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O raporcie

Niniejszy raport obejmuje rok 2021. Przedstawiono w nim informacje o działaniach 
i  osiągnięciach Firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju — wpływu na  otoczenie 
społeczne, środowisko oraz pozytywne relacje z Interesariuszami. Dane  do  Raportu  CSR 
zostały zgromadzone w oparciu o wytyczne zalecane przez standardy Global Reporting 
Initiative (GRI) oraz oczekiwania Klientów zgłoszone w drodze badania satysfakcji. 
Raport ukazuje wyniki Firmy za rok obrotowy 2021, czyli od 1 stycznia  2021 do   
31  grudnia  2021  roku. Celem przedstawienia zmiany trendu w analizowanym okresie, 
prezentowany materiał opisuje lata 2020-2021.
Zakres raportowania dotyczy głównej siedziby Spółki ADAMPOL S.A. w Zaściankach 
oraz  pozostałych zakładów krajowych i zagranicznych, wchodzących w skład Grupy   
ADAMPOL S.A.

Dokument dostępny jest wyłącznie w wersji online i możliwy do pobrania ze strony  
www.adampolsa.com.pl.

Zapraszamy do lektury!
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01   |  List Prezesa

Od przeszło trzydziestu lat niezmiennym priorytetem działalności Spółki ADAMPOL S.A. 
jest możliwość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz dialog z kluczowymi 
Interesariuszami. Stałe poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań sprzyjających budowaniu trwałej 
przewagi konkurencyjnej przy właściwym wykorzystaniu pojawiających się możliwości 
transportu pozwala na dokładne, rzetelne oraz terminowe wywiązanie się z zobowiązań, jak 
również optymalizację łańcucha dostaw i wdrażanie środków zielonej logistyki. 

Podzielając przekonanie o słuszności tych założeń, już od wielu lat oferujemy swoim Klientom 
usługi transportu, składowania i demontażu. Powołany został specjalny zespół Euro China 
Train odpowiedzialny za przewozy towarów z/do Azji, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości przeładunkowych Spółki w Małaszewiczach. W kwietniu 2021  roku, celem 
zwiększenia zasięgu na szlaku Azja – Europa oraz rozbudowy sieci logistycznej w Eurazji, 
Firma pozyskała nowego Akcjonariusza Changjiu Logistics, maksymalizując zdolności 
przewozowe i poszerzając łańcuch dostaw.

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z kluczowych kryteriów podczas podejmowania 
wszelkich decyzji strategicznych. Mając na uwadze aspekty ekologiczne oraz bezpieczeństwo 
na drogach, Zarząd podjął decyzję o wymianie taboru własnego zgodnie z wymaganymi 
normami ekologicznymi EURO 6. Nowoczesne szkolenia z zakresu doskonalenia techniki 
jazdy Kierowców zdecydowanie poprawiają stan bezpieczeństwa na drogach.

Pomyślne zewnętrzne audyty kontrolne odzwierciedla dokument potwierdzający realizację 
wymagań normy EN ISO 45001:2018. Przeszliśmy również pozytywnie z normy OHSAS 
18001:2007 na EN ISO 45001:2018. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oceniono 
i certyfikowano w zakresie transportu, spedycji, magazynowania oraz demontażu pojazdów 
SKD. W lipcu 2021 roku odbył się audyt normy EN ISO 9001:2015 oraz EN ISO 14001:2015. 
System Zarządzania Jakością został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania 
w zakresie usług transportowych, spedycji, magazynowania oraz inspekcji technicznych, 
zaś System Zarządzania Środowiskiem zarekomendowany w zakresie magazynowania.

GRI 102-2, GRI 102-12, 

GRI 102-14, GRI 102-47
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Wdrożony i rozwijany przez Spółkę zintegrowany System Zarządzania Jakością, 
Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy stanowi kolejny etap działań 
doskonalących i rozwijających podejmowanych przez Kierownictwo. Pozwala on stale 
monitorować, mierzyć oraz analizować przebieg poszczególnych procesów i podlega 
systematycznym przeglądom oraz audytom wewnętrznym. Wymiernie osiągniętą 
korzyścią jest możliwość stałego rozszerzania działalności Spółki i podnoszenia jej 
wydajności na polu spełniania rosnących wymogów Kontrahentów.
 

Odpowiedzialny biznes to ogromny potencjał, toteż jednym z przyjętych celów jest 
podnoszenie poziomu kwalifikacji. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby stworzyć 
Pracownikom możliwość rozwoju i samodoskonalenia wierząc, iż są oni jednym 
z najważniejszych elementów organizacji.

ADAMPOL S.A., jako Firma odpowiedzialna społecznie, jest otwarta na potrzeby 
otoczenia i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach swej aktywności, 
szczególnie na terenie gmin i miejscowości, w których prowadzi swoją działalność. 
Takie postrzeganie tematu zakłada dbałość nie tylko o dobre relacje z Klientami 
i  Akcjonariuszami, ale również z Pracownikami i społecznościami lokalnymi. Działalność 
prospołeczna polega na realizacji projektów i inicjatyw społecznych, w  szczególności 
w obszarze aktywności fizycznej, rozwoju lokalnego, edukacji i działalności charytatywnej.

Zapraszam do zapoznania się z raportem ukazującym zaangażowanie ADAMPOL S.A. 
w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Krzysztof Dakowicz 
Prezes ADAMPOL S.A.
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02   |  O Adampol S.A.  

Jesteśmy jedną z wiodących firm logistyki gotowych pojazdów w Europie 
z  oddziałami i Partnerami biznesowymi w wielu krajach. W 2015 roku 
zostaliśmy częścią międzynarodowej Spółki Hyundai GLOVIS. Od ponad 
30 lat świadczymy usługi transportu samochodów osobowych, dostawczych 
i półciężarowych na terenie całej Europy oraz Azji. 

Poza szeregiem działań związanych z łańcuchem dystrybucji samochodów 
oferujemy również usługi logistyczne, general cargo, magazynowania 
oraz serwisowe.

Kim jesteśmy?
Nasze oddziały są zlokalizowane w ośmiu państwach Europy: w Czechach, Słowacji, Belgii, Włoszech, Anglii, 
Hiszpanii i Rosji. Zatrudniamy ponad 1600 osób. Dzięki tak rozbudowanej sieci połączeń i infrastrukturze 
jesteśmy w stanie odebrać i dowieźć nawet setki ładunków Klientów z całej Europy, każdego dnia.

1 600
zatrudniamy ponad 1 600 
osób na całym świecie

72 ha
łączna powierzchnia centrów 
logistycznych i placów 
składowych

setki
ładunków naszych 
Klientów z Europy

GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, 

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-9, GRI 102-10, 

GRI 102-11, GRI 102-13, GRI 102-18, GRI 102-42
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W	skład	Grupy	Adampol	wchodzą: Adampol Czech s.r.o. (Frýdek-Místek), Adampol Slovakia s.r.o. (Żylina), 
Vectura Vehicle Logistics Ltd. (Moskwa). Adampol S.A. posiada przedstawicielstwa w Hiszpanii (Barcelona), 
we  Włoszech (Turyn), Anglii (Manchester), oddział w Belgii (Kallo/Antwerpia i Zeebrugge). Nasza główna 
siedziba zlokalizowana jest w Zaściankach k/Białegostoku, zaś poszczególne biura znajdują się w  Gdańsku, 
Gliwicach,  Małaszewiczach, Tychach i Wrocławiu. 

Frydek-Mistek | Czechy

Barcelona | Hiszpania

Zaścianki k/Białegostoku - główna siedziba ADAMPOL S.A.

Gliwice
Tychy

Małaszewicze

Wrocław

Gdańsk

Manchester | Anglia

Kallo (Antwerpia) | Belgia

Moskwa | Rosja

Zeebrugge | Belgia

Turyn | Włochy

Żylina | Słowacja
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Kompleksowo obsługujemy Kontrahentów, wśród których znajdują się zarówno producenci z branży 
motoryzacyjnej, jak i dealerzy oraz spedytorzy. W naszym portfolio widnieją setki tysięcy przewiezionych 
samochodów wszystkich marek, a także ładunki innych kategorii. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie zaistnieje 
potrzeba profesjonalnego zarządzania transportem. 

ADAMPOL S.A. powstał w 1990 roku. Od tego czasu nieustannie się rozwijamy, świadcząc coraz szerzej 
zakrojone usługi, umacniając swoją pozycję i powiększając zasięg terytorialny. Naszym celem od zawsze 
było wsparcie konkurencyjności Klientów. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu i organizacyjnemu, 
zwiększamy wydajność procesów proponując Kontrahentom zrównoważone rozwiązania najwyższej jakości.
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Zakres działania (usługi)
Od	ponad	30	lat	uzyskanie	pełnej	satysfakcji	Klienta	jest	naszym	nadrzędnym	celem. Stale pracujemy nad 
rozszerzeniem i ulepszeniem oferty, przy równoczesnej dbałości o środowisko. Korzystamy ze wszystkich 
możliwych rodzajów oraz dróg transportu: wodnego, powietrznego i lądowego. W zakres świadczonych 
usług wchodzą: transport, logistyka, spedycja, składowanie, SKD, DKD, usługi celne, serwis pojazdów, 
blacharstwo/lakiernictwo i szkolenia. Wykorzystując transport morski, kolejowy, drogowy oraz place 
przeładunkowe, dostarczamy samochody na zasadzie „door-to-door”, co pozwala zrealizować rosnące 
oczekiwania rynku transportowego. Wykorzystując setki własnych autotransporterów, flotę ponad tysiąca 
zewnętrznych pojazdów oraz specjalistyczne wagony, dostarczamy nawet kilkaset ładunków dziennie. 
W listopadzie 2021 roku poszerzyliśmy ofertę o usługi fitosanitarne. 

