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Szanowni Państwo, 

Już po raz szósty mamy przyjemność przedstawić Państwu 

raport, który w transparentny sposób ukazuje działalność naszej 

Firmy, jej wpływ na otocznie społeczne, przyrodnicze oraz na 

pozytywne relacje z interesariuszami.  

Chcąc jak najkrócej podsumować lata 2015-2016, należałoby 

powiedzieć, że były to kolejne dobre lata w rozwoju Firmy. 

Dotychczasowy, dwuosobowy zarząd spółki, który tworzyli 

Prezes Zarządu Pani Elena Łukanowa i Wiceprezes Zarządu  

Pan Adam Byglewski, został rozszerzony o nowych członków 

– Pana Il Hak Ju i Pana Min Ho Kim a Rada Nadzorcza została 

wzmocniona przedstawicielami z firmy Glovis. 

Dear reader

This is the sixth time that we have had the pleasure to present 

you with our CSR report that transparently illustrates the 

activities of our company, their impact on the social and natural 

environment, as well as positive relations with stakeholders.

In summary, years 2015-2016 can be described as another, 

good years for the development of our company. The current 

two-person Management Board consisting of Elena Lukanova, 

President and Adam Byglewski, Vice-President, has extended its 

make-up by appointing two new members, Mr Il Hak Ju and Mr 

Min Ho Kim, while the Supervisory Board has strengthened its 

structure by bringing on representatives from Glovis.
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Kolejnym, znaczącym wydarzeniem w minionych latach, było 

dołączenie do grupy ADAMPOL SA dwóch kolejnych Spółek: 

ADAMPOL CZECH s.r.o w Nosowicach (Czechy) i ADAMPOL 

SLOVAKIA s.r.o w Żylinie (Słowacja). Tym samym, grupa 

ADAMPOL liczy obecnie już dwunastu członków.

Prawidłowo opracowana strategia CSR poprawia wizerunek 

naszej Firmy i relacje z Klientami, ale także stwarza 

możliwości pozyskania nowych inwestorów, projektów oraz 

zwiększenia konkurencyjności. Tym samym, jako odpowiedź na 

zapotrzebowanie naszego wieloletniego kontrahenta  

– producenta samochodów FIAT – na usługi składowania aut 

Firma ADAMPOL SA poszerzyła w 2015 roku swoją ofertę 

logistyczną o nowy plac w Bieruniu koło Tychów. 

Another significant event of the previous years was the 

expansion of the ADAMPOL SA Group to a total of twelve 

members with the inclusion of two further companies: 

ADAMPOL CZECH s.r.o in Nošovice (the Czech Republic) and 

ADAMPOL SLOVAKIA s.r.o in Žilina (Slovakia).

A well-developed CSR strategy not only improves the image 

of our company and relations with clients, but also creates 

opportunities for winning new investors, projects, and  

improving the company’s competitiveness. Therefore,  

in response to the needs of our long-term business partner  

Fiat Automobiles, who required car storage services,  

ADAMPOL SA extended its logistics offer by opening a new 

compound in Bieruń near Tychy in 2015.
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Znamy swoich interesariuszy i jesteśmy świadomi naszej 

odpowiedzialności wobec nich, prowadzimy z nimi dialog 

i bierzemy pod uwagę ich potrzeby i oczekiwania. Mamy 

świadomość, że takie podejście do otoczenia jest korzystne  

dla obu stron. 

Czujemy się i jesteśmy zobowiązani do etycznego zachowania 

i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę 

jakości życia pracowników oraz ich rodzin, jak również lokalnych 

społeczności i społeczeństwa jako otaczającej nas całości.

Zachęcamy Państwa do lektury niniejszego wydania.

We know our stakeholders and we are aware of our  

responsibility towards them. We maintain a mutual dialogue  

and give consideration to their needs and expectations. We  

recognise that such an approach towards the environment is  

beneficial to both parties.

We feel and are committed to ethical behavior and contributing  

to economic development by improving the quality of life for our  

employees and their families, as well as local communities and  

society as a whole.

