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NASZE WARTOŚCI
Postępuj właściwie — przestrzegamy najsurowszych norm etycznych 
we wszystkich naszych działaniach. Według nas uczciwość i szczerość 
budują zaufanie, które jest podstawą naszej działalności. Przestrzegamy 
przepisów prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych oraz w innych 
krajach, w których prowadzimy działalność. Staramy się być przykładnymi 
obywatelami i brać odpowiedzialność za własne czyny.

Szanuj innych — Wierzymy, że sukces naszego przedsiębiorstwa zależy 
od talentu, umiejętności i wiedzy pracowników oraz od bycia dobrze 
zintegrowanym zespołem. Cenimy różnorodność i wierzymy, że okazywanie 
szacunku współpracownikom, klientom, partnerom i wszystkim, z którymi 
się stykamy jest kluczowym elementem pozytywnych i owocnych relacji 
biznesowych.

Osiągaj dokonałość — Wiemy, jak ważna jest nasza misja oraz zaufanie, 
którym obdarzają nas klienci. Pamiętając o tym, staramy się osiągać 
Osiągaj dokonałość wyniki w każdym aspekcie pracy i z determinacją 
pokonywać wyzwania. Zależy nam nie tylko na jak najwyższych wynikach 
indywidualnych — pragniemy, aby wszyscy członkowie zespołu osiągali jak 
najwyższy poziom.

ZAANGAŻOWANIE W TWORZENIE KULTURY RÓŻNORODNOŚCI I W 
ZWALCZANIE WYKLUCZENIA

Różnorodność i integracja stanowią podstawę naszej kultury i odzwiercie-
dlają nasze wartości: właściwe postępowanie, okazywanie innym szacunku 
oraz doskonałe wykonywanie swojej pracy. W LM z zaangażowaniem 
wykorzystujemy wyjątkowe talenty i doświadczenie naszych pracowników, 
aby opracowywać innowacyjne i opłacalne rozwiązania oraz tworzyć niepo-
wtarzalną wartość dla klientów.

ZASADY KOMPLEKSOWEGO PRZYWÓDZTWA
• Osiągaj wysokie wyniki
• Kształtuj przyszłość
• Buduj efektywne relacje
• Motywuj zespół
• Dawaj przykład doskonałości, uczciwości i odpowiedzialności
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Szanowny prowadzący szkolenie, 

Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu naszego corocznego Szkolenia z zakresu etyki 2018 
zatytułowanego „Wyrażanie naszych wartości”. Dyskusje prowadzone przez Ciebie w ciągu każdej 
sesji szkoleniowej przypominają o tym, jak ważną rolę w naszej firmie odgrywa uczciwość, a także 
wzmacniają nasze zdolności rozwiązywania dylematów etycznych.

Wyrażanie naszych wartości poprzez codzienne działania odzwierciedla niezachwiane i wieloletnie 
zaangażowanie firmy Lockheed Martin w etyczne prowadzenie działalności. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że wszyscy pracownicy, a w szczególności liderzy, odgrywają aktywną rolę w dbaniu o to, 
aby interakcje w miejscu pracy oraz interakcje zawodowe odzwierciedlały nasze wartości.  Kluczowe 
znaczenie ma to, by wszyscy pracownicy mogli omawiać problemy oraz podejmować działania 
zmierzające do rozwiązywania problemów, jakie mogą występować w naszym środowisku pracy.

Pewność, że wszyscy pracownicy czują się docenieni i dają z siebie wszystko wynika z wielu źródeł: 
naszych podstawowych wartości — postępuj właściwie, okazuj innym szacunek, doskonale wykonuj 
swoją pracę; naszych standardów opisanych w Kodeksie etyki; i Zasad Kompleksowego przywództwa, 
pod którymi się podpisujemy.

Jako prowadzący szkolenie odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu żywego, zdrowego dialogu w 
przedstawionych kwestiach oraz w pomocy innym w doskonaleniu umiejętności potrzebnych do 
efektywnego rozwiązywania konfliktów wartości i dylematów etycznych w miejscu pracy.

Przykładowe scenariusze zostały opracowane na podstawie autentycznych problemów, z jakimi 
borykają się pracownicy, oraz odzwierciedlają one zawiłości i rzeczywistość miejsca pracy. W tym roku 
szczególny nacisk kładziemy na wyzwania stojące przed pracownikami znajdującymi się w odległych 
lokalizacjach oraz przed ich liderami. Przypadek 2 przedstawia członków zespołu w lokalizacji klienta. 
W przypadku tych osób bezpośrednia interakcja z firmą jest ograniczona. Pracownicy zdalni i ich 
kierownicy borykają się też z określonymi wyzwaniami w Przypadku 5. W przypadku zarządzania 
pracownikami zdalnymi należy w czasie sesji szkoleniowej wykorzystać odpowiednie scenariusze.

Podręcznik ten zawiera ważne punkty do dyskusji na temat każdego przedstawionego scenariusza 
oraz prezentuje różne techniki, z którymi powinien zapoznać się każdy pracownik. Informacje te 
należy wykorzystać do odpowiedniego przeprowadzenia dyskusji w swojej grupie.

Przykład, jaki dajesz pracownikom, wykracza zasięgiem poza granice działu, jednostki organizacyjnej 
i obszaru biznesowego. To zachęcanie naszych pracowników do tego, by dostrzegali, że ich obowiązek 
podejmowania działania i reagowania to kluczowy element budowania naszej kultury bazującej na 
„działaniu”.

Dziękujemy za wsparcie oraz trud włożony we wprowadzenie naszych pracowników w Szkolenie z 
zakresu etyki zatytułowane Wyrażanie naszych wartości.

Leo S. Mackay Jr. 
starszy wiceprezes ds. audytu wewnętrznego,  
etyki i zrównoważonego rozwoju
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PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SESJI
Przed rozpoczęciem sesji należy koniecznie zapoznać się z treścią tego rozdziału.

