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Wprowadzenie
Kodeks postępowania firmy 
Nederman służy zarówno jako 
wewnętrzna wytyczna, jak i 
oświadczenie zewnętrzne. 
Przekazuje on nasze wartości i 
zobowiązania oraz opisuje naszą 
wizję, wartości i zasady, łącząc je ze 
standardami profesjonalnego 
postępowania. Kodeks jest również 
centralnym przewodnikiem i 
punktem odniesienia dla 
pracowników, pomagającym w 
podejmowaniu codziennych 
decyzji.
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Nasz Kodeks Postępowania
W Nederman staramy się tworzyć wartość dodaną dla naszych udziałowców, nie 
naruszając przy tym wysokich standardów etycznych, środowiskowych i 
społecznych. Od wszystkich pracowników i kierowników, a także partnerów 
biznesowych oczekuje się przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania i zasad.

Główne mędzynarodowe wytyczne popierane przez firmę Nederman to:
• Międzynarodowa Karta Praw Człowieka Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, www.un.org
• Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy Dotycząca Podstawowych 

Zasad i Praw w Pracy, www.ilo.org
• Inicjatywa ONZ Global Compact, www.unglobalcompact.org
• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, www.oecd.org
• Cele zrównoważonego rozwoju wg Organizacji Narodów Zjednoczonych 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/

Grupa Nederman
Grupa Nederman jest wiodącym na świecie dostawcą i wytwórcą produktów i 
rozwiązań w sektorze technologii środowiskowych. Zajmujemy się filtracją, 
oczyszczaniem i recyklingiem w wymagających środowiskach, a także jesteśmy 
światowym liderem w dziedzinie przemysłowej filtracji powietrza i zarządzania 
zasobami.

Od ponad 70 lat przyczyniamy się do zmniejszania negatywnego wpływu produkcji 
przemysłowej na środowisko naturalne oraz do tworzenia bezpiecznego i czystego 
środowiska pracy przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności produkcji.

Jesteśmy zaangażowani w pełnienie istotnej roli w zrównoważonej i wydajnej 
produkcji przemysłowej, aby tworzyć wspólną wartość dla środowiska i 
społeczeństwa.

Sven Kristensson 
President & CEO 

Johan Hjertonsson 
Chairman of the board
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Być światowym 
liderem w 
dziedzinie eko-
efektywnych 
rozwiązań 
mających na 
celu ochronę 
ludzi, planety i 
produktów 
przed skutkami 
procesów 
przemysłowych.

Nasza Wizja 
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Wartości, które nas łączą
Nasze podstawowe wartości - koncentracja na przynoszącym 
zyski kliencie, szacunek dla środowiska i siebie nawzajem 
oraz odwaga w działaniu - są podstawą wszystkiego, co 
robimy.

Fundamentem jest koncentracja na przynoszącym zyski 
kliencie. Rozumiemy wyzwania naszych klientów i 
dostarczamy rozwiązania, które przynoszą rzeczywistą 
wartość. Spełniamy nasze obietnice i zobowiązania oraz 
dążymy do budowania długotrwałych relacji partnerskich.

Szacunek dla środowiska i siebie nawzajem jest naszym 
fundamentem. Dbałość o naszą planetę jest nie tylko słuszna, 
ale stwarza nowe możliwości biznesowe.  Walczymy z 
dyskryminacją, chcemy, aby głos wszystkich był słyszalny i 
wspieramy równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym.

Zmiany i innowacje wymagają odwagi do działania. 
Przyjmujemy i napędzamy zmiany poprzez otwartą, uczciwą 
komunikację. Przejmujemy inicjatywę, gotowi do ponoszenia 
odpowiedzialności za nasze działania. Zachęcamy do 
innowacyjnego myślenia, które rozwiązuje problemy i 
prowadzi do ulepszeń.

Koncentracja na przynoszącym 
zyski kliencie

Szacunek dla środowiska
 i siebie nawzajem

Odwaga do działania
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Żyć według naszych wartości
Polityka firmy Nederman zakłada prowadzenie działalności w sposób uczciwy, 
rzetelny i zgodny z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi jej działalności. 
Pracownicy firmy Nederman muszą stosować wyłącznie etyczne praktyki w 
prowadzeniu działalności firmy Nederman.

