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Застосовність

Ми прагнемо забезпечувати робоче 
середовище без дискримінації, утисків і 
помсти. Усі дії незаконної дискримінації 
та переслідування наших претендентів 
на роботу, працівників і стажистів іншим 
працівником, постачальником, клієнтом 
або будь-якою третьою стороною 
заборонені й призведуть до припинення 
трудових відносин. GXO також забороняє 
помсту (визначення наведено нижче). 

GXO прагне підтримувати робоче 
місце, у якому поважають кожного та 
ввічливо спілкуються з усіма. Політика 
GXO полягає в тому, щоб забезпечувати 
робоче місце, вільне від дискримінації, 
утисків і помсти, оскільки ми знаємо, 
що це дозволяє кожному максимально 
розкривати свій потенціал у роботі. Ми 
прагнемо наймати зрілих, відповідальних 
дорослих людей, яким ми довіряємо, 
і очікуємо, що вони ставитимуться до 
інших так само професійно.

Щоб сприяти такому середовищу, GXO 
прагне підтримувати позитивне робоче 
місце на всіх підприємствах і на всіх 
рівнях зайнятості, щоб співробітники 
могли приділяти своїй роботі всю свою 
увагу та докладати максимум зусиль. 
Дискримінації, утискам і помсті немає 
місця в GXO. Відповідно, GXO не терпить 
будь-якої форми дискримінації, утисків 
або помсти будь-якої особи на основі 
будь-якої Захищеної категорії з боку 
будь-кого.

Поняття «Захищена категорія» 
включає (але не обмежується цим) 
расу, колір шкіри, віросповідання, 
релігію, національність, походження, 
громадянство, вік, стать чи гендер 

(зокрема вагітність, пологи та пов’язані 
з ними медичні стани), гендерну 
ідентичність або самовираження 
(зокрема трансгендерний статус), 
сексуальну орієнтацію, сімейний стан, 
військову службу й статус ветерана, 
фізичну або розумову інвалідність, 
захищений медичний стан відповідно 
до визначення чинного державного чи 
місцевого законодавства, генетичну 
інформацію чи будь-яку іншу 
характеристику, що охороняється 
чинними федеральними, державними 
чи місцевими законами та постановами 
(іменуються «Захищені характеристики»). 
Це також стосується сприйняття того, що 
в людини є будь-яка з цих характеристик 
або що людина пов’язана з іншою 
людиною, яка має такі характеристики 
чи яка сприймається такою, у якої  
є будь-яка з цих характеристик.

Приклади поведінки, яка порушує цю 
політику, включають, крім іншого, таке:

•  усні заяви, такі як епітети, образливі 
жарти, підтрунювання чи коментарі 
на основі будь-якої захищеної 
категорії, нецензурні висловлювання 
або небажані сексуальні натяки, 
запрошення чи коментарі;

•  візуальні демонстрації, такі як 
принизливі та/або сексуально 
орієнтовані плакати, фотографії, 
мультфільми, малюнки або жести;

•  фізична поведінка, зокрема 
небажане торкання, навмисне 
блокування нормального руху  
або перешкоджання роботі  
через стать, расу чи будь-яку  
іншу Захищену категорію; 

•  погрози та вимоги сексуальних 
стосунків як умова продовження 
роботи або уникнення якихось 
інших втрат та пропозиції про робочі 
привілеї в обмін на сексуальні послуги;

•  помста за повідомлення або 
погрозу повідомити про порушення 
цієї політики; і спілкування через 
електронні носії будь-якого типу, 
що включає будь-яку поведінку, 
заборонену державним і/чи 
федеральним законом або 
політикою GXO. Системи GXO 
не можна використовувати для 
передавання повідомлень, які 
порушують цю політику.

 
Така поведінка є неприйнятною на 
робочому місці та в будь-яких робочих 
обставинах, таких як відрядження та 
соціальні функції, спонсоровані GXO, 
незалежно від того, хто займається 
такою поведінкою: керівник, колега по 
роботі, клієнт, замовник, постачальник 
чи інша третя сторона. 

Визначення дискримінації. Відповідно 
до цієї політики Дискримінація означає 
ставлення до когось по-іншому або 
надання чи відмову надати допомогу 
окремій особі з огляду на її захищені 
характеристики. 

Визначення домагання. Домагання, як 
правило, визначаються в цій політиці 
як небажана вербальна, візуальна чи 
фізична поведінка, яка очорнює або 
демонструє ворожість чи огиду до 
особи на підставі будь-якої захищеної 
характеристики, коли: 
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•  підкорення поведінці прямо або 
неявно є умовою працевлаштування 
особи; або 

•  підкорення певної особи поведінці 
чи відмова від підкорення поведінці 
використовується як підстава 
для прийняття рішень щодо 
працевлаштування такої особи; або 

•  така поведінка має за мету чи 
наслідок необґрунтоване втручання 
в продуктивність роботи людини  
чи створення залякуючого,  
ворожого чи образливого  
робочого середовища. 

