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NASZE WARTOŚCI
Postępuj właściwie — zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych 
standardów etycznego postępowania we wszystkich naszych działaniach. 
Jesteśmy przekonani, że szczerość i uczciwość budują zaufanie, które 
jest podstawą działania naszej firmy. Przestrzegamy przepisów prawa 
Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których prowadzimy działalność 
gospodarczą. Staramy się być dobrymi obywatelami i bierzemy 
odpowiedzialność za nasze działania. 

Szanuj innych — zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces jako przedsiębiorstwa 
zależy od talentu, umiejętności i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz naszej umiejętności funkcjonowania jako ściśle zintegrowany zespół. 
Doceniamy naszą różnorodność i jesteśmy przekonani, że szacunek dla 
współpracowników, klientów, partnerów i wszystkich tych osób, z którymi 
współpracujemy, jest istotnym elementem wszystkich pozytywnych i 
produktywnych relacji biznesowych. 

Osiągaj doskonałość — rozumiemy znaczenie naszej misji i zaufanie, jakim 
obdarzają nas klienci. Mając to na uwadze, staramy się doskonalić w każdym 
aspekcie działalności i podchodzimy do każdego wyzwania z determinacją, aby 
odnieść sukces. Jako ludzie staramy się nie tylko realizować najważniejsze cele, 
ale także pomagać współpracownikom z zespołu w dążeniu do największych 
sukcesów. 

ZOBOWIĄZANIE DO RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI 
Różnorodność i integracja są fundamentem naszej kultury i odzwierciedlają 
nasze wartości postępowania właściwie, poszanowania innych i osiągania 
doskonałości. Firma Lockheed Martin zobowiązuje się korzystać z wyjątkowych 
talentów i doświadczeń swoich pracowników w celu zapewnienia 
innowacyjnych, przystępnych cenowo rozwiązań i niezrównanej wartości  
dla klienta.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYWÓDZTWEM W PEŁNYM ZAKRESIE 

• Osiągać wyniki 
• Kształtować przyszłość 
• Budować skuteczne relacje 
• Dawać energię zespołowi  
• Kształtować osobistą doskonałość, uczciwość i odpowiedzialność
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Drogi liderze szkolenia, 

dziękujemy za prowadzenie tegorocznej edycji szkolenia „ „Ethics Awareness Training”. 
Dyskusje, które poprowadzisz podczas tej sesji, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
każdemu pracownikowi Lockheed Martin poczucia bezpieczeństwa i siły do przestrzegania 
naszych wartości „Postępuj właściwie”, „Szanuj innych” i „Osiągaj doskonałość”.

Nie zawsze jest łatwo mówić o problemach, nawet jeśli wiemy, że jest to właściwe. 
Umiejętność skutecznego kwestionowania i stawiania wyzwań z szacunkiem jest podstawą 
naszej zdolności do utrzymania wysokich standardów uczciwości. Tworzysz dla swojej grupy 
forum, w ramach którego jej pracownicy dowiedzą się, z jakimi trudnościami być może będą 
musieli się zmierzyć, zbierając się na odwagę, aby zająć się problemami i ustalić, jak mogą 
sobie radzić w podobnych okolicznościach.

Techniki wyrażania naszych wartości są potężnymi narzędziami, które pomagają w 
każdej sytuacji opracować strategię niezbędną do podjęcia działań. Będąc liderem 
szkolenia, odpowiadasz za stymulowanie rzetelnej rozmowy na temat prezentowanych 
pytań i zachęcanie grupy do przećwiczenia umiejętności potrzebnych do skutecznego 
rozwiązywania dylematów etycznych w miejscu pracy.

Scenariusze przypadków oparte są na rzeczywistych problemach, z którymi borykają 
się nasi pracownicy oraz odzwierciedlają złożoność i realia miejsca pracy. Scenariusze 
zwracają uwagę na techniki wyrażania naszych wartości (w tym potrzebę dokonywania 
zgłoszeń), jednocześnie zwracając uwagę na wszelkie wyjątkowe problemy związane z 
przestrzeganiem przepisów, które mogą mieć zastosowanie do poszczególnych zespołów. 
W każdym przypadku zostały zawarte przykłady, w których pracownicy skutecznie i 
nieskutecznie wykorzystują techniki wyrażania naszych wartości, aby zgłaszać zastrzeżenia 
i problemy. Uczestnicy sesji zostaną poproszeni o wskazanie, co należy zrobić, aby postacie 
na ekranie mogły prowadzić skuteczny dialog.

Format tegorocznego szkolenia jest nieco inny niż w latach ubiegłych. Zachęcam do 
poświęcenia czasu na zapoznanie się z tą instrukcją, aby dowiedzieć się, jak najlepiej 
ułatwić dyskusję na temat technik wyrażania naszych wartości. 

Przykład, jaki Państwo stworzycie dla pracowników, wykracza poza granice działu, jednostki 
biznesowej i obszaru biznesowego. Zainspirowanie naszych pracowników do przyjęcia 
przez nich obowiązku działania jest kluczowym elementem budowania kultury niezbędnej, 
aby odnieść sukces w dynamicznym i zmieniającym się świecie, w którym działamy.

Dziękujemy za wsparcie działań dotyczących szkolenia pt. „Ethics Awareness Training” oraz 
za wysiłki na rzecz kierowania pracownikami w zakresie wyrażania naszych wartości.

Leo S. Mackay Jr. 
Starszy wiceprezes ds. etyki i bezpieczeństwa
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Co nowego w roku 2019 

Techniki wyrażania naszych wartości są najważniejszym elementem szkolenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Uaktualnione techniki wyrażania naszych wartości.

• Nowe ikony zamieszczone w instrukcji dla lidera oraz w filmach wideo.

Skoncentrowanie się na tym, jak skutecznie wyrażać wartości

• Dyskusja koncentruje się na tym, na ile skutecznie bohaterowie wyrażają swoje wartości.

• Techniki wyrażania naszych wartości są wykorzystywane do ustalenia, dlaczego jeden bohater 

wyraża je skutecznie, a inny nie.

• Dyskusja kończy się stwierdzeniem, co powinien zrobić nieskuteczny bohater, aby odpowiednio 

wyrażać swoje wartości.

Zrozumienie tego, co stanowi czynnik sprawczy działań każdego bohatera ma kluczowe 
znaczenie

• Format ułatwia uczestnikom odniesienie się do sytuacji, z którymi mają do czynienia 

bohaterowie.

• Szkolenie pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć:

— co powstrzymuje dobrego pracownika przed głośnym wyrażaniem swoich myśli

— dlaczego ludzie mający dobre intencje czasami tłumią innych, słuchając nieskutecznie

Czego oczekuje się od liderów

• Oczekuje się, że liderzy zapoznają się z wszystkimi pięcioma przypadkami zanim dokonają 

wyboru tego, który wykorzystają w czasie własnych sesji. Ze względu na znaczenie, jakie we 

współczesnym środowisku politycznym ma konieczność zapewnienia uprzejmości i szacunku, 

od WSZYSTKICH pracowników oczekujemy, że w tym roku zapoznają się z przypadkiem 4 i go 

omówią. Ponadto w przypadku sesji, w których większość uczestników to liderzy, należy omówić 

także przypadek 2, który dotyczy reagowania na prześladowanie.

• Instrukcje dla liderów dotyczące poszczególnych przypadków można pobrać pod adresem 

https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training, aby liderzy mogli z łatwością przeprowadzić 

dodatkowe sesje w późniejszym terminie i omówić przypadki, które nie znajdą się w zasadniczym 

szkoleniu.

https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
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Przygotowanie się do sesji  

Przed rozpoczęciem sesji należy zapoznać się z tą częścią instrukcji. 

„Co by było, gdyby oczekiwano od Ciebie działania zgodnie z 

Twoimi wartościami — jakie byłyby Twoje słowa i działania?”
Mary Gentile

W każdym przypadku bohaterowie stają w obliczu wyzwań związanych z wypowiadaniem 
się. Scenariusze przypadków pokazują, w jaki sposób techniki wyrażania naszych wartości są 
wykorzystywane do skutecznego rozwiązywania dylematów etycznych lub konfliktów wartości, które 
możemy napotkać w miejscu pracy. Lider jest zobowiązany zrozumieć te techniki przed rozpoczęciem 
sesji. 

– Zadawaj pytania – Rozmawiaj z innymi – Zdobywaj informacje – Przedstaw problem z innej 
perspektywy 

Definicje tych technik znajdują się na stronie 8 niniejszej instrukcji, gdzie zamieszczono też łącze do 
strony referencyjnej, którą można wydrukować, a uczestnicy mogą ją wykorzystać podczas omawiania 
przypadków. 

Techniki wyrażania naszych wartości przedstawione w tych przypadkach stanowią dla pracowników wzór 
postępowania w podobnych okolicznościach. Nie są to jedyne techniki wyrażania naszych wartości lub 
sposoby podejścia, które mogą być pomocne do skuteczniejszego wyrażania własnych wartości. 

W przypadku niektórych scenariuszy może dochodzić do naruszenia przepisów, które należy zgłosić. 
Będziesz mieć okazję, aby przedyskutować poruszone kwestie i to, czy powinny one zostać zgłoszone. 
Najważniejszym elementem wyrażania naszych wartości jest zdolność do zgłaszania problemów i 
stosowania technik, aby zapobiegać przypadkom naruszenia przepisów, ale gdy to się nie powiedzie, 
musimy zgłaszać naruszenia. W streszczeniu przypadków na stronach 10-19 zawarto kilka punktów do 
dyskusji, które można wykorzystać. W czasie godzinnej sesji będzie czas na dwa przypadki. 