Kodeks Postępowania firmy Nederman porządkuje i podsumowuje istniejące zasady 
firmy Nederman oraz stanowi integralną część naszej strategii biznesowej, 
codziennych działań i kultury organizacyjnej.

Firma Nederman słucha swoich akcjonariuszy i bierze pod uwagę ich opinie w celu 
zapewnienia trwałego sukcesu naszej firmy.

Odpowiedzialność za wszystkich
Nederman wymaga od wszystkich swoich dyrektorów, kierowników i pracowników 
przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania, polityk i obowiązujących 
przepisów prawa.

• Nederman zwalcza korupcję. Nie tolerujemy składania propozycji i 
zachęcania do tego, finansowania ani przyjmowania łapówek; dotyczy 
to również postępowania naszych Partnerów Biznesowych.

• Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie działań, jeżeli 
podejrzewamy, że coś jest nie tak.

• Wyraźne lub ukryte przyzwolenie na wątpliwe działania, które są
sprzeczne z Kodeksem Postępowania, nie będzie tolerowane.
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Społeczeństwo 
i środowisko

Pracownicy

Klienci i 
Partnerzy

Dzielić ten sam 
punkt widzenia
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Zrównoważone środowisko, 
działalność społeczna i gospodarcza 
Firma Nederman oferuje produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, wewnątrz i na zewnątrz obiektów należących do naszych 
klientów, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia efektywności wykorzystania 
zasobów.

• Dążymy do prowadzenia własnej działalności w sposób zrównoważony i 
ekologicznie efektywny w dłuższej perspektywie czasowej, zarówno pod 
względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

• Dążymy do ciągłego rozwoju i poprawy aspektów środowiskowych, 
bezpieczeństwa i środowiska pracy w naszych działaniach i produktach.

• Wszystkie spółki produkcyjne Grupy posiadają certyfikat wg. ISO 14001:2015 w 
zakresie zarządzania środowiskiem oraz ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania 
jakością i bezpiecznych miejsc pracy.

• Poddajemy się regularnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z 
zaplanowanym harmonogramem.

Równe szanse 
i zakaz dyskryminacji
Wszyscy pracownicy firmy Nederman mają równe szanse w oparciu o kompetencje, 
doświadczenie i wyniki, niezależnie od płci, rasy, religii, wieku, niepełnosprawności, 
orientacji seksualnej, narodowości, poglądów politycznych, przynależności 
związkowej, pochodzenia społecznego lub etnicznego.

• Wszyscy pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem
• Nie toleruje się dyskryminacji, molestowania fizycznego lub werbalnego ani 

żadnych form zastraszania.
• Firma Nederman zabezpiecza podstawowe prawa swoich pracowników na 

poziomie globalnym w zakresie równo ści, wynagrodzenia i godzin pracy.
• Istnieją odpowiednie procedury mające na celu ochronę zdrowia i 

bezpieczeństwa wszystkich pracowników.
• Praca dzieci jest zabroniona.
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Uczciwy biznes dla 
klientów i partnerów
Firma Nederman sprzedaje swoje produkty i rozwiązania w 
oparciu o ich zalety.

• Działamy zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi, marketingowymi i 
reklamowymi.

• Nie angażujemy się w fałszywe lub wprowadzające w błąd reklamy ani reklamy, 
które bezprawnie dyskredytują lub krytykują produkty innych dostawców.

• Wykorzystujemy nasze kompetencje, aby pomóc klientom i partnerom 
biznesowym w prowadzeniu zrównowa żonej działalności w celu tworzenia 
wspólnej warto ści.

• Kodeks postępowania firmy Nederman ma zastosowanie do wszystkich naszych 
partnerów biznesowych.

• Dążymy do tego, aby nasi dostawcy przestrzegali naszego Kodeksu 
postępowania.

Nasi udziałowcy
Celem firmy Nederman jest tworzenie długoterminowej wartości dla naszych 
udziałowców. Rentowno ść jest warunkiem koniecznym do prowadzenia zrównowa 
żonej działalności. Naszą ambicją jest ciągłe dostarczanie rynkowi finansowemu, 
udziałowcom i innym interesariuszom dokładnych, spójnych i istotnych informacji w 
celu zwiększenia zrozumienia firmy i spełnienia zasad obowiązujących spó łki 
notowane na giełdzie.