Визначення сексуальних домагань. 
Сексуальні домагання можуть включати 
всі вищезазначені дії, а також інші 
небажані дії, як-от небажані або 
непрошені прояви уваги сексуального 
характеру, прохання про сексуальні 
послуги, розмови щодо сексуальної 
активності та інші вербальні, візуальні 
чи фізичні типи поведінки сексуального 
характеру, коли: 

•  підкорення такій поведінці або 
таким проявам уваги чи вимогам 
прямо або неявно є умовою 
працевлаштування особи; або 

•  підкорення певної особи поведінці 
чи її відмова від підкорення 
поведінці або проявам уваги чи 
вимогам використовується як 
підстава для прийняття рішень 
щодо працевлаштування, які 
стосуються особи; або 

•  поведінка або прояви уваги чи 
вимоги мають за мету чи наслідок 
необґрунтоване втручання  
в продуктивність роботи людини  
чи створення залякуючого, 
ворожого чи образливого  
робочого середовища. 

Визначення помсти. Помста означає 
несприятливі дії, вжиті через те, що 
особа повідомила про фактичне 
чи передбачуване порушення цієї 
політики, виступила проти практики, 
забороненої цією політикою, або брала 
участь у процесі повідомлення та 
розслідування, описаному нижче. 

Поняття «Несприятливі дії» включає, 
серед іншого, такі дії: 1) дії, які 
знеохочують працівника повідомляти 
про дискримінацію, утиски чи помсту; 
2) уникання або тримання осторонь 
від осіб, які повідомляють про 
дискримінацію, утиски чи помсту; 3) 
висловлення або демонстрація погроз 
чи залякування, спрямованих на те, щоб 
не дати особі повідомити про підозру 
в дискримінації, утисках чи помсті; та 
4) відмова в пільгах чи можливості 
працевлаштування через те, що 
заявник чи працівник повідомили про 
дискримінацію, утиски або помсту чи 
брали участь у процесі повідомлення 
про проблеми та розслідування. 

Політика GXO забороняє помсту будь-
якому працівнику за повідомлення про 
потенційне порушення цієї політики, 
подання скарги про переслідування 
чи дискримінацію щодо захищеної 
категорії або свідчення, допомогу 
чи будь-яку участь у будь-якому 
розслідуванні, провадженні чи слуханні, 
проведеному GXO або федеральним 
чи державним органом виконавчої 
влади. Ви зобов’язані повідомляти 
про будь-які відомі або підозрювані 
дії, що становлять помсту, у відділ 
кадрів або через EthicsPoint. Будь-
які повідомлення про помсту будуть 
негайно розслідуватись, при цьому 
конфіденційність зберігатиметься 
настільки, наскільки це можливо. 
Якщо повідомлення про помсту буде 
обґрунтованим, будуть вжиті відповідні 
дисциплінарні стягнення включно  
зі звільненням.

Процедура розслідування 
Компанія GXO не може вирішувати 
питання, на які не звернено її увагу. 
Будь-яка особа, яка скаржиться або  
стає свідком утисків на роботі  
з боку будь-кого, зокрема керівників, 
працівників або навіть не працівників, 
постачальників, клієнтів, відвідувачів чи 
гостей, зобов’язана негайно повідомити 
про це нам.

Повідомлення про дискримінацію, 
домагання й помсту 
Якщо будь-яка особа зазнала або 
стала свідком будь-якого порушення 
цієї політики, вона повинна негайно 
повідомити про це свого керівника  
або представника відділу кадрів.  
Якщо працівнику не комфортно 
повідомляти про ці проблеми цих осіб, 
він може цілодобово анонімно подати 
скаргу через EthicsPoint за адресою 
https://gxo.ethicspoint.com. Доступні 
послуги перекладу. Особу попросять 
надати подробиці інциденту чи 
інцидентів, імена задіяних осіб і свідків. 

Керівники повинні негайно передавати 
всі скарги, пов’язані з домаганнями 
чи іншою забороненою поведінкою, 
до відділу кадрів. Невиконання 
цього правила може призвести 
до дисциплінарних заходів аж до 
припинення трудових відносин. 
GXO закликає всіх працівників 
повідомляти про будь-які випадки 
переслідування чи інші заборонені дії, 
що визначаються цією політикою, щоб 
швидко вирішувати скарги. Керівники/
менеджери не повинні розпочинати 
розслідування, якщо не повідомили 
про це відділ кадрів.

Політика нульової терпимості до 
дискримінації, домагань і помсти


