Politica corporației 3
Loc de muncă fără h
ărțuire
Scop
Stryker este dedicată să ofere un mediu de lucru fără discriminare, intimidare şi hărţuire ilegală. Această politică descrie politica Stryker
de interzicere a hărțuirii sexuale sau altor tipuri de hărțuire ilegală.

Domeniu

Această politică se aplică tuturor angajaţilor Stryker din toate locațiile, în măsura permisă de lege. Dacă orice prevedere a acestei politici
nu este conformă cu legea locală aplicabilă pentru o anumită unitate de lucru Stryker, acea unitate de lucru poate implementa o politică
separată la această politică astfel încât să fie conformă cu legea locală, cu condiţia ca această politică revizuită să respecte principiile
conţinute de politica de față, după cum s-au stabilit de către personalul reponsabil din cadrul departamentelor de resurse umane și
juridic ale Stryker. În cazul în care nu s-a implementat o politică locală, toate prevederile acestei politici care sunt conforme cu legea
locală vor rămâne în vigoare.

Politici de bază
1.

Politica privind hărţuirea

1.1. Stryker este dedicată să ofere un mediu de lucru fără discriminare, intimidare şi hărţuire ilegală. Hărţuirea este o formă de
discriminare ofensivă, care afectează implicarea angajaţilor, subminează integritatea relaţiei companiei Stryker cu angajaţii
săi şi afectează în mod negativ productivitatea şi stabilitatea organizaţiei.

2.

1.2. Hărţuirea pe baza sexului, rasei, etniei, naţionalităţii, vârstei, dizabilităţilor, religiei, orientării sexuale, identității sexuale sau
exprimării angajatului sau pe baza oricărei alte caracteristici protejate prin lege nu va fi tolerată şi este interzisă prin prezenta
politică.
Definiţii şi exemple

2.1. Hărţuirea înseamnă conduită sau acţiuni persistente şi nepotrivite pe baza oricărora dintre subiectele de la punctul 1.2 de mai
sus.
2.2. Hărţuirea sexuală este un gen de hărţuire şi include avansuri sexuale nepotrivite, contact fizic sau de natură sexuală
nepotrivit, comportamente nepotrivite verbale sau fizice, de natură sexuală, cererile nepotrivite de favoruri sexuale, precum
şi orice alte conduite nepotrivite fizice, verbale sau vizuale de natură sexuală şi/sau îndreptate spre cineva datorită sexului
acestuia.

2.3. Comportamentul nepotrivit de natură sexuală, de factură fizică, verbală sau vizuală, poate include oricare dintre următoarele
tipuri de comportament:
•
propuneri sexuale explicite
•
insinuări sexuale
•
comentarii, epitete sau defăimări sugestive sexual
•
tachinări sau glume cu orientare sexuală
•
bancuri cu orientare sexuală
•
gesturi sau limbaj obscen
•
poze sau desene obscene sau sugestive sexual
•
afișarea unor materiale grafice ofensatoare de natură sexuală care nu sunt necesare pentru activitatea profesională
•
contact fizic, ca mângâieri, ciupituri sau atingeri

2.4. În orice caz, hărțuirea există atunci când se produc următoarele:
•
supunerea la comportament de hărţuire este o condiție de angajare explicită sau implicită
•
supunerea la sau respingerea comportamentului este folosită ca bază pentru o decizie de angajare de fapt sau implicată,
incluzând pierderea serviciului, degradarea sau schimbarea răspunderilor sau beneficiilor
•
comportamentul are ca obiectiv sau ca efect interferenţa fără justificare în performanţa muncii unui individ sau crearea
unui mediu de lucru intimidant, ostil sau ofensiv
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3.