Spółka przeładowuje towary i kontenery, proponuje ich składowanie oraz obsługę celną. Terminale 
samochodowe znajdują się w Małaszewiczach, Gdańsku i Tychach, a Wolne Obszary Celne i place 
poszczególnych oddziałów są w stanie pomieścić 22 000 aut. Łączna powierzchnia centrów logistycznych 
ADAMPOL S.A. dla samochodów oraz ładunków związanych z rynkiem automotive wynosi	 72	 ha, z czego 
największy znajduje się w Centrum Logistycznym w Małaszewiczach.

Wszystkie nasze ciężarówki są wyposażone w system monitorowania GPS - Transics, który umożliwia:

 ∙ stały monitoring floty i towarów

 ∙ szybką i bezpłatną komunikację z Kierowcami

 ∙ błyskawiczną przesyłkę dokumentów transportowych dzięki zainstalowanym w autotransporterach skanerom

Mamy możliwość przeładunku aut z pociągu na pociąg, z pociągu 
na autotransporter oraz z autotransportera na pociąg.

www.adampolsa.com.pl    |   11

Raport Zrównoważonego Rozwoju    |    2021



W odtworzeniu dawnej drogi handlowej łączącej Europę i Azję widzimy szansę rozwoju nie tylko 
ADAMPOL  S.A., ale całej polskiej gospodarki. Odpowiadając na potrzeby Klientów, stworzyliśmy 
Euro  China  Train - regularny transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku, zapewniający płynność 
łańcucha dostaw pomiędzy suchym portem ADAMPOL S.A. w Małaszewiczach, a portami kolejowymi 
w Chinach. ADAMPOL S.A. jest aktywnym operatorem tej trasy. Własny terminal kolejowy pozwala 
na  konsolidację i  zabezpieczenie ładunku w taki sposób, by towar dojechał do Chin w nienaruszonym 
stanie. W kwestii materiałów importowanych z Chin, Firma umożliwia Klientowi dekonsolidację ładunku, 
pozwalając na  zaplanowanie jak najszybszej i najtańszej dostawy do wybranych lokalizacji. Szeroki wachlarz 
usług i rozbudowana infrastruktura umożliwiają kompleksową realizację zleceń naszych Kontrahentów. 
Bezpośrednimi rejsami z Chin docieramy do ważnych portów morskich w Europie Północnej w ciągu zaledwie 
dwóch do pięciu dni. Nasz transport kolejowy obsługuje kraje bałtyckie, Skandynawię i Wielką Brytanię, 
oferując nie tylko dojazd na stacje kontenerowe, ale także dostawę bezpośrednio do adresata.

Od 2021 roku w Centrum Logistycznym w Małaszewiczach istnieje dedykowany ośrodek inspekcyjny 
na potrzeby firm przewożących rośliny, produkty roślinne, zwierzęta oraz inne towary podlegające ścisłej 
kontroli fitosanitarnej. Firmę ADAMPOL S.A. umieszczono w wykazie polskich punktów kontroli granicznej 
(PKG) oraz zaklasyfikowano przez Państwową Inspekcję Kontroli Roślin i  Nasiennictwa jako  zewnętrzny 
ośrodek inspekcyjny punktów wwozu PLTKO2 i PLKOR3.
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Z kim współpracujemy?
Obecnie ADAMPOL S.A. jest marką doskonale rozpoznawaną nie tylko w branży automotive. Zbudowaliśmy 
zespół świetnie przygotowanych Kierowców, aktywnie wspieranych przez fachowców z dziedziny logistyki. 
Jednocześnie systematycznie rozwijamy krąg Podwykonawców, którzy wzbogacając nasze możliwości swoją 
flotą i kadrą świadczą usługi transportu międzynarodowego na różnych kierunkach. Dzięki własnemu taborowi 
oraz współpracy z solidnymi i zaufanymi Partnerami – Przewoźnikami, mamy możliwość przyjęcia dużej liczby 
zleceń od naszych Klientów, a także sprawnego i terminowego dostarczenia ładunków przy  jednoczesnym 
utrzymaniu najwyższej jakości świadczonych usług.

Wielojęzyczny	personel	umożliwia	kontakt	w	języku 
angielskim, niemieckim, rosyjskim, białoruskim, łotewskim, 
ukraińskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i koreańskim.

Zapleczem merytorycznym wspomaga nas grupa rozwojowo-badawcza, składająca się z Pracowników 
doświadczonych w dziedzinie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych – zarówno transportowych, 
jak i BHP, aktywnie wspieranych przez kadrę naukową Politechniki Białostockiej.
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Wyróżnienia

Stowarzyszenia, do których należymy

Firma ADAMPOL S.A. została wielokrotnie wyróżniona przez swoich Kontrahentów w kategorii świadczenia 
najwyższej jakości usług. Na swoim koncie mamy również sukcesy w krajowych plebiscytach dedykowanych 
prężnie rozwijającym się biznesom oraz wiarygodnym operatorom logistycznym, czego efektem jest 
uzyskanie statusu AEO – Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy. W dalszym ciągu dbamy, by nasi Klienci 
cieszyli się szybszymi, tańszymi i bardziej elastycznymi dostawami, a także skróceniem czasu odpraw 
celnych. Więcej szczegółów pod adresem: https://www.adampolsa.com.pl/certyfikaty-i-wyroznienia/

Budowanie relacji jest podstawą każdego biznesu. Od początku działalności ADAMPOL S.A. utrzymuje kontakt 
z wieloma instytucjami i organizacjami zrzeszającymi przewoźników.

Stowarzyszenia	Przewoźników	Podlasia	
(SPP)

Zrzeszenia	Międzynarodowych	
Przewoźników	Drogowych	(ZMPD)

International Road Transport Union 
(IRU)

European Car-Transport Group 
of Interest (ECG)

Wersja 8, Styczeń 2020

standardy jakoścI
Instrukcja ObsługI 

Jesteśmy Partnerami:

Stowarzyszenie	Międzynarodowych	 
Przewoźników	Drogowych	(ASMAP)

VECTURA Ltd. (Spółka Grupy ADAMPOL S.A.) 
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03   |  Strategia CSR

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że każda Firma powinna dbać o więcej niż 
wyłącznie własny interes ekonomiczny. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
oraz podejmowane przez nie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju mają coraz 
większy wpływ zarówno na ich przewagę konkurencyjną, sukces biznesowy, jak i wycenę.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu towarzyszy Firmie ADAMPOL S.A. od początku istnienia. 
Składająca się ze specjalistów grupa rozwojowo–badawcza, zajmuje się pracą koncepcyjną oraz tworzeniem 
nowej wiedzy, usług, procesów, metod i systemów mających na celu:

 ∙ eliminowanie/obniżanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia w postaci chorób  
zawodowych i wypadków przy pracy

 ∙ utrzymanie pozycji atrakcyjnego pracodawcy i zapewnienie atrakcyjnych warunków zatrudnienia 

 ∙ ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

 ∙ dialog z Interesariuszami 

 ∙ zwiększanie konkurencyjności Klientów

 ∙ zrównoważony rozwój

GRI 102-11, GRI 102-12, GRI 102-14,

GRI 102-15, GRI 102-40, GRI 102-42, 

GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 103-1
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Cel Opis Agenda Nasza działalność

Promowanie 
stabilnego, 
zrównoważonego 
i inkluzywnego wzrostu 
gospodarczego, 
pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz 
godną pracę dla 
wszystkich ludzi.

Ochrona prawa 
pracowniczego 
oraz promocja 
bezpiecznego 
środowiska pracy dla 
wszystkich.

Opracowanie sposobu 
na zatrudnianie 
młodych ludzi.

Słuchanie Pracowników i ich sugestii w celu 
poprawy warunków pracy i minimalizacji 
ryzyka wypadków przy pracy.

Współpraca partnerska z Politechniką 
Białostocką, organizacja praktyk 
dyplomowych, staży dla studentów 
i absolwentów Politechniki Białostockiej 
oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
w Białymstoku.

Zapewnienie wzorców 
zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji.

Zrównoważony rozwój. 

Wspieranie kraju 
we wzmacnianiu 
zdolności naukowych 
i technologicznych, 
dążących do 
utworzenia bardziej 
zrównoważonych 
wzorców 
konsumpcyjnych 
i produkcyjnych.

Otwarcie nowego biura naszej Firmy 
we Wrocławiu. W ramach rozszerzenia naszych 
usług cargo stworzyliśmy jednostkę, która 
zajmie się transportem lotniczym ładunków.

Zwiększanie konkurencyjności Klientów.

