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O nas

Jesteśmy jednym z największych deweloperów
mieszkaniowych w Polsce.
Od 2000 roku projektujemy, budujemy
i rozwijamy osiedla w atrakcyjnych lokalizacjach
oraz zarządzamy nimi w takich aglomeracjach
jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań.
Naszą ambicją jest realizacja 15-minutowych
osiedli posiadających innowacyjne rozwiązania
ekologiczne, ograniczające swój ślad węglowy

i szanujące otoczenie przyrodnicze. Jesteśmy
solidnym i wspierającym pracodawcą,
który przyciąga, zatrzymuje i rozwija ludzi.
Współpracujemy z lokalnymi społecznościami
i chcemy mieć trwały, pozytywny wpływ
na otoczenie w którym prowadzimy
naszą działalność.

Rok 2020 w ROBYG

Ponad

1 MLD

przychodów w 2020 roku

70 000

23 500
sprzedanych lokali

Ponad

80%

Ponad

5 200

mieszkań w budowie

91%

zadowolonych klientów

klientów jest zadowolonych
z mieszkania w dniu
odbioru

klientów zadowolonych
z obsługi

Blisko

Kobiety stanowią

Blisko

osób pracuje w ROBYG*

naszej kadry kierowniczej

500

43%

3 000

wybudowanych lokali
w 2020 roku

* Liczba uwzględnia sumę liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę na pełen oraz na inne wymiary etatu oraz
zatrudnionych na inne typy umów, która została przeliczona na osoby pełnozatrudnione w 2020.

Wpływ społeczno-ekonomiczny Grupy ROBYG — O nas 3

Ponad

250 000 zł

przekazanych na wsparcie
lokalnych społeczności, w tym
walkę z COVID-19 w 2020 r.

Planujemy i budujemy nasze osiedla tak, aby
były jak najbardziej użyteczne dla mieszkańców. Nasz wpływ nie ogranicza się jednak tylko
do ścisłych okolic naszych inwestycji. Realizujemy projekty infrastrukturalne, które przyczyniają się do rozwoju całych miast i zwiększenia
ich funkcjonalności. Dzięki naszym podatkom,
w miejskich budżetach znajduje się więcej
środków na poprawę życia mieszkańców. Inwe-

Wydatki ROBYG na
infrastrukturę w 2020 roku

79 mln zł

stycje obejmują między innymi budowę dróg,
mostów, parków, terenów rekreacyjnych, sportowych i zielonych, kanalizacji i sieci ciepłowniczych a nawet przedszkoli i boisk sportowych.
W 2020 na inwestycje infrastrukturalne wydaliśmy ok. 79 mln zł. Dodatkowo, aby ukończyć
inwestycje, które rozpoczęliśmy lub kontynuowaliśmy w 2020 roku, poniesiemy kolejne
wydatki w wysokości 293 mln zł*.

Czy wiesz, że za 79 mln zł
można byłoby wybudować
4 nowe szkoły*,
a za 293 mln zł ponad 15?

Inwestycje infrastrukturalne
rozpoczęte w 2020 roku, lub do
których ukończenia w 2020 roku
ROBYG był zobowiązany

293 mln zł
= 50 mln zł
* Źródło: Opracowanie własne ROBYG.
** Według: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/753809.
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Nasza Strategia biznesowa
Budujemy wartość firmy poprzez:
• koncentrację na projektach o wysokiej
rentowności,
• wczesną identyfikację atrakcyjnych
lokalizacji,
• odpowiednie mitygowanie ryzyk
biznesowych i prawnych,
• dywersyfikację projektów deweloperskich,

Kierunki strategii ESG
Grupy ROBYG
Strategia Grupy ROBYG w zakresie
zrównoważonego rozwoju zorganizowana
jest wokół trzech istotnych obszarów wpływu
– środowiska, obszaru społecznego i ładu
korporacyjnego.

Nasze wartości

•
•
•
•

pozyskiwanie finansowania na realizację
projektów deweloperskich,
sprawne zarządzanie projektami
deweloperskimi,
dobrą reputację i doświadczenie
Kadry Zarządzającej,
zdolność do dopasowania oferty do
oczekiwań klientów.

Tworzymy przestrzenie przyjazne dla ludzi
i planety. Działamy
odpowiedzialnie.
Stawiamy na współpracę z lokalnymi
przedsiębiorcami.

Troska

Wsparcie

Odpowiedzialność

ROBYG dla Planety

ROBYG dla Ludzi

ROBYG dla
Odpowiedzialnego Biznesu

Kierunek

ROBYG dla Planety oznacza,
że wdrażamy zasady
zrównoważonego rozwoju,
a wszystkie nasze projekty
prowadzimy z pełnym
poszanowaniem środowiska
naturalnego.