Przed sesją 
 
Oto kilka podstawowych działań, które należy wykonać przed sesją szkoleniową. 

Dowiedz się, kto jest specjalistą ds. etyki dla grupy, którą szkolisz. Informacja ta będzie potrzebna 
w związku z podsumowaniem na stronie 20. Jego nazwisko można znaleźć w firmowej książce 
telefonicznej. Należy pamiętać, że w przypadku pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach 
mogą to być różne osoby. 

Ustal, ile osób będziesz szkolić i zaplanuj odpowiednią liczbę sesji szkoleniowych, tak aby grupy 
szkoleniowe liczyły od 12 do 24 osób, chociaż szkolenie można przeprowadzić także z udziałem 
mniejszych lub większych grup. 

Wyślij uczestnikom zawiadomienie o spotkaniu z możliwie jak największym wyprzedzeniem, z 
podaniem czasu i miejsca przeprowadzenia sesji. Sesja musi trwać co najmniej godzinę. Dołącz 
wskazówki dotyczące rozliczania czasu sesji. 

Zarezerwuj pokój z dostępem do Internetu oraz wystarczającą ilością stołów i krzeseł, aby zapewnić 
komfort. Z wyprzedzeniem przetestuj urządzenia i połączenia. 

Zapoznaj się z przypadkami, czytając podsumowania w niniejszej instrukcji dla liderów i oglądając 
wszystkie filmy. 

Jeśli uczestnicy sesji to głównie liderzy, należy omówić przypadek 2 i 4.  
W czasie innych sesji omówiony zostanie przypadek 4 oraz dowolny inny z czterech pozostałych 
przypadków, które są najbardziej interesujące i istotne dla danej grupy.

Wirtualne grupy — jeżeli w sesjach uczestniczą pracownicy z innych lokalizacji, upewnij się z 
wyprzedzeniem, że we wszystkich lokalizacjach dostępna jest internetowa wersja szkolenia lub DVD 
ze szkoleniem. Podczas odtwarzania filmu poproś wszystkich uczestników biorących udział w sesji 
wirtualnie o wyciszenie telefonów oraz wycisz telefon w swoim pokoju. Zastanów się, czy nie wywoływać 
uczestników imiennie, aby zapewnić wszystkim możliwość wzięcia udziału w dyskusji. 

Płyty DVD — jeżeli nie można skorzystać ze strony w sieci w celu przeprowadzenia szkolenia, skontaktuj 
się ze specjalistą ds. etyki, aby w razie potrzeby skoordynować dostawę płyt DVD i odtwarzaczy. 

Druk — wydrukuj papierowe wersje naszych wartości oraz technik wyrażania naszych wartości i rozdaj 
je wszystkim uczestnikom. Dokumenty te są dostępne on-line pod adresem https://ethics.corp.lmco.
com/Awareness_Training lub http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html.

PRZYPADEK 1 — „Jak to jest czuć się samotnie?”

Pracownicy wykonujący obowiązki poza miejscem pracy, informacje poufne, osobiste 
konflikty interesów, dostawcy

Zakończenie przez członka kierownictwa wyższego szczebla — Dan Schultz, prezes firmy Sikorsky

PRZYPADEK 2 — „Lepiej stąd uciec” (w przypadku sesji z liderami)

Miejsce pracy wolne od prześladowania, różnorodność i włączenie społeczne, umiejętności 
interpersonalne przywódców, odwet

Zakończenie przez członka kierownictwa wyższego szczebla — Robert Mullins, starszy wiceprezes 
ds. strategii korporacyjnej i rozwoju działalności

PRZYPADEK 3 — „On wygląda jak szpieg”

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony prywatności, ujawnianie informacji dotyczących 
kontroli wywozu, stosunki międzyludzkie

Zakończenie przez członka kierownictwa wyższego szczebla — Michael Williamson, wiceprezes ds. 
pocisków i kontroli ognia

PRZYPADEK 4 — „Czy istnieje choć cień szansy na współpracę?” (dla wszystkich pracowników)

Uprzejmość w miejscu pracy, prawa człowieka, rozliczanie czasu pracy, umiejętności 
interpersonalne

Zakończenie przez członka kierownictwa wyższego szczebla — Kay Sears, wiceprezes, dyrektor 
generalna ds. przestrzeni wojskowej

PRZYPADEK 5 — „Wytrzymać”

Produkcja, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, subtelna dyskryminacja ze względu na płeć 
i wiek, przygotowanie nowego pracownika

Zakończenie przez członka kierownictwa wyższego szczebla — Michele Evans, wykonawcza 
wiceprezes ds. lotnictwa
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https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training%20
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Prowadzenie sesji  
 Przygotowania

Rozdaj uczestnikom sesji szkoleniowej nasze wartości i techniki wyrażania naszych wartości.

Przedstaw wskazówki dotyczące rozliczania czasu sesji szkoleniowej i potwierdzania udziału w niej.

Wybierz opcję „Napisy”, jeżeli nagranie odtwarzane jest z płyty DVD. 

Wybierz opcję „Języki” w menu głównym szkolenia online, aby wybrać język, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.

Przygotuj się do obejrzenia pierwszego filmu. Jeżeli w sesji uczestniczą wirtualni kursanci, 
skoordynuj uruchomienie filmu wideo tak, aby wszyscy zaczęli w tym samym czasie. Należy również 
poprosić uczestników, aby telefony były wyciszone podczas odtwarzania filmu.

Rozpoczęcie

Kliknij opcję „Wprowadzenie” w menu głównym, aby uruchomić pierwszy film.

Napisy — jeżeli któryś z uczestników niedosłyszy, za pomocą ikony „Napisy” na dole nagrania 
wideo można włączyć napisy. Opcje języka napisów można wyświetlić, klikając ikonę „Ustawienia” 
(koło zębate).

Odtwórz fragment nagrania wideo, który zawiera komunikat przewodniczącej, prezes i dyrektor 
generalnej Marillyn Hewson, jak również ogólne informacje dotyczące sesji i technik wyrażania 
naszych wartości.

Dyskusje dotyczące przypadków

Wybierz przypadek — po zakończeniu filmu wprowadzającego przejdź do menu  przypadków, 
klikając opcję „Menu przypadków” na pasku menu u góry ekranu lub poprzez łącze pod oknem 
filmu. Wybierz przypadek, który zostanie omówiony jako pierwszy. Skoordynuj z uczestnikami 
wirtualnymi czas włączenia nagrania i kliknij opcję „Zobacz ten przypadek”, aby uruchomić film. 

Odtwórz nagranie dotyczące przypadku. Po zakończeniu filmu wideo może zostać wyświetlona 

prośba o kliknięcie łącza „Dyskusja” znajdującego się pod filmem, aby wyświetlić pytania 
dotyczące dyskusji.  

Zaangażujcie się jako grupa w dyskusję na temat wyrażania naszych wartości, omawiając pytania 
na ekranie.

Kliknij łącze „Kontynuuj” pod pytaniami do dyskusji, a następnie ikonę odtwarzania, aby 
wyświetlić drugą część nagrania. 

Podsumuj dyskusję, pytając uczestników, w jakich okolicznościach sytuacja ze scenariusza może 
wystąpić w firmie Lockheed Martin i przedstawiając dodatkowy kontekst lub informacje zawarte 
w streszczeniu przypadku (strony 10-19) oraz dodatkowe informacje ze strony 23.  

Powróć do „Menu przypadków”.

Powtórz proces w celu omówienia drugiego przypadku.

Przedstaw informację końcową. Patrz str. 20. 

Uwaga: informacje dotyczące sesji wirtualnych i zdalnych znajdują się na stronie 5.

Film otwierający

Zakończenie

Dyskusja na 

temat wyrażania 

wartości
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6 minut 10 minut
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Przygotowania
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Instrukcje 
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Podsumowanie 

sesji
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Techniki wyrażania naszych 
wartości
Techniki wyrażania naszych wartości są potężnym pierwszym 
krokiem prowadzącym do rozwiązywania trudnych problemów 
i konfliktów. Aby skutecznie wyrażać wartości, musimy się 
zatrzymać i zastanowić, jakie jest właściwe podejście przed 
podjęciem działań. Jeśli potrafimy skutecznie wyrażać nasze 
wartości, problemy etyczne zostaną wyeliminowane zanim się 
pojawią, a procesy dotyczące innowacji, integracji i wydajności 
będą przebiegać szybciej.

Wykorzystaj techniki wyrażania naszych wartości jako 
narzędzia, które pomogą skutecznie wyrażać wartości.

Oczywiście, jeśli nie będziesz w stanie rozwiązać konfliktu 
przy użyciu tych technik lub w przypadku potencjalnego 
naruszenia przepisów, zgłoś sprawę przełożonemu, w Dziale 
Kadr, Dziale Prawnym, Dziale Bezpieczeństwa, Dziale Audytu 
Wewnętrznego, Dziale BHP lub Biurze Etyki.

Jeśli nie będziesz w stanie 
rozwiązać problemu przy 
użyciu tych technik lub 
w przypadku naruszenia 
przepisów, zgłoś naruszenie 
przełożonemu, w Dziale 
Kadr, Dziale Prawnym, Dziale 
Bezpieczeństwa, Dziale 
Audytu Wewnętrznego, 
Dziale BHP lub Biurze Etyki.