Współpraca z Politechniką Białostocką 
— realizacje wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych, doradztwo 
naukowo-badawcze, konsultacje techniczne, 
technologiczne i ekonomiczne,
organizacje konferencji i seminariów 
naukowych, wymiana informacji naukowej 
oraz doświadczeń w zakresie kształcenia. 
Organizacja praktyk uczniowskich.

Podjęcie pilnych 
działań w celu 
przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich 
skutkom. 

Włączenie działań na 
rzecz zapobiegania 
zmianom klimatycznym 
do krajowych polityk, 
strategii i planów.

Transport intermodalny — łączenie różnych 
środków transportu, pozwalające na 
minimalizowanie emisji w łańcuchu dostaw.

Naszą postawą pragniemy wspierać działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu w oparciu o praktyki 
wypracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Rok 2021 był czasem poświęconym na etyczny rozwój zapewniający stabilność nie tylko Firmie, ale  również 
naszym Kontrahentom. W obliczu konsekwencji społecznych i gospodarczych z jakimi wiązała się pandemia, 
dbaliśmy w szczególności o bezpieczeństwo naszych Pracowników, wprowadzając niezbędne środki 
ostrożności i procedury ochronne. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji technicznych w kontekście 
BHP, weryfikujących bezpieczeństwo stanowisk pracy oraz odzieży roboczej PPE, a celem zwiększenia 
konkurencyjności i poszerzenia wachlarza usług powołaliśmy specjalną jednostkę odpowiadającą 
za  transport lotniczy ładunków. Aktywnie poszukujemy ekologicznych alternatyw obniżających emisję 
generowaną przez transport i kontynuujemy współpracę z Politechniką Białostocką, wymieniając się wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie najnowszych technologii oraz zdobyczy logistyki.

Cele Zrównoważanego Rozwoju
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Głównym założeniem Firmy ADAMPOL S.A. jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie 
względem grup społecznych z uwzględnieniem poszanowania środowiska przyrodniczego. 
Działania CSR w Spółce praktykowane są w każdym aspekcie funkcjonowania Firmy. Rozszerzają 
się na cały łańcuch dostaw, są obecne w relacjach z Klientami, w tworzeniu warunków do pracy 
i rozwoju Pracowników, w oddziaływaniu środowiskowym oraz w życiu społeczności lokalnej.

Zaangażowanie społeczne 

Szczegółowo określiliśmy grupy Interesariuszy angażowanych w działalność Firmy ADAMPOL S.A.:

w	wymiarze	wewnętrznym:

w	wymiarze	zewnętrznym:

Pracownicy

Klienci
koncerny produkujące auta, importerzy aut, firmy 

spedycyjne, indywidualni odbiorcy

Instytucje
administracja publiczna i organizacje pozarządowe

Dostawcy
firmy spedycyjne

i transportowe

Społeczności	
lokalne
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Przykładamy szczególną uwagę do stałej komunikacji z naszymi Interesariuszami, na bieżąco informując 
o  realizacji poszczególnych projektów biznesowych. Wszelkie spostrzeżenia przekazywane przez Klientów 
oraz Dostawców są rejestrowane, analizowane i rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. 

Dużą rolę w sprawnym funkcjonowaniu Firmy ADAMPOL S.A. odgrywa struktura IT. Nasz zespół specjalistów 
przygotował unikalne narzędzia do komunikacji z systemami informatycznymi Interesariuszy. Proces 
planowania przewozów wspomagany jest poprzez system TLS, zaś monitorowanie dostaw w czasie 
rzeczywistym umożliwia platforma SHARK. Stworzona została również specjalna podstrona internetowa 
dedykowana Akcjonariuszom, za pośrednictwem której mogą zgłaszać wnioski, zadawać pytania 
oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. 

Mając na uwadze niestabilną sytuację pandemiczną, zalecenia niezależnych organizacji oraz rządów państw, 
w których prowadzimy działalność, ograniczyliśmy także bezpośrednie kontakty interpersonalne na rzecz 
konferencji i spotkań online. 

Tworząc schemat łańcucha dostaw, szczególny nacisk został położony na efektywność przejazdów, 
zminimalizowanie śladu węglowego oraz powtarzalne etapy uwzględniające: 

1

2

3

4

zlecenie 
wyjazdu

załadunek

rozładunek

odpowiednie 
udokumentowanie 
procesów
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Spółka jest mocno zaangażowana w życie społeczności lokalnej. Od początku swojej działalności wspieramy 
wiele inicjatyw i instytucji. Objęliśmy stałym patronatem Dom Dziecka w Supraślu oraz Klinikę  Pediatrii, 
Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w  Białymstoku. 
ADAMPOL S.A. współpracuje z podlaskimi szkołami i uczelniami: Zespołem Szkół Technicznych 
w  zakresie praktyk i udziału w edukacyjnym kształtowaniu przyszłych Pracowników firm transportowych 
oraz z Politechniką Białostocką w kontekście oczekiwań rynku pracy i wymogów przedsiębiorców.
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Najważniejsze wyzwania oraz cele ADAMPOL S.A. zaplanowane 
na kolejne lata
Celem minimalizacji ryzyka działalności gospodarczej Zarząd ADAMPOL S.A. podejmuje długoterminowe 
działania zmierzające do ograniczenia negatywnych czynników mogących mieć znaczący i niekorzystny wpływ 
na Spółkę poprzez:

 ∙ rozwój w obszarze spedycji i transportu, magazynowania oraz usług w zakresie branży TSL przekładający się 
na zwiększenie obrotów Spółki

 ∙ wykorzystanie technologii informatycznych oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne 

 ∙ dalsze doskonalenie i dynamizacja transportu intermodalnego

Kontynuując politykę zrównoważonego rozwoju, a także opierając strategię działania na transparentności, 
etyce oraz potrzebach i oczekiwaniach Interesariuszy w 2022 roku planujemy:

 ∙ obniżenie kosztów transakcyjnych

 ∙ efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi 

 ∙ wzrost innowacyjności Firmy

 ∙ realizację wyzwania redukcji czasu transportu, przy jednoczesnej sukcesywnej poprawie efektywności 
energetycznej oraz obniżaniu jednostkowych wskaźników emisyjności, w tym ograniczenie emisji CO2
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Bilans roku 2021. Z czego jesteśmy dumni, a co chcemy 
poprawić?

ADAMPOL S.A. stawia rozwój na pierwszym miejscu. Wnikliwa analiza sytuacji rynkowej pozwala określić  
i sprecyzować kierunek dalszych działań.

Silną pozycję w branży zawdzięczamy ludziom. To dzięki ich doświadczeniu oraz umiejętnościom powstała 
sieć biur zagranicznych i krajowych, w których to na bieżąco opracowywana jest strategia dalszego rozwoju 
Firmy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów, świadcząc usługi najwyższej jakości z zachowaniem 
wysokich standardów, poszanowania oraz etyki zawodowej.

Dynamika zmian technologicznych, ekonomicznych, cywilizacyjnych i społecznych, w ostatnich latach 
szczególnie naznaczona pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, a także implikacje gospodarcze 
i  niestabilna koniunktura rynku zaowocowała podjęciem działań i wypracowaniem strategii mających na celu 
dywersyfikację, rozszerzenie sieci komunikacyjnej i wyjazd naszej floty poza przetarte szlaki. Choć sytuacja 
na rynku spedycyjnym ulega nieznacznej poprawie, wciąż oczekujemy na postpandemiczne odbicie się 
handlu międzynarodowego, a zmiany traktujemy jako mobilizację do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
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04   |  Etyka

ADAMPOL S.A. ceni każdą grupę Interesariuszy. Nieustannie pracujemy nad zaufaniem Klientów, świadcząc 
terminowe, rzetelne i najwyższej jakości usługi. By pozostać wiarygodnym i przejrzystym Partnerem realizującym 
wzrost wartości Firmy, opieramy nasze działania o poszanowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, 
troszcząc się o społeczność lokalną i dbając o środowisko naturalne. Zwiększamy zaangażowanie Pracowników 
i Współpracowników w budowę stabilnej przyszłości, zapewniając satysfakcjonującą pracę i wspierając ich 
rozwój osobisty oraz karierę zawodową. Dążymy do uzyskania pozycji finansowej pozwalającej na  wsparcie 
projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym Spółki. 

Wewnętrznym dokumentem wyznaczającym zasady prowadzenia biznesu w ADAMPOL S.A. jest wprowadzony 
w 2012 roku Kodeks Etyki. To zbiór zasad, którymi powinien kierować się każdy Pracownik Przedsiębiorstwa, 
bez względu na zajmowane stanowisko. W ten sposób jednolicie uregulowaliśmy nie tylko standardy 
postępowania odnoszące się do stosunków z Pracownikami w miejscu pracy, ale również stosunki z Klientami 
i Partnerami, otoczeniem społecznym, konkurencją oraz środowiskiem naturalnym.