Opis

Ochrona i dbałość o zasoby
naturalne, zwiększanie
popularności zrównoważonego
stylu życia oraz promocja
bioróżnorodności są dla
nas bardzo ważne, dlatego
wdrażamy ekologiczne
rozwiązania na wszystkich
naszych osiedlach.

Budownictwo jest dla nas częścią procesu tworzenia nowych
społeczności, na który składa
się wznoszenie budynków,
budowa infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrzeni
do rekreacji, integracji i relaksu.
Wierzymy, że dajemy początek
nie tylko nowym osiedlom, ale
i wspólnotom ludzi.

Działamy odpowiedzialnie
co oznacza dla nas,
że prowadząc naszą firmę,
czynniki społeczne
i ekologiczne uznajemy
za istotne.
Zrównoważone zarządzanie
oznacza dla nas również,
że komunikujemy naszą
działalność w sposób
jasny i przejrzysty.

Zwracamy uwagę na nasz
wpływ społeczny – mamy ambicję bycia pracodawcą, który
przyciąga, zatrzymuje i rozwija
ludzi.
ROBYG dla Ludzi to także budowanie społeczności zadowolonych klientów ROBYG.
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Sfera
zainteresowań

Cele
strategiczne

E1. Zielony standard: wprowadzanie niskoemisyjnych
i przyjaznych dla środowiska
rozwiązań
E2. Urzeczywistnianie koncepcji
15-minutowego miasta
E3. Woda i bioróżnorodność

S1. Budowanie nowych, zintegrowanych społeczności
S2. Dobre samopoczucie pracowników: bycie pracodawcą, który przyciąga, zatrzymuje i rozwija ludzi
S3. Satysfakcja klienta

G1. ESG w praktykach
zarządczych
G2. Coroczne raportowanie
danych ESG & przejrzysty
biznes

1. ROBYG jako deweloper nr
1 w Polsce we wdrażaniu
niskoemisyjnych rozwiązań
na osiedlach (1) 100% energii
odnawialnej w procesie
budowy ROBYG do końca
2024 roku, (2) ujawnienie
emisji CO2 w zakresie 1 i 2
zgodnie ze standardem GHG
Protocol oraz zaczynając od
2021 r., podjęcie przygotowań
do raportowania emisji CO2
w zakresie 3
2. Zwiększenie liczby
projektów zgodnych z ideą
15–minutowego miasta
z obecnych 70% do ponad
80% do roku 2025
3. ROBYG jako lider we
wdrażaniu polityki
bioróżnorodności i ochrony
wody we wszystkich swoich
projektach mieszkaniowych

1. Chcemy być deweloperem
mieszkaniowym, który jest
mile widziany i ceniony
przez lokalne społeczności
i sąsiadów
2. Dążymy do bycia pracodawcą
pierwszego wyboru w branży deweloper mieszkaniowy
w Polsce
3. Różnorodność w organach
zarządczych i na stanowiskach kierowniczych:
dążymy do osiągnięcia co
najmniej 30% reprezentacji
kobiet do końca 2025 roku
w organach zarządczych i na
stanowiskach kierowniczych
4. ROBYG Zero Accidents: ostatecznym celem jest całkowite
uniknięcie wypadków
5. Zwiększenie wskaźnika
bardzo zadowolonych
i zadowolonych klientów
ROBYG po przekazaniu
mieszkania z wyjściowego
80% do poziomu 90% do
końca 2025 roku

1. Zostanie uznanym za lidera
w zakresie ESG na polskim
rynku deweloperskim
2. Ogłoszona i opublikowana
strategia ESG ROBYG
3. Publikacja pierwszego
raportu ESG ROBYG zgodnie
ze standardami GRI
4. Zostanie sygnotariuszem
UNGC i cykliczne raportowanie realizacji 10 celów
zrównoważonego rozwoju
ONZ
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Cel 5: Osiągnąć równość płci
oraz wzmocnić pozycję kobiet
i dziewcząt

Cel 12: Zapewnić wzorce
zrównoważonej konsumpcji
i produkcji

Cel 7: Zapewnić wszystkim
dostęp do źródeł stabilnej,
zrównoważonej i nowoczesnej
energii po przystępnej cenie

Cel 8: Promować stabilny,
zrównoważony i inkluzyjny
wzrost gospodarczy, pełne
i produktywne zatrudnienie
oraz godną pracę dla
wszystkich ludzi

Cel 16: Promować pokojowe
i inkluzywne społeczeństwa,
zapewnić wszystkim
ludziom dostęp do wymiaru
sprawiedliwości oraz budować
na wszystkich szczeblach
skuteczne i odpowiedzialne
instytucje, sprzyjające włączeniu
społecznemu