• Każdy scenariusz przedstawia sytuację związaną z kwestiami etyki, włączenia i integracji 
pracowników lub kompleksowego przywództwa. Scenariusze przykładowych przypadków zostały 
opracowane w celu przedstawienia, w jaki sposób można stosować różne techniki, aby skuteczniej 
rozwiązywać dylematy etyczne lub konflikty wartości, które mogą występować w miejscu pracy.

• Przed poprowadzeniem sesji w ramach szkolenia uświadamiającego musisz zrozumieć, na czym 
polegają te techniki.

W szczególności prosimy wszystkich liderów, by zastanowili się nad tym, w jaki sposób mogliby 
wykorzystywać dowolne lub wszystkie z wymienionych poniżej technik w celu skuteczniejszego 
wyrażania swoich wartości:

   — Zadawaj pytania — Rozmawiaj z innymi

   — Zdobywaj informacje — Przedstaw problem z innej perspektywy

Definicje tych technik są przedstawione na stronie 4 niniejszego podręcznika wraz z linkiem do 
odpowiedniego materiału do wydrukowania, z którego mogą korzystać uczestnicy szkolenia podczas 
omawiania przykładowych sytuacji. Podczas dyskusji dostępne są również krótkie filmy wideo 
prezentujące każdą technikę.

• Niektóre scenariusze opisują naruszenie przepisów wymagające zgłoszenia. Prowadzący szkolenie 
będzie mieć możliwość omówienia, które działanie może wymagać zgłoszenia oraz kiedy należy 
tego dokonać. Jednakże program wyrażania naszych wartości w dużej mierze polega na zgłaszaniu 
problemów i stosowaniu technik przedstawionych powyżej, by nie dopuścić do wystąpienia 
naruszenia. Części z podsumowaniem przypadków (strony 8–19) zawierają różne punkty do dyskusji, 
z których może korzystać osoba prowadząca szkolenie. W czasie godzinnej sesji powinno wystarczyć 
czasu na omówienie trzech przypadków.

Grupy zdalne 

W przypadku, gdy w sesji biorą udział uczestnicy w innych oddziałach, należy zadbać wcześniej o 
to, by wszystkie oddziały miały dostęp do internetowej wersji szkolenia lub płyty DVD ze szkoleniem. 
Podczas odtwarzania filmu poproś osoby biorące udział w sesji zdalnie o wyciszenie telefonu oraz 
wycisz telefon znajdujący się w pomieszczeniu. Rozważ zwracanie się do uczestników po imieniu, 
aby zapewnić każdemu możliwość uczestniczenia w dyskusji.  

SPECJALNA UWAGA:
Liderzy pracowników zdalnych

Przypadek 2 dotyczy w szczególności grup roboczych, których pracownicy pracują w 
chronionych instytucjach rządowych i powinien być wykorzystany podczas ich sesji 
szkoleniowej. Przypadek ten podkreśla niektóre z wyjątkowych wyzwań, przed jakimi stają 
pracownicy w tego typu środowisku i wywołuje ważne punkty do dyskusji na temat 
utrzymywania więzi tych pracowników z Lockheed Martin oraz rozpoznawania czynników 
ryzyka związanych z zagrożeniami wewnętrznymi.

Przypadek 5 jest przeznaczony szczególnie do pracy z grupami złożonymi z pracowników 
zdalnych. Należy go wykorzystać podczas ich sesji szkoleniowej, aby zespoły mogły omówić 
wyzwania związane z współpracą zdalną.  

WYRAŻANIE NASZYCH WARTOŚCI 2018
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TECHNIKI WYRAŻANIA NASZYCH WARTOŚCI
Skuteczne rozstrzyganie dylematów etycznych lub konfliktów wartości poprzez wyrażanie naszych 
wartości wymaga, byśmy zdali sobie sprawę z tego, że takie konflikty dość często występują w 
miejscu pracy. Możliwe i konieczne jest więc opracowanie strategii reagowania na różnego rodzaju 
konflikty lub dylematy etyczne. Dzięki takiemu podejściu do konfliktów stają się one problemami 
biznesowymi, które można rozwiązywać za pomocą odpowiedniej strategii, a nie emocjonalnymi 
sytuacjami, które działają na nas paraliżująco. Jeśli nie uda się rozwiązać konfliktu przy użyciu tych 
technik lub w przypadku naruszenia zgodności z przepisami, należy zgłosić naruszenie kierownikowi, 
w dziale kadr, dziale prawnym, dziale bezpieczeństwa, dziale audytu wewnętrznego, biurze EESH 
albo biurze ds. etyki.

Poniżej przedstawiono pewne techniki oraz działania, które mogą posłużyć do rozwiązania 
dylematów etycznych lub konfliktów wartości:

Zadawaj pytania 
• Pozyskuj informacje w sposób, który nie wzbudza podejrzeń ani strachu

• Nie zakładaj, że masz rację

• Analizuj informacje, zamiast się kłócić

Zadawaj pytania pokazujące, iż nie zakładasz, że na pewno masz rację ani że wiesz wszystko na dany 
temat. Zadawaj pytania, które umożliwiają pozyskanie informacji oraz ułatwiają wszystkim osobom 
zaangażowanym w dyskusję wypracowanie jaśniejszego i pełniejszego obrazu danej sytuacji. Dzięki 
zadawaniu takich pytań łatwiej zrozumiesz sytuację w sposób umożliwiający rozwiązanie konfliktu 
wartości. Ewentualnie dzięki takiemu podejściu inna osoba zaangażowana w dany konflikt może 
ponownie zastanowić się nad swoim postępowaniem. Na przykład możesz zadać następujące pytania: 
„Jakie czynniki wziąłeś/-aś pod uwagę, podejmując decyzję o XYZ?” lub „Czy możesz pomóc mi 
zrozumieć, na jakiej podstawie podjąłeś/-aś swoją decyzję?”; „Czy zastanawiałeś/-aś się nad tym, 
że Twoje podejście może być postrzegane przez niektórych jako obarczone dużym ryzykiem?” lub 
„Jakim planem minimalizacji tego ryzyka dysponujemy?”