SPRAWDŹ SWOJE
MOTYWACJE

• Dlaczego mam poczucie, 
że mam rację?

• Czy zadaję pytania, aby 
zdobyć informacje, czy aby 
przedstawić swój punkt 
widzenia?

• Jakie pytania, należy 
zadać i komu?

• Co w tej sytuacji mi 
przeszkadza?

Kiedy zadajesz sobie i innym 
pytania, nie zakładaj, że masz 
rację lub wiesz wszystko o 
danej sprawie. 
Zadawaj pytania, które 
pozwolą zebrać informacje 
i pomogą wszystkim 
uczestnikom dyskusji 
uzyskać jaśniejszy i 
pełniejszy obraz problemu. 
Takie zadawanie pytań 
może pomóc w zrozumieniu 
sytuacji w sposób, który być 
może stanowi rozwiązanie 
problemu. Ewentualnie 
może to spowodować, że 
inna osoba uczestnicząca w 
konflikcie ponownie rozważy 
swoje postępowanie.  

POTWIERDŹ FAKTY

• Czy mam wszystkie 
istotne informacje, które 
są mi potrzebne?

• Czy mogę pochopnie 
wyciągać wnioski?

• Jakie dane byłyby 
najważniejsze w 
przypadku moich 
odbiorców?

• Skąd mam wiedzieć, 
co jest faktem, a 
co subiektywnym 
założeniem?

Weź oddech zanim zaczniesz 
działać, a następnie ocen 
sytuację. Sprawdź swoje 
założenia, a następnie 
do poparcia swojego 
stanowiska wykorzystaj 
dane oparte na faktach i 
logikę. 
Nie zakładaj, że druga 
osoba już zna i odrzuca 
te informacje. Postaraj 
się zrozumieć jej punkt 
widzenia, nawet jeśli się 
nie zgadzasz. Wyjaśnij, w 
jaki sposób Twoje dane 
mogą prowadzić do innych 
wyników lub wniosków. 
Wyrażając swoje wartości 
za pomocą faktów, 
unikniesz niepotrzebnie 
emocjonalnych 
argumentów, które 
prawdopodobnie skłonią 
drugą osobę do przyjęcia 
pozycji defensywnej.

WYJDŹ POZA SWÓJ 
SCHEMAT MYŚLENIA

• Z kim mogę 
porozmawiać o tym, przez 
co przechodzę?

• Jak mogę ćwiczyć swoje 
podejście?

• Jakie zastrzeżenia 
prawdopodobnie się 
pojawią i jak najlepiej na 
nie zareagować?

Ustal osoby 
(współpracowników 
lub liderów), z którymi 
najłatwiej jest Ci omawiać 
pomysły i problemy.
Omówienie pomysłu 
z sojusznikiem lub 
współpracownikiem 
pomoże Ci lepiej przyjrzeć 
się danej sprawie. 
Porozmawiaj z nimi 
o konflikcie, którego 
doświadczasz. Czasami 
samo omówienie problemu 
pomaga w ustaleniu, jak 
sobie z nim poradzić. Osoby 
te mogą również mieć 
doświadczenia związane z 
podobną sytuacją. Dowiedz 
się, jak sobie z nią poradziły.  
Trudna rozmowa 
wymaga przygotowania. 
Przećwiczenie tego, co 
zamierzasz powiedzieć, 
pomoże pozbyć się emocji.
Prośba o informację 
zwrotną pomoże osiągnąć 
większą skuteczność  

ZOBACZ SZERSZY 
OBRAZ

• W jakich sprawach 
wszyscy możemy się 
zgodzić?

• Jakie podejście 
przyniesie wszystkim 
stronom najlepsze wyniki?

Przedstaw problem z innej 
perspektywy w sposób, 
który pokaże drugiej osobie, 
że Twoim zamiarem nie jest 
tylko kwestionowanie jej 
uczciwości. Pokaż raczej, 
że masz prawdziwą obawę, 
która musi zostać rozwiana, 
aby dać Ci poczucie 
komfortu w działaniu, 
które masz podjąć, lub 
w sytuacji, w której się 
znajdujesz. Twoim celem jest 
poszukiwanie rozwiązania, 
które będzie dogodne dla 
obu stron. 
Na przykład, potencjalnie 
nieetyczne działanie można 
przedstawić w taki sposób, 
aby pokazać, jakie stwarza 
ono ryzyko, którego druga 
osoba również chciałaby 
uniknąć.    



1 — JAKIMI PROBLEMAMI NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ? 

• Isaac przyjmuje zaproszenie na mecz (prezenty i uprzejmości biznesowe).

• Isaac nie mówi Michaelowi o lojalności podzielonej między dwie firmy (indywidualny konflikt 

interesów).

• Isaac zapoznaje się z zastrzeżonymi informacjami strony trzeciej.

• Zachowanie Michaela wobec Isaaca (szanuj innych).

• Michael nie zauważa, że Isaac jest pod wpływem stresu (osiągaj doskonałość).

PRZEDSTAW PROBLEM  
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Problem nie powinien dotyczyć re-
lacji Michaela i Isaaca, ale urządzeń 
i Tima.

„Isaac, czy oni pomagają nam czy 
sobie? Po czyjej jesteś stronie?”

PRZEDSTAW  
PROBLEM Z INNEJ 
PERSPEKTYWY

Współpracować, aby 
wszyscy rozumieli sprawę 
w taki sam sposób, i mogli 
zakwestionować działania 
Tima w związku ze specy-
fikacją i opóźnieniami.
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• Isaac powinien zgłosić swoim przełożonym 
wyjście na mecz i kolację, potencjalne narusze-
nie zasad dotyczących prezentów i uprzejmości 
biznesowych, a także swoją obecność na spotka-
niu, w czasie którego zapoznał się zastrzeżonymi 
informacjami strony trzeciej.

• Isaac powinien omówić działania Michaela z 

pracownikiem Działu Kadr.

ZASADY FIRMOWE

Etyka i postępowanie w biznesie CPS-001

Prezenty i uprzejmości biznesowe CPS-008

Zastrzeżone informacje strony trzeciej 

CRX-015(D)

Indywidualny konflikt interesów CRX-014

PRZYPADEK 1 — 

„JAK TO JEST CZUĆ 

SIĘ SAMOTNIE?”

Streszczenie: Isaac pełni obowiązki poza miejscem pracy w zakładzie dostawcy. Dostawca nie spełnia 
wymogów dotyczących dostawy. Isaac czuje się odizolowany od swojego zespołu i od szefa, Michaela. 
Jest kuszony przez kierownika projektu, Tima, aby przeszedł do dostawcy, co sprawia, że Isaac jest 
narażony na szereg wyzwań i może dopuścić się naruszenia przepisów.

Postacie: Isaac — inżynier firmy LM pracujący w siedzibie dostawcy, Amy — główna inżynier w firmie 
dostawcy, Michael — przełożony Isaaca, Tim — przełożony Amy

Kluczowe zagadnienia: pracownicy wykonujący obowiązki poza miejscem pracy, informacje 
poufne, osobiste konflikty interesów, relacje z dostawcą

Uwagi końcowe

Gdyby Isaac nie porozmawiał z Amy, mógłby nigdy nie rozwiązać swoich problemów z Michaelem. 
Amy musiała przezwyciężyć swoją chęć unikania konfliktów, ponieważ w przeciwnym razie może 
nigdy nie podważyłaby zdania Tima. 

Michael został ukarany za brak kontaktu ze swoimi pracownikami wykonującymi obowiązki poza 
firmą, brak zrozumienia wyzwań, przed jakimi stają, i brak zapewnienia im wsparcia. 

Jeśli czas na to pozwoli, przedyskutujcie, w jakich okolicznościach taka sytuacja może się wydarzyć w 
Waszym zespole lub w innym miejscu w firmie i jak można jej uniknąć.

  Isaac   Amy   Michael   Tim
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2 — CZY AMY SKUTECZNIE WYRAŻAŁA SWOJE WARTOŚCI? DLACZEGO? 

Rozmowa z innymi liderami projektu pomogła Amy uzyskać fakty niezbędne do poparcia jej stanowiska.

3 — CZY ISAAC SKUTECZNIE WYRAŻAŁ SWOJE WARTOŚCI? DLACZEGO? 

Nie przemyślał własnych sprzecznych odczuć, ani jak odnieść się do obaw Michaela.

4 — CO MICHAEL I ISAAC MUSZĄ ZROBIĆ, ABY ISAAC MÓGŁ SKUTECZNIE WYRAZIĆ SWOJE 
WARTOŚCI?  

ROZMAWIAJ Z INNYMI

Amy zyskała pewność siebie 
po rozmowie z Isaacem, aby 
odnieść się do działań Tima.

PRZEDSTAW PROBLEM  
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Amy poinformowała Tima, że 
może narazić na szwank wszystkie 
projekty i że być może granica już 
została przekroczona.

ZDOBYWAJ INFORMACJE

Rozmowa z innymi liderami 
projektu pomogła Amy uzyskać 
fakty niezbędne do poparcia jej 
stanowiska.

OBTAIN DATA
TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE

Poświęć 10 minut na omówienie tych czterech pytań

Co należy zgłosić?

Co zrobiła Amy, aby dotrzeć do Tima?

Co się nie wydarzyło?