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla
ludzkie bezpiecznymi,
stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu
społecznemu

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla
ludzkie bezpiecznymi,
stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu
społecznemu

Cel 6: Zapewnić wszystkim
ludziom dostęp do wody
i warunków sanitarnych poprzez
zrównoważoną gospodarkę
zasobami wodnymi

Poprzez nasze
działania
wspieramy Cele
Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Cel 17: Wzmocnić środki
wdrażania i ożywić globalne
partnerstwo na rzecz
zrównoważonego rozwoju

Cel 13: Dostosowanie się do
celów Porozumienia Paryskiego

Cel 15: Chronić, przywrócić
oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów
lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać
pustynnienie, powstrzymywać
i odwracać proces degradacji
gleby oraz powstrzymać utratę
różnorodności biologicznej
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Znaczenie naszej
branży w Polsce
Od 20 lat kształtujemy trendy w branży
deweloperskiej i prowadząc działalność
zmieniamy oblicze polskich miast.
Wspólnie z naszymi wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami posiadamy zdolność
do realizacji inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych, które wymagają szczególnych
kompetencji i doświadczenia ze względu na skalę
przedsięwzięć, trudności w ich realizacji, wymagania techniczne oraz konieczność dysponowania
odpowiednimi zasobami sprzętowymi, kadrowymi
i materiałowymi.
Istotność branży deweloperskiej i budowlanej
w gospodarce wynika nie tylko z jej unikalnych
kompetencji, ale przede wszystkim z szerokiego
oddziaływania na wiele gałęzi przemysłu.
Dobra kondycja firm deweloperskich i budowlanych przekłada się na dobrą sytuację innych branż
polskiej gospodarki m.in.:

Branża budowlana tworzyła
miejsca pracy dla

6%

wszystkich osób
zatrudnionych w Polsce
w 2019 roku.*

•
•
•
•
•

produkcję materiałów budowlanych,
produkcję maszyn i urządzeń wykorzystanych
w budownictwie,
rynek artykułów wykończeniowych i wyposażenia mieszkań,
rynek usługodawców i rzemieślników,
rynek instytucji finansowych.

Rozwój branży deweloperskiej i budowlanej
powoduje wzrost popytu na pracę w przemyśle,
usługach i handlu oraz tworzy dochody w przedsiębiorstwach bezpośrednio i pośrednio związanych z działalnością naszej branży.
Dzięki realizacji inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych pełnimy ważną funkcję społeczną
– poprawiamy warunki mieszkaniowe Polaków a
wraz z nimi ich jakość życia.

liczba miejsc pracy
w branży budowlanej
wzrosła o około

6%

w 2019 roku
w porównaniu z rokiem
2018.**

8%

taką część polskiego PKB
wytworzyły przedsiębiorstwa
prowadzące działalność
w sektorze budowlanym
w 2018 roku.***

* Źródło: GUS, 2020, Mały Rocznik Statystyczny Polski
** Źródło: Autodesk, 2019, Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025, za: GUS; dane za I kwartał 2019
w porównaniu do I kwartału 2018.
*** Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, 2020, Raport z badania sektora budowlanego 2019.
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Najważniejsze pojęcia
używane w raporcie wpływu ROBYG
1. Całkowity wpływ ekonomiczny
suma wpływu bezpośredniego, pośredniego i indukowanego.
2. Wpływ bezpośredni
wartość dodana i zatrudnienie wytworzone przez bezpośrednią działalność Grupy ROBYG.
3. Wpływ pośredni
wartość dodana i zatrudnienie wygenerowane w łańcuchu dostawców i podwykonawców Grupy ROBYG.
4. Wpływ indukowany
wartość dodana i zatrudnienie wygenerowane w całej gospodarce dzięki aktywności gospodarczej
Grupy ROBYG zarówno poprzez działalność bezpośrednią jak i wzbudzenie produkcji w łańcuchu
dostawców.
5. Wartość dodana (lub wartość dodana brutto)
wytworzona przez firmę nadwyżka, czyli różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami
zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji i poniesionych przez przedsiębiorstwo.
To jeden z najpopularniejszych mierników dobrobytu społecznego.
6. Efekt fiskalny
wpływ do budżetu, na który składają się podatki i składki odprowadzane do budżetu państwa
i do jednostek samorządowych.
7. Efekt mnożnikowy (inaczej: efekt indukowany)
stymuluje rozwój całej gospodarki. Jest wynikiem dodatkowego popytu będącego wynikiem
prowadzonej działalności. Dzięki wydatkom osób zatrudnionych w Grupie ROBYG, a także tych,
których zatrudnienie związane jest w sposób pośredni z naszą działalnością, generowane
jest dodatkowe zatrudnienie i dochody.
8. Dawca kapitału
podmiot dostarczający przedsiębiorstwu źródła finansowania.
9. Pracownik
osoby zatrudnione na umowę o pracę na pełen i na inne wymiary etatu oraz zatrudnione na inne
typy umów, które zostały przeliczone na osoby pełnozatrudnione.
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Nasz wpływ na polską
gospodarkę
Analizę wpływu Grupy ROBYG na gospodarkę
w Polsce rozpoczynamy od wyliczenia
wartości dodanej, czyli wykazania naszego
wpływu bezpośredniego. Następnie