Zdobywaj informacje
• Wykorzystuj dane oparte na faktach dla poparcia swojego stanowiska. Nie zakładaj, że Twój 

rozmówca już zna te dane, a mimo to je lekceważy.

• Wyjaśnij, w jaki sposób te dane prowadzą do różnych wniosków lub efektów.

Wykorzystuj dane oparte na faktach oraz logikę w celu poparcia swojego stanowiska. 
Postaraj się, aby osoby, które proponują działania stwarzające w Twoim odczuciu 
konflikt, zrozumiały, że te informacje powinny prowadzić do innych rezultatów bądź 
wniosków. Dzięki wyrażaniu swoich wartości z wykorzystaniem danych unikniesz 
zbędnych sprzeczek na tle emocjonalnym, w wyniku których prawdopodobnie Twój 
rozmówca przyjąłby postawę obronną. 

WYRAŻANIE NASZYCH WARTOŚCI 2018
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Rozmawiaj z innymi
• Określ grupę osób, z którymi możesz swobodnie rozmawiać.

• Szukaj osób o podobnych doświadczeniach w danym obszarze.

• Szczerze i otwarcie przedstaw swój dylemat.

Znajdź osoby — współpracowników czy liderów — z którymi możesz swobodnie porozmawiać 
o pomysłach i problemach. Porozmawiaj z nimi na temat konfliktu. Czasami już sama rozmowa 
o problemie pomaga znaleźć rozwiązanie. Być może oni również znaleźli się kiedyś w podobnej 
sytuacji. Dowiedz się, jak sobie z nią poradzili.

Przedstaw problem z innej perspektywy 
• Używaj neutralnego języka.

• Podkreśl znaczenie innej perspektywy.

• Przedstaw zagrożenia związane z bieżącym sposobem postępowania i zasugeruj alternatywne 
podejście.

Porozmawiaj z osobą prezentującą odmienne podejście do Twojego problemu. Na nowo opisz 
sytuację i możliwości bardziej neutralnym językiem lub w sposób, który podkreśli inny punkt 
widzenia, sugerując alternatywne działania bardziej zgodne z Twoimi wartościami. Na nowo 
przedstaw problem tak, by pokazać drugiej osobie, że nie kwestionujesz jej uczciwości, lecz chcesz 
rozwiać wszelkie wątpliwości, by móc z czystym sumieniem wykonać żądane działanie lub 
zaakceptować daną sytuację. Na przykład potencjalnie nieetyczne działanie może zostać na nowo 
przedstawione tak, by ukazać, że jest ono obarczone ryzykiem, którego druga osoba wolałaby 
uniknąć.

Podczas dyskusji dostępne są krótkie filmy wideo prezentujące każdą technikę.

UWAGA: Te informacje są dostępne w Internecie w formacie do wydruku. 

Uczestnicy ze środowiska objętego zaporą firewall powinni przejść na stronę  
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm i kliknąć opcję „Voicing Our 
Values Techniques” (Techniki wyrażania naszych wartości).

Uczestnicy spoza środowiska objętego zaporą firewall powinni przejść na stronę  
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html i kliknąć opcję 
„Voicing Our Values Techniques” (Techniki wyrażania naszych wartości).

WYRAŻANIE NASZYCH WARTOŚCI 2018
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PRZED SESJĄ
Poniżej przedstawiono kilka podstawowych działań, jakie należy wykonać przed sesją szkoleniową. 

Znajdź dane kontaktowe lokalnego specjalisty ds. etyki. Będą one potrzebne do końcowej wiadomości 
na stronie 20. Dane te możesz znaleźć w dokumentacji Enhanced White Pages i mogą one być różne dla 
pracowników z poszczególnych lokalizacji. 

Ustal, ile osób z Twojej organizacji ma zostać przeszkolonych, i zaplanuj odpowiednią liczbę sesji dla grup 
szkoleniowych składających się z 12–24 osób, choć szkolenie można wykorzystać również w przypadku 
mniejszych lub większych grup. 

Wyślij uczestnikom zawiadomienie o spotkaniu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia sesji. Takie 
zawiadomienie należy wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem, by uczestnicy mogli znaleźć na nie czas w 
swoim grafiku. Jedna sesja musi trwać co najmniej godzinę. Przekaż wskazówki dotyczące rozliczania czasu 
pracy w ramach sesji szkoleniowej. 

Zarezerwuj salę z odpowiednią liczbą stołów i krzeseł, umożliwiającą wygodne usadzenie uczestników 
oraz podłączenie sieci lub odtwarzacza DVD w razie potrzeby. Przetestuj sprzęt, by upewnić się, że działa. 
Sprawdź płytę DVD w odtwarzaczu, jeśli zamierzasz z niej skorzystać. UWAGA: Płyty DVD nie są uruchamiane 
automatycznie na większości komputerów firmy Lockheed Martin. W razie potrzeby zadzwoń do IT Service 
Desk pod numer 88-435-7063. Sprawdź informacje w części „Prowadzenie szkolenia — wskazówki i porady” 
na stronie 21. 

Zapoznaj się z przykładowymi sytuacjami opisanymi w streszczeniach i podsumowaniach w niniejszym 
Podręczniku lidera oraz w formie materiału wideo. 

Wybierz dla grupy trzy odpowiednie przypadki, których rozwiązanie będzie dla niej wyzwaniem. 

LISTA PRZYPADKÓW, GŁÓWNE TEMATY I PODSUMOWANIE SZKOLENIA DLA KIEROWNICTWA

Przypadek 1 — Przecież wszyscy się przyjaźnimy
• Konflikt interesów, interesy poza firmą, rekrutacja i zatrudnianie pracowników  

rządowych, pozyskiwanie usług doradczych, dostęp do zastrzeżonych informacji  
strony trzeciej  
Jeff A. Babione, wiceprezes i dyrektor generalny, zaawansowane programy  
rozwojowe, lotnictwo 

Przypadek 2 — Co z oczu, to z serca 
• Zagrożenia wewnętrzne, odległa placówka klienta, relacje ze stronami trzecimi, 

umiejętności interpersonalne  
Amy L. Gowder, wiceprezes i dyrektor generalny ds. rozwiązań szkoleniowych i  
logistycznych, Rotary and Mission Systems    

Przypadek 3 — Znam to z autopsji (zagraniczna placówka)     
• Podarunki i gościnność, przeciwdziałanie korupcji, handel ludźmi, umiejętności 

interpersonalne, przydział zadań  
Stephanie C. Hill, starszy wiceprezes ds. strategii korporacyjnej i rozwoju biznesowego  
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PROWADZENIE SESJI 
Rozdaj uczestnikom sesji szkoleniowej kopie stron 4 i 5 z Podręcznika lidera oraz część „Nasze wartości”. 
Wszystkie te materiały są dostępne w Internecie pod adresem http://ethics.corp.lmco.com/ethics/
awareness_training.cfm lub http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html.

