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Wiadomość od 
dyrektora generalnego

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

sądzę, że wielu pracowników firmy Sonova podziela 
moje odczucia. To prawdziwa radość móc tworzyć świat, 
w którym każdy może cieszyć się słyszeniem i życiem 
bez ograniczeń. To, co łączy pracowników naszej firmy, 
to nasze zaangażowanie w urzeczywistnianie wizji 
takiego świata. Wizja ta jest dla nas nie tylko inspiracją, 
ale też zobowiązuje nas do prowadzenia działalności 
zgodnie z wysokimi standardami, które wyznaczyliśmy 
dla firmy Sonova. 

Nasz Kodeks Postępowania wyznacza kierunek dla całej 
firmy – określa nasze zobowiązania dotyczące 
działalności, jak i zobowiązania indywidualne. Celem 
ustanowienia Kodeksu jest zapewnienie wskazówek  
i wsparcia w utrzymywaniu najwyższych standardów 
etycznego postępowania. W każdej jednostce i na 
każdym rynku wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani 
wprowadzać te wartości w życie i zagwarantować, że 
wszystkie zasady określone w Kodeksie Postępowania 
są powszechnie przestrzegane. 

Kodeks Postępowania od lat służy pomocą naszej firmie. 
Proszę Cię o czytanie go od czasu do czasu i konsekwentne 
stosowanie nabytej wiedzy w trakcie pracy. 

Kodeks może być fundamentem naszej etyki biznesowej 
tylko wtedy, gdy będziemy z niego regularnie korzystać 
i się do niego stosować. Jeśli w dobrej wierze uznasz, że 

zasady Kodeksu Postępowania nie są przestrzegane  
w firmie Sonova, prosimy o kontakt. Porozmawiaj ze 
swoim bezpośrednim przełożonym, Działem Compliance 
lub Działem Prawnym, infolinią ds. zgodności lub ze mną. 
Chcemy, by każdy mógł być usłyszany. Wypowiedz się.

Bycie liderem w zakresie etyki i uczciwości to ogromna 
szansa na wyróżnienie naszej firmy w branży. Dzięki 
temu nasze zyski będą wzrastać wraz z reputacją, a nasi 
pracownicy będą czuli się zaproszeni do współpracy.  
W kwestii uczciwości biznesowej wszyscy musimy być 
wzorami do naśladowania. Dzięki Twojej pomocy 
możemy być pewni, że wartości i reputacja firmy 
zostaną utrwalone. Połączmy nasze siły, aby firma 
Sonova była najlepsza pod każdym względem.  

Dziękuję Ci za zaangażowanie.

Arnd Kaldowski 
Dyrektor generalny firmy Sonova
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Cel

Ważność

Za pomocą niniejszego Kodeksu postępowania dążymy do zapewnienia zrównowa-żonego, 
długoterminowego sukcesu grupy Sonova poprzez właściwe postępowanie każdego pracownika. 
Zgodnie z podstawową zasadą działamy jako lojalne, wysoko zmotywowane, uczciwe jednostki,  
które przejmują odpowiedzialność za swoje własne działania. 

Niniejszy Kodeks postępowania jest wiążący i odnosi się do wszystkich pracowników zatrudnionych  
w grupie Sonova, jej przedsiębiorstwach zależnych oraz do wszelkich kontrahentów i sprzedawców 
świadczących pracę na rzecz grupy Sonova lub jej przedsiębiorstw zależnych. Określone tematy, które 
obejmuje niniejszy Kodeks postępowania, zostały wyszczególnione w dalszej treści w odpowiednich 
wytycznych. Nieprzestrzeganie przez pracowników zasad Kodeksu postępowania może skutkować 
podjęciem działań dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.
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Odpowiedzialność 
społeczna w przedsię
biorstwie

Przestrzegamy zasad odpowiedzialności
Grupa Sonova wspiera świat, w którym dla każdego ubytku słuchu istnieje rozwią-zanie i wszyscy mogą 
się cieszyć z radości słyszenia. Osiągamy ten cel poprzez innowacyjną technologię, zorientowanie  
na usługi oraz poprzez akceptację odpowiedzialności za wszystkie nasze działania. Angażujemy się  
w realizowanie działań biznesowych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie oraz 
ekologiczny. Podczas przeprowadzania naszych działań rozważamy wydajne użytkowanie energii  
oraz materiałów, jak również bezpieczną i odpowiedzialną utylizację pozostałych odpadów.



