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Wstęp
W Nomax Trading doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwój firmy skorelowany jest 

z rozwojem pracowników, który możliwy jest dzięki stworzeniu odpowiedniego środowiska 

do nauki i pracy. Niezwykle istotne jest, aby w środowisku tym panowały jasne i przejrzyste 

zasady współpracy, opierające się na poszanowaniu podstawowych wartości.

Firma Nomax Trading nie powinna jednak kojarzyć się tylko z wysokimi kwalifikacjami 

zawodowymi i nieustannym dążeniu do ich podnoszenia. Sposób, w jaki odnosimy się do 

siebie nawzajem oraz do naszych partnerów handlowych, jest równie ważnym elementem 

tożsamości naszej firmy. Nasi pracownicy, klienci i partnerzy oceniają nas pod kątem 

naszego działania. Etyka, transparentność i opieranie decyzji na faktach to podstawa 

naszego sukcesu w biznesie. Zawarte w kodeksie zasady dotyczące uczciwego 

postępowania obowiązują kadrę zarządczą oraz pracowników naszej firmy. Są również 

kierunkowskazem oraz gwarantem dla naszych klientów i partnerów, że kooperacja z nami 

będzie opierać się na jasnych zasadach, 

a miarą sukcesu będzie nie tylko wynik finansowy, ale również sposób jego osiągnięcia, 

zgodny z przyjętymi zasadami etycznymi, których przestrzegamy zarówno w organizacji, 

jak również we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.



Nasza działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Odpowiednie działy organizacji (Prawny, HR, Jakości) na bieżąco 

monitorują zmiany prawne, aby wszystko co robimy i planujemy, było 

dostosowane do aktualnie obowiązujących norm prawnych na poziomie 

krajowym jaki i Unii Europejskiej. Również, od naszych dostawców 

oczekujemy aby posiadali aktualną wiedzę na temat obowiązujących 

przepisów krajowych i międzynarodowych oraz postępowali zgodnie z nimi.

Przestrzeganie
prawa



Szacunek
wobec ludzi

W Nomax Trading  wierzymy, że nasz sukces zależy od pełnego 

zaangażowania pracowników. Firma stwarza równe szanse wszystkim 

pracownikom w zakresie rekrutacji, szkolenia, promocji i awansu. 

Wszyscy pracownicy są traktowani indywidualnie, zgodnie z ich 

możliwościami i kompetencjami. 

W firmie obowiązuje procedura przeciwdziałania mobbingowi

i dyskryminacji, której celem jest stworzenie sprzyjających warunków 

do budowania pozytywnych relacji między pracownikami, a pracodawcą.  

Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji



W Nomax Trading troszczymy się o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt 

pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Przestrzegamy 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniamy wszystkim 

pracownikom godne warunki pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy



Wśród naszych pracowników promujemy równowagę pomiędzy życiem 

zawodowym i prywatnym. 

Godziny pracy



W Nomax Trading nie uczestniczymy w zatrudnianiu dzieci i nie 

czerpiemy korzyści z takiego procederu. Minimalne kryterium wiekowe 

podczas rekrutacji to wiek ukończenia edukacji obowiązkowej 

i w żadnym wypadku nie może wynosić poniżej 16 lat. 

Nie powierzamy młodym pracownikom (poniżej 18. roku życia) czynności, 

które stanowiłby ryzyko dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. . 

Praca dzieci i praca przymusowa



Jakość
i bezpieczeństwo
produktu
Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne sprzedawanych 

produktów, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić właściwą 

jakość naszych wyrobów. Stale doskonalimy i rozwijamy System 

Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w oparciu o wytyczne 

międzynarodowych norm i standardów. Bezpieczeństwo naszych 

produktów zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GHP i GMP, 

ciągłe monitorowanie i analizowanie ryzyka zagrożeń oraz szerzymy 

kulturę bezpieczeństwa żywności wśród naszego personelu. 

Stosujemy zasadę największej staranności przy doborze surowców 

do produkcji naszych wyrobów, aby spełniały przyjęte przez nas 

wysokie standardy jakościowe, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz 

zgodności z wymaganiami środowiskowymi. Nasi pracownicy 

przechodzą cykliczne szkolenia z zakresu zapewnienia 

odpowiedniej, powtarzalnej jakości produkcji i bezpieczeństwa 

produktu. Nasze działania potwierdzone są poprzez wdrożony 

i certyfikowany standard jakości FSSC 22000.



Uczciwe
prowadzenie biznesu
W firmie Nomax Trading dokładamy wszelkich starań, aby rzetelnie przedstawiać swoje 

produkty i spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

Dzięki temu, dostarczane klientom produkty są odpowiedniej jakości i bezpieczne dla 

odbiorców końcowych, co dodatkowo potwierdzają dokumenty towarzyszące (specyfikacje, 

certyfikaty i atesty).