Co powinni zrobić, aby się przygotować?

ZADAWAJ PYTANIA

Isaac musi zastanowić się 
nad tym, co go niepokoi: 
jego chęć rozpoczęcia pracy 
w firmie dostawcy czy pro-
blem z urządzeniami.

ZADAWAJ PYTANIA

Michael musi lepiej zro-
zumieć problemy i obawy 
Isaaca.

Isaac musi zrozumieć swoje 
osobiste ryzyko.

ROZMAWIAJ Z INNYMI

Isaac nie rozmawiał z nikim, kto 
mógłby mu pomóc przygotować 
się do rozmowy z Michaelem.

ROZMAWIAJ Z INNYMI

Isaac mógł porozmawiać z kimś takim jak Amy, 
kto rozumie sytuację, kolegami w firmie Lockheed 
Martin lub pracownikiem Działu Kadr. Powinien 
zabiegać o możliwość przeprowadzenia burzy mó-
zgów w kwestii nowego podejścia, aby skuteczniej 
współpracować z Michaelem.

TALK TO OTHERS

TALK TO OTHERS

REFRAME THE ISSUE

REFRAME THE ISSUE
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Amy unika konfrontacji.
„Co mogłabym powiedzieć Timowi? 

Wiesz, że nie lubi, gdy się kwestio-
nuje jego punkt widzenia, a ja nie 

jestem typem osoby, która lubi 
kwestionować, to co mówią inni.”

Tim zrobi wszystko, co niezbęd-
ne, by odnieść sukces.
„I póki co Isaac nie poinformował o 
opóźnieniach.”

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań? 

Isaac czuje się odizolowany: 
„Nie jestem członkiem mojego zespołu 

w firmie Lockheed Martin i z pewnością 
tutaj także nie jestem u siebie.”

Michael dostrzega tylko swoje 
bezpośrednie potrzeby: 
„Isaac, lepiej, żeby ta rozmowa 
dotyczyła tych urządzeń!”

Dodatkowe materiały znajdują się na stronie 23   



1 — JAKIMI PROBLEMAMI NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ?  

• Napaść seksualna Matta (miejsce pracy wolne od prześladowania, przemoc w miejscu pracy). 

• Konieczność dokonania zgłoszenia przez Tiffany zachowania Matta (zgłaszanie naruszeń). 

• Monica powinna zgłosić, że Rafael niezgodnie z zasadami nie che uczestniczyć w spotkaniach z 
udziałem koleżanek.
 Działania Rafaela były sprzeczne z naszą wartością Szanuj innych i stanowiły przykład złego przy-
wództwa.

ROZMAWIAJ  
Z INNYMI 

Znajduje współpra-
cownika, z którym 
będzie mógł porozma-
wiać o swoich odczu-
ciach, lub konsultuje 
się z pracownikiem 
Działu Kadr.

PRZEDSTAW  
PROBLEM Z INNEJ 
PERSPEKTYWY

Szuka wskazówek 
pozwalających zobaczyć 
szerszy obraz i to, jak jego 
działania wpływają na 
zespół.
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• Pomimo zrozumiałego strachu najlepiej byłoby, 
gdyby Tiffany miała poczucie bezpieczeństwa i 
natychmiast zgłosiła zachowanie Matta. 
• Monica ma również obowiązek zgłoszenia naru-
szenia, gdy tylko się o nim dowiedziała. 
• Chociaż Tiffany najpierw rozmawiała z Działem 

Etyki, sprawa ta zostanie przekazana do Działu Bezpieczeństwa i 
Działu Równych Szans w czasie Zatrudnienia.

ZASADY FIRMOWE
Kodeks postępowania — zgłasza-
nie naruszeń
Miejsce pracy wolne od prześlado-
wania CPS-564
Zakaz dyskryminacji i równe szan-
se w zatrudnieniu CPS-003
Bezpieczeństwo w miejscu pracy 
CRX-053

PRZYPADEK 2 — 

„LEPIEJ STĄD 

UCIEC” 

Streszczenie: dwa lata temu Tiffany była ofiarą napaści seksualnej ze strony Matta. W związku z tym, 
że się bała, przyjęła pracę w odległej części kraju, ale teraz Matt obejmuje stanowisko szefa oddziału 
w, którym jest ona zatrudniona. Tiffany nadal się boi i jest niechętna dokonaniu zgłoszenia, ale Mo-
nica pomaga jej się ujawnić. Kiedy zachowanie Matta zostaje zgłoszone i traci on pracę, przełożony 
Tiffany, Rafael nie chce brać udziału w indywidualnych spotkaniach z koleżankami. Sharon pomaga 
Rafaelowi zmienić jego nastawienie.

Postacie: Rafael — starszy kierownik, Tiffany i Monica — pracują w zespole Rafaela, Matt — nowy 
dyrektor, Sharon — następczyni Matta     

Kluczowe zagadnienia: miejsce pracy wolne od prześladowania, różnorodność i włączenie spo-
łeczne, umiejętności interpersonalne przywódców, odwet

Uwagi końcowe

Odwagę Tiffany należy pochwalić. Chociaż ten przypadek odnosi się do skrajnego przykładu, agresja 
na tle seksualnym lub ze względu na płeć może również przejawiać się w bardziej subtelny sposób.

Techniki wyrażania naszych wartości odnoszą się również do słuchania. Rafael chciał się rozwijać i pra-
cował nad wyzwaniami, przed którymi stanął, aby stworzyć środowisko, w którym mógłby skutecznie 
słuchać Tiffany i być skutecznym liderem. 

Jeśli czas na to pozwoli, przedyskutujcie, w jakich okolicznościach taka sytuacja może się wydarzyć w 
Waszym zespole lub w innym miejscu w firmie i jak można jej uniknąć.

  Tiffany   Monica   Matt   Rafael   Sharon
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2 — CZY MONICA SKUTECZNIE WYRAŻAŁA SWOJE WARTOŚCI? DLACZEGO? 
Pomimo konfliktu pomiędzy potrzebą dokonania zgłoszenia i poszanowania woli Tiffany, Monica przygo-
towała się, aby skutecznie pokierować Tiffany w taki sposób, aby sama dokonała zgłoszenia.

3 — CZY RAFAEL SKUTECZNIE WYSŁUCHAŁ OBAW MONIKI? DLACZEGO? 

Obawy Rafaela przesłoniły mu zdolność postrzegania sytuacji.

4 — CO RAFAEL MUSI ZROBIĆ, ABY SKUTECZNIE KIEROWAĆ SWOIM ZESPOŁEM? 

ZADAWAJ PYTANIA

Po rozmowie z przyjaciółką Mo-
nica postanowiła zadać Tiffany 
pytanie:

„A co, jeśli Matt zrobił to innym 
kobietom?” 

PRZEDSTAW PROBLEM  
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Monica pomogła Tiffany 
zauważyć, że ten incydent miał 
wpływ nie tylko na nią, inne 
kobiety też mogą być ofiarami 
działań Matta.

ROZMAWIAJ Z INNYMI

Monica chciała uszanować wolę 
Tiffany i nic nie mówić. Skontak-
towała się z bliską przyjaciółką, 
aby porozmawiać o swoim dyle-
macie i wymienić się pomysłami. 

Poświęć 10 minut na omówienie tych czterech pytań

Co należy zgłosić?

Co zrobiła Monica, aby przekonać Tiffany do 
dokonania zgłoszenia?

Co się nie wydarzyło?

Jak Rafael się przygotowuje?

ZDOBYWAJ INFORMACJE 

Osobiste obawy Rafaela sprawiły, że do-
konuje on różnorodnych przypuszczeń, 
które nie znajdują oparcia w faktach, 
zwłaszcza w odniesieniu do intencji 
koleżanek.

ZADAWAJ 
PYTA NIA

Pyta siebie, dlacze-
go się boi, skoro nie 
zrobił nic złego.

ZADAWAJ PYTANIA I ROZMAWIAJ Z INNYMI 

Po odejściu Matta najwyraźniej Rafael nie rozmawiał z nikim, 
kto mógłby mu pomóc rozwiązać problemy. Rafael mógłby 
odnieść korzyść, gdyby dowiedział się, dlaczego się tak czuje 
oraz gdyby zwrócił się do Działu Kadr oraz Działu ds. Global-
nej Różnorodności i Integracji.

ZDOBYWAJ 
INFORMACJE 

Sprawdza swoje przy-
puszczenia dotyczące 
zamiarów Tiffany i 
stara się zrozumieć, 
jak oddzielić fakty od 
subiektywnych przy-
puszczeń.

TALK TO OTHERS

TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE
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Tiffany się boi i nie 
chce wracać do wyda-

rzeń z przeszłości.

Monika chce 
uszanować wolę 
przyjaciółki. 

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Rafael obawia się o swój los i nie 
ma przekonania co do własnych 

wartości i umiejętność bycia sku-
tecznym przywódcą.

Monica uważa, że Rafael 
jest nieskuteczny, bo nie 
przeciwstawił się Mattowi i 
ignoruje Tiffany.

Dodatkowe informacje znajdują się na następnej stronie i na stronie 23



1 Firma Lockheed Martin zobowiązuje się utrzymywać środowisko pracy 
wolne od fizycznych, psychicznych i słownych prześladowań oraz innych 
nadużyć. Miejsce pracy wolne od prześladowania CPS-564

2 Z programu EAP można skorzystać pod numerem telefonu 0 0800-141-0101 lub 
online pod adresem www.worldwideassist.co.uk. Kod firmy to „Lockheedmartin”.

