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LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju Firmy Bama Logistics
Sp. z o.o. W tym roku po raz pierwszy raportujemy nasz wpływ społeczny, gospodarczy
i środowiskowy.
Jesteśmyrodzinną firmą transportowo-spedycyjną z Podkarpacia. Decyzje, które
podejmujemy często mają wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Transparentność i rzetelna
analiza kwestii odpowiedzialnego biznesu są jednym z przejawów i naturalnych konsekwencji
obranego przez nas kierunku stałego doskonalenia i dynamicznego rozwoju firmy.
We wszystkich naszych działaniach mamy na uwadze trwały rozwój wartości firmy Bama
Logistics. Zależy nam na wprowadzaniu pozytywnych zmian gospodarczych, zgodnych
z kluczowymi zasadami zrównoważonego rozwoju.
Od 6 lat mozolnie budujemy naszą organizację. Opracowaliśmy wewnętrzne systemy
zarządzania zgodnie z najnowszymi wymaganiami norm ISO oraz efektywnie
wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów. W chwili obecnej nasza
organizacja skutecznie działa na rynku transportowo-spedycyjnym. W bieżącym roku
wdrożyliśmy także nowy Plan Zrównoważonego Rozwoju, który chcemy kontynuować
i rozwijać również w najbliższych latach.
Silna, zdrowa konkurencja, efektywność i optymalizacja kosztów oraz społeczna
odpowiedzialność biznesu to nasz sposób zarządzania firmą. W strategii firmy staramy się
zawsze uwzględniać oczekiwania naszego otoczenia.
Współpracujemy z wieloma klientami oraz firmami transportowymi. Codziennie
odpowiadamy na ich potrzeby i cieszymy się coraz większym zaufaniem naszych Partnerów.
Odpowiedzialnie włączamy się we wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę współpracy
z naszymi Partnerami i otoczeniem. Stawiamy na najlepsze już istniejące technologie i ciągle
szukamy innowacji. Ciągle zmieniamy się i odważnie patrzymy w przyszłość.

Agnieszka Drozd
Prezes Zarządu Bama Logistics

KIM JESTEŚMY

Bama Logistics Sp. z o.o. zajmuje się usługami w transportowymi w kraju i zagranicą.
Dysponujemy flotą ponad 60 samochodów. W skład tejże wchodzi 30 naczep typu standard
(13,6 ldm) oraz 20 naczep typu MEGA o wysokości załadunkowej 3m.

Ciągłe poszerzanie floty
pozwala nam podnieść
konkurencyjność naszej
firmy.

Zakres działalności firmy Bama Logistics:
Bama Logistics specjalizuje się w transporcie ładunków całopojazdowych (naczepy standard,
typu mega, zestawy 15,4 ldm)
Preferowane przez nas regiony prowadzenia działalności znajdują sie głównie w Europie
środkowej i zachodniej (Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania i Portugalia)

Nasi główni klienci:

Ludzie w Bama Logistics:

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, różnorodność dostępnych środków
transportowych oraz biegłą znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. włoski,
j.rosyjski) gwarantujemy naszym Klientom optymalne rozwiązania logistyczne oraz pomoc w
załatwieniu wszelkich formalności związanych ze sprzedażą i transportem towaru.

Certyfikaty ISO
Od 2010 roku jesteśmy dumnymi posiadaczami Certyfikatu Zarządzania ISO 9001:2009 i
Certyfikatu Ochrony Środowisko ISO 14001:2005

Przedsiębiorstwo Fair Play
Jesteśmy drugi rok z rzędu laureatem certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” nadawanego
przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Gazele Biznesu
W rankingu organizowanym przez „Puls Biznesu” Bama Logistics została laureatem rankingu
Gazele Biznesu za rok 2014 i 2015.

Nasz sposób działania

Misja, wizja i strategia
Zarządzanie w firmie Bama Logistics to określanie celów, kontrola ich realizacji
i odpowiednie do wyników nagradzanie pracowników, którzy współtworzą sukces.

Wizja firmy Bama Logistics
Być rozpoznawalną i uznawaną marką transportowo-spedycyjną w Polsce i za granicą.

Misja firmy Bama Logistics
Sprawić, aby nasze usługi były chętnie wybierane przez klientów krajowych i zagranicznych.
Wartości, którymi kierujemy się w naszym działaniu:
- jakość i doskonałość
- uczciwość, otwartość, wzajemny szacunek i uśmiech
- równe szanse
- odpowiedzialność społeczna
- ochrona środowiska

Strategia firmy Bama Logistics
Biznesowe cele strategiczne firmy to:
- ocena wartości kapitału ludzkiego i plan Rozwoju
- poprawa wyniku finansowego poprzez wzrost motywacji oraz efektywności pracowników
- wzrost wielkości sprzedaży świadczonych usług

Cele z zakresu CSR to:
- wzrost poziomu postrzegania firmy jako dobrego pracodawcy
- wzrost poziomu postrzegania firmy jako zapewniającej dobre warunki pracy
- rozwój współpracy z otoczeniem i poprawa wizerunku firmy na rynku lokalnym

Nowe podejście do odpowiedzialności społecznej

Standardy zarządzania
W firmie Bama Logistics wdrożone zostały następujące procedury oraz polityki
postępowania, dzięki którym możliwe jest dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy:
1. System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO9001:2009
2. System zarządzania środowiskiem zgonie z normą ISO14001:2005
3. Polityka jakości
4. Księga systemu zarządzania jakością i środowiskiem
5. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
6. Kodeks Etyki
7. Plan rozwoju w zakresie CSR

Osiągnięcia w zakresie CSR
Bezpieczeństwo w miejscu pracy:
1. III Miejsce na Podkarpaciu w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej –
Nagroda nadana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie
Współpraca z partnerami biznesowymi
1. Nagroda Wiktoria Znak Jakość Przedsiębiorców w kategorii Transport, Motoryzacja
Spedycja i Logistyka – organizator Warszawska Izba Przedsiębiorców
2. Certyfikat Fair Play – jako uznanie współpracy Bama Logistics z Partnerami na
zasadach fair Play

Innowacje
1. Certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015” przyznany za wdrożenie
innowacyjnego Programu do Obsługi zleceń transportowych i komunikacji
z Partnerami biznesowymi.
Współpraca z otoczeniem
1. Wolontariat pracowniczy – współpraca z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
w Brzeźnicy oraz z Domem Dziecka Hanka w Dębicy
Propagowanie zdrowego trybu życia
1. Udział pracowników firmy Bama Logistics w Sztafecie Papieskiej zorganizowanej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy z okazji Dnia Patrona Szkoły.
2. Udział pracowników firmy Bama Logistics w przygotowaniu Programu Mały Mistrz –
wf z klasą
Działalność charytatywna
1. Fundacja Plan – finansowanie wyżywienia i wykształcenia trójki dzieci z krajów
Trzeciego Świata
2. Dom Dziecka Hanka w Dębicy – zakup przedmiotów codziennego użytku, bonów
towarowych
3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy – pomoc finansowa w organizacji
Pikniku Rodzinnego, pomoc finansowa w programie Mały Mistrz – wf z klasą
4. Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Dębicy – pomoc finansowa w organizacji koncertu
charytatywnego
5. LKS Brzeźnica – pomoc finansowa – zakup piłek
6. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pomoc finansowa w organizacji eventu
charytatywnego WOŚP
Ochrona środowiska
CERTYFIKAT ISO 14001:2005 – jako udokumentowanie działalności firmy zgodnie
z normami zarządzania środowiskiem.