Wpływ bezpośredni

Grupy ROBYG, czyli tworzona
wartość dodana

Wpływ pośredni

Grupy ROBYG, czyli wartość
dodana wygenerowana
u podwykonawców
i dostawców

z wykorzystaniem modeli opisujących strukturę
gospodarki, metody nakładów i wyników
oraz tablicy przepływów międzygałęziowych,
obliczany jest wpływ pośredni i indukowany.

Zatrudnienie
pracowników ROBYG
(w przeliczeniu na
pełne etaty) i wartość
dodana

Wynagrodzenia
częściowo
przeznaczane
na wydatki
konsumpcyjne na
dobra i usługi

Zatrudnienie
u podwykonawców
i dostawców ROBYG
i wartość dodana

Wynagrodzenia
częściowo
przeznaczane
na wydatki
konsumpcyjne na
dobra i usługi

Czy wiesz, że...

Wpływ indukowany

Grupy ROBYG, czyli
wytworzony popyt na dobra
i usługi w całej polskiej
gospodarce

Analiza nakładów i wyników, którą przyjęliśmy do wyliczenia naszego wpływu na polską
gospodarkę, wykorzystuje tablicę przepływów międzygałęziowych, która została opracowana przez amerykańskiego ekonomistę
rosyjskiego pochodzenia Wassily’ego Leontief’a,
który za przedstawienie tego modelu
analizy powiązań między branżami
gospodarki i kierunku wykorzystania
dóbr produkowanych w gospodarce
otrzymał Nagrodę Nobla w 1973 roku.
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Jak tworzymy wartość
dodaną
Poprzez naszą działalność i stały rozwój przyczyniamy się do zwiększenia dobrobytu społecznego dzięki wykorzystaniu takich zasobów, jak
kadra pracownicza, know-how firmy, kapitał,
materiały i usługi. Korzystamy z tych zasobów,
przetwarzamy je i tworzymy wartość dodaną,
czyli generujemy tzw. nadwyżkę. Ta wartość
dodana zostaje następnie podzielona pomiędzy
różnych interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników, wykonawców, podwykonawców i dostawców, budżet państwa, dawców kapitału oraz
przeznaczona na dalszy rozwój naszej firmy.
W ten sposób nasza działalność biznesowa przyczynia się do rozwoju nie tylko branży deweloperskiej i budowlanej, ale także całej gospodarki
w Polsce.

Jesteśmy liderem innowacji
w branży.

20

Na rynku deweloperskim
działamy od ponad 20 lat.

Mamy szeroki zasięg
geograficzny: jesteśmy
obecni w 4 miastach
Polski: Warszawie, Gdańsku,
Wrocławiu i Poznaniu.

Zasoby ROBYG:
Do naszych głównych zasobów zaliczamy pracowników
i współpracowników: doceniamy ich wiedzę oraz zaangażowanie, którego dowodzi
również fakt, że pozostają
z nami przez wiele lat. Średni
okres zatrudnienia przedstawicieli kardy kierowniczej to
14 lat. Jednocześnie dbamy
o różnorodność w miejscu
pracy, o czym świadczy podpisanie Karty Różnorodności.

Prowadząc budowę
zatrudniamy podwykonawców, tworząc w ten
sposób miejsca pracy.

Dysponujemy know-how na
poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej,
inżynierów, projekt managerów czy handlowców.

Grupę ROBYG charakteryzuje
rozpoznawalność,
wiarygodność i dobra
reputacja.

Mamy stabilne źródła
finansowania, jesteśmy
wiarygodni na rynkach
finansowych.