Liderzy w Lockheed Martin mają obowiązki, które wykraczają poza 
standardowe przestrzeganie zasad firmy.

Na naszych liderach spoczywa odpowiedzialność promowania 
środowiska pracy wolnego od nękania i prześladowania, zarówno 
przed, jak i po wystąpieniu incydentu.

Stosuj się do 
zasady: zero 
tolerancji dla 

wszystkich 
zabronionych 

zachowań1

Utrzymuj środowisko 
pracy, gdzie zabronione 

zachowanie ze strony 
jakichkolwiek wewnętrz-

nych lub zewnętrznych 
interesariuszy nie jest 

tolerowane i będzie zgła-
szane1

W sytuacji wystąpienia incydentu po-
dejmij działania mające na celu pomóc 
zespołowi oraz innym osobom wyjść z 

kryzysu.

Skonsultuj się z Działem Kadr w celu 
uzyskania wskazówek jakie szczegóło-

we informacje mogą zostać udostępnio-
ne zespołowi i innym osobom. 

Pracownicy, którzy potrzebują dodat-
kowego wsparcia, mogą skorzystać z 

programu EAP — Program Wsparcia dla 
Pracowników.2

Bądź wyczulony 
na to, w jaki spo-
sób Twoje postę-

powanie może 
mieć niezamie-

rzony, negatywny 
wpływ na innych1

PRZYPADEK 2 — OBOWIĄZKI LIDERA W 
ZAKRESIE UTRZYMANIA MIEJSCA PRACY 
WOLNEGO OD PRZEŚLADOWAŃ
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1 — JAKIMI PROBLEMAMI NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ? 

• Zgodnie z RODO obowiązującym w UE pułkownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o to, by 
jego dane osobowe zostały usunięte, ale jego prawa nie są bezwzględne
(ochrona danych osobowych poza Stanami Zjednoczonymi).
• Natalie i Philip zobaczyli potencjalne naruszenie przepisów dotyczących kontroli eksportu, gdy 
obcokrajowiec mógł mieć dostęp do informacji chronionych
(informacje podlegające środkom kontroli eksportu).
• Troy wywiera presję na Philipa i Natalie, aby usunęli dane (miejsce pracy wolne od prześlado-
wania).

PRZEDSTAW PROBLEM  
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Zarówno Troy, jak i Philip skorzy-
staliby, gdyby udało się im znaleźć 
kwestie, co do których mogliby 
osiągnąć porozumienie.

PRZEDSTAW PROBLEM  
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Pokierować Troy, aby zobaczyła szer-
szy obraz i zrozumiała, że nie warto 
ryzykować i usuwać nagrania.
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• Philip powinien był poruszyć kwestię prośby Troy 
o usunięcie materiału wideo. 

• Zgodnie z RODO Natalie jest zobowiązana przed-
stawić pułkownikowi informacje w ciągu 30 dni 
od jego żądania usunięcia danych zgłoszonego do 
Biura Ochrony Prywatności.

• Natalie uznała, że eksperci ds. kontroli wywozu muszą wiedzieć, 
że pułkownik wszedł do pomieszczeń o ograniczonym dostępie.

ZASADY FIRMOWE
Ochrona informacji poufnych 
CRX-015
Informacje podlegające środkom 
kontroli wywozu CRX-015(B)
Ochrona danych osobowych poza 
Stanami Zjednoczonymi CRX-017
Bezpieczeństwo w miejscu pracy 
CRX-053
Miejsce pracy wolne od prześla-
dowania — zastraszanie CPS-564 

PRZYPADEK 3 — 

„ON WYGLĄDA JAK 

SZPIEG” 

Streszczenie: pułkownik z kraju, w którym ma siedzibę zagraniczny klient, wchodzi do obszaru o ogra-
niczonym dostępie w zakładzie firmy LM na terenie UE. Pułkownik chce, aby wszelkie jego nagrania 
zostały usunięte zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie prywatności. Kierownik programu wywiera 
silną presję, aby spełnić żądanie jej klienta, ale na nagraniu może być widoczne naruszenie przepisów 
o środkach kontroli eksportu.

Postacie: Laurent — pułkownik z kraju, w którym ma siedzibę zagraniczny klient, Troy — kierowniczka 
programu, Philip — pracownik ochrony, Natalie — specjalistka ds. ochrony prywatności

Kluczowe zagadnienia: przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony prywatności, ujawnianie 
informacji dotyczących kontroli eksportu, stosunki międzyludzkie

Uwagi końcowe

Aby postępować właściwe, ważna jest pewność, że fakty zostały przedstawione w jasny sposób, a 
decyzje nie są podejmowane w oparciu o fałszywe założenia. Poszanowanie klientów i osiąganie 
doskonałości nigdy nie może się odbywać kosztem postępowania we właściwy sposób i okazywania 
szacunku innym.

Jeśli czas na to pozwoli, przedyskutujcie, w jakich okolicznościach taka sytuacja może się wydarzyć w 
Waszym zespole lub w innym miejscu w firmie i jak można jej uniknąć.

  Laurent   Troy   Philip   Natalie
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2 — CZY NATALIE SKUTECZNIE WYRAŻAŁA SWOJE WARTOŚCI? DLACZEGO? 
Chociaż pułkownik myślał, że może zdecydować o przebiegu ich rozmowy, stosując groźby, Natalie spra-
wiła, że dostrzegł powagę problemu i potencjalne konsekwencje.

3 — CZY TROY I PHILIP SKUTECZNIE WYRAŻALI SWOJE WARTOŚCI? DLACZEGO?  

Troy skonfrontowała się z Philipem, który nie był przygotowany, aby odpowiednio zareagować. Prawi-
dłowo wskazał zasady, ale nie był w stanie przeciwstawić się naleganiom Troy. Troy wykorzystała swoją 
pozycję, by zastraszyć Philipa, który jest nowym pracownikiem w firmie.

4 — CO PHILIP MUSI ZROBIĆ, ABY SKUTECZNIE WYRAŻAĆ SWOJE WARTOŚCI WOBEC TROY?  

PRZEDSTAW PROBLEM Z INNEJ PERSPEKTYWY

Determinacja Natalie pomogła pułkownikowi dostrzec, że nie 
jest to sprawa, w której może decydować o wynikach, oraz 
to, że jego współpraca z zespołem ds. zgodności z przepisami 
eksportowymi pomoże wszystkim osobom, których sprawa 
dotyczy.

ZDOBYWAJ INFORMACJE

Natalie przyjęła założenia dotyczące 
pułkownika, ale nie poparła ich faktami. 
Jej uprzedzenia mogły przesłonić spo-
sób prowadzenia rozmowy.

Co należy zgłosić?

Jak Natalie pomogła pułkownikowi lepiej dostrzec problemy?

Co się nie wydarzyło?

Co powinien zrobić, aby się przygotować?

ZDOBYWAJ  
INFORMACJE

Ani Troy, ani Philip nie 
wiedzieli, jakie informacje 
złagodziłyby sytuację i do-
prowadziłyby do pozytyw-
nych rezultatów.

ZADAWAJ PYTANIA

Zadawać pytania Troy, aby 
pomóc jej uzyskać bardziej 
klarowny obraz sytuacji.

ZADAWAJ PYTANIA

Ani Troy, ani Philip nie zadawali 
pytań, aby osiągnąć bardziej 
przejrzysty rezultat.

ROZMAWIAJ Z INNYMI

Porozmawiać z współpracow-
nikami, którzy znają Troy, aby 
opracować właściwą strategię.

TALK TO OTHERS

REFRAME THE ISSUE

REFRAME THE ISSUE

Natalie dokonuje przy-
puszczeń dotyczących 

zamiarów pułkownika. 

Pułkownik bardziej niepokoi się spra-
wami dotyczącymi kontroli wywozu niż 
swoim mundurem. Jest przyzwyczajony 
do tego, że jego rozkazy są wykonywane 
bez zadawania pytań.

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Troy bardzo boi się ryzyka 
utraty swojego największego 

klienta.

Philip jako nowy pracownik 
niechętnie wyraża swoją 
opinię.

Poświęć 10 minut na omówienie tych czterech pytań
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1 — JAKIMI PROBLEMAMI NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ? 

• Sporem pomiędzy Neilem a Olivią dotyczącym wartości szanuj innych.

• Potencjalnym marnowaniem czasu przez Neila i Olivię, którzy w czasie pracy i przy wykorzysta-
niu zasobów firmy przygotowują się do działania przeciwko sobie (precyzyjne rozliczanie czasu 
pracy).

• Wpływem nieprzewidywalności Neila i Olivii na morale zespołu, a w szczególności Miguela 
(szanuj innych).

PRZEDSTAW PROBLEM Z INNEJ PER-
SPEKTYWY
Nie traktować problemu jak prywatnej kwe-
stii między sobą. Dostrzeganie szerszego 
kontekstu nie zawsze musi prowadzić do 
porozumienia, ale może służyć humanizacji 
sporu, tak aby dotyczył spraw, a nie ludzi.
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• Miguel powinien był wcześniej zgłosić 
zauważone marnowanie czasu.
• Rhomeyn powinien był zająć się 
sprawą marnowania czasu, gdy tylko 
się o tym dowiedział, aby możliwe było 
przeprowadzenie dochodzenia.

