
Kodeks ravnanja
Pet temeljnih načel:

Bolniki  Varnost in korist za bolnika sta bistvo  našega 
dela.

Zaposleni  Z zaposlenimi ravnamo pošteno in spoštljivo.

Delničarji  Delujemo z integriteto in smo zavezani k 
izjemnim ter trajnostnim dosežkom.

Zdravstveni Prizadevamo si, da ostanemo zaupanja  
partnerji vreden zdravstveni partner.

Družba  Prizadevamo si biti družbeno odgovorno 
podjetje.

Predani smo skrbi in 
zdravljenju

Začne veljati: 1. januarja 2012



Novartisovo poslanstvo je odkrivanje, razvoj in uspešno trženje inovativnih 
izdelkov za preprečevanje in zdravljenje bolezni, lajšanje trpljenja in izbolj-
šanje kakovosti življenja. Želimo tudi zagotoviti delničarjem donos, ki bo 
odražal izjemne dosežke, in hkrati primerno nagraditi tiste, ki v naše podjetje 
vlagajo ideje in delo.

Prizadevamo si postati najbolj spoštovana in uspešna družba na področju 
zdravstva na svetu. To lahko uresničimo samo, če si prislužimo in ohranjamo 
zaupanje ter podporo naših ključnih deležnikov: naših bolnikov, zaposlenih, 
delničarjev, zdravstvenih partnerjev in družbe na splošno.

Naš Kodeks ravnanja odraža našo zavezo, da bomo izpolnjevali pričakovanja 
deležnikov. Ta zaveza je v skladu z načeli odgovornega poslovnega subjekta in 
hkrati vsebuje temeljna načela ter pravila etičnega poslovnega ravnanja. 
Verjamemo, da je način, kako doseči naše poslovne cilje, enakovreden dosež-
ku samemu.

Obveznosti, kot izhajajo iz Novartisovega Kodeksa ravnanja, predstavljajo 
sestavni del vseh obveznosti zaposlenih v skupini Novartis. Novartis vztraja  
pri doslednem upoštevanju vseh določb kodeksa in ne dopušča kršitev.

Zahvaljujemo se vam za nenehno podporo in upoštevanje Novartisovega 
Kodeksa ravnanja. Naš skupni trud bo omogočil, da bomo lahko bolje zado-
voljili potrebe bolnikov, zagotavljali trajnostno uspešnost in okrepili naš ugled.

Joerg Reinhardt Joseph Jimenez
predsednik predsednik uprave

Ko ste v dvomih, se vprašajte:
   Bo moje ravnanje omogočalo, da ohranimo zaupanje naših deležnikov?

   Ali bodo moji prijatelji in družina menili, da je bilo moje ravnanje etično?

   Ali sem razmišljal o tistih, na katere vpliva moje ravnanje?

   Kako bi se počutil, če bi nekdo drug ravnal z mano na enak način?

   Kako bi se počutil, če bi moje ravnanje obravnavali mediji?

   Je moje ravnanje zakonito in v skladu s pravili Novartisa?



3

Varnost in korist za bolnika
Na vseh področjih poslovanja od zaposlenih pričakujemo, da se osredotočajo 
na izboljšanje izida zdravljenja bolnikov in z inovativnimi rešitvami zadovoljijo 
potrebe bolnikov povsod po svetu ter pri tem spoštujejo ustrezne zakone. 
Ogrožanje varnosti ali koristi za bolnika ni sprejemljivo.

Raziskave in razvoj
Pri vseh svojih raziskovalnih dejavnostih stremimo k zagotavljanju pravic, 
var nosti in blagostanja udeležencev. Zavezuje nas globalni niz temeljnih 
etičnih načel, ki temeljijo na Helsinški deklaraciji in načelih dobre klinične 
prakse.
Ko moramo za raziskovalne namene uporabiti živali, smo zavezani, da zmanj-
šamo njihovo nelagodje in bolečino. Vsakokrat, ko bo mogoče, bomo name-
sto raziskav na živalih raje uporabili druge nadomestne možnosti.

