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veljavnosti: 06/07/2020 

 

Namen:  
Pojasniti mehanizem za poročanje o sumljivih ali morebitnih nezakonitih ali neetičnih ravnanjih. 
 

Dodatna podlaga:  
Zakon o razkritjih v javnem interesu iz leta 1998. 
 

Povzetek/področje uporabe:  
Ta politika velja za vse poslovne partnerje družbe Renishaw, vključno z zaposlenimi, vodstvenimi 
delavci, svetovalci, pogodbeniki, začasnimi delavci, agencijskimi delavci, prostovoljci, študenti, 
dobavitelji, obiskovalci v prostorih družbe Renishaw, strankami in tretjimi ponudniki storitev za ali v 
imenu družbe Renishaw. 
 

Odgovorna oseba:  
Group Legal (pravni oddelek). 
 

Politika  
Vodilna načela te politike so: 
 

• Spodbujanje poročanja o sumljivih ali morebitnih nezakonitih ali neetičnih ravnanjih. 
• Zagotavljanje, da lahko pristne pomisleke izrazite brez strahu pred povračilnimi ukrepi. 

 
Politika je podrobno opisana v nadaljevanju na straneh od 2 do 4. 
 

 

 
 
Ta politika je prevedena različica izvirnika, ki je bil pripravljen v angleškem jeziku. Namen 
prevedene različice ni spremeniti izvirnik.  
 
Če ste v dvomih glede katerega koli dela te prevedene različice, si oglejte izvirnik 
(https://www.renishaw.com/media/pdf/en/e37446968b7c4fdcabf77d8315e7b933.pdf) ali stopite v 
stik z lastnikom pravilnika. 
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1 Namen politike uporabe storitve Speak Up 
Vodilna načela te politike so: 
 

• Spodbujanje poročanja o sumljivih ali morebitnih nezakonitih ali neetičnih ravnanjih. 
• Zagotavljanje, da lahko pristne pomisleke izrazite brez strahu pred povračilnimi ukrepi. 

2 Kaj je storitev Speak Up? 
Speak Up (Spregovori) je naziv globalne storitve družbe Renishaw za razkrivanje nepravilnosti.    

3 Kdo lahko uporablja storitev Speak Up? 
Ta politika velja za vse poslovne partnerje družbe Renishaw, vključno z zaposlenimi, vodstvenimi 
delavci, svetovalci, pogodbeniki, začasnimi delavci, agencijskimi delavci, prostovoljci, študenti, 
dobavitelji, obiskovalci v prostorih družbe Renishaw, strankami in tretjimi ponudniki storitev za ali v 
imenu družbe Renishaw. 

4 Kdaj uporabiti storitev Speak Up? 
Storitev Speak Up uporabite, ko vidite ali slišite kaj, kar je povezano s poslovanjem družbe Renishaw 
in za kar menite, da je v nasprotju z našim poslovnim kodeksom ali se zdi nezakonito ali neetično.  
Poročati morate o vsakem ravnanju, za katero sumite, da je nezakonito ali kaznivo. Primeri: 
 

• Podkupovanje • Neizpolnjevanje zakonskih dolžnosti 
• Goljufija • Oškodovanje okolja 
• Kršitev varstva podatkov in zasebnosti • Zloraba naših sistemov, postopkov ali politik 
• Kršitev zakonodaje o delu otrok • Računovodske in druge finančne nepravilnosti 
• Navzkrižje interesov • Kršitev zdravja in varnosti 
• Trpinčenje in/ali nadlegovanje • Načrtno prikrivanje zgoraj naštetega 

5 Kako lahko uporabite storitev Speak Up? 
 
O svojih pomislekih in razlogih, zakaj menite, da so upravičeni, lahko poročate z uporabo spodaj 
navedenih možnosti.  

Možnost 1: zaupno poročanje z e-pošto 
Poročate lahko z e-pošto na naslov speakup@renishaw.com ali neposredno Jacqueline Conway 
(jacqueline.conway@renishaw.com). Jacqueline je dosegljiva tudi na tel. št. +44 (0)1453 522455. 
 
Če se poročilo nanaša na Jacqueline Conway ali Patricka Tampkinsa (upravitelja 
speakup@renishaw.com), ga je treba posredovati z uporabo neodvisne storitve poročanja. Vaše 
poročilo bo vedno obravnavano z največjo mero zaupnosti. 
 
Možnost 2: zaupno poročanje z uporabo naše neodvisne storitve poročanja  
 
Poročilo lahko oddate (anonimno, če želite in če to dovoljuje lokalno pravo) na brezplačni številki ali 
s spletnim obrazcem 24 ur na dan, 7 dni na teden in 365 dni na leto. To storitev omogoča podjetje 
NAVEX Global, prvorazredni ponudnik storitev poročanja o etičnih in skladnostnih zadevah. Na voljo 
je na spletni strani https://renishaw.ethicspoint.com 
 
 
 
 

 
Po telefonu 

 
Na spletu 

https://www.renishaw.com/en/renishaw-group-business-code--14444
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Vaši pomisleki bodo zabeleženi in posredovani Jacqueline Conway in Patricku Tampkinsu v nadaljnjo 
obravnavo. Če se poročilo nanaša na Jacqueline in/ali Patricka, bo posredovano Robu Macdonaldu 
(vodji financ skupine). Vaše poročilo bo vedno obravnavano z največjo mero zaupnosti. 
 