Jakość naszych zasobów
ROBYG potwierdzają liczne
nagrody, m.in. Najlepszy
pracodawca 2021 (Gazeta
Finansowa), Brylant Polskiej
Gospodarki 2020 (Instytutu
Europejskiego Biznesu),
obecność w rankingu 100
największych deweloperów
(PwC Polska, Builder
i Bisnode Poland).
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Przetwarzanie zasobów:
Przetwarzamy nasze zasoby tworząc
ekologiczne osiedla odpowiadające potrzebom społecznym. Dążymy do tworzenia
komfortowych przestrzeni do życia, które
umożliwiają aktywny wypoczynek, integrację
sąsiedzką oraz promocję zdrowego stylu życia.
Nasze osiedla budowane są zgodnie z Zielonym Standardem ROBYG, który wymaga
stosowania rozwiązań niskoemisyjnych
oraz przyjaznych środowisku.
Wdrażamy koncepcję 15-minutowych osiedli
czyli inwestycji, w których większość codziennych potrzeb mieszkańcy mogą zaspokoić
w promieniu 15-minutowego spaceru lub jazdy
na rowerze. Dlatego tak ważne dla nas jest
całościowe spojrzenie na otoczenie i dostarczenie brakujących funkcji na osiedlach
np. sklepów, punktów usługowych,
przedszkoli, miejsc do rekreacji.

Rezultat: wartość dodana
•

Generowanie dochodów i miejsc pracy
kreuje efekty bezpośrednie.

•

Dodatkowo, nasza działalność wymaga
wykorzystania dóbr i usług pochodzących
od zewnętrznych dostawców i podwykonawców, a tym samym powoduje wzbudzenie produkcji w łańcuchu dostawców.
W ten sposób, tworzymy efekty pośrednie,
które kreowane są w różnych gałęziach
gospodarki.

•

Dzięki wydatkom osób zatrudnionych
w Grupie ROBYG, a także tych, których
zatrudnienie związane jest w sposób
pośredni z naszą działalnością,
generowane jest dodatkowe zatrudnienie
i dochody. W ten sposób tworzymy efekt
mnożnikowy, zwany inaczej efektem
indukowanym, który
stymuluje rozwój
całej gospodarki.

Co to jest
„wartość dodana”?
Wartość dodana to wytworzona przez
firmę nadwyżka, czyli różnica pomiędzy
przychodami, a kosztami poniesionymi
przez przedsiębiorstwo:
(wartość dodana) = (przychody) – (koszty
nabycia dóbr i usług od innych firm)
Wartość dodana brutto – w języku
ekonomicznym jest jednym z najpopularniejszych mierników dobrobytu społecznego. w podobny sposób wylicza
się PKB (Produkt Krajowy Brutto), który
jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie przedsiębiorstwa
w danym kraju, co umożliwia porównywanie wielkości gospodarek.
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Nasz wpływ bezpośredni
Nasz bezpośredni wpływ na gospodarkę to
wartość dodana brutto, którą tworzymy dzięki
naszej działalności biznesowej. W 2020 roku
wpływ bezpośredni Grupy ROBYG wyniósł
ponad 304 mln zł i ta kwota jest naszym wkładem w budowanie Produktu Krajowego Brutto
w Polsce.

Projektowane, budowane i wprowadzane
do sprzedaży przez nas osiedla powodują
powstawanie korzyści dla różnych grup
interesariuszy. Z punktu widzenia wpływu na
społeczeństwo wykreowana wartość dodana
jest odzwierciedlona w wysokości płaconych
przez nas podatków.

Z kolei efekt zatrudnienia to miejsca pracy
utworzone w naszej firmie. W 2020 roku Grupa
ROBYG zatrudniała 483 osoby na umowę
o pracę oraz B2B w przeliczeniu na pełne etaty.*

Z kolei pracownicy czerpią korzyści z wypłacanego przez nas wynagrodzenia oraz licznych
oferowanych świadczeń dodatkowych. Pozwalają one między innymi na nieustanny rozwój
(szkolenia lub dofinansowanie nauki języków
obcych) czy utrzymanie dobrego stanu zdrowia
(prywatna opieka medyczna i karty Multisport).

Wpływ bezpośredni Grupy ROBYG:

*

Wartość dodana brutto (mln zł)

304,6

Zatrudnienie (liczba pracowników)

483*

Liczba ta uwzględnia sumę liczby osób zatrudnionych na
umowę o pracę na pełen i na inne wymiary etatu oraz zatrudnionych na inne typy umów, która została przeliczona
na osoby pełnozatrudnione.

Podział wartości dodanej pomiędzy
interesariuszy Grupy ROBYG SA:*
1%
9%

10%

12%

Akcjonariusze otrzymują dywidendy, a dawcy
kapitału, czyli podmioty dostarczające źródeł
finansowania, czerpią korzyści finansowe
z odsetek i prowizji z przeprowadzanych
transakcji. W Grupie ROBYG największa
jednak wartość dodana (blisko 70% wartości
dodanej) dotyczy reinwestycji i dalszego
rozwoju Grupy ROBYG.
Wartość dodana brutto
Wytworzona przez firmę nadwyżka, czyli różnica pomiędzy
przychodami a kosztami poniesionymi
przez przedsiębiorstwo. To jeden z najpopularniejszych mierników dobrobytu
społecznego, inaczej: wpływ bezpośredni.