Kakovost izdelka in varnost
Odkrivamo, razvijamo in proizvajamo visoko kakovostne izdelke, ki izpolnjuje-
jo vse ustrezne predpise, in hkrati stremimo k preseganju predpisane kako-
vosti tako naših izdelkov kot postopkov izdelave.
Varnost bolnika ščitimo s pravočasnim prepoznavanjem, ocenjevanjem in 
upravljanjem kakršnih koli tveganj, povezanih z izdelkom, ter poročanjem  
o njih.

Dostop do zdravstvene oskrbe
Kot zdravstveno podjetje je naša glavna naloga odkrivanje in razvoj novih 
izdelkov za preprečevanje in zdravljenje bolezni. Skupaj s sodelavci iz vsega 
sveta se trudimo omogočati bolnikom lažji dostop do zdravstvene oskrbe 
z medicinskimi raziskavami, novimi poslovnimi modeli in ukrepi, ki izboljšuje-
jo sistem zdravstvene oskrbe, tako v državah v razvoju kot razvitih državah.

Varnost in korist za bolnika sta bistvo  
našega dela

Dodatna navodila: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Bolniki
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Pravične delovne razmere
Našim zaposlenim skušamo zagotoviti pravično in konkurenčno plačilo na 
podlagi uspešnosti in etičnega ravnanja.
Zaposlene ščitimo pred nepoštenimi ali neetičnimi delovnimi razmerami, 
vključno pred obvezujočim delom, prisilnim delom ali delom otrok, ali pred 
kakršni mi koli nevarnimi delovnimi pogoji.

Raznolikost in vključenost
Z zaposlenimi ravnamo pošteno, enakopravno in spoštljivo. Od njih pričakuje-
mo, da bodo ravnali spoštljivo drug do drugega in ne bodo dovolili nobene 
oblike nadlegovanja ali diskriminacije.
Stremimo k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja, v katerem lahko 
zaposleni v celoti prispevajo ne glede na njihovo ozadje. Cenimo raznolikost 
in  indivi dualnost naših zaposlenih in ne diskriminiramo glede na osebnostne 
lastnosti, kot so državljanstvo, spol, starost, narodnost, vera, spolna 
 usmerjenost ali invalidnost.
Verjamemo, da je raznolika delovna sila, ki odraža globalno sliko naših  
bol nikov in strank, ključna za naš uspeh. Zato privabljamo in omogočamo 
razvoj ter obdržimo visoko nadarjene ljudi z različnimi ozadji in raznolikimi 
miselnostmi.

Razvoj in ocena zaposlenih
Ocenjevanje uspešnosti zaposlenega je odvisno od doseženih zadanih ciljev 
in spoštovanja Novartisovih vrednot ter ravnanj.
Konstruktiven pogovor med zaposlenim in vodjo, o ciljih, prioritetah in razvoj-
nih potrebah, je bistveni del Novartisovega Postopka upravljanja uspešnosti.
Zaposlenim nudimo priložnosti za razvoj, rast in nenehne izboljšave njihovih 
sposobnosti, ki so pomembne za krepitev pristojnosti Novartisa kot celote.

Svoboda izražanja mnenj, govora in druženja
Spoštujemo pravico zaposlenih, da se pridružijo delavskemu združenju  
v skladu z lokalno zakonodajo. Novartis spodbuja konstruktivne pogovore  
z zaposlenimi in njihovimi predstavniki.
Zavedamo se, da ima vsak zaposleni pravico do svobode izražanja,  
govora in druženja, če ti ne motijo delovnih obveznosti zaposlenega in niso  
v nasprotju z Novartisovim Kodeksom ravnanja.

Z zaposlenimi ravnamo pošteno in spoštljivo

Dodatna navodila: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Zaposleni
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Finančna celovitost
Ne ogrožamo naše finančne celovitosti. Finančna tveganja in operativni 
ukrepi morajo biti primerno pregledani in odobreni.
Našim delničarjem in finančnim trgom nudimo redna, natančna ter celovita 
finančna poročila. Vzdržujemo učinkovit nadzor nad našim  finančnim poro-
čanjem in s tem zagotavljamo celovite ter natančne zapise naših finančnih 
transakcij.
Zaposleni ne smejo trgovati z delnicami ali drugimi vrednostnimi papirji na 
podlagi informacij, ki niso namenjene javnosti.