We kindly invite you to read this edition of the CSR Report.





Odpowiedzialność 
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W czerwcu 2014 roku został utworzony Departament Cargo, 

który zajmuje się organizacją przeładunków i przewozów 

oraz spedycją general cargo. Specjalizuje się w transporcie 

pełnopojazdowym na terenie całej Europy jak i WNP.

Obecnie Spółka oferuje Klientom pełny pakiet logistyczny 

obejmujący logistykę gotowych pojazdów, transport 

komponentów i opakowań, usługi magazynowe  

(HUB Małaszewicze), projektowanie i produkcję opakowań  

oraz kompleksowe usługi celne.

Odnotowana na przestrzeni ostatnich lat dynamika sprzedaży 

oraz stały wzrost ilości środków transportu udostępnianych 

Klientom potwierdzają doświadczenie Spółki w budowie 

biznesu na bazie zasad zrównoważonego rozwoju.

The Cargo Department was established in June 2014, which is 

responsible for the organisation of cargo handling and freight 

forwarding, as well as general cargo forwarding. It specialises in 

vehicle transportation throughout Europe and the CIS.

At present, the company offers its clients a full logistics package 

which involves finished vehicle forwarding, transportation 

of components and packages, warehousing services (the 

Małaszewicze HUB, Poland), design and manufacturing packages, 

as well as comprehensive customs clearance services.

The sales dynamics recorded during the last years and the  

steady increase in the number of means of transport available  

to customers confirm the company’s experience in building  

a business on the basis of sustainable development.

1312
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In 2015 ADAMPOL SA started to operate in the professional 

LED lighting market. The solutions offered by the 

specialised staff of the LED Section include providing  

a comprehensive service to every investor. Depending on 

the client’s needs, the company performs an inventory of 

the existing lighting, prepares an offer with an estimated 

return on investment, proposes a light distribution project 

with 3D visualization, calculates and implements the 

installation of the light fittings together with the design of 

the electrical installation.

W 2015 roku ADAMPOL SA rozpoczęła działalność na rynku 

profesjonalnego oświetlenia LED. Rozwiązania oferowane 

przez wyspecjalizowaną kadrę Sekcji LED obejmują 

kompleksową obsługę każdego inwestora. W zależności 

od potrzeb Klienta Firma przeprowadza inwentaryzację 

aktualnie istniejącego oświetlenia, przygotowuje oferty 

z uwzględnieniem estymowanego czasu zwrotu z inwestycji, 

proponuje projekt dystrybucji światła z wizualizacją 3D, 

kalkulację oraz realizację montażu opraw oświetleniowych 

wraz z wykonaniem projektu instalacji elektrycznej.

1514
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Zakres infrastruktury, dla której ADAMPOL SA jest w stanie 

dostarczyć oświetlenie w technologii LED jest ogromny. 

Począwszy od małych przestrzeni sprzedażowych, poprzez 

sklepy wielkopowierzchniowe, hale magazynowe, terminale 

przeładunkowe, parkingi, kończąc nawet na portach morskich, 

oświetleniu ulicznym czy terminalach lotniskowych. 

Dotychczasowe kalkulacje wskazują, że większość inwestycji 

i kosztów poniesionych przez Klientów Spółki zwróci się 

w przeciągu 1-2 lat od momentu zakupu. Dzięki tak dużej 

oszczędności, coraz więcej potencjalnych inwestorów decyduje się 

na zastosowanie technologii LED w swoich przedsiębiorstwach. 

Potwierdzają to wyniki sprzedaży Sekcji LED ADAMPOL SA, które 

wzrosły o 473% na przestrzeni jednego roku (lata 2015-2016).

The range of infrastructure for which ADAMPOL SA is able to 

provide LED lighting is extensive: from small sales spaces, 

such as grocery stores, large-area stores, warehouses, 

trans-shipment terminals, car parks, and even seaports, 

street lighting or airport terminals.