Wybrane aspekty Kodeksu Etyki 

aktywnie wychodzimy naprzeciw potrzebom Klienta, 
starając się wyprzedzać jego oczekiwania i poszukując 
usprawnień we współpracy

dotrzymujemy zarówno zobowiązań zawartych 
w umowach, jak i obietnic słownych

w przypadku pojawiających się problemów 
doradzamy Klientowi i wspólnie szukamy najlepszych 
rozwiązań

nie stosujemy praktyk zmierzających do zwiększenia 
sprzedaży przez jakiekolwiek  nieetyczne 
przedsięwzięcia marketingowe

Klienci i Partnerzy

GRI 102-11, GRI 102-17, GRI 103-1, 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-3, GRI 206-1
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Pracownicy nie są dyskryminowani ze względu 
na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, 
stan cywilny, poglądy polityczne czy inwalidztwo 
niemające wpływu na rezultaty wykonywanej 
przez nich pracy

nie tolerujemy molestowania seksualnego, 
mobbingu i innych form maltretowania 
psychicznego lub fizycznego  

rzetelnie informujemy o opłacanych składkach 
na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze 
zawieranych umów, nie korzystamy także 
z zawierania umów cywilno - prawnych 
w przypadkach niedozwolonych przez prawo

zobowiązujemy się do dbania o ochronę 
środowiska, a zasoby naturalne użytkujemy 
w sposób odpowiedzialny

Firma stara się, aby cykl produkcyjny, 
gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, 
emisja spalin i hałasu mieściły się 
w wyznaczonych normach

Pracownicy

Środowisko	naturalne
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Biznes	międzynarodowy

nie stosujemy restrykcyjnych praktyk handlowych 
niezgodnych z prawem

bierzemy pod uwagę interes całego otoczenia, 
uwzględniając zarówno ten krajowy,  
jak i lokalny
 
nie wspieramy działalności partii politycznych 
i innych organizacji o charakterze ideologicznym

Otoczenie	społeczne	

Konkurencja

zobowiązujemy się do przestrzegania panującego 
w innych krajach prawa i poszanowania mieszkającej 
w nich społeczności
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Konsekwentnie kierując się Kodeksem 
Etyki oraz jego zapisami, w roku 2021 
nie stwierdzono w ADAMPOL S.A. 
przypadków korupcji, naruszeń zasad 
wolnej konkurencji, czy praktyk 
monopolistycznych.
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05   |  Misja

Nadrzędnym celem ADAMPOL S.A. 
jest zwiększenie konkurencyjności naszych Klientów. 

Aby zrealizować powyższą misję:

 ∙ racjonalnie użytkujemy surowce, materiały, paliwa, energię i wodę

 ∙ prowadzimy gospodarkę odpadami w celu ich minimalizacji

 ∙ działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami BHP

 ∙ dążymy do ciągłej poprawy wyników systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie 
wypadkowym

 ∙ podejmujemy efektywne działania w kierunku dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, 
Środowiskowego i BHP

 ∙ zapobiegamy sytuacjom awaryjnym

GRI 102-15, GRI 102-16
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Konsekwentna realizacja wymienionych celów jest wspierana przez zintegrowany System Zarządzania 
Jakością, Środowiskiem oraz BHP. Zobowiązaliśmy się do spełnienia wymagań stawianych przez normy 
EN  ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz EN ISO 45001:2018, a także przestrzegania przepisów prawnych 
w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz osobistego nadzoru i udostępnienia niezbędnych środków 
pozwalających na jego utrzymanie i doskonalenie. 
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06   |  Rozwój

Połączenie skutków pandemii, inflacji i bieżących problemów, stawiają branżę 
transportową w bardzo trudnym położeniu. Wciąż otrzymujemy zamówienia 
na  przewozy, jednak w sytuacji, gdy coraz więcej naszych głównych Klientów redukuje 
produkcję mimo stałego popytu na auta ze względu na brak części i podzespołów 
– są one mocno ograniczone i w dużej mierze niezrealizowane. Zmiany regulacji prawnych 
czy Pakiet Mobilności, który zacznie obowiązywać od lutego 2022 roku, w połączeniu 
z już dziś bardzo wysokimi kosztami paliwa, będzie miał dodatkowo znaczący wpływ 
na stawki transportowe za przewóz wszystkich produktów, nie  tylko samochodów. 
Obawiamy się, że to dopiero początek podwyżek. Firmom transportowym coraz 
trudniej jest udźwignąć koszty wynikające ze zmian w  otoczeniu makroekonomicznym. 
Deficyt Kierowców i  związana z tym presja płacowa przyczyniają się do wzrostu 
kosztów działalności. W sektor transportu uderzył także kryzys imigracyjny na granicy 
polsko-białoruskiej, generując ogromne straty wskutek przestojów i wydłużonych 
procedur. Nie jest to więc dobry i optymistyczny czas dla naszej branży. 

Pomimo dynamiki zmian społecznych, gospodarczych, politycznych oraz kulturowych, Zarząd ADAMPOL  S.A. 
dysponując niezbędną wiedzą i doświadczeniem wdrożył szereg rozwiązań, które w warunkach niepewności 
i ryzyka oraz walki konkurencyjnej pozwoliły na zaangażowanie zasobów przedsiębiorstwa i jego dalszy, 
stabilny wzrost na rynku.

Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój 
gospodarczy kraju, a zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym 
ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz  społecznej 
państwa. Głównym założeniem Firmy ADAMPOL S.A. było zawsze odpowiedzialne 
i etyczne postępowanie względem grup społecznych z uwzględnieniem poszanowania 
środowiska przyrodniczego.

Turbulentna rzeczywistość poprzednich lat naznaczona epidemią COVID-19 dobitnie 
wykazała właściwy kierunek działań obrany przez Zarząd Spółki. Możemy z całkowitą 
pewnością stwierdzić, iż konsekwentnie wdrażana od 2014 roku długookresowa 
strategia dywersyfikacji przychodów, której głównym celem jest ograniczenie 
negatywnego wpływu na otoczenie makroekonomiczne Spółki, sprawdziła się.

GRI 102-14, GRI 102-16, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 
GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3, GRI 418-1
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Przy Firmie ADAMPOL S.A. powstała grupa rozwojowo-badawcza złożona 
ze  specjalistów zajmujących się pracą koncepcyjną oraz tworzeniem nowej wiedzy, 
usług, procesów i  systemów. Jej celem jest zarządzanie projektami innowacyjnymi 
przedmiotem, których jest z transport i logistyka, a także administracja zasobami 
ludzkimi, co pozwala na udoskonalanie wykorzystywanych metod i osiągnięcie 
satysfakcjonujących rezultatów. W ramach działań związanych z bezpieczeństwem  IT, 
dokonano niezbędnych inwestycji w serwerownię oraz zakupiono system workflow, 
który zdecydowanie usprawnił przepływ informacji w Spółce i  zwiększył bezpieczeństwo 
Pracowników ograniczając bezpośredni kontakt, co  w  dobie COVID-19 miało 
szczególne znaczenie. Wszystkie przedsięwzięte kroki uzupełniające działania 
długookresowe, pozwoliły na  utrzymanie stabilności finansowej i  kontynuowanie 
dotychczasowej działalności Firmy.

Dodatkowym atutem jest potencjał Centrum Logistycznego w Małaszewiczach 
(CLM), który dzięki poczynionym inwestycjom jest w stanie oferować Klientom 
konkurencyjne usługi związane z obsługą lądowych łańcuchów logistycznych 
Wschód  - Zachód, w tym tzw. New Silk Road. Środki na terenie Wolnego Obszaru 
Celnego w Małaszewiczach obejmują:

 ∙ terminal kontenerowy z bocznicą kolejową przystosowany do przeładunku pojazdów, 
kontenerów oraz towarów cargo

 ∙ terminal samochodowy przeznaczony do składowania 7500 aut

 ∙ magazyn towarów cargo 

 ∙ budynek do demontażu pojazdów
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Stale rozbudowując nasz park maszynowy, w październiku 2021 roku wzbogaciliśmy flotę o nowy 
Reachstacker HYSTER zwiększając możliwości rozładunkowo-załadunkowe kontenerów i pociągów na torach 
szerokich i normalnych. HYSTER jest przeznaczony do obsługi ciężkich kontenerów, a jego maksymalny udźwig 
to 45 ton. Przesuwana kabina poprawia widoczność, a wysięg maszyny umożliwia układanie kontenerów 
aż  na 5 poziomów wysokości oraz załadunek na platformy drugiego toru. Dzięki  wyjątkowej manewrowości, 
nadzwyczajnej prędkości operowania i nieograniczonym możliwościom układania, pozwala na  maksymalne 
wykorzystanie powierzchni terminali kontenerowych. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i partnerów biznesowych utworzony został ośrodek inspekcyjny, 
rozszerzając tym samym wachlarz naszej działalności o usługi na potrzeby firm przewożących rośliny, produkty 
roślinne, zwierzęta oraz inne towary podlegające ścisłej kontroli fitosanitarnej.