Neprekinjeno poslovanje
Verjamemo, da je neprekinjeno poslovanje bistveno za naše bolnike, stranke, 
zaposlene in druge interesne skupine ter je hkrati del odgovornega vodenja. 
V izrednih razmerah ali v primeru večjih motenj poslovanja smo zavezani, da 
zagotovimo neprekinjeno oskrbo  ključnih izdelkov in  storitev.

Varovanje skupnih sredstev
Namen našega dela je varovanje Novartisovih sredstev. To se nanaša na naše 
zaposlene, ugled, intelektualno lastnino, informacije, izdelke, premoženje in 
druga sredstva.
Pravilno ravnamo in vzdržujemo Novartisova sredstva ter zagotavljamo, da so 
zaščitena pred zlorabo, izgubo, tatvino in čezmerno potrošnjo. Vsa Novartiso-
va sredstva je treba uporabiti za zakonite poslovne namene.
Naše naložbe v neopredmetena osnovna sredstva ščitimo s pridobivanjem,  
z uveljavljanjem in varovanjem pravic intelektualne lastnine (IL) ter z ohranja-
njem zaupnosti občutljivih informacij. Prav tako spoštujemo zakonite pravice 
drugih. IL, ki so jo ustvarili, razvili ali pridobili zaposleni pri svojem delu, 
pripada podjetju Novartis.

Varnost informacij
Ščitimo zaupnost, celovitost in dostopnost do kritičnih informacij, ne glede 
na obliko ali lokacijo.

Nasprotje interesov
Osebni interesi ne smejo vplivati na našo poslovno presojo ali odločitve.
Zaposleni morajo nadrejenemu razkriti dejanska ali morebitna nasprotja 
interesov. Novozaposleni so dolžni razkriti kakršna koli dejanska ali morebit-
na nasprotja interesov pred začetkom opravljanja dela.

Delujemo z integriteto in smo zavezani           
k izjemnim ter trajnostnim dosežkom

Delničarji

Dodatna navodila: www.ourcodeofconduct.novartis.intra
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Zadovoljstvo strank
Stremimo k najvišjemu zadovoljstvu strank. Naše stranke poslušamo in jim 
ponujamo rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost in vzajemno korist, tako za 
njih kot za Novartis.

Boj proti podkupovanju in korupciji
Ne dopuščamo nobene oblike podkupovanja ali korupcije. Ne podkupujemo 
javnih uslužbencev ali zasebnikov in ne sprejemamo podkupnin.

Pravična konkurenca
Zavezujemo se k pravični konkurenci in k spoštovanju zakonodaje ter predpi-
sov o konkurenci.

Tržna praksa
Naše izdelke tržimo in prodajamo v skladu z veljavnimi pravili in predpisi 
ter v skladu z visokimi etičnimi standardi.
Ta zaveza velja tudi za vse naše druge dejavnosti, povezane s trženjem naših 
izdelkov, kot sta zbiranje in posredovanje zdravstvenih ter drugih informacij.

Upoštevanje vseh zakonov in predpisov
Ravnamo v skladu z vso zakonodajo in drugimi predpisi, ki veljajo za naše 
dejavnosti. Prav tako ravnamo v skladu z našimi internimi politikami.

Celovitost tretjih oseb
Od tretjih oseb, s katerimi sodelujemo, pričakujemo, da bodo upoštevale 
zakonodajo, se držale etičnih poslovnih praks in upoštevale naše standardne 
zahteve glede dela, zdravja, varnosti, varstva okolja in sistemov vodenja.

Prizadevamo si, da ostanemo zaupanja vreden 
zdravstveni partner

Dodatna navodila: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Zdravstveni 
partnerji
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Družbena odgovornost
Z aktivnim spodbujanjem družbenih, ekoloških, kulturnih in drugih projektov 
ter programov stremimo k reševanju družbenih problemov.
Zavezani smo iniciativi Združenih narodov za trajnostni razvoj (UN Global 
Compact), največji iniciativi korporativnega državljanstva na svetu.

Preglednost
Smo odprti in pregledni, ko gre za naša poslovna načela in prakso, ter 
 upoštevamo veljavne zakone in predpise.

