osób zatrudnionych na 
stałe. W ciągu roku do Grupy dołączyło 56 554 osób na 
całym świecie, w tym 30 299 pracowników zatrudnio-
nych na stałe (10 941 we Francji). 

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU KOBIET W KADRZE 
KIEROWNICZEJ, ROZWÓJ KOMPETENCJI, 
ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE I DZIELENIE 
SIĘ NASZYMI WYNIKAMI

VINCI zobowiązuje się do zwiększenia liczby kobiet na 
stanowiskach kierowniczych i zaoferowania szerszego 
udziału w kadrze kierowniczej osobom o różnym 
pochodzeniu. Szkolenie pracowników, dzielenie się 
wynikami naszej pracy, a także działania na rzecz 
różnorodności i integracji oraz zaangażowanie 
obywatelskie to elementy, które są częścią naszego 
genotypu, a jednocześnie stanowią o naszej atrakcyj-
ności i zapewniają rozwój naszej Grupy. 

PODWOJENIE LICZBY 
KOBIET W ORGANACH 
KIEROWNICZYCH NA 
SZCZEBLU SEKTORÓW 

I DZIAŁÓW VINCI 
W PERSPEKTYWIE 

DWÓCH LAT

2018

19
godzin

2020

2018
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NASZA STRATEGIA ROZWOJU

ZAPEWNIENIE TRWAŁEGO WZROSTU  
W ZRÓWNOWAŻONYM ŚWIECIE 

PEŁNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ZWIĄZANEGO  
Z HISTORYCZNYM MODELEM DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

ROZSZERZENIE OBECNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROMOWANIE USTRUKTURYZOWANEJ  
I DYNAMICZNEJ POLITYKI INNOWACJI 

ZNACZNE OGRANICZENIE NASZEGO WPŁYWU  
NA ŚRODOWISKO DO ROKU 2030 

W 2019 roku grupa VINCI będzie kontynuować strategię wzrostu we wszyst-
kich kategoriach działalności, szczególnie w zakresie rozwoju 
międzynarodowego. Udział Francji w ogólnym poziomie obrotów spadł już 
poniżej 50% w niektórych sektorach należących do działu wykonawstwa, a 
osiągnięcie tego poziomu na szczeblu całej Grupy powinno nastąpić za kilka lat. 
W obu obszarach działalności, koncesji i wykonawstwa, szybsze tworzenie 
synergii przyczyni się również do generowania wartości i wzmocni zdolność 
Grupy do wykorzystania wiedzy fachowej w celu oferowania globalnych 
rozwiązań odpowiadających na oczekiwania klientów publicznych i prywat-
nych. Naszą ambicją jest projektowanie, budowanie, obsługiwanie i utrzymanie 
bardziej przyjaznych miast, płynniejszej infrastruktury oraz dostosowanych do 
potrzeb człowieka miejsc produkcji i pracy, przy jak najmniejszym wykorzy-
staniu zasobów nieodnawialnych. Pragnąc budować zrównoważony wzrost w 
zrównoważonym świecie, musimy uwzględniać wszystkie aspekty składające 
się na globalną efektywność.  

Grupa VINCI rozwija się w oparciu o swój model łączący 
ogólnoświatowy zasięg działalności z silną obecnością 
lokalną i ugruntowaną pozycją na poszczególnych rynkach. 
W zmieniającym się świecie VINCI chce przyspieszyć 
politykę innowacyjną i swoją własną transformację. 
Technologie cyfrowe zmieniły dogłębnie sposób 
projektowania, budowania i eksploatacji budynków i 
infrastruktury. Wprowadzenie sztucznej inteligencji i 
analizy danych otwiera nowe możliwości dla sektorów 
działalności grupy VINCI.
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