Przekaż wskazówki dotyczące rozliczania czasu pracy w odniesieniu do sesji szkoleniowej i potwierdzenia 
ukończenia szkolenia.

Jeśli którykolwiek z uczestników jest osobą niedosłyszącą, w trybie online kliknij ikonę „Ustawienia” w 
oknie wideo przed odtworzeniem wprowadzającego materiału wideo. Jeśli korzystasz z DVD, wybierz 
opcję „Napisy”. Jeżeli część uczestników bierze udział w sesji zdalnie, upewnij się, że włączasz film w 
tym samym momencie dla wszystkich pracowników. Poproś też uczestników o wyciszenie wszystkich 
telefonów na czas odtwarzania filmu.

Kliknij „Wprowadzenie”, aby odtworzyć fragment filmu zawierający wiadomość od prezes zarządu i 
dyrektor naczelnej koncernu, Marillyn Hewson, a także omówienie przebiegu ćwiczenia.

Odtwórz film prezentujący przypadek. Omów przypadek w grupie i odpowiedz na pytania wyświetlane 
na ekranie. 

Kliknij przycisk „Kontynuuj”, aby wyświetlić drugą część filmu. Po zakończeniu filmu zapytaj uczestników 
o uwagi.

Powtórz procedurę, tak by omówić co najmniej trzy przypadki (lub taką ich liczbę, na jaką pozwala 
dostępny czas, który powinien wynosić co najmniej godzinę). Sugerowany harmonogram sesji 
umieszczono na wewnętrznej stronie tylnej okładki. Każdy film prezentujący przypadek trwa od 7 do 
8 minut. Należy przewidzieć około 8 minut na omówienie każdego przypadku.

Przedstaw swoją konkluzję. Patrz strona 20. Uwaga: Informacje na temat sesji wirtualnej znajdują 
się na stronie 3. 

Przypadek 4 — Apokalipsa związana z wpisami w mediach społecznościowych 
• Media społecznościowe, informacje zastrzeżone, niewłaściwe wykorzystanie 

zasobów 
Frank St. John, wiceprezes wykonawczy, Missiles and Fire Control 

Przypadek 5 — Gdzie jesteś?
• Praca zdalna, rozliczanie czasu pracy, konflikt interesów, zarządzanie wynikami 

Brian P. Colan, wiceprezes i kontroler, 
Lockheed Martin Corporation

Przypadek 6 — Siedzimy w tym razem
• Podświadome uprzedzenia, różnorodność i integracja, postępowanie zgodnie z 

procedurami, umiejętności interpersonalne 
Lisa Callahan, wiceprezes i dyrektor generalny, Commercial Civil Space 
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PRZYPADEK 1: PRZECIEŻ WSZYSCY SIĘ 
PRZYJAŹNIMY

PODSUMOWANIE
Larry, Vanessa i Tristan są dobrymi przyjaciółmi. Mieszkają w tej samej okolicy i często spotykają się poza pracą.  
Co więcej, wspólnie prowadzą działalność biznesową jako współwłaściciele nieruchomości pod wynajem. Larry 
niedługo zostanie byłym pracownikiem rządowym, a Vanessa i Tristan pracują obecnie w LM. Tristan zachęca 
Larry'ego do podjęcia pracy w Lockheed Martin.

Larry proponuje, że może przejrzeć nową umowę LM, nad którą pracuje Tristan. Przesyła mu także przykładową 
umowę rządową, aby Tristan mógł się lepiej zorientować w specyfice języka używanego w tego typu dokumentach. 
Jason proponuje pomoc w oparciu o własne doświadczenie, ale Tristan nie jest zainteresowany jego radami.  

Uwagi dla lidera: Poniżej przedstawiono uwagi, które pomogą pokierować dyskusją w grupie. Dyskusja powinna być 
otwarta — grupa może mieć inne obserwacje niż przedstawione poniżej.

PYTANIA DO DYSKUSJI
 � Kto znajdował się w najlepszej sytuacji, żeby rozwiązać przedstawiony problem? W jaki sposób można 

zastosować w tym celu nasze wartości oraz technikę wyrażania naszych wartości?

Nasze wartości przedstawiono na stronie i. Techniki wyrażania naszych wartości opisano na stronach 4–5.

Przyjaźń Vanessy, Tristana i Larry'ego stwarza możliwość wystąpienia konfliktu interesów, jeśli ich osobiste interesy 
będą kolidować z relacjami na gruncie zawodowym. Vanessa i Tristan powinni byli złożyć formularz konfliktu 
interesów, gdy rozpoczynali współpracę z Larrym — przyjacielem i klientem rządu — przy wynajmowaniu domu. 
Dział prawny, dokonując przeglądu ujawnionych informacji, upewnia się, że nie ma prawdziwego lub domniemanego 
konfliktu interesów w relacjach pozasłużbowych z rodziną lub przyjaciółmi. 

Jason ma możliwość rozwiązania problemu związanego z konfliktem interesów, który powstał, gdy Vanessa, Tristan 
i Larry zdecydowali się na wspólne wynajmowanie nieruchomości. Próbuje postąpić właściwie, zadając pytania i 
przedstawiając problem z innej perspektywy. Mógł także porozmawiać z innymi, gdy jego starania nie przyniosły 
efektu, lub nawet zgłosić swoje obawy do biura ds. etyki lub działu prawnego.  