W ramach powiększenia terminalu kontenerowego Centrum Logistycznego w Małaszewiczach, do użytku 
została oddana powierzchnia 2100 m2. Jest to pierwszy etap realizacji nowego placu przeznaczonego 
pod rozładunek kontenerów, który docelowo ma wynosić 20 000 m2 .
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Działając w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej zdobyte podczas codziennego zarządzania flotą 
autotransporterów, rozpoczęto pracę nad innowacyjnym rozwiązaniem 
niosącym możliwość efektywnego i przejrzystego zarządzania łańcuchem 
dostaw. Platforma Prilo to unikalna na rynku giełda transportu aut 
osobowych, dostawczych, nowych i używanych, łącząca przewoźników 
z osobami i firmami, które poszukują partnera do przewozu samochodów. 
Pozwala na dostęp do niezbędnych rozwiązań technologicznych 
oraz  narzędzi monitorowania statusu zlecenia, negocjacji korzystnych ofert, 
nawiązania współpracy z  najlepszymi kontrahentami oraz  elektronicznego 
obiegu dokumentacji przewozowej. Więcej szczegółów pod adresem: 
https://prilo.com/pl/

Szeroko rozumiany rozwój to również niepowtarzalna szansa 
na  kształtowanie pozytywnych relacji, integracja społeczna 
i  nawiązywanie nowych kontaktów. Te założenia mogliśmy zrealizować 
dzięki uczestnictwu w Międzynarodowych Targach Transportu 
i Logistyki TransLogistica Poland w Warszawie.

Nie stoimy w miejscu! 
Nadszedł	czas	na	logistykę	4.0!
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Rozwój Pracowników 

Mimo ogromnych zmian spowodowanych epidemią COVID-19 kontynuowano 
rozpoczętą w poprzednich latach politykę szkoleniową. Pracownicy w głównej 
mierze korzystali ze szkoleń on-line, co było możliwe dzięki wdrożeniu przez Firmę 
odpowiednich narzędzi. Kursy w Spółce skierowane są do wszystkich Pracowników, 
bez względu na zajmowane stanowisko, płeć oraz wiek.

488

2021

Łączna	liczba	Pracowników	
przeszkolonych

2,75

388 100

Łączna	liczba	godzin	
poświęconych	na	szkolenia	

Średnia	liczba	godzin	
szkoleniowych	na	Pracownika

Mężczyźni Kobiety

1344

Kapitał ludzki jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa, a w ADAMPOL S.A. tworzą go 
przede wszystkim kompetencje Menedżerów i Pracowników, dzięki którym Firma się rozwija. Poprzez 
szkolenia wzrasta efektywność działania organizacji i jej konkurencyjność na rynku, następuje też poprawa 
wewnętrznej komunikacji. Wciąż inwestując w naszą Kadrę, wdrożyliśmy cykliczny, specjalistyczny system 
wewnętrznych szkoleń Kierowców efektem, którego są dyplomy honorowe oraz odznaki przyznawane 
przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU). Nasze wewnętrzne normy określają programy 
szkoleń wstępnych i okresowych na każdym stanowisku. 

Samodoskonalenie jest w ADAMPOL S.A. istotnym aspektem rozwoju, zarówno w kontekście całej Firmy, 
jak i jednostki - Pracownika. Od ponad 10 lat funkcjonuje u nas system ocen pracowniczych, który wspiera 
rozwój zawodowy, monitoruje postępy, definiuje cele oraz wskazuje obszary efektów pracy możliwe 
do doskonalenia.

Szkolenia pracownicze w 2021 roku: 
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Wszyscy Kierowcy ADAMPOL S.A. mają obowiązek uczestnictwa w trzymiesięcznym kursie organizowanym 
przed pierwszym wyjazdem w trasę. Po odbyciu szeregu szkoleń i instruktaży zapoznających ze szczegółami 
pracy, kierowcy autotransportera podchodzą do egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Wprowadzone systemy jakości oparte o najwyższe europejskie standardy gwarantują sprawne zarządzanie 
Kadrą. Został nam przyznany certyfikat  zgodności usług z normą EN ISO 9001:2015 w zakresie spedycji, 
magazynowania i usług transportowych, zaś Managerowie otrzymali Certyfikaty Kompetencji Zawodowych 
w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy wydane przez Instytut Transportu Samochodowego.

Wkład w rozwój branży
Biorąc pod uwagę zwiększającą się rolę kolejowych przejść granicznych, szybko rosnącą liczbę 
przewozów między Chinami a Unią Europejską oraz potrzebę dostosowania infrastruktury do dynamicznie 
rozwijającego się transportu intermodalnego, podjęta została dyskusja w gronie profesjonalistów, 
nawiązująca do kierunków modernizacji, najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania 
transportem intermodalnym oraz możliwych zmian w polityce inwestycyjnej i regulacjach prawnych. 
W ramach konferencji „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” zorganizowana została 
wizyta studyjna na terminalu Centrum Logistycznego ADAMPOL S.A., w której udział wzięli przedsiębiorcy 
z sektora transportu intermodalnego – w tym przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury i terminali 
przeładunkowych, obiektów magazynowych, projektanci i wykonawcy inwestycji przemysłowych 
oraz dostawcy sprzętu i usług dla sektora logistyki międzynarodowej.
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07   |  Pracownicy

Człowiek jest największym kapitałem i wartością Firmy ADAMPOL S.A. Przykładamy 
uwagę do dialogu oraz otwartej i dwukierunkowej komunikacji, angażując 
Pracowników w kluczowe tematy, w których to niejednokrotnie stają się naszymi 
doradcami.

Demografia

Łączna liczba w podziale na: Liczba Pracowników Nowozatrudnionych w 2021 r. % nowozatrudnionych w 2021 r.

Kobiety 189 19 10,05%

Mężczyźni 601 43 7,15%

Suma	końcowa 790 62 7,85%

Podobszary kadrowe Stan koniec 2020 r. Zwolnieni Stan obecny Wskaźnik rotacji 2021

Kobiety 193 28 189 15%

Mężczyźni 632 91 601 15%

Suma	końcowa 825 119 790 15%

GRI 102-8, GRI 102-14, GRI 102-41,  

GRI 401-1, GRI 401-2,  

GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7
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Etykiety wierszy Kobieta Mężczyzna Suma końcowa

Białystok 100 306 406

Gdańsk 13 54 67

Gliwice 3 2 5

Małaszewicze 59 171 230

Tychy 8 67 75

Wrocław 1 1 2

Suma	końcowa 184 601 785

Doceniając wkład w rozwój Firmy, oferujemy Pracownikom atrakcyjne warunki współpracy: stabilne 
zatrudnienie, elastyczny czas pracy oraz wypłacane terminowo konkurencyjne wynagrodzenia.

Abonament w postaci profilaktycznej opieki zdrowotnej w prywatnym centrum zdrowia zapewnia  
nieograniczony dostęp do lekarzy wielu specjalizacji.

Prowadzimy również program pomocy społecznej Pracownikom zgłaszającym potrzebę otrzymania 
wsparcia, w ramach którego przyznawane są m.in.: bony świąteczne, zwrotne lub bezzwrotne pożyczki 
oraz  zapomogi. Zarząd Spółki wspiera także Pracowników i ich rodziny w sytuacjach losowych, 
nie pozostawiając bez pomocy tych, którzy najbardziej jej potrzebują.
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Tworzymy zgraną drużynę 

Praca zespołowa jest jednym z filarów działalności naszej Firmy i zapewnia powodzenie każdego podjętego 
przez ADAMPOL S.A. projektu. Idea ta zainspirowała nas do stworzenia w 2012 roku amatorskiej drużyny 
piłki nożnej ADAMPOL GLOVIS FT (wcześniej ADAMPOL Team). Obecnie zespół liczy 25 zawodników 
– Pracowników, członków ich rodzin oraz osób identyfikujących się z naszą Firmą, co roku odnosząc sukcesy 
na różnego rodzaju turniejach i imprezach – jak w roku 2021, gdy ADAMPOL GLOVIS FT wygrał grupę  
E w rozgrywkach I Prologu Podlaskiej Ligi Piłkarskiej. 

Firma ADAMPOL S.A. wszystkim swoim Pracownikom zapewnia środowisko pracy znacznie wykraczające 
poza normy określone przez obowiązujące w kraju przepisy prawa. Każde stanowisko administracyjne, 
jak  i  warsztatowe wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt. Zapewnia to szybszy przepływ danych, 
a  co  za  tym idzie wyższą efektywność zespołu. Powierzchnia i wysokość pomieszczeń spełniają wymagania 
BHP z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania 
w pomieszczeniach.

Swoim Pracownikom oferujemy również możliwość korzystania z dofinansowanych posiłków obiadowych.
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08   |  Bezpieczeństwo

Zarząd Spółki ADAMPOL S.A. mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników 
wprowadził jasne i przejrzyste zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach. 
Zorganizowano szereg instruktaży z zakresu czasu pracy, efektywnego załadunku 
i rozładunku autotransporterów, pierwszej pomocy medycznej, jak również z komunikacji 
interpersonalnej. Szkolenia obejmowały tematy związane z zarządzaniem, podnoszeniem 
kwalifikacji językowych, umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych, jak również 
związane z bezpieczeństwem podczas jazdy z uwzględnieniem zasad prawnych 
dotyczących czasu i przepisów prawa pracy. 

W odpowiedzi na zagrożenie pandemiczne wprowadzono system home office, 
zaś  osobom wykonującym swoje obowiązki w trybie stacjonarnym zostały zapewnione 
odpowiednie środki ochrony osobistej.