6



7

Postępowanie 
w pracy

Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych i wiążących standardów
Od pracowników wymagana jest znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych na wszystkich 
rynkach odpowiednio do miejsca działania, w których Sonova re-alizuje działania handlowe. 
Przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych oraz regulacji w krajach, w których działa Sonova, jak 
również stosowanie się do niniej-szego  Kodeksu postępowania oraz do wszystkich obowiązujących 
polityk działania i wytycznych, stanowi dla każdego pracownika warunek zatrudnienia. 

Szanujemy prawa antymonopolowe oraz konkurencji i przestrzegamy ich
Prawa antymonopolowe oraz konkurencji istnieją w celu zapewnienia wolnej i otwartej konkurencji  
na rynku. Sonova w pełni je wspiera. 

Przykłady zabronionych sposobów postępowania obejmują następujące działania, nie ograniczając  
się do nich:
 ∧ Zawieranie umów z kontrahentami w celu ustalania cen, wstrzymywania  

sprzedaży lub rozdzielania terytoriów;
 ∧ Wymianę poufnych informacji z kontrahentami;
 ∧ Zawieranie umów z dystrybutorami / odsprzedawcami w celu ustalania cen odsprzedaży,  

jak również podejmowanie innych restrykcji w zakresie odsprzedaży w odniesieniu  
do terytoriów oraz/lub klientów;

 ∧ Nadużywanie pozycji lidera na rynku.

Chronimy naszą własność intelektualną
Nasza własność intelektualna pomaga nam dostarczać unikalne rozwiązania, odróżniające nas od 
naszych konkurentów i zapewniające nam pozycję jednego z wiodących przedsiębiorstw naszej branży. 
Własność intelektualna to dobro przedsiębiorstwa, zawarte w kreatywnych pomysłach, prowadzących 
do innowacji i udoskonaleń naszych produktów, technologii i usług. Mamy tutaj na myśli głównie nasze 
wynalazki, patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Własność intelektualna, którą opracowujemy dla 
grupy Sonova, należy do przedsiębiorstwa. Musimy zacho-wać czujność identyfikując ją, podejmować 
odpowiednie kroki w celu jej ochrony i uzyskiwać pewność, iż jest ona wykorzystywana wyłącznie  
na rzecz grupy Sonova.

Chronimy i cenimy mienie przedsiębiorstwa
Jako pracownik grupy Sonova uzyskujesz dostęp do różnego mienia przedsiębior-stwa, takiego  
jak komputery, telefony komórkowe itp. O ile nie ustalono inaczej, mienie przedsiębiorstwa może  
być użytkowane tylko w ramach uzasadnionych działań handlowych na rzecz przedsiębiorstwa, nie  
dla prywatnych zysków.
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Ważne informacje traktujemy poufnie
Grupa Sonova dysponuje szerokim wachlarzem poufnych informacji nieznanych ani niedostępnych 
poza przedsiębiorstwem, które byłyby cenne dla naszej konkurencji. Dotyczy to przykładowo naszego 
know-how w zakresie technologii, danych uzyska-nych w drodze badań i rozwoju, metod produkcji, 
kwot kosztów, planów i strategii biznesowych, informacji na temat pracowników, list klientów, informacji 
finansowych oraz kodów źródłowych oprogramowania. Są to istotne dobra przedsiębiorstwa.

Musimy podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony tego typu informacji i dbać o nieujawnianie 
ich osobom spoza przedsiębiorstwa, za wyjątkiem zatwierdzonych transakcji handlowych. Przedsię-
biorstwo będzie natychmiast podejmowało kroki w celu ścigania wszelkich nieupoważnionych ujawnień 
poufnych informacji. Nasz obowiązek ochrony poufności informacji trwa także po zakończeniu stosunku 
zatrudnienia w grupie Sonova. 