Jason próbuje także pomóc Tristanowi zrozumieć, że ten popełnia błąd, wykorzystując informacje zastrzeżone strony 
trzeciej, które otrzymał od Larry'ego. Negatywna reakcja Tristana, który każe Jasonowi „iść i zająć się własną pracą”, 
była niezgodna z naszą zasadą szanowania innych. Larry, prosząc Tristana, aby ten skasował pliki, gdy już nie będą mu 
potrzebne, zbyt późno zdaje sobie sprawę, że nie powinien był wysyłać Tristanowi treści umowy.  

Tristan powinien był zdobyć informacje lub zadać pytania, zanim zgodził się, aby Larry przesłał mu przykładową 
umowę. Gdyby Tristan porozmawiał z działem prawnym lub pamiętał o odpowiedniej polityce firmy oraz szkoleniu 
dotyczącym zasad postępowania z informacjami wrażliwymi, mógłby uniknąć ryzyka utraty pracy oraz pozbawienia 
firmy możliwości współpracy z rządem. Odkrycie poufnych informacji tylko pogorszyło sprawę.

Tristan i Vanessa mogli zdobyć informacje, zapoznając się z odpowiednimi zasadami firmy lub rozmawiając z innymi 
osobami, takimi jak pracownicy działu prawnego lub kadr, na temat właściwego sposobu omawiania z obecnym lub 
byłym pracownikiem rządowym spraw związanych z zatrudnieniem oraz świadczeniem usług doradczych. Larry także 
powinien był podjąć te same kroki w firmie, w której pracował. Niestety żadne z nich nie zdawało sobie sprawy, że 
nawet rozmawiając o możliwości zatrudnienia lub omawiając warunki potencjalnego świadczenia usług doradczych, 
mogą łamać prawo.  

• Larry — pracownik rządowy,     
 znajomy Vanessy i Tristana
• Tristan — pracownik LM
• Vanessa — pracownica LM
• Jason — pracownik LMGŁ
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Konflikt interesów, interesy poza firmą, rekrutacja i zatrudnianie 
byłych pracowników rządowych, pozyskiwanie usług doradczych, 
informacje zastrzeżone strony trzeciej
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 � W jaki sposób mogłoby dojść do podobnych sytuacji w naszym miejscu pracy i jak możemy ich uniknąć?
Przykłady podobnych sytuacji: 

• Przyjacielskie relacje z klientami lub dostawcami
• Odpowiadanie obecnemu lub byłemu pracownikowi rządowemu na pytania związane z aktualnym ogłoszeniem 

o pracę 
• Sugerowanie obecnemu lub byłemu pracownikowi rządowemu możliwości świadczenia usług doradczych
• Interesy poza firmą
• Niezamierzony dostęp do informacji zastrzeżonych strony trzeciej uzyskany od konkurentów lub dostawców

Gdy odczuwamy presję, aby dobrze wykonać swoją pracę, możemy, podobnie jak Tristan, być skłonni do pominięcia 
niektórych etapów procedur. Możemy zapobiec poważnym problemom, dyskutując nad alternatywnymi rozwiązaniami 
i słuchając rad naszych współpracowników. Nie zawsze wiadomo, gdzie mogą się pojawić potencjalne problemy, 
dlatego należy zadawać pytania, zbierać informacje oraz rozmawiać z innymi, aby zrozumieć obowiązujące zasady i 
procedury firmy. 

 � Jakie problemy mogą wystąpić, gdy pracownik pozostaje w bliskich stosunkach osobistych z klientem lub 
dostawcą?
W naszej branży pracujemy z tymi samymi klientami, dostawcami i/lub współpracownikami przez wiele lat, co czasem 
kończy się nawiązaniem bliskich przyjaźni. Przyjaźnie te mogą prowadzić do różnego rodzaju konfliktów interesów. W 
omawianym przypadku przedstawiono przyjaciół, którzy proszą i otrzymują pomoc w kwestiach związanych z pracą, 
co jest niezgodne z zasadami oraz przepisami firmy. Próby wpłynięcia na decyzje związane z zaopatrzeniem lub na 
ocenę pracy dostawcy, nieautoryzowany dostęp do informacji zastrzeżonych strony trzeciej lub informacji, które mogą 
mieć znaczenie dla konkurencji, niezamierzone ujawnienie własnych informacji zastrzeżonych, nieprzestrzeganie zasad 
dotyczących sprawiedliwości procesu rekrutacyjnego — wszystkie wymienione kwestie mogą stanowić problem; 
więcej informacji na ten temat można znaleźć w CRX-014, Osobiste konflikty interesów, a także w uzupełnieniach do 
tego dokumentu.

Po zakończeniu dyskusji grupa ogląda drugą część filmu.

Podsumowanie przypadku:

W ostatnim fragmencie filmu Jason zdaje sobie sprawę, że nie może zbagatelizować problemu, i po wielu nieudanych 
próbach rozmowy z Tristanem i Vanessą decyduje się zgłosić swoje obawy do biura ds. etyki. Jason stosuje się do 
naszej wartości właściwego postępowania i zgłasza naruszenie.

Nasz coroczny proces certyfikacji konfliktów interesów dotyczy wszystkich pracowników i ma na celu zachęcenie do 
złożenia formularza ujawniającego rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów. Proces ten pozwala nam uniknąć 
nawet pozornego konfliktu interesów.

Prowadzenie działalności biznesowej przez pracowników firmy może też przyczynić się do wystąpienia innych 
problemów, takich jak niewłaściwe wykorzystywanie aktywów firmy i nieprawidłowe naliczanie czasu pracy,  
jeśli czynności związane z działalnością są wykonywane w normalnych godzinach pracy lub pracownik korzysta  
(na przykład) z komputerów, telefonów, drukarek lub kserokopiarek należących do firmy. 