Dokładamy wszelkich starań, by niezależnie od pełnionej funkcji zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
Usprawniliśmy monitoring zewnętrzny oraz system kontroli dostępu do pomieszczeń. Od strony formalnej 
System Zarządzania BHP regulowany jest przez dostosowane formularze oraz instrukcje na bieżąco 
audytowane przez Jednostkę Certyfikującą. 

Spółka ADAMPOL S.A. wypełnia obowiązki prawne poprzez monitorowanie i przeprowadzanie oceny ryzyka 
zawodowego, analizę zagrożeń i wypadków oraz szkolenia pracownicze. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: 
EN	ISO	45001:2018	recertyfikowany	w	marcu	2021	r.

Od 2017 roku w ADAMPOL S.A. obowiązuje „Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zobowiązuje ona do:

 ∙ dążenia do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przez przeprowadzanie okresowych 
kontroli i ewaluacji środków BHP

 ∙ prowadzenia prewencji w zakresie wypadków i chorób zawodowych

 ∙ administracji szkoleń w zakresie BHP, w tym z udzielania pierwszej pomocy oraz szkoleń z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej

GRI 102-14, GRI 103-3, GRI 403-1, 

GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, 

GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7, GRI 403-9
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Bezpieczeństwo Pracowników 
Łącznie w 2021 roku odnotowano w ADAMPOL S.A. 7 wypadków. W 2020, liczba ta wyniosła 17 - oznacza to 
spadek o prawie 60% i redukcję zagrożenia wynikającego ze specyfiki zatrudnienia. W 2021 nie odnotowano  
w Firmie wypadków śmiertelnych, podobnie jak w roku 2020. 

Powołaliśmy zespół ekspertów czuwających nad sprawnością działań związanych z BHP, do zadań którego 
należy:

 ∙ dokonywanie przeglądów warunków pracy

 ∙ analiza zagrożeń na stanowiskach pracy 

 ∙ przeprowadzanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

 ∙ opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy  
i chorobom zawodowym

 ∙ formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z Pracodawcą  
w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ∙ przeprowadzanie konsultacji z Pracownikami w zakresie poprawy warunków BHP
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Wskaźniki bezpieczeństwa i wypadkowości

Wypadki Kobiety Mężczyźni

Łączna	liczba	wypadków	(incydentów)	przy	pracy 0 7

Liczba wypadków śmiertelnych (incydentów) 0 0

Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 0

Liczba wypadków lekkich (incydentów) 0 7

Całkowita	liczba	osób	poszkodowanych	w	wypadkach 0 7

Wskaźniki	bezpieczeństwa

Wskaźnik	częstości	wypadków

Kobiety Mężczyźni Ogółem

0 7 7

Wskaźnik 7,95 7,95

Wskaźniki	ciężkości	wypadków

Kobiety Mężczyźni Ogółem

0 7 7

Wskaźnik 50,87 50,87

 ∙ wskaźnik wypadkowości: 7,95

 ∙ wskaźnik ciężkości: 50,87

 ∙ chorób zawodowych: nie stwierdzono

 ∙ wypadków śmiertelnych: 0
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Pracowników
nowoprzeszkolonych	
jednoosobowo

Każdy nowozatrudniony Pracownik przechodzi zaawansowane szkolenia, których celem jest aktualizacja 
wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem i higieną wykonywanej pracy. W 2021 roku 
przeprowadzono jednoosobowe szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Kierowcy ADAMPOL S.A. 
są ponadto cyklicznie szkoleni z bezpiecznej jazdy w ramach Systemu Wewnętrznych Szkoleń.

62 86
Okresowo 

przeszkolonych	
Pracowników

Szkolenia Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

www.adampolsa.com.pl    |   43

Raport Zrównoważonego Rozwoju    |    2021



Bezpieczeństwo a pandemia
W obliczu zagrożenia pandemicznego Zarząd ADAMPOL S.A. podjął szereg kroków mających na  celu 
umożliwienie bezpiecznej pracy stacjonarnej Pracownikom, którzy nie mogą wykonywać swoich 
obowiązków zdalnie. Pomieszczenia biurowe i warsztatowe są cyklicznie dezynfekowane, zapewniono 
także stały dostęp do środków ochrony osobistej. Na terenie Firmy organizowane są bezpłatne badania 
przeciwciał na  obecność wirusa SARS-CoV-2, a opracowany i wydany dokument „Zasady bezpieczeństwa 
dla Pracowników w trakcie epidemii COVID-19” doprecyzował narzędzia gwarantujące ochronę.

Udział Pracowników w konsultacjach BHP
Oferując realny wpływ naszej Kadry na bezpośrednio ich dotyczące decyzje, w 2021 roku podjęliśmy szereg 
konsultacji z przedstawicielami Pracowników dotyczących:

 ∙ obliczenia wydajności wymiany powietrza w pomieszczeniu magazynowania lakierów

 ∙ zabezpieczenia stanowisk pracy z użytkowaniem pił tarczowych pod względem warunków technicznych 
oraz kwalifikacji zawodowych

 ∙ oceny użyteczności obuwia roboczego bezpiecznego na stanowisku magazyniera, mechanika i kierowcy

 ∙ warunków bezpieczeństwa magazynowania i umiejscowienia archiwum

 ∙ badania funkcjonalności odzieży roboczej PPE grup pracowniczych, w tym Kierowców i Pracowników 
bocznicy kolejowej (manewrowy, ustawiacz, operator Reachstackera)

 ∙ warunków technicznych przebudowy, usytuowania oraz dostosowania do celów przeznaczenia 
na pomieszczenie stołówki

Wszelkie zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa pracy są traktowane priorytetowo, przy jednoczesnym 
dążeniu do jak najszybszego i satysfakcjonującego rozwiązania.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

ćwiczenia działań  
w sytuacjach awaryjnych

regularne audyty 
bezpieczeństwa

aktualizacja procedur 
i instrukcji

program zgłaszania  
i analizy zdarzeń  
potencjalnie wypadkowych
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Bezpieczeństwo informacji 
Wzrost wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji jest jednym z kluczowych zagadnień  
i priorytetów Firmy. Kompleksową ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
reguluje wewnętrzny dokument „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”.

W	trosce	o	naszych	Klientów	i	Partnerów	Biznesowych identyfikujemy, 
wdrażamy i stosujemy konkurencyjne mechanizmy oraz narzędzia 
ochrony gwarantujące zaawansowane systemy ograniczenia dostępu 
do baz danych.

Odpowiedni przekaz i wielostronna komunikacja są kluczem do zaangażowania oraz uzyskania 
cennej informacji zwrotnej. Dbając o wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji naszych Pracowników, 
w Firmie obowiązuje efektywna procedura zgłaszania ewentualnych skarg bądź zażaleń. 
Kładąc nacisk na terminowość i rzeczowość, podejmujemy działania zgodne z dokumentem 
PJ-11 („Niezgodności wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze”). Zebrane informacje 
zostają przeprocesowane oraz uwzględnione w okresowym przeglądzie zarządzania, jak również 
w rocznym, rutynowym raporcie dotyczącym identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych 
przygotowywanym przez Pełnomocnika ds. ISO. 
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Bezpieczeństwo danych osobowych Pracowników zapewniają autorskie systemy informatyczne, służące do 
komunikacji i automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi. Przykładem jest aplikacja do wnioskowania 
i rejestracji wniosków urlopowych przez Pracowników (e-Urlop), a także uruchomiony na początku roku 
2021 system zarządzania przy pomocy platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). 
Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów znacząco usprawniło komunikację wewnętrzną 
i  zewnętrzną, jak również przyczyniło się do redukcji zużycia papieru i energii, tak ważnego z punktu widzenia 
ochrony środowiska naturalnego.

Wprowadzenie	narzędzia 
workflow do kontroli i audytów 

wewnętrznych oraz raportowania 
niezgodności w Centrum Logistycznym 

w Małaszewiczach

Ustanowienie procesu 
do raportowania wypadków 
oraz wprowadzania planów 

naprawczych

Konsultacje 
z Pracownikami w sprawie doboru 

odzieży BHP w ramach działającego 
systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy EN ISO 45001:2018

ISO

Dodatkowe	działania	wspomagające	bezpieczeństwo	w	2021	roku
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09   |  Ekologia

Zdajemy sobie sprawę, iż branża logistyczna poprzez swoje działania wywiera ogromny wpływ na środowisko 
naturalne. Dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów i identyfikacji aspektów środowiskowych 
ADAMPOL S.A. z roku na rok wdraża kolejne proekologiczne rozwiązania.

Unowocześniona flota, ograniczenie zużycia paliwa, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, 
maksymalna efektywność terminali i elektroniczny obieg dokumentów to początek podejmowanej przez 
nas zielonej transformacji. Wierzymy, iż postęp technologiczny oraz proekologiczne nastawienie coraz 
większej liczby sektorów gospodarczych, przyczynią się do szybszego wprowadzenia i rozpowszechnienia 
nowatorskich rozwiązań, pozwalających na minimalizację ryzyka i kompleksową dbałość o środowisko naturalne.

Spełniamy normy EN ISO 14001:2015
Podejmując świadome, dobrowolne i odpowiedzialne działania zmierzające do kontroli śladu węglowego, 
znacznie obniżyliśmy poziom zużycia paliwa. Dzięki m.in. rewitalizacji floty oraz zmniejszeniu taboru aut 
osobowych, a przede wszystkim wdrożeniu obowiązkowych szkoleń z zakresu eco-drivingu, zredukowaliśmy 
roczne zużycie paliwa o ponad 34% w skali do roku 2020. 