2.5. Alte forme de hărţuire ilegală includ orice tip de comportament care creează un mediu ostil de lucru caracterizat de
comentarii ofensive, obscene sau derogatorii bazate pe oricare dintre caracteristicile protejate menţionate în secţiunea 1.2 de
mai sus. Acest tip de hărţuire include, printre altele, următoarele:
•
defăimarea de tip rasial sau etnic
•
descărcarea, postarea, vizualizarea, publicarea, fotografierea, imprimarea, distribuţia de materiale pornografice, obscene,
ofensive sau nepotrivite sau de materiale de natură sexuală, etnică, religioasă sau rasială
•
utilizarea de umor ofensiv, inclusiv de glume rasiale, religioase, sexiste sau etnice
•
comentarii sau remarce derogatorii referitoare la sexul, rasa, etnia, naţionalitatea, vârsta, dizabilităţile, religia, orientarea
sexuală, identitatea sexuală sau exprimarea sau orice altă caracteristică protejată prin lege a altui angajat
•
orice comunicări sau orice acţiuni cu caracter de hărţuire sau discriminator
Responsabilităţi

3.1. Preşedintele sau directorul care are în subordine fiecare divizie, filială sau unitate operaţională este responsabil cu asigurarea
respectării politicii. Responsabilitatea pentru coordonarea şi implementarea politicii pentru fiecare divizie, filială sau unitate
operaţională este a directorului de Resurse Umane din locația respectivă.

3.2. Toţi managerii, superiorii, şefii de echipe, vânzătorii, furnizorii şi partenerii de afaceri sunt responsabili cu sprijinirea şi
aplicarea acestei politici contra hărţuirii.

3.3. Este responsabilitatea fiecărui angajat să se asigure că Stryker este în deplină conformitate cu această politică. Orice acţiuni
ale angajaţilor care ar putea produce încălcarea de către Stryker a politicii pot fi supuse acţiunilor disciplinare până la şi
incluzând rezilierea contractului de muncă.

4.

3.4. Este responsabilitatea fiecărui angajat care crede că el sau ea a fost obiectul unei hărţuiri sexuale sau de altă natură ilegală să
sfătuiască presupusul hărţuitor să înceteze activitatea nedorită și să raporteze prompt grijile sale conform procedurii descrise
mai jos.
Plângeri

4.1. Plângerile privind actele de hărţuire sau represaliile care încalcă politica vor fi acceptate în scris sau oral, iar plângerile
anonime vor fi luate în serios şi cercetate. Orice persoană care a remarcat hărţuiri sexuale sau de altă natură ilegală trebuie să
le raporteze imediat.
4.2. Orice angajat care doreşte să raporteze un eveniment de hărţuire trebuie să raporteze prompt chestiunea superiorului său
direct, oricărui director Stryker, oricărui membru al departamentului de Resurse Umane, oricărui membru al organizaţiei de
conformitate Stryker şi/sau prin intermediul liniei de urgență pentru Etică. În timp ce angajaţii sunt încurajaţi să solicite
inițial sprijin din partea superiorului lor direct, angajatul poate, oricând, să îşi notifice îngrijorările prin orice canal de
comunicare disponibil.

5.

4.3. Orice supraveghetor sau manager care află de posibile hărţuiri sexuale sau de altă natură trebuie să anunţe prompt orice
membru al departamentului de Resurse Umane aferent locaţiei.
Investigaţii

5.1. Toate plângerile vor fi investigate prompt şi amănunţit de către reprezentantul departamentului de Resurse Umane aferent
locației sau de către altă persoană desemnată însărcinată cu investigarea acestor plângeri.

6.

5.2. Oricine înregistrează o plângere este asigurat de:
•
protecţie împotriva represaliilor pentru raportarea hărţuirii sexuale sau de altă natură ilegală
•
angajamentul Companiei de a investiga acuzaţiile şi de a lua măsurile corespunzătoare
•
intenţia Companiei de a păstra confidenţialitatea cu privire la acuzaţii, în măsura în care este posibil
•
intenţia Companiei de a informa reclamantul cu privire la rezultatele investigaţiei şi dacă s-au luat măsuri
Rezoluţii

6.1. După revederea informaţiilor adunate în timpul investigaţiei şi ajungerea la concluziile adecvate, Compania va întreprinde
acţiunile necesare şi va comunica rezoluţia reclamantului şi presupusului hărţuitor, după caz.

6.2. Stabilirea faptului că a avut loc un comportament necorespunzător va conduce la acțiuni disciplinare corespunzătoare, care
pot ajunge până la rezilierea contractului de muncă.
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