68%

Reinwestycja

Dawcy kapitału

Pracownicy

Społeczeństwo
Udziałowcy

68%

wygenerowanej przez nas
wartości dodanej przeznaczana
jest na reinwestycje i rozwój
Grupy ROBYG

* Dane pochodzą ze Sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020. Reinwestycje to suma
amortyzacji i zysku zatrzymanego (zmiana zysku zatrzymanego w 2020), dawcy kapitału oznaczają odsetki, pracownicy
to inaczej wynagrodzenia, społeczeństwo to podatek, podczas gdy udziałowcy to dywidenda.
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Nasz wpływ pośredni
Poprzez zakupy produktów i usług od naszych
wykonawców, podwykonawców i dostawców
przyczyniamy się również w sposób pośredni
do rozwoju gospodarczego Polski. Nasz
ekonomiczny wpływ pośredni na polską
gospodarkę to dochody i zatrudnienie
wykreowane w naszym łańcuchu dostaw.
Wielkość produkcji wygenerowanej u dostawców została obliczona jako suma naszych
wydatków na produkty i usługi obce oraz
koszty realizowanych przez nas inwestycji.

Zgodnie z metodą nakładów
i wyników obliczyliśmy, że w 2020
roku wygenerowaliśmy u dostawców
produktów i usług produkcję o wartości

976 mln zł*

Każdego dnia na naszych budowach
pracuje około 2500 osób, a dodatkowo
około 500 osób wykonuje dla nas
zlecenia i prace dodatkowe **
Przyjmując średnie wartości dodane przypadające na jednego zatrudnionego w poszczególnych sektorach gospodarki, można obliczyć
wartość dodaną generowaną w sposób
pośredni przez przedsiębiorstwo.
Zgodnie z metodą nakładów i wyników
obliczyliśmy, że wartość dodana
wygenerowana przez nas w 2020 roku
dzięki zakupom produktów i usług
u dostawców wyniosła ponad

222 mln zł*

*Obliczenia na podstawie Sprawozdania finansowego
ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, Bilansu
przepływów międzygałęziowych GUS, Rocznika statystycznego przemysłu 2020, Rocznika statystycznego pracy 2019.
**Źródło: Opracowanie własne ROBYG.

536
Z tyloma firmami podwykonawczymi, wykonującymi
prace na nasze zlecenie,
współpracujemy na co dzień
w całej Polsce.

100%
podwykonawców Grupy
ROBYG SA to firmy
pochodzące z Polski, są to
najczęściej mniejsze i średnie
firmy rodzinne.

781
To liczba naszych dostawców
produktów i usług. Ponad
98% z nich pochodzi z Polski
i tu jest zarejestrowana.

Wpływ pośredni
Wartość dodana i zatrudnienie
wygenerowane w łańcuchu dostawców i podwykonawców Grupy ROBYG.
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Nasz wpływ pośredni:
Nasz wpływ pośredni: wielkość produkcji
wygenerowanej u podwykonawców i dostawców produktów i usług w 2020 roku wyrażona
w złotówkach. Największą produkcję wygenerowaliśmy w branży obiekty i roboty budowlane.*

Wygenerowana produkcja u naszych
wykonawców, podwykonawców i dostawców (mln zł)

976

Wartość dodana brutto (mln zł)

222

Pośrednio wygenerowana produkcja
z podziałem na branże:
Obiekty budowlane i roboty budowlane

335,7 mln

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

94 mln

Wyroby z pozost. surowców niemetalicznych

92,2 mln

Wyroby metalowe gotowe

78,6 mln

Handel hurtowy
Transport lądowy i rurociągowy
Drewno i wyroby z drewna
Urządzenia elektr. i nieelektr., sprz. gosp. dom.
Koks, produkty rafinacji ropy naftowej
Handel detaliczny
Chemikalia, wyroby chemiczne

56,4 mln
28,1 mln
28 mln
23,9 mln
23,3 mln
19,7 mln
17 mln

Usł. naprawy, konserw. i instal. maszyn i urz.

16,9 mln

Usł. architekt. i inżyn.; usł. badań i analiz techn.