GRI 302-1, GRI 302-4, GRI 305-1 

GRI 305-2, GRI 306-2, GRI 308-2
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W Spółce odbywały się cykliczne szkolenia Kierowców z zakresu technik ekonomicznej 
jazdy oraz doskonalenia bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Spokojna jazda zgodnie 
z duchem eco-drivingu w wielu przypadkach pozwala poprawić czas przejazdu 
oraz zredukować zużycie paliwa nawet o 25−30%.

Zużycie	materiałów	łącznie	we	wszystkich	
oddziałach

Dane	dotyczące	emisji	CO2 i spalania benzyny 
w	ciągu	roku	dla	całej	Spółki

Surowiec* 2020 2021

Energia elektryczna 823 287,8 kWh 860 265 kWh

Woda i ścieki 8 164 m3 7 384 m3

Olej opałowy 28 583 l 35 999 l

Olej napędowy 6 427 546 l 6 402 147 l

Benzyna 23 398 l 15 703 l

2020 2021

Emisja CO2 2 643,46 ton 2 700,60 ton 

Spalanie
Kilometry: 
20 014 133

Litry: 6 141 101 

Kilometry: 
19 632 383

 
Litry: 6 075 725

       
     

       
     

Pracujemy nad redukcją emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, zaś aktywne zarządzanie 
nad zmniejszeniem śladu wodnego w krajowych lokalizacjach Firmy spowodowało ograniczenie zużycia 
wody o około 9%. Wśród aspektów prośrodowiskowych istotnych z punktu widzenia oddziaływania 
na różnorodność biologiczną, ma również racjonalna gospodarka odpadami. Szereg profesjonalnych 
audytów przeprowadzonych w Firmie ADAMPOL S.A. wykazał, iż w zakresie świadczonych usług Firma 
nie obciąża środowiska materiałami nie ulegającymi biodegradowalności. Dążąc do osiągnięcia jak 
najlepszych wyników, stale podnoszona jest świadomość naszych Pracowników dotycząca odpowiedzialnej 
gospodarki odpadami oraz staranności w ich segregowaniu. Wewnętrzny system kontroli umożliwia 
nie  tylko monitorowanie i identyfikowanie sukcesów, zagrożeń, czy możliwości ale także wdrożenie działań 
zapobiegawczych, pozwalających Firmie rozwijać się bez wpływu na zasoby naturalne.

W związku z rozwojem działalności, przejęciami oraz otwarciem nowej lokalizacji, które miały miejsce w  ciągu 
roku sprawozdawczego odnotowaliśmy wzrost zużycia poszczególnych surowców w stosunku do lat 
poprzednich.

* Dotyczy oddziałów krajowych
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Flota niskoemisyjna
Dbając o bezpieczeństwo z roku na rok sukcesywnie modernizujemy i inwestujemy w nowoczesny, bardziej 
przyjazny środowisku oraz ekonomiczny tabor. W 2021 roku zakupione zostały nowe auta dostawcze 
oraz  reachstacker, zaś z początkiem 2022 roku naszą flotę zasilą kolejne autotransportery. Dalszym 
krokiem przybliżającym do zrównoważonej polityki rozwoju było wprowadzenie wewnętrznego regulaminu 
dotyczącego użytkowania aut służbowych, w którym to dookreślone zostały limity paliwowe. 

Świadome wybory
Zakres raportowania dotyczący bezpieczeństwa obejmuje również przestrzenie i obiekty, nad którymi 
Firma posiada kontrolę zarządczą. Dotyczy to zarówno biur, jak i magazynów. Zwiększając efektywność 
energetyczną, przeprowadziliśmy modernizację budynków w siedzibie głównej polegającą na wymianie okien 
na 3-szybowe, 8-komorowe, o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz ociepliliśmy dach nad warsztatem 
aut ciężarowych w Zaściankach, co znacząco zminimalizowało straty cieplne oraz obniżyło emisję gazów 
cieplarnianych. Wyniki realizacji zaleceń dotyczących aspektów środowiskowych przejawiają się w pozytywnie 
opiniowanych audytach, które pozwalają na tworzenie kultury korporacyjnej, opartej na zrównoważonym 
rozwoju w każdym aspekcie naszej działalności.
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Razem dla Ziemi 
Jako Firma świadoma ekologicznie aktywnie promujemy i włączamy się w inicjatywy mające na celu 
uznanie priorytetu ochrony środowiska. Zrezygnowaliśmy z jednorazowych, plastikowych akcesoriów 
na  rzecz ich biodegradowalnych zamienników, eliminujemy papierowy obrót dokumentów wykorzystując 
istniejący system IT, inwestując w infrastrukturę rowerową zmodernizowaliśmy stojaki rowerowe naszym 
Pracownikom, a w roku 2021 włączyliśmy się w akcję społeczności lokalnej, transportując przeznaczony 
do recyklingu sprzęt elektroniczny zebrany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Terespolu. Inwencja 
i  zaangażowanie naszych Pracowników stanowi nieocenioną wartość dodaną i decyduje o sukcesie 
w tworzeniu Firmy przyjaznej środowisku. 
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10   |  ADAMPOL S.A. 
wobec rynku

Konsekwentnie realizujemy postanowienia wewnętrznej Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP. Poza regułami  
postępowania w kwestiach gospodarki zasobami naturalnymi, dokument precyzuje konkretne cele 
w kontekście relacji z Klientami. 

Starannie i świadomie dobieramy naszych Partnerów i Podwykonawców, wyznając zasadę odpowiedzialnego 
zarządzania łańcuchem dostaw, świadczenia „szytych na miarę” procesów logistycznych, uczciwej 
konkurencji, zachowania poufności i poszanowania tajemnicy handlowej, terminowego regulowania 
zobowiązań, wsparcia międzysektorowego oraz nieustannej kontroli jakości. Wszystkie podejmowane 
przez nas działania opieramy na najwyższych standardach etycznych oraz prawnych. Przejrzystość 
oraz transparentność to warunek konieczny do spełnienia zobowiązań dotyczących bycia zaufanym 
oraz niezawodnym partnerem biznesowym.

W 2021 przetransportowaliśmy  
643 796 samochodów w Europie i Azji.  
To nasz duży sukces.

GRI 102-9, GRI 102-16, GRI 103-1, GRI 103-2
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Ewaluacja naszej pracy 
Dążąc do wypracowania efektywności procesów oraz stałego podwyższania standardu świadczonych 
usług, dokonujemy okresowych analiz pozwalających na kontrolę skuteczności wdrażanych strategii 
oraz  wypracowania rekomendacji i pożądanych kierunków interwencji. W celu właściwej identyfikacji 
rzeczywistego ryzyka, od dwóch lat w naszych raportach wewnętrznych uwzględniamy bieżąco monitorowane 
czynniki, związane z gwałtownym spadkiem makroekonomicznym wywołanym pandemią Covid-19.Kadra 
zarządzająca ADAMPOL S.A. pozytywnie oceniła stopień realizacji założonych celów (wskaźnik uplasował 
się na poziomie 85%, powyżej zamierzonego 60%). Procesy funkcjonują prawidłowo, zgodnie z  ustalonymi 
w Firmie procedurami i instrukcjami oraz wymaganiami norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 
oraz EN ISO 45001:2018.

Na podstawie dokonanej analizy wszystkich danych wejściowych wskazanych dla powyższych obszarów, 
potwierdza się skuteczność, adekwatność i przydatność oraz zgodność ze strategicznym kierunkiem 
organizacji. Cele polityki są przełożone na cele operacyjne i zadania do realizacji.

Osiągalność	celów

Efektywność	szkolenia	
wewnętrznego	Kierowców

Szkodowość	-	ogółem

Dynamika	sprzedaży

Wykonalność	ankiet	 Fluktuacja kadr

Średnia	ocena	szkolenia	

Mierniki 2021
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Satysfakcja Klientów 
Ocena zgodności poszczególnych zagadnień opiera się również na dialogu oraz interpretowaniu kierunków 
zmian preferencji naszych Klientów. Zwiększając ich konkurencyjność, optymalizując łańcuchy dostaw 
oraz  przyczyniając się do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeprowadzamy cykliczne 
badania satysfakcji. Wyniki ankiety z 2021 roku wskazują, iż ADAMPOL S.A. wychodzi na przeciw oczekiwaniom 
Interesariuszy, świadcząc wysokiej jakości usługi.