Obowiązek ten nie dotyczy osobistych poufnych informacji, o ile nie weszliśmy w ich posiadanie  
w ramach wykonywanych obowiązków służbo-wych.

Szanujemy prawa innych wynikające z własności
Szanujemy prawa innych wynikające z własności intelektualnej i nie rozpows-zechniamy poufnych 
informacji osób trzecich stosując nieodpowiednie metody ani nie udostępniamy takich informacji  
bez upoważnienia.

Dbamy o bezpieczeństwo danych i przestrzegamy prywatności danych
Chronimy poufność i integralność danych, włącznie z danymi pracowników i  klientów, podejmując 
odpowiednie kroki techniczne oraz organizacyjne. Stosujemy się do obowiązujących regulacji w zakresie 
ochrony danych.
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Zabraniamy wykorzystywania poufnych informacji w transakcjach
Prawa odnośnie do wykorzystywania poufnych informacji w transakcjach zabraniają osobom 
wykorzystywania w niepublicznych inwestycjach giełdowych istotnych i nformacji, które mogłyby po 
upublicznieniu wpłynąć na ceny papierów wartościowych. Zabraniają one również przekazywania tego 
typu informacji wszelkim osobom trzecim. Ta sama restrykcja odnosi się także do transakcji  
w ramach inwestycji giełdowych związanych z innymi przedsiębiorstwami z wykorzystaniem poufnych 
informacji, które pracownik pozyskał w drodze zatrudnienia. Zabranianie wykorzystywania poufnych 
informacji w transakcjach leży w naszym interesie. Takim postępowaniem chronimy reputację 
przedsiębiorstwa.

W odpowiedni sposób korzystamy z poczty e-mail, Internetu i mediów społecznościowych
Wykorzystywanie narzędzi biznesowych takich jak e-mail, Internet i media społecznościowe może  
mieć skutki prawne dla przedsiębiorstwa oraz dla samego pracownika. Treść wiadomości e-mail  
i dokumentów, które tworzymy oraz dane, do których uzyskujemy dostęp w Internecie, muszą  
być zawsze odpowied-nie. Nie wolno wykorzystywać poczty e-mail, Internetu ani mediów 
społecznościowych w celu uzyskiwania dostępu lub rozpowszechniania nielegalnych, obraźliwych,  
zakłócających lub potencjalnie dyskryminujących materiałów takich jak nieprzyzwoite lub 
pornograficzne treści. O ile nie ustalono inaczej, poczta e-mail, Internet i media społecznościowe 
powinny być wykorzystywane wyłącznie w  uzasadnionych celach biznesowych.
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Postępowanie względem 
klientów

Stawiamy klientów na pierwszym miejscu
Klienci stanowią centrum naszej działalności. Zależy nam na tym, aby nasi klienci przekazali swoim 
przyjaciołom informacje na temat pozytywnych doświadczeń, jakie mieli z grupą Sonova. Dotrzymujemy 
obietnic danych klientom, aby mieli świadomość, że traktujemy ich poważnie. Każdemu klientowi 
pomagamy tak długo, aż jego  problem zostanie rozwiązany.

Prowadzimy naszą działalność uczciwie i nie tolerujemy przekupstwa
Prowadzimy naszą działalność uczciwie, opierając się na zaletach naszych produktów, usług  
i pracowników. Próbowanie przekonywania klientów lub dostawców do podejmowania decyzji 
biznesowych na korzyść grupy Sonova poprzez oferowanie płatności lub niecodziennych prezentów 
jest niewłaściwe i może być nielegalne. Nawet jeżeli nie jest to nielegalne w każdym państwie,  
to takie płatności mogą stwa-rzać wrażenie niestosowności i negatywnie odbijać się na wizerunku 
przedsiębiorstwa. 