Current figures indicate that most of the investments and 

costs incurred by the company’s customers will be repaid 

within 1-2 years of purchase. Due to such cost savings,  

a growing number of potential investors are choosing to 

use LED technology in their businesses. This is confirmed by 

the sales results of the LED Section of ADAMPOL SA, which 

increased by 473% within one year (2015-2016).
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One of the company’s goals is to raise the level of 

employee qualifications. Data for the years 2015-2016 

demonstrate positive results in terms of employee 

training.

The staff at ADAMPOL SA are our most important asset, 

and dialogue with the company’s employees is very 

important. That is why open, two-way communication 

and engagement with our employees is a key issue for the 

company.

Jednym z przyjętych celów Spółki jest podnoszenie poziomu 

kwalifikacji. Dane za lata 2015-2016 dowodzą pozytywnym 

działaniom w odniesieniu do szkolenia pracowników.

Człowiek w Firmie ADAMPOL SA jest największym kapitałem, 

najważniejszą wartością, a dialog z pracownikami Spółki 

jest bardzo ważny, dlatego prowadzona jest otwarta, 

dwukierunkowa komunikacja i angażowanie pracowników 

w kluczowe dla Firmy tematy, w których niejednokrotnie 

pracownik jest doradcą.

2120
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Największym priorytetem ADAMPOL SA jest 

bezpieczeństwo pracowników, Klientów oraz dostawców. 

Firma nieustannie podejmuje czynności, aby osiągać cel: 

zero wypadków przy pracy. Nieustannie trwają działania 

promujące bezpieczeństwo kierowców poruszających 

się zarówno autotransporterami jak i samochodami 

osobowymi. Podczas cyklicznych szkoleń a także drogą 

elektroniczną przekazywane są naszym pracownikom 

informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących m.in. 

opon i ich wpływu na bezpieczeństwo, wpływu alkoholu na 

zachowanie kierowcy, jazdy w trudnych warunkach, czasu 

pracy i prowadzenia oraz kultury w ruchu drogowym.

ADAMPOL SA’s highest priority is the safety of employees, 

customers and suppliers. The company is continually 

striving to achieve the goal of zero workplace accidents. 

There are ongoing initiatives to promote the safety of 

drivers moving both car-transporters and passenger cars.  

Through regular training sessions and also by means 

of email bulletins our employees are provided with 

information on important issues, such as: tyres and 

their impact on safety, the influence of alcohol on driver 

behaviour, difficult driving conditions, working and driving 

times, and road manners.
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„Zatrudniaj tylko ludzi lepszych od ciebie”. Jeśli szukasz pracownika, 

znajdź takiego, który będzie lepszy od ciebie. 

Zatrudnianie nieodpowiednich osób jest toksyczne. Nie tylko niszczy 

to ich własną wydajność, ale często ciągnie w dół wydajność i morale 

innych pracowników.

• Dbamy o rozwój i utrzymanie wysokich standardów pracy.  

• Stawiamy na efektywną komunikację ze współpracownikami.  

• Dbamy o rozwój osobisty. 

• Dążymy do jak najlepszych warunków zatrudnienia.

Rozwijanie kapitału ludzkiego w ADAMPOL SA następuje poprzez 

wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły one w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym. Spółka podejmuje 

działania w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej, prywatnej 

opieki zdrowotnej, zwiększenia dostępu do różnego rodzaju usług.

“Only employ people who are better than you.” When looking for an 

employee, find one that will outperform you. 

Employing unsuitable people is toxic: not only does this undermine their 

own efficiency, but it often also degrades the productivity and morale 

of other employees.

•  We care about the development and maintenance of high  

standards of work.

• We focus on effective communication with colleagues.

• We are committed to personal development.

• We strive for the best possible employment conditions.

The development of human capital in ADAMPOL SA takes place through 

tapping into our employees’ potential in such a way that they can 

fully participate in social and economic life. The company is engaged 

in formal and informal education, private health care, and increased 

access to a range of services. 2524
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Pracownicy ADAMPOL SA z pasją oddają się uprawianiu sportu. 