Punktualność

Spersonalizowane podejście

Czas reakcji

Jakość usług

Odpowiedź na nagłe wypadki

Udostępnianie informacji

85%

95% 89%

83% 89%

89%

Wyniki badania satysfakcji

Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 30%

Klienci	doceniają	naszą

Okresowa ocena współpracy 
Zwiększając wiedzę Dostawców oraz określając nasze oczekiwania dotyczące zarządzania ich wpływem 
na  środowisko, społeczeństwo, gospodarkę, etykę i standardy prowadzenia działalności biznesowej, 
wdrożyliśmy narzędzia automatycznej oceny w systemie TLS. Wyniki oceny kwartalnej są przekazywane 
Dostawcy celem dalszej ewaluacji.
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Jedna Firma, wiele możliwości 
Grupa ADAMPOL S.A. zatrudnia ogółem ponad 1600 Pracowników. Spółka przeładowuje towary i kontenery, 
oferuje ich składowanie oraz obsługę celną. Centrum Logistyczne Małaszewicze usytuowane jest 
na  głównym szlaku tranzytowym łączącym Europę i Azję - w odległości 120 km od przejścia granicznego 
z  Ukrainą oraz zaledwie 5 km od granicy z Białorusią. Terminal leży bezpośrednio przy korytarzu nr 2 bazowej 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Bliskość europejskiej trasy E30 oraz linii kolejowych E20 i CE20 
dla towarowego transportu kombinowanego, łączącego transport drogowy z kolejowym powoduje, że 
nasz Terminal doskonale wpisuje się w rosnące oczekiwania rynku transportowego. Małaszewicze to wrota 
między Europą i Azją, dające możliwość obsługi 7 pociągów na dobę. Bocznica kolejowa posiada dostęp 
do europejskich i rosyjskich torów, dzięki czemu towary należące do naszych Klientów trafiają bezpośrednio 
po szerokim torze z Małaszewicz do odbiorców na Wschodzie. Rozwinięte zostały przeładunki kontenerów 
relacji Zachód – Wschód, a możliwości naszego „suchego portu” to 52 000 TEU rocznie. 

Partnerami ADAMPOL S.A. są największe marki logistyczne oraz terminale kolejowe w Chinach. Atutem 
tego rozwiązania jest wspomniany już, nowoczesny, multimodalny terminal Firmy, zlokalizowany w głównym 
korytarzu komunikacyjnym One Belt One Road w Małaszewiczach na granicy PL-BY. Warto podkreślić, 
iż  unikalność terminalu wynika z szerokiego wachlarza usług i całej infrastruktury umożliwiających realizację 
usługi i wysyłkę towarów w jednym miejscu.
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Jakość
ADAMPOL S.A. oferuje szeroką gamę zróżnicowanych usług i rozwiązań, zapewniających płynny łańcuch dostaw, 
zgodnych z dedykowanymi elementami zintegrowanego systemu zarządzania, zwiększonej efektywności  
i zasad bezpieczeństwa przy możliwie minimalnym wpływie na środowisko.

Cele w 2022 roku

realizacja odwodnienia placu oraz 
zagospodarowanie wód opadowych 

w głównej siedzibie Firmy 

rozbudowa torowiska oraz 
utwardzenie placu w Centrum 

Logistycznym Małaszewicze

wymiana zbiornika na olej 
napędowy w Zaściankach

budowa stacji ładowania 
kontenerów (CLM)

modernizacja i powiększenie 
stołówki pracowniczej

rozwój funkcjonalności 
platformy Prilo
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Tabela GRI

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Wskaźnik raportowany (Tak/Nie) Strona

GRI 101 Założenia i postawy raportowania Tak O raporcie

Wskaźniki profilowe - GRI Standards 2021

GRI 102-1 Nazwa organizacji Tak O raporcie

GRI 102-2 Opis działalności organizacji, 
główne marki, produkty i/lub usługi Tak 

O raporcie
O ADAMPOL S.A.

List Prezesa Zarządu

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna 
organizacji Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-6 Obsługiwane rynki Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-7 Skala działalności Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-8
Dane dotyczące pracowników oraz 
innych osób świadczących pracę 
na rzecz organizacji

Tak Pracownicy 

GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw Tak O ADAMPOL S.A.
ADAMPOL S.A. wobec rynku 

GRI 102-10
Znaczące zmiany w raportowanym okresie 
dotyczące rozmiaru, struktury, formy 
własności lub łańcucha wartości 

Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób
organizacja stosuje zasadę ostrożności Tak 

O ADAMPOL S.A.
Etyka

Strategia CSR

GRI 102-12
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane 
przez organizację ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne deklaracje, 
zasady i inne inicjatywy 

Tak List Prezesa Zarządu 
Strategia CSR

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach 
i organizacjach Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego 
szczebla Tak 

List Prezesa Zarządu
Strategia CSR

Rozwój
Pracownicy

Bezpieczeństwo
Ekologia

GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Tak 
Strategia CSR

Misja
Ekologia

GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, 
zasady i normy zachowań Tak 

Misja 
Rozwój

ADAMPOL S.A. wobec rynku 

GRI 102-17

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy 
umożliwiające uzyskanie porady dot. 
zachowań w kwestiach etycznych 
i prawnych oraz spraw związanych 
z integralnością organizacji

Tak Etyka
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Tabela GRI

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Wskaźnik raportowany (Tak/Nie) Strona

GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Tak O ADAMPOL S.A.

GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez 
organizację raportującą Tak Strategia CSR

GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Tak Pracownicy 

GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy 
angażowanych przez organizację Tak O ADAMPOL S.A.

Strategia CSR

GRI 102-43
Podejście do angażowania interesariuszy 
włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy interesariuszy

Tak Strategia CSR

GRI 102-44
Kluczowe tematy i problemy poruszane przez
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

Tak Strategia CSR
O raporcie 

GRI 102-45
Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych 
ujmowanych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym

Tak O raporcie

GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu Tak O raporcie

GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Tak List Prezesa Zarządu
Strategia CSR

GRI 102-50 Okres raportowania Tak O raporcie

GRI 102-53 Dane kontaktowe Tak Kontakt

GRI 102-55 Indeks GRI Tak GRI

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz z wskazaniem ograniczeń: 
Efektywność kosztowa, wysoka jakość i przyjazna 
obsługa klienta.
Utrzymać pozycję lidera – rozwój.
Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy 
dla pracowników.
Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i znaczenia transportu.
Budowanie kultury bezpieczeństwa  
i przeciwdziałanie wypadkom.
Innowacyjne rozwiązania ekologiczne  
w infrastrukturę i technologię

Tak
Strategia CSR

Etyka 
Rozwój 

ADAMPOL S.A. wobec rynku 

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy 
w obszarach:
- środowiskowym,
- społecznym,
- praw człowieka,
- przeciwdziałaniu korupcji,
- HR
ze wskazaniem istotnych tematów w ramach 
danego obszaru

Tak
Etyka

Rozwój
ADAMPOL S.A. wobec rynku 

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Tak
Etyka 

Rozwój 
Bezpieczeństwo
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Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Wskaźnik raportowany (Tak/Nie) Strona

Tematy ekonomiczne - GRI Standards 2021

GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania 
podjęte w odpowiedzi na nie Tak Etyka 

GRI 206-1
Całkowita liczba podjętych wobec organizacji 
kroków prawnych dotyczących przypadków 
naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk 
monopolistycznych oraz ich skutki

Tak 
O raporcie

O ADAMPOL S.A.
List Prezesa Zarządu

Tematy środowiskowe - GRI Standards 2021

GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację 
z uwzględnieniem rodzaju surowców Tak Ekologia

GRI 302-4 Zmniejszenie zużycia energii Tak Ekologia

GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych według wagi Tak Ekologia 

GRI 305-2 Łączne niebezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych według wagi Tak Ekologia 

GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju 
odpadu oraz metody unieszkodliwiania Tak Ekologia 

GRI 308-2 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia 
środowiskowe w łańcuchu dostaw Tak Ekologia 

Tematy społeczne - GRI Standards 2021  

GRI 401 Zatrudnienie

GRI 401-1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, 
odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników Tak Pracownicy 

GRI 401-2
Świadczenia dodatkowe zapewniane 
pracownikom pełnoetatowym, które nie są 
dostępne dla pracowników czasowych 
lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Tak Pracownicy 

GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy

GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy Tak Bezpieczeństwo

GRI 403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, 
dni straconych oraz nieobecności w pracy 
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych 
z pracą. Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka 
i badanie wypadków

Tak Bezpieczeństwo

GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Tak Bezpieczeństwo

GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Tak Bezpieczeństwo

GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy Tak Bezpieczeństwo

Pracownicy

Tabela GRI
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Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Wskaźnik raportowany (Tak/Nie) Strona

GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Tak Bezpieczeństwo
Pracownicy 

GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie
i bezpieczeństwo w miejscu pracy Tak Bezpieczeństwo

Pracownicy 

GRI 403-9 Urazy związane z pracą Tak Bezpieczeństwo

GRI 404 Szkolenia i edukacja 2021

GRI 404-1
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika według struktury 
zatrudnienia i płci

Tak Rozwój 

GRI 404-2
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich 
i kształcenia ustawicznego, które wspierają 
ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają 
proces przejścia na emeryturę

Tak Rozwój 

GRI 404-3
Odsetek pracowników podlegających regularnym 
ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

Tak Rozwój 

GRI 418-1
Całkowita liczba uzasadnionych skarg 
dotyczących naruszenia prywatności klientów
oraz utraty danych

Tak Rozwój 

Tabela GRI
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Kontakt

ul. Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku

telefon centrali: +48 85 740 78 60
fax: +48 85 740 78 61
e-mail: adampol@adampolsa.com.pl

www.adampolsa.com.pl
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Dziękujemy
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