16,3 mln

Metale

15,7 mln

* Obliczenia na podstawie Sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, Bilansu przepływów
międzygałęziowych GUS, Rocznika statystycznego przemysłu 2020, Rocznika statystycznego pracy 2019.
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Wpływ indukowany
Grupy ROBYG
Wydatki osób zatrudnionych w Grupie ROBYG
oraz w firmach pośrednio związanych z naszą
działalnością kreują popyt na dobra i usługi
w całej gospodarce. Wielkość tego wpływu obliczana jest jako roczna suma wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zatrudnionych w Grupie ROBYG i tych pracowników, których praca
w sposób pośredni zależy od naszej działalności.
Zgodnie z metodą nakładów i wyników
obliczyliśmy, że w 2020 roku funkcjonowanie Grupy ROBYG w sposób mnożnikowy wzbudziło w całej gospodarce
produkcję o wartości

115 mln zł

Oznacza to, że wartość wygenerowana
przez ROBYG krąży w gospodarce
stymulując różne sektory i pobudzając
ich produkcję. W rezultacie w sektorach
tych zatrudniani są, pobierający wynagrodzenie, pracownicy, którzy wydając część
swoich dochodów stymulują dalej sektory
gospodarki.

Wpływ indukowany:
Wzbudzona produkcja w całej
gospodarce (mln zł)

115

Wartość dodana brutto (mln zł)

26

Wpływ indukowany
Wartość dodana i zatrudnienie wygenerowane w całej
gospodarce dzięki aktywności
gospodarczej Grupy ROBYG
zarówno poprzez działalność
bezpośrednią jak i wzbudzenie produkcji w łańcuchu dostawców.

Zgodnie z metodą nakładów i wyników
obliczyliśmy, że wartość dodana brutto
wygenerowana przez wydatki osób
zatrudnionych bezpośrednio w Grupie
ROBYG i pośrednio u naszych dostawców
produktów i usług to

26 mln zł

Obliczenia na podstawie Sprawozdania finansowego
ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, Bilansu
przepływów międzygałęziowych GUS, Rocznika statystycznego przemysłu 2020, Rocznika statystycznego pracy 2019.
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Całkowity wpływ
ekonomiczny Grupy
ROBYG
Wpływ Grupy ROBYG
Wpływ bezpośredni

Wartość dodana
brutto (mln zł)
304,6

Wpływ pośredni

222

Wpływ indukowany

26

Efekt całkowity
Mnożnik*

Całkowity wpływ ekonomiczny
Suma wpływu bezpośredniego,
pośredniego i indukowanego.

522,6
0,8

Efekt mnożnikowy pokazuje, jaki wpływ
społeczno-ekonomiczny ma działalność
Grupy ROBYG na gospodarkę:
Każda złotówka wypracowanej przez
Grupę ROBYG wartości dodanej kreuje
blisko kolejną złotówkę wartości
dodanej w całej polskiej gospodarce.

* Wartość mnożnika została wyliczona wyliczona z wpływu bezpośredniego, pośredniego oraz indukowanego według
wzoru: (Wpływ pośredni+wpływ indukowany)/wpływ bezpośredni.

Wpływ społeczno-ekonomiczny Grupy ROBYG — Nasz wpływ na polską gospodarkę 17

Nasz wpływ fiskalny

Kolejny rodzaj wpływu wynikający z naszej działalności to
tzw. efekt fiskalny, na który składają się podatki i składki
odprowadzane do budżetu państwa i do jednostek
samorządowych.

Płacąc podatki i inne opłaty
urzędowe w Polsce, zasilamy
budżet państwa oraz gmin,
w których działamy.

VAT
40 mln zł

87 mln zł*
Tyle wpłaciliśmy do budżetu
państwa i do jednostek
samorządowych w 2020 roku.
Czy wiesz, że kwota
odprowadzonych przez nas
podatków w 2020 roku mogłaby
sfinansować budowę 40 ośrodków
rehabilitacji i fizjoterapii?**

CIT
29 mln zł

ZUS
8,6 mln zł
Opłaty urzędowe
3,3 mln zł
Podatek
od nieruchomości
3,2 mln zł
PIT
2,9 mln zł
Podatki lokalne
0,1 mln zł

= 1 mln zł
* Źródło: Sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020.
** Według: mapadotacji.gov.pl/projekty/771320/