ZASADY FIRMOWE

Kodeks postępowania — zobowiązanie do 
przestrzegania praw człowieka i precyzyjnego 
rozliczania czasu pracy

Wykorzystanie majątku firmy do celów prywat-
nych CPS-007

Etyka i postępowanie w biznesie — uprzejmość 
— CPS-001

Miejsce pracy wolne od prześladowania — zastra-
szanie — CPS-564

Poszanowanie praw człowieka — CPS-021

Ujawnienie informacji władzom Stanów Zjedno-
czonych — CPS-718

PRZYPADEK 4 — 
„CZY ISTNIEJE 
CHOĆ CIEŃ SZANSY 
NA WSPÓŁPRACĘ?”

Streszczenie: głośno wyrażane różnice pomiędzy Olivią i Neilem dotyczące wykorzystania uzbroje-
nia przez klientów obiegły całą firmę. Rhomeyn próbuje zachowywać się uprzejmie w miejscu pracy, 
przestrzegając wartości „Szanuj innych”.

Postacie: Olivia — inżynier, Neil — inżynier, Miguel — analityk, Rhomeyn — kierownik

Kluczowe zagadnienia: uprzejmość w miejscu pracy, prawa człowieka, marnowanie czasu, umie-
jętności interpersonalne

Uwagi końcowe

Osoby,z którymi codziennie współpracujemy, mogą mieć diametralnie przeciwstawne poglądy na 
temat istotnych kwestii politycznych i społecznych. Zagwarantowanie wzajemnego szacunku między 
ludźmi, niezależnie od różnic, jest niezbędne do stworzenia integracyjnego środowiska, w którym 
wszyscy czujemy się doceniani. Szacunek może również zmniejszyć ryzyko niewłaściwego postępo-
wania, np. marnowania czasu i niewłaściwego wykorzystania majątku firmy. 

Jeśli czas na to pozwoli, przedyskutujcie, w jakich okolicznościach taka sytuacja może się wydarzyć w 
Waszym zespole lub w innym miejscu w firmie i jak można jej uniknąć.

  Olivia   Neil   Miguel   Rhomeyn
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4 — CO NEIL I OLIVIA MUSZĄ ZROBIĆ, ABY SKUTECZNIE WYRAŻAĆ SWOJE WARTOŚCI WOBEC 
SIEBIE NAWZAJEM?  

Co należy zgłosić?

Co powinni zrobić, aby się przygotować?

ZADAWAJ PYTA-
NIA

Zadawać sobie kon-
kretne pytania, aby 
wzbudzić wzajemny 
szacunek.

ROZMAWIAJ  
Z INNYMI

Rozmowa z Rhomeynem 
pomogła Olivii zastanowić 
się nad problemem bez 
demonizowania Neila.

TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE
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3 — CZY RHOMEYN SKUTECZNIE WYRAŻAŁ SWOJE WARTOŚCI OLIVII? DLACZEGO?  

Rhomeyn zawiódł swój zespół, pozwalając Neilowi i Olivii tak długo zachowywać się w sposób szkodliwy. 
Obowiązkiem Rhomeyna jest stanąć na wysokości zadania i ponownie odzyskać przywództwo w zespole. 

ZADAWAJ PYTANIA

Rhomeyn widział, że jego 
poprzednie podejście było 
nieskuteczne. Po refleksji, był w 
stanie zadać Olivii pytania, które 
skłoniły ją do spojrzenia na ten 
problem w inny sposób.

PRZEDSTAW PROBLEM  
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Rhomeyn pomógł Olivii dostrzec, 
że problem nie polega na tym, czy 
rację ma ona, czy Neil, ale na tym, 
że muszą współpracować, zacho-
wując zasady uprzejmości.

Co zrobił Rhomeyn, aby dotrzeć do Olivii?

ROZMAWIAJ Z INNYMI

W czasie rozmowy z Neilem, Rho-
meyn zauważył, że musi podejść 
do problemu inaczej.

TALK TO OTHERS

Frustracje Rhomeyna często 
przejawiają się zniecierpliwie-

niem i szybkim podejmowa-
niem decyzji. Chce on, żeby 
problem po prostu zniknął.

Olivia uważa, że proble-
mem jest Neil, nie jego 
punkt widzenia.

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Poświęć 10 minut na omówienie tych czterech pytań

ZDOBYWAJ INFOR-
MACJE

Neil wyciąga fałszy-
we wnioski na temat 
Olivii. Nie rozumie jej 
punktu widzenia. 

ROZMAWIAJ  
Z INNYMI

Neil powinien omówić 
nie tylko cel swojej 
rozmowy z Olivią, ale 
także, jak zamierza ją 
włączyć do działania.

2 — CZY NEIL SKUTECZNIE WYRAŻAŁ SWOJE WARTOŚCI? DLACZEGO? 

Neil nie przygotował się do rozmowy z Olivią. Wiedział, co chce powiedzieć, ale dał się wciągnąć w kon-
frontację.

ZADAWAJ PYTANIA

Neil i Olivia nie zadawali pytań, 
tylko próbowali przedstawić 
swój punkt widzenia. Ciągła 
dyskusja nie dawała możliwo-
ści rozwiązania jakiejkolwiek 
sprawy.

PRZEDSTAW  
PROBLEM Z INNEJ PER-
SPEKTYWY

Próba osiągnięcia rozejmu 
z Olivią podjęta przez 
Neila nie powiodła się, 
ponieważ nie potrafił 
zaproponować żadnej 
istotnej dla niej korzyści.

TALK TO OTHERS

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Neil jest porywczy i niecierpliwy. 
Uważa, że potrafi z łatwością „roz-

wiązać” problem. Bardzo szybko 
wyciąga wnioski dotyczące innych.

Skupienie się przez Neila 
i Olivię na ich problemach 
powoduje, że ignorują 
wpływ, jaki ich działania mają 
na innych pracowników i ich 
pracę.

Co się nie wydarzyło?

Dodatkowe materiały znajdują się na stronie 23   



1 — JAKIMI PROBLEMAMI NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ? 
• Chaz i Aaron użytkują urządzenia mimo znanego im problemu związanego z bezpieczeństwem 
(BHP).
• Chaz i Aaron wygłaszają niestosowne komentarze wobec Sarah (miejsce pracy wolne od prześla-
dowania).
• Sarah użytkuje frezarkę bez blokady bezpieczeństwa (przestrzeganie procedur i zasad).
• Jason nie ma na sobie okularów ochronnych podczas spotkania z Sarah (BHP).

ZDOBYWAJ INFORMA-
CJE

Aaron nie zastanawiał się 
nad skutecznym sposo-
bem dotarcia do swojego 
zespołu.
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• Chaz i Aaron mieli obowiązek zgłosić i usunąć 
problem związany z bezpieczeństwem, kiedy się 
pojawił rok temu. 

• Jeżeli Sarah nie była w stanie rozwiązać problemu 
niedopuszczalnych komentarzy dotyczących płci 
bezpośrednio z Aaronem i Chazem, powinna była 
zgłosić ich uwagi do Działu ds. Globalnej Różnorod-

ności, swojego działu kadr albo do specjalisty ds. etyki.

ZASADY FIRMOWE 
Kodeks postępowania — 
zgłaszanie naruszeń 
Miejsce pracy wolne od prze-
śladowania CPS-564
Środowisko, bezpieczeństwo i 
zdrowie CPS-015
Etyka i postępowanie w 
biznesie CPS-001
Zakaz dyskryminacji i równe 
szanse w czasie zatrudnienia 
CPS-003

PRZYPADEK 5 —

„WYTRZYMAĆ”

Streszczenie: Chaz i Aaron utrudniają życie w pracy Sarah, pozwalając sobie na niestosowne komen-
tarze i stronnicze, seksistowskie traktowanie ze względu na płeć. Podpuszczają ją, aby wybrała drogę 
na skróty w sprawach bezpieczeństwa, przez co ma się wkupić. Jason pomaga grupie poradzić sobie z 
konsekwencjami dotyczącymi wynikłego stąd wypadku.  

Postacie: Sarah — nowy operator maszyny, Chaz — operator z 20-letnim doświadczeniem, Aaron — 
przełożony, Jason — kierownik   

Kluczowe zagadnienia: przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, subtelna dyskryminacja ze 
względu na płeć i wiek, przygotowanie nowego pracownika     

Uwagi końcowe

Skuteczne zadawanie pytań mogło doprowadzić zespół do rozwiązania źródłowego problemu, którym 
były nie drzwi, ale okno. Wszyscy pracownicy powinni czuć się upoważnieni do zgłaszania niebezpiecznych 
warunków swojemu przełożonemu i do przestrzegania zakładowych procedur w celu rozwiązania problemu. 
Seksistowskie traktowanie Sarah przez Chaza i Aarona pokazało nie tylko brak szacunku, ale doprowadziło 
do naruszenia zasad bezpieczeństwa i niemalże poważnego wypadku. 

Jeśli czas na to pozwoli, przedyskutujcie, w jakich okolicznościach taka sytuacja może się wydarzyć w Wa-
szym zespole lub w innym miejscu w firmie i jak można jej uniknąć.

  Sarah   Chaz   Aaron   Jason
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2 — CZY JASON SKUTECZNIE WYRAŻAŁ SWOJE WARTOŚCI SARAH? DLACZEGO?

Rozmowa Jasona z Sarah mogła się odbyć w taki sposób, że Sarah w ogóle by jej nie słuchała. Jason 
zorientował się i zmienił sposób mówienia.