Największą popularnością cieszy się piłka nożna. Spółka ma 

drużynę reprezentacyjną, która z zapałem trenuje i bierze udział 

w wielu turniejach. 

Sukcesy „adampolowskich” sportowców.

•  Robert Choiński został Mistrzem Polski w kategorii wagowej do 

90 kg w konkurencji knockdown (walki pełnokontaktowe) na XX 

Mistrzostwach Polski Oyama w Wieliczce. 

•  Magda Małaszewska, Magda Doraczyńska, Edyta Krajewska 

oraz Kamila Rybińska wystrzelały I miejsce w II Strzeleckich 

Mistrzostwach NGO, które odbyły się w Białymstoku.

The staff at ADAMPOL SA are passionate about sport, the most 

popular of which is football. The company has a representative 

team, which enthusiastically trains and participates in many 

tournaments.

ADAMPOL SA Hall of Fame:

•  Robert Choiński became the under 90kg Polish champion in 

the knockdown competition at the 20th OYAMA Polish Karate 

Federation Championships in Wieliczka.

•  Magda Małaszewska, Magda Doraczyńska, Edyta Krajewska 

and Kamila Rybińska ‘shot’ to first place in the second NGO 

Shooting Range Championships in Bialystok.

2726
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•  W roku 2015 Firma ADAMPOL SA została zwycięzcą konkursu 

Pracodawca Przyjazny Rodzinie, nad którym honorowy 

patronat objął Prezydent RP.

•  Podczas konferencji dla przedsiębiorców „Inwestujemy 

w kapitał ludzki” rozstrzygnięto konkurs „Pracodawca  

– Partner 2014”. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

i Starosta Białostocki docenili firmy, które mają znaczący 

wpływ na lokalny rynek pracy. Firma ADAMPOL SA została 

laureatem w kategorii „Duży Pracodawca”, zatrudniający 

powyżej 100 osób na obszarze powiatu białostockiego.

•  W ramach zorganizowanego przez Kurier Poranny plebiscytu 

„Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw” Firma ADAMPOL SA  

została wybrana Najlepszym Pracodawcą 2015 oraz 

wyróżniona w kategorii „Inwestycja w Pracownika”.

•  In 2015 ADAMPOL SA was the winner of the Family-Friendly 

Employer competition under the honorary patronage of the 

President of the Republic of Poland.

•  During the conference “Investing in human capital”, the 

“Employer-Partner 2014” competition was decided. The 

regional Department of Employment in Bialystok and the city 

councillors recognized companies that had had a significant 

impact on the local labour market. ADAMPOL SA was the 

winner in the category of “Large Employer”, employing over  

100 people in the Białystok region.

•  Within the framework of the “The Podlasie Golden Hundred 

Enterprises”, organized by the regional newspaper Kurier 

Poranny, ADAMPOL SA was voted to be the “Best Employer of 

2015” with a distinction in the category “Investors in People”.
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Dbamy o relacje z otoczeniem, poprzez dialog chcemy 

poznać potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy oraz 

dążyć do budowania długoterminowych relacji i zaufania 

z naszymi sąsiadami. Spółka będzie tworzyć kapitał społeczny 

poprzez angażowanie się w inicjatywy na rzecz współpracy 

międzyludzkiej, zarówno wewnątrz naszej Firmy, jak 

i społeczności poza Firmą; chcemy się dzielić naszą wiedzą, 

doświadczeniem i zasobami, budując kapitał społeczny, kapitał 

zaufania i współpracy tak, aby zmieniać świat na lepszy.