Wpływ społeczno-ekonomiczny Grupy ROBYG — Nasz wpływ fiskalny 18

Nasz wpływ społeczny
Z punktu widzenia całej gospodarki i sytuacji
makroekonomicznej, istotnym obszarem wpływu
Grupy ROBYG na otoczenie społeczno-ekonomiczne
jest tworzenie miejsc pracy.
W sposób bezpośredni w Grupie ROBYG
oraz w sposób pośredni – w łańcuchu
dostawców produktów i usług, tworzymy
popyt na produkty i usługi dostawców
i podwykonawców, dzięki czemu zwiększają oni
produkcję, tym samym zatrudniając nowych
pracowników, a także w sposób mnożnikowy
– w całej gospodarce, poprzez wydatki osób
zatrudnionych, dzięki naszej bezpośredniej
i pośredniej działalności. Wydatki te kreują
popyt na produkty i usługi w całej gospodarce,
stymulując produkcję i generując indukowane
(kolejne) miejsca pracy.
Tworzenie miejsc pracy oraz zwiększanie
dochodów gospodarstw domowych w sposób
bezpośredni poprzez wynagrodzenia i premie
oraz w sposób pośredni u dostawców
produktów i usług, a także w sposób
indukowany w całej gospodarce stanowią
główny efekt wpływu społecznego, który
wynika z naszej działalności.
Zwiększone dochody gospodarstw domowych
mają wpływ na poziom konsumpcji krajowej,
tym samym przyczyniając się do zwiększenia
produkcji globalnej i zasilając podatkami
budżet państwa. Zatrudnienie i wynagrodzenia
mają istotny wpływ na jakość życia
pracowników i ich rodzin.

dochody gospodarstw domowych znajdują
odzwierciedlenie w jakości życia pracowników
i ich rodzin.
W 2020 roku Grupa ROBYG przeznaczyła
na wynagrodzenia (łącznie z kosztami
ubezpieczeń społecznych i świadczeń
pracowniczych) kwotę w wysokości blisko

31 mln zł

brutto

Dochody gospodarstw domowych dostawców
produktów i usług oraz kontrahentów przedsiębiorstwa wzrosły w 2020 dzięki funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Dodatkowo, dochody gospodarstw domowych
w całej gospodarce zyskują dzięki wydatkom
konsumpcyjnym i inwestycyjnym osób zatrudnionych w związku z bezpośrednią i pośrednią
działalnością firmy.

Dodatkowo przyczyniamy się – poprzez edukowanie naszych pracowników i przekazywanie
im specjalistycznej wiedzy – do polepszania
jakości kapitału ludzkiego.

Dochody gospodarstw domowych
Zatrudnienie i związana z tym wysokość
wynagrodzeń mają wpływ na sytuację
gospodarstw domowych. Wysokie
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Metodologia
Wpływ ekonomiczny został policzony z wykorzystaniem
analizy nakładów i wyników, zgodnie z którą efekty kreowane
w gospodarce przez Grupę ROBYG dzielą się na wpływ
bezpośredni, pośredni i indukowany. Jest on jednym
z elementów naszego wpływu na otoczenie.

Liczba i rodzaj
podmiotów

1

Zatrudnienie
w podmiotach

1

Wartość
dodana

1. Wpływ
bezpośredni

2

Zatrudnienie
generowane
przez
zwiększenie
produkcji
u dostawców

2

Wartość
dodana

2. Wpływ
pośredni

Wydatki
zatrudnionych
na dobra
i usługi

3

Wartość
dodana

3. Wpływ
indukowany

*mnożnik

2

Zakupy u
dostawców

Legenda
1 – Wpływ bezpośredni
2 – Wpływ pośredni
3 – Wpływ indukowany

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza obejmuje
spółki Grupy Kapitałowej ROBYG i dotyczy ich działalności
operacyjnej w roku kalendarzowym 2020. W obliczeniach
wykorzystano następujące źródła:
•
Sprawozdanie Zarządu z działalności ROBYG S.A. oraz
Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.;
•
ROBYG S.A. sprawozdanie finansowe za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
•
Informacje (w tym wielkość zatrudnienia, wysokość
podatków i dane finansowe) ze spółek Grupy Kapitałowej ROBYG za 2020 r.
Dodatkowo wykorzystane zostały publikacje Głównego

Urzędu Statystycznego:
•
GUS, 2019, Bilans przepływów międzygałęziowych
w bieżących cenach bazowych w 2015 roku (bilans ten
publikuje się z częstotliwością 5-letnią, dane z bilansu
zostały skorygowane wskaźnikiem inflacji, a wartość
dodana – deflatorem PKB);
•
GUS, 2019, Rocznik statystyczny pracy 2019;
•
GUS, 2020, Wstępne szacunki produktu krajowego
brutto w przekroju regionów w 2019 r.;
•
GUS, 2021, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
•
GUS, 2020, Rocznik statystyczny przemysłu 2020.
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Zapraszamy do kontaktu
esg@robyg.com.pl
ROBYG SA.
Aleja Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa
robyg.pl
robygdeweloper
robyg_sa

Raport został przygotowany na zlecenie ROBYG
przez firmę konsultingowo-edukacyjną CSRinfo.