3 — CZY AARON SKUTECZNIE WYRAŻAŁ SWOJE WARTOŚCI WOBEC ZESPOŁU? DLACZEGO?  

W swojej prezentacji Aaron nie przekazał zespołowi żadnego poczucia przekonania.

4 — CO AARON MUSI ZROBIĆ, ABY SKUTECZNIE WYRAŻAĆ SWOJE WARTOŚCI WOBEC ZESPOŁU?   

ZADAWAJ PYTANIA

Jason zadaje pytania i angażuje 
Sarah, aby zbudować między 
nimi zaufanie.

PRZEDSTAW PROBLEM Z INNEJ PERSPEKTYWY

Jason przedstawia problem z innej perspektywy, więc 
Sarah nie czuje się osobiście zaatakowana, a raczej jest w 
stanie dostrzec problem w szerszym kontekście.

REFRAME THE ISSUE

Co należy zgłosić?

Co zrobił Jason, aby dotrzeć do Sarah?

Co się nie wydarzyło?

ZADAWAJ PYTANIA

Jeśli zespół zadawałby pytania, dlaczego 
pracownicy nie zgłosili uszkodzonej blo-
kady (np. z tego powodu, że nie mogli 
obserwować narzędzia), mogliby dojść 
do wniosku, że przepisy bezpieczeństwa 
nie były ignorowane.

ROZMAWIAJ  
Z INNYMI

Aaron po prostu przeszedł do 
rzeczy bez szczegółowego 
przemyślenia, co należy zro-
bić, aby skutecznie przekazać 
informacje.

TALK TO OTHERS

Jason zauważył, że 
nie jest traktowany 

poważnie.  

Sarah czuje, że ciągle jest 
sprawdzana i poddawana pró-
bom jako kobieta i jako nowy 
operator.

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Co stanowi 
czynnik 

sprawczy ich 
działań?

Aaron chce utrzymać przy-
jaźń z Chazem, który teraz 

jest jego podwładnym.

Chaz chętnie podąża za przykła-
dem Aarona i nadal robi to, co 
zawsze robił.

ROZMAWIAJ  
Z INNYMI 
Aaron mógłby 
skonsultować się z 
Jasonem lub innym 
liderem na temat 
sposobów rozmawia-
nia o tych sprawach 
ze swoim zespołem. 
Mógłby również za-
dawać pytania zespo-
łowi, aby dokładnie 
ustalić, co powinno 
zostać omówione.

PRZEDSTAW 
PROBLEM Z INNEJ 
PERSPEKTYWY

Aaron musi zmienić 
formułę dyskusji ze 
swoim zespołem. 
Musi znaleźć sposób 
na przełamanie my-
ślenia grupowego, 
które sam utrwalił.

Co powinien zrobić, aby się przygotować?

ZADAWAJ PYTANIA

Aaron i Chaz nie znali procedur 
bezpieczeństwa. Przed zmianą 
nastawienia musieli zadać 
sobie pytanie, dlaczego nie 
powiedzieli prawdy. Aaron 
powinien zadać sobie pytanie, 
dlaczego zaryzykował i nie 
zlecił naprawy elementu zabez-
pieczającego i co dzięki temu 
zyskał.

ZDOBYWAJ INFOR-
MACJE 

Aaron, Chaz, a nawet 
Sarah przyjmowali 
założenia, na podstawie 
których podejmowali 
działania bez ustalenia, 
czy ich wnioski były 
oparte na faktach: np. 
możliwość realizacji 
celów produkcyjnych, 
kiedy blokada w maszy-
nie działa.

TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE

Poświęć 10 minut na omówienie tych czterech 
pytań

Dodatkowe materiały znajdują się na stronie 23   
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Podsumowanie sesji

Twoja wiadomość podsumowująca

•  Podziękuj uczestnikom.

•  Przypomnij pracownikom, aby on-line potwierdzili ukończenie szkolenia (lub upewnij się, że wszyscy 
uczestnicy podpisali listę obecności i potwierdzenia udziału, jeśli formularz on-line nie jest dostępny). 

•  Poinformuj pracowników, że ich opinie są ważne i poproś, aby wypełnili ankietę on-line dla 

uczestników — sieć wewnętrzna https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training 
Kliknij łącze „Ankieta dla uczestników”. 
— publiczny Internet:
Poza zaporą firewall przejdź do strony https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/
ethics/ethics-awareness-training.html i kliknij łącze „Ankieta dla uczestników”. 

• Przekaż informację końcową. 

Przykładowa informacja końcowa

Dziękuję za udział. Chcę zachęcić wszystkich do dalszych rozmów i zastanawiania się nad znaczeniem 
podejmowania działań i wyrażania naszych wartości. Nie powinny to być rozmowy odbywające się raz w 
roku. Chcę również podkreślić, że jako pracownicy firmy Lockheed Martin wszyscy powinniśmy zasięgać 
rady, wyrażać obawy i zgłaszać naruszenia osobom, z którymi jest nam najłatwiej rozmawiać: swojemu 
przełożonemu, lokalnemu specjaliście ds. etyki, Działowi Kadr, Działowi Audytu, Działowi Prawnemu, 
Działowi BHP lub Działowi Etyki. 

Naszym lokalnym specjalistą ds. etyki jest:____________________ telefon:____________________

[Informacje można znaleźć w firmowej książce telefonicznej lub serwisie LMPeople]

Proszę o potwierdzenie on-line odbycia tego szkolenia na stronie MyLearning > Learning Plan > 2019 
Annual Ethics Awareness Training (000001ILT19) > Take Credit.  Opinia uczestników na temat tego 
programu szkoleniowego jest niezwykle ważna. Ankieta z opinią zwrotną jest dostępna on-line i stanowi 
część procesu potwierdzenia on-line udziału w szkoleniu na stronie internetowej Korporacyjnego Działu 
Etyki. Prosimy o wejście na stronę z materiałami szkolenia „Ethics Awareness Training” pod adresem 
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training lub https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-
we-are/ethics/ethics-awareness-training.html 

Dziękujemy za udział w dzisiejszym szkoleniu.
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Co robić i czego nie robić w związku ze szkoleniem

Co robić Czego nie robić 

Wyślij zawiadomienie o spotkaniu do 
wszystkich uczestników w odpowiednim 
czasie przed planowaną sesją. Należy 
uwzględnić zasady obciążania obowiązkami 
służbowymi.

Nie czekaj do ostatniej chwili z 
planowaniem sesji, aby uniknąć 
niepotrzebnych problemów z frekwencją.

Poświęć czas na zapoznanie się z materiałami 
szkoleniowymi, poznanie technik wyrażania 
naszych wartości i wybór przypadków, które są 
najbardziej odpowiednie dla danej grupy. W tych 
czynnościach może pomóc specjalista ds. etyki.

Nie czekaj, aż znajdziesz się w pomieszczeniu, 
aby ustalić, jak prowadzić szkolenie lub jak 
korzystać ze sprzętu audio-wizualnego.

Nie zapomnij zachęcić pracowników do 
kontaktowania się w dowolnym czasie ze 
specjalistą ds. etyki, nawet jeżeli potrzebują 
porady.

Skorzystaj z materiałów on-line, jeśli są dostępne. 

Przetestuj przed datą spotkania płytę DVD w 
odtwarzaczu lub komputerze, których będziesz 
używać w czasie sesji. W razie potrzeby zadzwoń 
do działu obsługi informatycznej pod numer 
800-435-7063, aby uzyskać pomoc.

Sprawdź nazwisko i numer telefonu specjalisty ds. 
etyki odpowiedzialnego za dany zespół. Zapoznaj 
się z punktem „Specjalista ds. etyki”  
(https://ethics.corp.lmco.com/
Your_Ethics_Officer).

Nie przeprowadzaj szkolenia, korzystając z 
DVD, jeżeli nie ma takiej konieczności.

Nie czekaj do dnia sesji, aby przetestować płytę 
DVD w urządzeniu, jeśli będziesz korzystać z 
tej opcji. 

Rozważ przeprowadzenie szkolenia 
wirtualnego, jeśli członkowie zespołu 
pracują w różnych miejscach (w razie 
potrzeby zwróć się o pomoc do działu 
obsługi informatycznej).

Podejmij inicjatywę, aby włączyć 
wszystkich do ćwiczeń i swobodnej 
dyskusji.

Nie zapomnij zaangażować pracowników 
uczestniczących przez telefon.

Nie pozwól, aby uczestnicy byli 
„nieobecni” i nie brali czynnego udziału 
oraz nie pozwól, aby jedna lub dwie 
osoby zdominowały całą dyskusję.

UWAGA: ta strona jest do-
stępna on-line w formacie 
nadającym się do druku. 

Strona wewnętrzna: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Strona zewnętrzna:  https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awa-
reness-training.html 

http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/training.html.
http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/training.html
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://ethics.corp.lmco.com/Your_Ethics_Officer
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
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Udział i potwierdzenie udziału 

Każdy pracownik jest zobowiązany do zarejestrowania swojego udziału w sesji szkoleniowej. 

On-line: większość jednostek biznesowych korzysta z możliwości uczestnictwa i potwierdzenia 

online. Odwiedź wewnętrzną lub zewnętrzną stronę w serwisie LMPeople i kliknij łącze „MyLearning”, 
a następnie łącze „Learning Plan”. Kliknij „2019 Ethics Awareness Training” i przejdź do sekcji „Self 
Completion” i kliknij „Take Credit for this Course”. Wpisz datę ukończenia szkolenia i kliknij „Take credit”.