Nie wolno dokonywać żadnych niestosownych płatności (łapówka, prowizja wy-płacana za ułatwienie 
transakcji, oraz inne płatności w nielegalnych celach) na rzecz urzędników rządowych i państwowych, 
klientów oraz innych osób trzecich. Zakaz ten dotyczy nie tylko płatności bezpośrednich, lecz obejmuje 
również wszelkie formy pośrednie oraz płatności realizowane przez konsultantów lub inne osoby trzecie.

Przestrzegamy międzynarodowych przepisów handlowych i kontroli eksportu
W zależności od celu i charakteru naszych produktów, eksport naszych produktów podlega przepisom 
kontroli eksportu i sankcjom handlowym. Restrykcje te zabraniają handlu, zabraniają eksportu, sugerują 
wymóg posiadania licencji lub potwierdzenia władz. Brak zgodności z międzynarodowymi przepisami 
handlowymi naraża zarówno jednostki, jak i przedsiębiorstwo na wysokie kary grzywny, odmowę 
eksportu i kary pozbawienia wolności (w przypadku jednostek).
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Postępowanie względem 
konkurencji

Dbamy o uczciwą konkurencję
Nasi konkurenci mają uzasadnione interesy handlowe. Tak samo jak i my. Niech zwycięży lepsze 
przedsiębiorstwo. Klienci powinni czerpać zyski z takiej rywalizacji i dlatego też konkurencja powinna 
być uczciwa.
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Postępowanie względem 
społeczeństwa

Informujemy lokalne i publiczne społeczności na czas oraz w odpowiedni sposób
Jako zarejestrowane przedsiębiorstwo mamy obowiązek ujawniania naszych wyników finansowych  
i innych ważnych informacji na temat przedsiębiorstwa na czas oraz w odpowiedni sposób. Jednocześnie 
musimy przestrzegać ścisłych wymogów odnoszących się do tego typu ujawniania informacji. Nasza 
polityka musi uwzględniać kompletne, uczciwe, rzetelne, terminowe i przejrzyste  ujawnianie informacji 
w sprawozdaniach i innych dokumentach udostępnianych publicznie. Tylko CEO (Chief Executive Officer) 
i CFO (Chief Financial Officer) oraz osoby wyznaczone przez CEO lub CFO mogą wypowiadać się 
publiczne w imieniu przed-siębiorstwa.
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Postępowanie względem 
naszych dostawców 
i partnerów biznesowych

Szanujemy interesy naszych partnerów handlowych
Ogólnie rzecz biorąc, nasi partnerzy handlowi są zainteresowani długoterminowymi relacjami handlowymi 
z grupą Sonova. Szanujemy takie podejście i dokładamy wszelkich starań, by stwarzać sytuacje, w których 
obie strony zyskują. 
Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych i dostawców przestrzegania nie tylko przepisów 
prawnych i obowiązujących międzynarodowo zasad handlowych, lecz również poważnego traktowania 
kwestii przejmowania odpowiedzialności społecznej oraz względem środowiska, stosując się co najmniej 
do zasad dla dostawców grupy Sonova.

Zachowujemy ostrożność przyjmując od naszych partnerów biznesowych prezenty lub wręczając je im 
Okazjonalnie, w kontaktach z partnerami biznesowymi i dostawcami oferowane nam są prezenty oraz/
lub korzyści związane z rozrywką.
Polityka grupy Sonova zakłada, iż nie przyjmujemy ani nie wręczamy przedmiotów powyżej wartości 
nominalnej określonej szczegółowo w odpowiednich wytycznych. Prezenty w żadnym razie nie mogą 
warunkować akceptacji sprzedawcy lub relacji handlowej. 
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Postępowanie względem 
naszych pracowników 
i kolegów

Traktujemy naszych pracowników jako klucz do sukcesu
Nasi pracownicy to energia grupy Sonova. Wspólnie dzielimy ze sobą ważne infor-macje i pracujemy 
zespołowo z osobami pełniącymi te same funkcje w obrębie grupy. Zawsze traktujemy siebie nawzajem  
z szacunkiem i uczciwością i cenimy różnice poszczególnych jednostek na całym świecie.
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Unikamy konfliktu interesów
Oczekuje się od nas, że będziemy pracować dla dobra firmy Sonova, jej klientów i akcjonariuszy. Konflikt 
interesów powstaje wtedy, gdy nasze interesy prywatne w jak-kolwiek sposób kolidują z interesami f. 
Sonova lub wywołują wrażenie pozostawania z nimi w konflikcie. Taki konflikt interesów może  
powstać wtedy, gdy podejmowane są działania lub istnieją interesy, które utrudniają nam wnoszenie 
obiektywnej i efek-tywnej pracy dla firmy. 