 
Po oddaji spletnega poročila vam bo dodeljena edinstvena koda, ki se imenuje »ključ 
poročila«. Ključ poročila in geslo si zapišite in ju varno shranite (ključa poročila NI MOŽNO 
znova pridobiti).  
 
Če boste ključ poročila izgubili, ne boste mogli spremljati stanja poročila in posredovati 
dodatnih informacij, če bi bile potrebne, kar lahko omeji naše možnosti obravnave 
poročila. Po 72 urah uporabite svoj ključ poročila in geslo za vpogled v stanje poročila za 
povratne informacije ali vprašanja. 
 

6 Kaj se bo zgodilo, ko boste uporabili storitev Speak Up? 
1. Vašemu poročilu bo dodeljen preiskovalec. V nekaterih primerih lahko imenujemo 

preiskovalca ali skupino preiskovalcev, vključno z nekaterimi zaposlenimi, ki imajo ustrezne 
izkušnje na področju izvajanja preiskav ali specializirano znanje o predmetu poročila. 
 

2. Ko bo preiskovalec določen, vas bomo o tem obvestili. 
 

3. Opravljena bo preiskava. V vseh primerih boste obveščeni o stanju preiskave in načrtovanem 
časovnem okviru. Z vsemi informacijami o preiskavi morate ravnati strogo zaupno. 

 
4. Obveščeni boste o zaključku preiskave. Obveščeni boste samo o tem, ali je bilo vaše poročilo 

potrjeno, delno potrjeno ali nepotrjeno. O izidu preiskave ne boste nujno prejeli dodatnih 
podrobnosti. 

7 Zaupnost in varstvo pred povračilnimi ukrepi 

7.1 Zaupnost 
Če je to lokalno zakonsko dovoljeno, lahko ob poročanju na neodvisno telefonsko številko ali s spletno 
storitvijo izberete, ali želite ostati anonimni.  Vaše informacije bodo obravnavane zaupno ne glede na 
možnost, ki jo boste izbrali, razen če se njihovo razkritje zahteva zakonsko. 
 
Če boste svoje pomisleke sporočili anonimno, vaša identiteta pri poročanju ne bo navedena. 

7.2 Varstvo pred povračilnimi ukrepi 
Pri resničnih in dobronamerno sporočenih pomislekih družba Renishaw ravna skladno s politiko proti 
povračilnim ukrepom.  Zoper vas ne bodo sprejeti nobeni ukrepi, če boste sporočili take pomisleke, 
tudi če se bo ugotovilo, da napačno ali nezakonito dejanje ali kršitev skladnosti niso bili storjeni.  
 
V številnih državah, kjer poslujemo, vas pri poročanju o nekaterih resnih pomislekih v postopku, kot 
je Speak Up, varujejo lokalni zakoni. 

7.3 Pričakovanje dobronamernega poročanja 
Če se ugotovi, da gre za lažnivo, škodoželjno ali okoriščevalsko poročanje, se lahko zoper vas uvede 
disciplinski in/ali sodni postopek. 
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8 Svetovanje in podpora 
Globalni program družbe Renishaw za pomoč zaposlenim je na voljo vsak dan 24 ur na dan. Vse 
podrobnosti so na voljo na naslovu 
https://renishawplc.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Wellbeing.aspx (samo za interno uporabo) 
in na spletni strani www.icaslifestyle.com. 

9 Odgovornosti neposredno nadrejenih 
Če ste neposredno nadrejeni, se morate seznaniti s to politiko in članom svoje ekipe omogočiti, da z 
uporabo storitve Speak Up poročajo o morebitnih pomislekih. Od neposredno nadrejenih vodij se niti 
ne pričakuje niti se jim ne svetuje, da poročajo v imenu svojih zaposlenih, temveč se od njih zahteva, 
da člana ekipe, ki ima pomisleke, o katerih je treba poročati s storitvijo Speak Up, napotijo na kanale 
Speak Up iz 5. točke te politike. S to politiko ste dolžni seznaniti člane svoje ekipe. 

10 Poročanje o izidih 
Anonimizirana poročila o razkritjih, vključno s podatki o sprejetih ukrepih, se lahko po potrebi 
predložijo revizijskemu odboru družbe Renishaw. 

11 Pregled politike 
Ta politika se pregleda najmanj enkrat letno.  
 
 

https://renishawplc.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Wellbeing.aspx
http://www.icaslifestyle.com/

	Speak Up Policy (Whistleblowing)
	1 Namen politike uporabe storitve Speak Up
	2 Kaj je storitev Speak Up?
	3 Kdo lahko uporablja storitev Speak Up?
	4 Kdaj uporabiti storitev Speak Up?
	5 Kako lahko uporabite storitev Speak Up?
	Možnost 1: zaupno poročanje z e-pošto
	6 Kaj se bo zgodilo, ko boste uporabili storitev Speak Up?
	7 Zaupnost in varstvo pred povračilnimi ukrepi
	7.1 Zaupnost
	7.2 Varstvo pred povračilnimi ukrepi
	7.3 Pričakovanje dobronamernega poročanja

	8 Svetovanje in podpora
	9 Odgovornosti neposredno nadrejenih
	10 Poročanje o izidih
	11 Pregled politike