Larry wspomina, że nad niektórymi projektami nie będzie 
mógł pracować. Lista programów, nad którymi mogą 
pracować byli pracownicy rządowi, bez względu na to, czy 
będą pracownikami firmy, czy jej doradcami, może być 
poważnie ograniczona. Dlatego zarówno byli pracownicy 
rządowi, jak i ich przełożeni oraz osoby nadzorujące 
umowy doradcze muszą mieć te ograniczenia na uwadze. 
Istnieją ścisłe procedury dotyczące zatrudniania byłego 
pracownika rządowego lub korzystania z jego usług 
doradczych. 

Oprócz widocznego w omawianym przypadku problemu 
z ochroną informacji zastrzeżonych strony trzeciej może 
także wystąpić problem z wymogami dotyczącymi 
kontroli eksportu, gdy ma miejsce przekazanie informacji. 
Szkolenie dotyczące postępowania z informacjami 
wrażliwymi i zgodności z przepisami regulującymi handel 
międzynarodowy stanowi kolejne dobre źródło informacji 
oprócz zbiorów zasad wymienionych obok.

9

ISTOTNE ZASADY: 
Ustanawianie standardów, Kodeks etyki i praktyk 
biznesowych, rozdziały 6, 10, 12 i 25.
CRX-014 Osobiste konflikty interesów oraz uzupełnienia do 
tego dokumentu
CRX-015 Ochrona informacji wrażliwych
CRX-013 Informacje organów rządowych i konkurencji
CPS-521 Rekrutacja i zatrudnianie  
CRX-010 Doradcy ds. rozwoju działalności biznesowej —  
rynek amerykański
CRX-011 Doradcy ds. rozwoju działalności biznesowej —  
rynek międzynarodowy
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PRZYPADEK 2: CO Z OCZU, TO Z SERCA

PODSUMOWANIE
Olivia rozpoczyna pracę w Lockheed Martin w niewielkiej, odległej placówce klienta rządowego. Jeff, który także 
pracuje dla Lockheed Martin, wita Olivię i przekazuje jej odpowiednie informacje, m.in. przedstawiając Heather, 
kontrahentkę pracującą dla innej firmy. Heather zauważa, że kierownicy nie odwiedzają tej placówki. Jeff zachęca 
Olivię, aby zignorowała słowa Heather, tłumacząc to jej negatywnym nastawieniem.

Uwagi dla lidera: Poniżej przedstawiono uwagi, które pomogą pokierować dyskusją w grupie. Dyskusja powinna być 
otwarta — grupa może mieć inne obserwacje niż przedstawione poniżej.

PYTANIA DO DYSKUSJI
 � Kto znajdował się w najlepszej sytuacji, żeby rozwiązać przedstawiony problem? W jaki sposób można 

zastosować w tym celu nasze wartości oraz technikę wyrażania naszych wartości?

Nasze wartości przedstawiono na stronie i. Techniki wyrażania naszych wartości opisano na stronach 4–5.

Olivia próbuje porozmawiać z innymi, kiedy zgłasza Jeffowi swoje obawy dotyczące zachowania Heather i jej 
nastawienia. Jeff stara się szanować innych, gdy próbuje nie osądzać z góry zachowania Heather. Jednak nie 
postępuje właściwie i nie wykonuje doskonale pracy, gdy lekceważy obawy Olivii i próbuje wytłumaczyć działania 
Heather jej trudnym położeniem jako byłej pracownicy rządowej, która została kontrahentką, oraz problemami 
osobistymi. Jeff nie chce pogorszyć sytuacji i pozostawia Olivię samą z narastającym problemem.

Chociaż w filmie tego nie pokazano, to z pewnością w placówce są również inni pracownicy Lockheed Martin, więc 
Olivia mogła spróbować z nimi porozmawiać lub zadać im pytania dotyczące zaistniałej sytuacji, a któryś z nich 
mógł przedstawić problem z innej perspektywy tak, aby zwrócić uwagę Jeffa. Dostrzegając możliwość zagrożenia 
wewnętrznego, jeden z pracowników mógł także zgłosić (potencjalne) wykroczenie osobom odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo w firmie. Na szczęście Olivia, obserwując coraz więcej przypadków dziwnego zachowania Heather, 
postanawia jeszcze raz spróbować porozmawiać z innymi i kontaktuje się z Kimem. 

Kim nie wykonuje doskonale swojej pracy jako kierownik zdalnego zespołu, gdy wielokrotnie pozostawia swoich 
pracowników bez wsparcia przez długi czas.  Początkowo Kim czuje się zakłopotany telefonem Olivii, ale po chwili 
staje na wysokości zadania i wysłuchuje jej obaw.

 � W jaki sposób mogłoby dojść do podobnych sytuacji w naszym miejscu pracy i jak możemy ich uniknąć? 
Przykłady podobnych sytuacji:

• Kierownik stawiający czoła różnego rodzaju obawom zgłaszanym przez jednego z członków zespołu
• Pracownicy przebywający w placówce klienta, mający ograniczony dostęp do systemów firmowych oraz 

niewielkie wsparcie ze strony kierownictwa
• Pracownicy przebywający w odległej i/lub małej placówce firmy, mający kontakt z kierownictwem jedynie na 

odległość
• Pracownicy będący w miejscu pracy, których zachowanie wskazuje na możliwe zagrożenie wewnętrzne

• Olivia — pracownica LM w placówce rządowej
• Jeff — kierownik zespołu LM w placówce rządowej
• Heather — kontrahentka niepracująca dla LM,  
 była pracownica rządowa
• Kim — przełożony Jeffa i Olivii, pracuje w innej  
 placówceGŁ
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Zagrożenia wewnętrzne, odległa placówka klienta,  
relacje ze stroną trzecią, umiejętności interpersonalne



� W jaki sposób kierownicy mogą okazywać, że chętnie wysłuchają obaw pracowników i podejmą stosowne 
kroki?