W ramach działalności rynkowej nie stronimy od walki konkurencyjnej, jednakże –

równocześnie - dbamy o to, aby nasza działalność konkurencyjna była uczciwa i prowadzona 

zgodnie z prawem. Komunikacja z partnerami i klientami opiera się na jasnych i etycznych 

zasadach, a celem współpracy jest osiągnięcie korzystnego dla obu stron efektu 

biznesowego. Ponadto, zapewniamy odpowiednie środki w celu ochrony informacji 

o klientach oraz zakresie prowadzonej współpracy.

Podejmowane decyzje biznesowe w każdym obszarze organizacji opierają się o najlepiej 

pojęty interes firmy. W związku z tym, w firmie Nomax Trading unikamy konfliktów 

interesów oraz sytuacji korupcyjnych, w których interes prywatny współpracownika 

lub działalność prowadzona poza firmą stoją w konflikcie z interesem firmy. Każda niejasna 

sytuacja w tym zakresie (zarówno faktyczna, jak i potencjalna) jest natychmiast ujawniana 

i korygowana, aby nie było wątpliwości co do zdolności poszczególnych współpracowników 

do podejmowania obiektywnych decyzji w obszarach, za które odpowiadają.



Ochrona
informacji

W Nomax Trading jesteśmy świadomi jak ważna jest ochrona informacji poufnych, 

dlatego stale dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać najwyższe standardy w tym 

obszarze. Przykładamy wielką wagę do tego, by zarówno informacje poufne, pochodzące 

z naszej organizacji, jak również te, którymi dzielą się z nami nasi partnerzy biznesowi lub 

ich dotyczące, były przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, służącym realizacji 

celów Nomax Trading oraz naszych partnerów biznesowych. 

Dostęp do informacji poufnych przyznajemy wyłącznie takim osobom i w takim zakresie, 

aby możliwe było osiągnięcie tych celów. W naszej firmie z najwyższą starannością 

dbamy o przestrzeganie przepisów prawa oraz zobowiązań umownych regulujących 

kwestię ochrony informacji poufnych, czego wyrazem są stale monitorowane 

i aktualizowane wewnętrzne procedury określające zasady i środki ochrony informacji 

poufnych oraz zasady dostępu do takich danych. Ponadto, dostępu do informacji 

poufnych chronią zaawansowane narzędzia informatyczne, które nieustannie 

monitorują nasze informatyczne środowisko pracy, zaś wykwalifikowany personel dba 

o ich aktualizację i systematyczny rozwój.

Informacje poufne



Będąc liderem kreatywności w branży opakowań dla przemysłu spożywczego, kładziemy 

szczególny nacisk na ochronę własności intelektualnej, w tym: patentów, znaków 

handlowych, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz wynalazków, które stanowią jeden 

z naszych najcenniejszych zasobów i mają kluczowe znaczenie 

w tworzeniu produktów innowacyjnych. 

Ponadto, mając świadomość jak ważne jest szanowanie własności intelektualnej, nasz 

personel chroni informacje dotyczące praw własności intelektualnej Nomax Trading przed 

ich utratą, nadużyciem, nieprawidłowym użyciem czy nieautoryzowanym lub nieumyślnym 

ujawnieniem. Jednocześnie jako firma dla której zasady uczciwej konkurencji stanowią 

jedną z kluczowych wartości, w pełni szanujemy patenty, znaki handlowe, prawa autorskie 

i inne prawa własności intelektualnej należące do innych podmiotów, 

w tym – do naszych bezpośrednich konkurentów rynkowych.

Informacje dotyczące własności intelektualnej



W Nomax Trading chronimy sferę prywatną swojego personelu, partnerów biznesowych 

oraz pozostałych osób, dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko w celach zgodnych 

z naszymi działaniami biznesowymi oraz z poszanowaniem wszelkich obowiązujących 

przepisów prawa z zakresu danych osobowych w szczególności Rozporządzenia RODO. 

Personel mający dostęp do danych osobowych przechowywanych przez firmę jest stale 

szkolony z obowiązujących przepisów z zakresu danych osobowych oraz regulacji 

firmowych z tego obszaru. Nomax Trading nigdy nie przetwarza danych osobowych bez 

zgody osób, których te dane dotyczą, jeżeli przepisy wymagają takiej zgody, jak również 

nigdy nie wykorzystuje tych danych w sposób naruszający takie przepisy. 

Ochrona danych osobowych



COMPANY HERE
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W Nomax Trading dążymy do zmniejszenia wpływu naszej działalności na 

środowisko naturalne poprzez wprowadzenie działań ograniczających 

powstawanie odpadów wytwarzanych w trakcie procesów produkcyjnych. 

Również w realizacji tego celu odpowiednio zarządzamy naszymi zasobami, 

prowadzimy selektywną gospodarkę odpadami oraz w realizujemy inne 

działania ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Wszelkie nowe 

projekty inwestycyjne i rozwojowe oceniane są pod kątem środowiskowym, 

a nowe działania i procesy modelowane są z uwzględnieniem wykorzystania 

rozwiązań proekologicznych.

Środowisko
naturalne