Ręcznie: w przypadku zakładów, które nie korzystają z tej funkcji on-line, papierowy formularz 

uczestnictwa i potwierdzenia jest dołączony jako wkładka do zestawu lub można ją pobrać pod 

adresem https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training.

Formularz oceny szkolenia

Państwa opinia jest ważna i zachęcamy wszystkich uczestników oraz prowadzących do wypełnienia 

ankiety z informacją zwrotną. W ramach zapory firewall odwiedź stronę https://ethics.corp.lmco. 

com/Awareness_Training i kliknij odpowiednie łącze „Survey”. Poza zaporą firewall przejdź do 

strony https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html 

i kliknij odpowiednie łącze „Survey”.

Dodatkowe materiały 
Przypadek 1 — pracownicy wykonujący obowiązki poza miejscem pracy, relacje z dostawcami

Biuletyn informacyjny Offsite Insight (który widać w miejscu pracy Isaaca) jest kwartalnikiem 
przeznaczonym specjalnie dla naszych pracowników, którzy pracują poza zakładem Lockheed Martin. 

Liderzy mogą zapoznać się z narzędziami dotyczącymi etyki przeznaczonymi dla liderów  
(https://ethics.corp.lmco.com/Leadership_Tools), gdzie znajdą dodatkowe materiały.

Słabe umiejętności interpersonalne należy zgłosić, gdy zachowanie lidera negatywnie wpływa na 
innych lub wyniki grupy i/lub organizacji.

Przypadek 2 — prześladowanie, odwet

Zachowanie Matta i podobne przypadki należy zgłaszać bezpośrednio specjaliście ds. etyki, Działowi 
Bezpieczeństwa, zespołowi ds. analiz równych szans zatrudnienia, członkowi zespołu ds. globalnej 
różnorodności i integracji w danym obszarze biznesowym, dowolnemu liderowi w firmie LM lub 
Działowi Kadr.

Zadaniem Rafaela jest pomóc zespołowi wyjść z kryzysu i przegrupować siły. Rafael powinien 
skonsultować się z pracownikiem Działu Kadr, aby ustalić, ile informacji na temat zdarzenia można 
ujawnić. 

Ponadto Rafael może skorzystać z programu Employee Assistance Program (EAP) służącego 
pomocą wszystkim pracownikom firmy Lockheed Martin potrzebującym wsparcia w zakresie spraw 
prezentowanych w ramach tego przypadku lub w innych sprawach.

Pracownicy mogą wysłać wiadomość e-mail do zespołu ds. analiz równych szans zatrudnienia pod 
adres: eeo-investigations@lmco.com. 
Przedstawiciel zespołu skontaktuje się w następnym dniu roboczym.

Przypadek 3 — sprzedaż zagraniczna, ochrona prywatności i kontrola wywozu

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest zbiorem przepisów Unii Europejskiej, który 
chroni dane osobowe i prywatność osób fizycznych w Unii Europejskiej (UE). Zgodnie z RODO osoby 
fizyczne mają prawo zażądać usunięcia danych osobowych.  Prawo to nie jest jednak bezwzględne, a 
żądanie takiego usunięcia sprawia, że zostaje przeprowadzona analiza służąca ustaleniu, czy wniosek 
jest zgodny z jedną z nielicznych okoliczności, kiedy żądanie takie jest zasadne.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z 
lokalnym pracownikiem Działu Kadr lub korporacyjnym inspektorem ochrony danych osobowych pod 
adresem privacy.fc-lm@lmco.com.

Przypadek 4 — uprzejmość w miejscu pracy

Kwestia eksportu broni jest nierozerwalnie powiązana z działaniami podejmowanymi przez 
poszczególne kraje, w tym Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Eksport broni podlega przepisom 
wydawanym przez władze Stanów Zjednoczonych oraz jest przedmiotem analiz i procedur uzyskiwania 
pozwoleń realizowanych przez rząd i Kongres w celu zapewnienia, że eksport wspiera cele polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Działalność biznesowa firmy 
Lockheed Martin podlega wielu zasadom, procedurom i zobowiązaniom umownym, łącznie z tymi, 
które zostały wyszczególnione w zasadach firmy Lockheed Martin w zakresie praw człowieka i 
związanych z nimi kodeksach postępowania. 

Do przepisów federalnych w tym zakresie zalicza się: ustawę o kontroli wywozu broni (AECA), ustawę 
o międzynarodowym obrocie bronią (ITAR) oraz ustawę Stanów Zjednoczonych w zakresie transferu 
broni konwencjonalnej, która została znowelizowana w kwietniu 2018 roku w ramach memorandum 
prezydenta w sprawie bezpieczeństwa narodowego, w którym postanawia się, że rząd rozważa ryzyko 
wpływu transferu borni na przypadki naruszania praw człowieka.

Przypadek 5 — bezpieczeństwo

Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej Target Zero (https://ebs.global.lmco.com/eesh/
target-zero/) sponsorowanej przez nasz Dział ds. Środowiska, Bezpieczeństwa i Zdrowia.
Jason nie jest idealny. Sarah powinna była mu przypomnieć, żeby założył okulary ochronne.
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Przed sesją

 Upewnij się, że pomieszczenie jest gotowe i wszystkie urządzenia działają. 

8  Korzystanie z materiałów on-line:

•  Strona wewnętrzna: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training

•  Strona zewnętrzna: https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/
ethics/ethics-awareness-training.html 

8 Korzystanie z płyty DVD:

• W razie potrzeby zadzwoń do działu obsługi informatycznej pod numer 800-435-7063, aby 
uzyskać pomoc.

8 Obejrzyj wcześniej wszystkie pięć przypadków. W czasie sesji, w której będą uczestniczyć głównie 
liderzy, należy omówić przypadek 2 i 4. W czasie innych sesji należy omówić przypadek 4 i inny 
przypadek najbardziej odpowiedni dla danej grupy.

8 Ustal, czy w danej jednostce biznesowej jest możliwość potwierdzenia udziału on-line (jeśli 
potwierdzenie on-line nie jest możliwe, skopiuj listę obecności, którą można pobrać ze strony 
internetowej https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training).

Rozpoczęcie

8 Wyjaśnij, jak dokonać potwierdzenia udziału on-line lub poproś uczestników o podpisanie 
wydrukowanej listy obecności.

8 Zaprezentuj wprowadzenie kierownictwa i wyjaśnij, na czym będą polegać zadania (wyjaśnienia 
znajdują się również w filmie wprowadzającym). 

8 Kliknij „Wprowadzenie”, aby uruchomić film.

8 Odtwórz film wprowadzający. Jeżeli w szkoleniu uczestniczą osoby niedosłyszące, włącz napisy.

Dyskusja dotycząca przypadków

8 Wybierz przypadek i odtwarzaj film aż zatrzyma się on na ekranie „Dyskusja”.
8 Omówcie przypadek i odpowiedzcie ma pytania do dyskusji na ekranie.
8 Odtwórz nagranie do końca. 
8 Zakończ przypadek, odczytując z instrukcji dla liderów perspektywy, które nie zostały wcześniej 

uwzględnione.
8 Podsumuj, omawiając, w jakich okolicznościach mogłoby dojść do takiego zdarzenia w firmie 

Lockheed Martin.
8 Powtórz czynności dla kolejnego przypadku.

Podsumowanie

8 Podziękuj uczestnikom.
8 Przypomnij im, aby w sieci potwierdzili ukończenie szkolenia. 
8 Przypomnij pracownikom, aby przekazali informacje zwrotne za pomocą formularza oceny on-line w 

zakładce „Ankieta dla uczestników”.
8 Przeczytaj informację końcową.
8  Skorzystaj z „Ankiety dla prowadzącego”, aby przekazać swoje opinie.

Uwaga: niniejsza instrukcja nie ma na celu zastąpienia bardziej szczegółowych informacji zawartych w instrukcji 
dla liderów.

Skrócona instrukcja
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FORMULARZ 
UCZESTNICTWA I 
POTWIER-DZENIA

Uwaga: ten formularz może nie być wymagany, jeżeli jednostka biznesowa prowadzi rejestr szkoleń online.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS NR ID PRACOWNIKA 

Firma grupy LM: ___________________________ Lider szkolenia: ______________________________________

Zakład: ____________________________   Grupa pracownika: __________________________________________ 

Miejsce szkolenia: _________________________________________________  Data: _______________________

Zwrócić podpisane formularze do Biura Etyki.

SZKOLENIE „ETHICS AWARENESS TRAINING” 2019

https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html


www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html

Za zgodą autora, techniki służące, aby radzić sobie z 
konfliktami wartości zidentyfikowanymi w niniejszym 
dokumencie, oparte są na książce Giving Voice to Values: How 
to Speak Your Mind When You Know What’s Right autorstwa 
Mary C. Gentile, New Haven: Yale University Press, 2010 r.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowym poznaniem 
technik omówionych w czasie tegorocznego szkolenia i/lub 
chcące dowiedzieć się, gdzie można kupić książkę, mogą 
odwiedzić stronę www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.

Scenariusze przedstawiają rzeczywiste sytuacje, które 
wystąpiły lub mogą wystąpić w firmie Lockheed Martin, ale 
nie powielają rzeczywistych przypadków.
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