Przedstawiciele firmy Nederman regularnie spotykają się z analitykami, wierzycielami i 
udziałowcami, aby zapewnić stały obraz rozwoju sytuacji w danym roku podatkowym.

Drukowane raporty okresowe, sprawozdania finansowe i raport roczny są rozdawane 
udziałowcom na ich życzenie. Raporty te, wraz z komunikatami prasowymi firmy, są 
również dostępne na stronie internetowej firmy w języku angielskim i szwedzkim.
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Żyjąc 
zgodnie z 
naszym 
Kodeksem

Transparentność

Zarządzanie i 
kontrola

Realizacja i 
zgodność
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Transparentność
We wszystkich naszych komunikatach, zarówno pisemnych, jak i ustnych, 
zobowiązujemy się do otwartości, prawdomówności i dokładności w granicach 
tajemnicy handlowej. Dostarczamy wiarygodnych i istotnych informacji na temat 
naszej działalności w sposób terminowy i regularny oraz mamy pozytywne 
nastawienie do konstruktywnego dialogu ze wszystkimi naszymi udziałowcami. 
Udziałowcy mogą kontaktować się z nami bezpośrednio poprzez naszą stronę 
internetową.

Wyniki finansowe są publikowane w raportach rocznych i kwartalnych. Wyniki 
środowiskowe i społeczne są publikowane w naszej broszurze dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju.

Publikowane materiały i dodatkowe informacje na temat naszej działalności są 
dostępne na naszej stronie internetowej.

Zarządzanie i Kontrola
Zarządzanie Grupą Nederman odbywa się za pośrednictwem udziałowców poprzez 
doroczne walne zgromadzenie, Zarząd, Dyrektora Naczelnego oraz zespół 
kierownictwa wykonawczego firmy Nederman zgodnie ze Szwedzką Ustawą o 
Spółkach, Szwedzkim Kodeksem Ładu Korporacyjnego, Statutem oraz innymi 
zasadami i przepisami.
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Realizacja i zgodność
Wszyscy pracownicy firmy Nederman są zobowiązani do 
zgłaszania podejrzeń naruszenia niniejszego Kodeksu 
postępowania, innych polityk firmy Nederman lub 
obowiązujących przepisów prawa swoim przełożonym lub 
kierownikom swoich przełożonych bądź wyznaczonej do tego 
osobie. Partnerzy biznesowi firmy Nederman są również 
zachęcani do zgłaszania podejrzeń naruszenia Kodeksu 
postępowania, polityk i obowiązujących przepisów prawa 
firmy Nederman Szefowi Korporacyjnego Działu Zasobów 
Ludzkich Grupy Nederman. W przypadku zgłoszenia lub innego 
podejrzenia zostaną podjęte kroki w celu zbadania sytuacji i, 
jeśli zostanie to uznane za konieczne, zaradzenia jej.

Każdy pracownik, który dokona zgłoszenia, będzie traktowany 
sprawiedliwie i z szacunkiem. Firma Nederman nie będzie 
tolerować żadnych form działań odwetowych wobec takich 
osób, zakładając, że nie były one zamieszane w naruszenie 
przepisów, i będzie chronić anonimowość takich pracowników 
w możliwie najszerszym zakresie.

Nasza zgodność z Kodeksem Postępowania, w tym z naszymi 
politykami dotyczącymi środowiska, jakości i przeciwdziałania 
korupcji, jest corocznie przedstawiana w naszym Raporcie 
Rocznym i Sprawozdaniu na temat Ładu Korporacyjnego.



Więcej informacji i publikacji na temat Grupy Nederman i 
naszej działalności znajdziesz na stronie 
www.nedermangroup.com.

Możesz także pobrać i przeczytać następujące dokumenty:

• Raport roczny
• Polityka antykorupcyjna i 

zapobiegania nadużyciom 
finansowym

• Polityka Antymonopolowa
• Polityka Jakości
• Polityka środowiskowa
• Kodeks Postępowania dla 

Dostawców
• Transparentność w łańcuchu 

dostaw