Človekove pravice
Prizadevamo si, da naše dejavnosti ne vplivajo negativno na temeljne člove-
kove pravice, kot to določajo Listina o pravicah Združenih narodov in temeljni 
dogovori Mednarodne organizacije za delo, bodisi neposredno bodisi preko 
naših poslovnih stikov.

Zdravje, varnost in okolje
Postati želimo vodilni v vseh vidikih varovanja zdravja pri delu, varnosti in 
varstva okolja.
Sistematično ugotavljamo in upravljamo zdravstvena, varnostna in okoljevar-
stvena tveganja pri naših dejavnostih in tekom celotne vrednostne verige 
naših izdelkov in storitev.
Na lastno pobudo krepimo in spodbujamo močno kulturo varnega ravnanja.
Učinkovito izrabljamo naravne vire in zmanjšujemo učinek naših dejavnosti in 
izdelkov na okolje tekom njihove življenjske dobe.

Varstvo osebnih podatkov
Spoštujemo pravico do zasebnosti naših zaposlenih, bolnikov, zdravnikov in 
drugih deležnikov. Posameznike obvestimo o zbiranju in obdelovanju njihovih 
osebnih podatkov ter jim s tem omogočimo premišljeno odločitev in uvelja-
vljanje njihovih pravic. Osebne podatke zbiramo ter obdelujemo samo za 
določene in zakonite poslovne namene ter jih hkrati ščitimo pred nepoobla-
ščenim dostopom.

Prizadevamo si biti družbeno odgovorno 
 podjetje

Dodatna navodila: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Družba
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Kako prijaviti morebitno neprimerno ravnanje

Zaposleni, ki prijavijo morebitno neprimerno ravnanje, priskrbijo informacije 
ali drugače pomagajo v raziskavi morebitnega neprimernega ravnanja, bodo 
zaščiteni pred povračilnimi ukrepi.

Neprimerno vedenje je kakršno koli ravnanje, ki krši Novartisov Kodeks 
ravnanja, ustrezne politike in/ali druge zakone ali predpise.

Vsi zaposleni morajo morebitno neprimerno ravnanje prijaviti Novartisu. 
Zaposleni, ki so seznanjeni z morebitnim neprimernim ravnanjem, ali zapo-
sleni, ki prejmejo poročilo o neprimernem ravnanju, morajo o tem obvestiti 
nadzornika poslovnih praks (BPO) ali prijaviti zadevo na drug način, kot je 
opisano v nadaljevanju, ne da bi pri tem širili informacije.

Zaposleni lahko morebitno neprimerno ravnanje prijavijo BPO-ju osebno, 
preko pisma, telefaksa, direktne telefonske številke, e-pošte, stacionarnega 
telefona ali preko spletnih zaupnih linij, ki so na voljo v več kot petdesetih 
jezikih. Možnosti za prijavo so sledeče:

– BPO-ju na naslovu business.practicesofficer@novartis.com
– neposredno nadrejenemu
– zaposlenemu v kadrovski službi
– vodji države
– kateremu koli zaposlenemu v pravni službi
– kateremu koli skrbniku skladnosti ravnanj

Za več informacij in telefonske številke BPO-jev obiščite spletno mesto  
www.novartis.intra/bpo.

Uporabnost
Ta Kodeks ravnanja, ki ga je potrdila uprava družbe Novartis AG 
1. julija 2011, morajo upoštevati vse povezane družbe skupine Novartis. 
Velja za vse dejavnosti in zaposlene v skupini Novartis in nadomešča 
 Novar tisov Kodeks ravnanja z dne 26. avgusta 1999.

Kršitve
Kršitve Novartisovega Kodeksa ravnanja niso dovoljene in so podlaga za 
uvedbo delovnopravnih postopkov, vključno s postopkom odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi.

Uporabne spletne povezave
Za več informacij o Kodeksu ravnanja podjetja Novartis obiščite:
www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Novartis International AG
P.O. Box, CH-4002 Basel, Švica
Tel: +41 61 324 11 11 
www.novartis.com

Številka dokumenta: GIC 001.V3.SI
© 2011 Novartis International AG

Neprimerno 
ravnanje