Kierownicy pracowników znajdujących się w różnego rodzaju odległych placówkach powinni dołożyć wszelkich starań, 
aby utrzymywać regularny kontakt z członkami swojego zespołu. Nawet gdy ze względu na bezpieczeństwo danej 
placówki możliwości korzystania z firmowej poczty elektronicznej, przeprowadzania wideokonferencji itp. są mocno 
ograniczone, zawsze znajdą się sposoby umożliwiające kontakt i rozmowę z pracownikiem. Nawet krótkie meldunki 
członków zespołu mogą pozwolić uniknąć atmosfery odizolowania i utrzymać wzajemne zaufanie, szacunek oraz 
otwartą komunikację. Kierownicy pracowników zdalnych także powinni dbać o to, aby być z nimi w kontakcie.

Pracownicy zlokalizowani w placówkach klientów lub dostawców, niemający dostępu do firmowej sieci wewnętrznej 
i niemogący regularnie korzystać z firmowej poczty elektronicznej, są szczególnie narażeni na uczucie odizolowania. 
Kierownicy zespołów zdalnych mogą uzyskać wsparcie w dziale kadr, w dziale bezpieczeństwa i w dziale ds. etyki 
w kwestii tego, jak nawiązać i utrzymać dobre stosunki z tego typu zespołami. Podręcznik dot. zaangażowania 
pracowników małych placówek w dbałość o standardy etyczne przedstawia wskazówki, dzięki którym specjaliści z 
wyżej wspomnianych działów mogą zapewnić przestrzeganie zasad etyki i uczciwości również w małych, odległych 
placówkach.

Wszyscy pracownicy powinni działać w przypadku wystąpienia obaw lub wątpliwości. Kierownicy powinni uważnie 
wysłuchiwać wszystkich obaw pracowników i informować ich o działaniach podjętych w celu rozwiązania zgłaszanych 
problemów.

Po zakończeniu dyskusji grupa ogląda drugą część filmu.

Podsumowanie przypadku:
W ciągu ostatnich lat w prasie pojawiło się kilka doniesień dotyczących problemów z zagrożeniem wewnętrznym 
w firmach; Kim wspomina o Edwardzie Snowdenie, Reality Winner, Haroldzie Martinie i Aaronie Alexisie. Kradzież, 
ujawnienie lub sprzedaż informacji należących do firmy bądź klienta, w tym również informacji niejawnych lub 
zastrzeżonych, może zagrozić bezpieczeństwu narodowemu naszych klientów lub zaszkodzić pozycji naszej firmy na 
tle konkurencji. 

Do osób stwarzających największe ryzyko zagrożenia wewnętrznego należą wykonawcy pracujący w strzeżonych 
placówkach rządowych, odizolowani od kierownictwa i systemów firmy. Kierownicy muszą wykazać się szczególnym 
zaangażowaniem w sprawy pracowników wymienionych powyżej lub jakichkolwiek innych pracowników, którzy nie 
przebywają regularnie w placówce firmy, aby dobrze zapoznać ich z wymaganiami i kulturą Lockheed Martin oraz 
sprawić, że poczują się częścią zespołu Lockheed Martin. Kontakt z członkami zespołu, którzy pracują w odległej 
placówce, w kilku różnych placówkach i/lub na terenie klienta, dostawcy, spółki joint venture lub w innych miejscach, 
niesie ze sobą nietypowe wyzwania. Kierownicy tego typu pracowników powinni zasięgnąć porady u innych osób, 
np. kierowników podobnych zespołów lub odpowiednich specjalistów z działu kadr, działu ds. etyki lub działu 
bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można sobie radzić z problemami. 

Oznaki świadczące o możliwości wystąpienia zagrożenia wewnętrznego to: zmiany w nastawieniu, zmiana sytuacji 
finansowej lub trudna sytuacja finansowa, problemy i zmiany dotyczące stylu życia, próby zwiększenia dostępu do 
informacji i zmiany godzin pracy. 

W pierwszej scenie filmu Jeff mówi, że pracownicy firmy nie mogą być zapraszani przez zespół rządowy na wspólne 
obiady, przyjęcia itp. Chociaż to nie do końca prawda, często w niektórych placówkach klientów unika się tego typu 
zaproszeń, aby utrzymać bardziej formalne stosunki. 
Jeżeli jednak zdarzy się nam uczestniczyć w tego 
rodzaju spotkaniach, powinniśmy w miarę możliwości 
sami za siebie płacić. Jeśli spotkanie ma charakter 
uprzejmości biznesowej (lub nie ma sposobności, aby 
za siebie zapłacić), musimy pamiętać o ograniczeniach 
w kwestii dozwolonych podarunków i uprzejmości 
biznesowych opisanych w CPS-008 Podarunki, 
gościnność, inne uprzejmości biznesowe i sponsoring.
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ISTOTNE ZASADY: 
Ustanawianie standardów, Kodeks etyki i praktyk biznesowych, 
rozdziały 6 i 17.
CRX-059 Program wykrywania zagrożeń wewnętrznych
CPS-569 Bezpieczeństwo
CPS-008 Podarunki, gościnność, inne uprzejmości biznesowe 
i sponsoring
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PRZYPADEK 3: ZNAM TO Z AUTOPSJI  
(ZAGRANICZNA PLACÓWKA) 

PODSUMOWANIE
Sam, pracownik LM, zgłasza chęć przewodzenia zespołowi odpowiedzialnemu za zorganizowanie specjalnego 
wydarzenia w ramach umowy offsetowej z klientem — krajem goszczącym. Michael, który sam chciał się zająć 
organizacją, jest zaniepokojony, gdy ich kierowniczka Troy powierza to zadanie Samowi. Sam oznajmia Michaelowi, że 
ma pewne problemy z projektem, ale Michael postanawia mu nie pomagać. Nieco później Michael rozważa rozmowę 
o całej sytuacji z Troy.

Uwagi dla lidera: Poniżej przedstawiono uwagi, które pomogą pokierować dyskusją w grupie. Dyskusja powinna być 
otwarta — grupa może mieć inne obserwacje niż przedstawione poniżej.

PYTANIA DO DYSKUSJI 
 � Kto znajdował się w najlepszej sytuacji, żeby rozwiązać przedstawiony problem? W jaki sposób można 

zastosować w tym celu nasze wartości oraz technikę wyrażania naszych wartości?