We care about the environment and through dialogue with our 

stakeholders we get to know their needs and expectations, 

enabling us to strive to build long-term relationships and 

high levels of trust with our neighbours. The company will 

continue to create social capital by engaging in initiatives 

aimed at interpersonal cooperation both within and outside 

the company; we want to share our knowledge, experience 

and resources in building social capital, trust and cooperation 

to make the world a better place.
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W sierpniu 2016 roku na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbył 

się pokaz aut elektrycznych Tesla, którego organizatorem 

była Firma ADAMPOL SA. Event miał na celu zaprezentowanie 

szerszej publiczności samochodów elektrycznych, ich zalet 

głównie pod względem wpływu na środowisko naturalne 

oraz przyszłości komunikacji elektrycznej na świecie. Pokaz 

był elementem międzynarodowego „Rajdu samochodowego 

dookoła świata”, który trwał 80 dni a jego szlak przebiegał 

przez Białystok.

Międzynarodowy zespół kierowców rajdu liczył około 30 

osób, między innymi z Chin, Austrii, Włoch i Szwajcarii. Główną 

misją rajdu było udowodnienie, iż autami elektrycznymi 

można przemierzać cały świat i przez to poprawić sytuację 

globalnej ochrony środowiska, wybierając właśnie samochód 

elektryczny, jako codzienny środek komunikacji.

In 2016 ADAMPOL SA organised a demonstration of Tesla electric 

cars in the Kościuszki Market Square in Białystok. The aim of the 

event was to familiarise the public with the concept of electric 

cars and their advantages, especially in terms of their impact on 

the natural environment and the future of electric transport in 

the world. The car show was part of the international “Rally Cars 

Around the World” event that lasted 80 days and its route led 

through Białystok.

The international rally team consisted of about 30 people from 

various countries, including China, Austria, Italy and Switzerland. 

The main goal of the rally was to promote the fact that a car 

was able to travel all over the world and thereby reduce global 

pollution by choosing an electric car as an everyday means of 

transport.
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15 czerwca 2016 roku na posiedzeniu Rady Wydziału 

Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się 

uroczystość wręczenia certyfikatu „Innowacyjna Firma”. 

Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem świadczenia 

przez ADAMPOL SA innowacyjnych usług na rzecz 

szkolnictwa wyższego. Trójstronny program współpracy 

„Precepting biznesowy” stanowi przykład innowacyjnego 

w skali kraju podejścia do świadczenia usług przez 

podmiot ze sfery biznesu na rzecz szkolnictwa wyższego. 

Połączenie badań naukowych Politechniki Białostockiej 

i praktyki gospodarczej Firmy ADAMPOL SA zaowocowało 

efektem synergii w postaci wzbogacenia dydaktyki oraz 

w postaci efektywniejszego zastosowania osiągnięć 

naukowych w biznesie.

On 15th June 2016, ADAMPOL SA was awarded the certificate 

of “Innovative Company” for providing innovative services 

to higher education by the Council of Faculty Management 

at the Bialystok University of Technology. The tripartite 

“Business Precepts” co-operation program is an example 

of an innovative nationwide approach to providing services 

by a business entity for higher education. The combination 

of scientific research conducted by the Bialystok University 

of Technology and the economic practices of ADAMPOL SA 

have resulted in synergies both in the form of enrichment 

of didactics and the more effective application of scientific 

achievements in business.
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Samochody ciężarowe kojarzone są zwykle z czymś 

niezwykle siermiężnym, topornym i nieprzystającym 

do współczesnych rozwiązań. Nic bardziej błędnego! 

W ostatnich latach pod ich maski trafiają rozwiązania 

godne najnowocześniejszych limuzyn. Pojazdy z napędami 

hybrydowymi, czysto elektryczne lub spalinowo-elektryczne 

w dowolnych konfiguracjach są aktualnie ważnym tematem 

dyskusji branży transportowej i jednym z istotnych 

elementów prac naukowo-rozwojowych.

Lorries are usually associated with something incredibly 

unattractive, rough, and incompatible with contemporary 

solutions. Nothing could be further from the truth! In recent 

years, environmental solutions typical for the most innovative 

limousines can be found under the bonnet of lorries. Hybrid, 

purely electric or combustion-electric hybrid vehicles in 

various configurations are currently an important topic 

of discussion in the transport industry and are one of the 

important elements of R & D work.
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Maksymalizacja efektów ekonomicznych bez względu 

na ekologię, jak i całkowita nienaruszalność środowiska 

naturalnego bez liczenia się z realiami gospodarczymi, nie są 

dobrymi rozwiązaniami. Optymalne rozwiązania powinny brać 

pod uwagę racjonalne potrzeby gospodarki przy uwzględnieniu 

wymogów ekologicznych. W równej mierze dotyczy to 

transportu, jako dziedziny aktywności gospodarczej i jej 

wpływu na środowisko naturalne.