Przykłady konfliktów interesów obejmują bezpośrednią lub pośrednią pracę na rzecz konkurencji grupy 
Sonova, podpisywanie umów z krewnymi, obejmowanie stanowiska w zarządzie konkurencji lub 
częściowe posiadanie lub dysponowanie udziałami w przedsiębiorstwie bezpośrednio lub pośrednio 
konkurującym z grupą Sonova – zarówno przez pracownika, jak i jego najbliższych członków rodziny. 

Wspieramy różnorodność w naszym przedsiębiorstwie
Różnorodność etniczna, językowa, pod względem pochodzenia etnicznego, wy-znania, stanu zdrowia 
i kultury znajduje swoje odbicie w naszym przedsiębiorstwie i reprezentuje naszą globalną bazę 
klientów. Wspieramy taką różnorodność jako ważny klucz do sukcesu.

Szanujemy nietykalność osobistą naszych pracowników 
Zapobiegamy szykanowaniu i molestowaniu seksualnemu, poprzez przestrzeganie ważnych zasad  
i konsekwentne karanie naruszeń. Nasza polityka ma zagwaran-tować środowisko pracy wolne od 
molestowania. Pomimo iż słowo „molestowanie”  odnosi się najczęściej do molestowania seksualnego, 
w miejscu pracy może mieć również miejsce molestowanie w związku z pochodzeniem etnicznym danej  
osoby, jej wyznaniem, krajem pochodzenia, płcią, orientacją seksualną, tożsamością płciową, wiekiem, 
upośledzeniami fizycznymi lub mogą być podejmowane inne niestosowne lub nielegalne działania. 
Sonova zabrania molestowania i dyskryminacji we wszystkich formach – fizycznej, werbalnej  
i niewerbalnej. 

Zachowaj delikatność w kontakcie ze swoimi kolegami i zawsze szanuj ich indywidualną prywatność.

Zgłaszaj przypadki molestowania swojemu kierownikowi lub lokalnemu kierownikowi ds. zasobów 
ludzkich. Zgłoszenia są traktowane poufnie, w możliwie najszerszym zakresie, a żadna z osób zgłaszających 
lub świadków nie musi obawiać się represji w wiązku ze zgłoszeniem dokonanym w dobrej wierze.
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Pomimo iż niniejszy Kodeks postępowania stanowi pewne ramy, nie obejmuje wszystkich możliwych 
sytuacji. Jeżeli dana kwestia jest zależna od przepisów prawnych, nasze postępowanie jest jasne  
i jednoznaczne – przestrzegamy prawa. Pracownicy powinni niezwłocznie zgłaszać domniemywane 
naruszenia. Najlepszym sposobem działania jest zrozumienie metod obchodzenia się z różnymi 
problemami i rozwiązywania ich.

Jak uzyskać pomoc

1  Zbierz ważne fakty. Znalezienie odpowiedzi, nawet gdy dysponuje się wszystkimi ważnymi 
faktami nie jest łatwe, zaś podjęcie właściwej decyzji bez takich faktów jest wręcz niemożliwe.

2  Co dokładnie należy zrobić? Skup się na konkretnej sprawie, z którą się mierzysz oraz 
na alternatywach, jakimi dysponujesz.

3  Wyjaśnij swoją odpowiedzialność. Wiele sytuacji, z którymi się mierzymy, wchodzi w zasięg 
wspólnej odpowiedzialności. Czy zostały poinformowane inne strony? Poprzez zaangażowanie 
innych stron i stawianie pytań zwykle sprawa nabiera pozytywnego obrotu.