Maximising economic results to the detriment of the 

ecology and conversely, ensuring the integrity of the natural 

environment without taking into account economic realities, 

are not good solutions. Optimal solutions should take into 

account the rational needs of the economy, while meeting 

ecological requirements. This also applies to transport as 

an area of economic activity and its impact on the natural 

environment.
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W świetle ostatnich badań wydaje się, że „zielone 

rozwiązania”, takie jak pojazdy elektryczne czy hybrydowe, 

będą przeznaczone do prac dystrybucyjnych w ramach 

większych miast lub połączeń lokalnych. Dla pojazdów 

przeznaczonych do ruchu dalekobieżnego, na chwilę obecną, 

przyszłością są w dalszym ciągu coraz bardziej udoskonalane 

silniki spalania wewnętrznego. Prace jednak nie ustają.

In light of recent research, it appears that “green 

solutions” such as electric or hybrid vehicles will be 

designed for distribution purposes within larger cities or 

for short-distance journeys. In terms of vehicles intended 

for long-distance journeys, it seems that the future lies 

with more highly developed internal combustion engines. 

The work continues...
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Podsumowując raport CSR, pragniemy Państwa zapewnić, 

że dążąc do jak najlepszego rozwoju naszej Firmy, ponosimy 

za swoje działania odpowiedzialność, nie tylko za aspekt 

ekonomiczny i prawny, ale również czujemy się zobowiązani 

do podejmowania kroków zmierzających do realizacji celów 

społecznych.

Jak wiadomo, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa  

to działania dobrowolne, uwzględniające problematykę 

społeczną i środowiskową w prowadzonej działalności oraz 

w stosunkach z zainteresowanymi stronami. 

In conclusion, we wish to assure you that whilst aiming for the 

best possible development of our company, we also assume 

responsibility not only for the economic and legal aspects, but 

also in the steps aimed at achieving our social objectives.

It is common knowledge that corporate social responsibility is  

a voluntary activity, taking into account social and 

environmental issues in the business and in relations with our 

stakeholders.
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Głównym założeniem Firmy ADAMPOL SA jest odpowiedzialne 

i etyczne postępowanie względem grup społecznych 

z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego.

W ADAMPOL SA działania CSR praktykowane są we wszystkich 

działaniach Firmy.  Rozszerzają się na cały łańcuch dostaw, 

są obecne w relacjach z Klientami, w tworzeniu warunków 

do pracy i rozwoju pracowników, w oddziaływaniu 

środowiskowym i w życiu społeczności lokalnej.

ADAMPOL SA’s primary tenet is responsible and ethical 

behavior towards social groups and respect for the 

environment.

ADAMPOL SA incorporates CSR activities into all aspects of 

the company’s operations extending to: the entire supply 

chain, relationships with customers, working conditions and 

development of employees, the environment and life in the 

local community.



Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze 

Społeczną Odpowiedzialnością ADAMPOL SA należy kierować 

na adres: csr@adampolsa.com.pl

Druk na papierze ekologicznym, który został wyprodukowany w 100%  

z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego. 

Strony numer 12, 14, 36, 40, 44 – obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com 

Strona numer 16 – źródło: www.stadion.bialystok.pl

Questions, suggestions and cooperation proposals related to 

ADAMPOL SA’s Social Responsibility should be addressed to: 

csr@adampolsa.com.pl

This report has been printed on 100% recycled paper,  

using environmentally-friendly printing practices.

Page numbers 12, 14, 36, 40, 44 – images licensed by Depositphotos.com 

Page number 16 – source: www.stadion.bialystok.pl
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