4  Czy to uczciwe? Jeżeli pewien sposób działania wydaje się nieuczciwy, sprawdź dlaczego wydaje 
się on niewłaściwy i komu mogłoby to zaszkodzić. Klientowi?Interesom przedsiębiorstwa? Innym 
pracownikom?

5  Omów problem ze swoim bezpośrednim przełożonym. To podstawowa wskazówka, w niemal 
wszystkich sytuacjach. Twój bezpośredni przełożony będzie dysponował szerszą perspektywą 
i doceni włączenie go w proces podejmowania decyzji, nim będzie za późno.

6  Dostępność wyższego szczebla. W rzadkich przypadkach, gdy omówienie problemu z własnym 
kierownikiem byłoby niestosowne, proszę najpierw zwrócić się lokalnie do swojego kierownika 
ds. zasobów ludzkich a jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, to do dyrektora zarządzającego 
swojego przedsiębiorstwa.

7  Skontaktuj się z naszym punktem kontaktowym ds. zachowania zgodności. Jeżeli wszystkie 
inne kontakty okazałyby się niestosowne, możesz zwrócić się do działu prawnego. Ostatecznie 
możesz skontaktować się z infolinią Sonova ds. zachowania zgodności, która jest dostępna przez 
cały dzień, każdego dnia. Numer infolinii Sonova ds. zachowania zgodności znajdziesz na stronie 
Kodeksu postępowania Sonova w intranecie.

 http://collaboration.sonova.com/orgunits/ch-ph-reg-pol/Pages/code-of-conduct.aspx 

Oto kroki i pytania, które należy sobie zadać, o których należy pamiętać. 
Jeżeli nie masz pewności, jak postąpić w danej sytuacji, zanim 
podejmiesz działanie, skorzystaj ze wskazówek.
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Infolinia ds. zgodności 

Nasza infolinia ds. zgodności umożliwia pracownikom na całym świecie wykonywa-nie połączeń w celu 
porozmawiania na temat spraw odnoszących się do potencjal-nych naruszeń Kodeksu postępowania. 
Niezależni specjaliści odbierający połączenia będą przekierowywali raporty właściwym osobom  
w grupie Sonova w celu prowadze-nia dalszego dochodzenia. Pracownicy mogą później składać 
zapytania o informacje odnośnie do postępów w sprawie.

Zgłoszenia są traktowane poufnie, w możliwie najszerszym zakresie, a żadna z osób zgłaszających lub 
świadków nie musi obawiać się represji, w związku ze zgłoszeniem dokonanym w dobrej wierze.

Numery telefonów
Chiny:  10-800-711-0748 or 10-800-110-0692
Kanada:  (866) 447-5045
Niemcy:  0800-180-3417
Szwajcaria:  0800-56-3263
Stany Zjednoczone:  (866) 447-5045
Wietnam:  (704) 521-1168
Z innych krajów:  +1 866 447 5045
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Kodeks  
w Twoim języku

Zatwierdzenie
Niniejszy Kodeks postępowania Sonova został zatwierdzony przez zarząd przedsiębiorstwa w dniu  
23 sierpnia 2012 r. i w listopadzie 2013 został dostosowany językowo. Zastępuje on Kodeks postępowania 
Sonova z 2008 roku.

Kodeks postępowania Sonova jest dostępny również w następujących wersjach językowych.

 (arabski) 

 (chiński) 

Nederlands (niderlandzki)

English (angielski) 

Français (francuski) 

Deutsch (niemiecki)

 (hinduski) 

Italiano (włoski) 

 (japoński)

Polski (polski) 

Português (portugalski) 

 (rosyjski)

Español (hiszpański) 

 (wietnamski)

www.sonova.com/codeofconduct

Wersja angielska jest wersją nadrzędną.



Sonova Holding AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Switzerland 

Phone  +41 58 928 33 33
Fax +41 58 928 33 45

www.sonova.com
compliance@sonova.com
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