Nasze wartości przedstawiono na stronie i. Techniki wyrażania naszych wartości opisano na stronach 4–5.

Na samym początku, gdy Troy zgodziła się, aby Sam stanął na czele przygotowań, Michael mógł zadać pytania Troy 
na osobności lub w przyjazny sposób przedstawić jej problem z innej perspektywy. W ten sposób pomógłby jej 
zrozumieć zasady i ograniczenia dotyczące nietypowych podarunków i gościnności, które opisano w CPS-008 oraz 
w Wytycznych dotyczących gościnności w kontaktach zagranicznych, mając nadzieję, że skłoni ją to do przydzielenia 
Samowi dodatkowej pomocy. (Troy nie mówi Samowi, aby przestrzegał zasad, ale jedynie sugeruje, aby „poświęcić 
szczególną uwagę regułom gościnności”). Michael mógł także zignorować fakt, że poczuł się urażony, i porozmawiać z 
Samem. W ten sposób postąpiłby właściwie i pomógłby zespołowi doskonale wykonywać swoją pracę. Wprawdzie 
Michael ostatecznie zadaje pytania o słuszność własnego zachowania i postanawia postąpić właściwie, rozmawiając 
z Troy, ale czeka z tym do momentu pojawienia się trudności w realizacji projektu, natomiast gdy Sam prosi go 
pomoc, Michael najpierw mu jej odmawia.  

Każdy z pozostałych członków zespołu również mógł spróbować przedstawić Troy problem z innej perspektywy zaraz 
po spotkaniu, na którym przydzieliła Samowi zadanie kierowania zespołem organizacyjnym.

Chociaż Sam początkowo nie dostrzega potencjalnych trudności związanych z zadaniem, do którego się zgłosił, 
mógł zdobyć informacje, wyszukując je w CPS-008 lub korzystając z drzewa decyzyjnego dotyczącego podarunków 
(dostępnego na stronie działu ds. etyki lub w formie aplikacji na urządzenia z systemem iOS, którą można pobrać 
ze sklepu LM).  Mógł także porozmawiać z innymi, np. z Michaelem, osobami z działu ds. protokołu lub z działu 
ds. etyki. W filmie nie przedstawiono jednoznacznie, w jaki sposób zatrudniono Iyada, ale zarówno tą kwestią, jak i 
innymi sprawami związanymi z organizacją wydarzenia powinna się zajmować Organizacja ds. globalnego łańcucha 
dostaw, GSCO. Sam zna Iyada, więc może wystąpić konflikt interesów, a gdy Iyad kupuje posiłek i dzieli się nim z 
Samem, również może stanowić to naruszenie zasad firmy.

Sam nie rozmawia z nikim, dopóki nie zdaje sobie sprawy, że zadanie go przerasta, kiedy spostrzega w korytarzu 
Michaela, który w tamtym czasie wykazuje się marnymi umiejętnościami interpersonalnymi, nie szanuje innych i w 
zamian daje mściwą odpowiedź. 

Sam nie podważa w odpowiedni sposób podejścia Iyada do redukcji kosztów, nawet gdy ten mówi „nie pytaj mnie 
jak — taka siła robocza jest znacznie tańsza”. To powinien być dla Sama znak ostrzegający o możliwym wykorzystaniu 
do pracy ofiar handlu ludźmi. Powinien natychmiast zadać pytania Samowi i porozmawiać z innymi, na przykład z 
Troy, GSCO lub działem prawnym. Sam również nie zdobywa informacji ani nie zadaje pytań na temat wycieczki dla 
rodziców Sama proponowanej przez Iyada, która byłaby naruszeniem CPS-008. 

W trakcie tego procesu Troy powinna skontaktować się z Samem, co może zapobiec wymknięciu się sprawy spod 
kontroli.

• Sam — pracownik LM
• Michael — pracownik LM
• Troy — kierownik
• Iyad — kontrahent
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Podarunki i gościnność, przeciwdziałanie korupcji, handel ludźmi, 
umiejętności interpersonalne, przydzielanie zadań
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 � W jaki sposób mogłoby dojść do podobnych sytuacji w naszym miejscu pracy i jak możemy ich uniknąć?
Przykłady podobnych sytuacji:

• Podjęcie się nowego zadania, z którym nie jesteśmy zaznajomieni
• Przydzielanie zadań
• Organizowanie wydarzenia i ugoszczenie klientów lub innych osób
• Wybór dostawców
• Znaki ostrzegające o możliwej korupcji lub handlu ludźmi — wydaje się, że coś jest po prostu nie tak

Wszyscy pracownicy powinni działać w przypadku wystąpienia obaw lub wątpliwości. Wszyscy możemy 
zaproponować pomoc, kiedy współpracownicy mierzą się z niepokojącymi problemami, poprzez słuchanie, 
udzielanie rad oraz pomoc w rozpoznaniu odpowiednich zasad lub ekspertów.  Nawet jeśli sami czujemy frustrację, 
musimy utrzymywać dobre stosunki robocze i unikać celowego siania niezgody. Szanowanie innych jest jedną z 
podstawowych wartości Lockheed Martin. 

 � Jakie czynniki mogą być brane pod uwagę przy przydzielaniu zadań?

Z pewnością przeszłe doświadczenia i wiedza merytoryczna są ważne. Istotne jest jednak również to, aby pracownicy 
mogli podejmować nowe wyzwania w celu rozwijania dodatkowych umiejętności i pogłębiania wiedzy w perspektywie 
długoterminowej.  Czynnikami mogą być też obciążenie pracą oraz indywidualne plany rozwoju. W takim wypadku Troy 
może lepiej przysłużyć się zespołowi, decydując, że Sam i Michael powinni współpracować przy realizacji wydarzenia.  
Z uwagi na znaczenie projektu sens również miałaby przemyślana, a nie natychmiastowa decyzja.

Po zakończeniu dyskusji grupa ogląda drugą część filmu.

Podsumowanie przypadku:

Zasady dotyczące podarunków, gościnności i sponsoringu są złożone. Dopuszczalne limity różnią się w zależności od 
kraju, a nawet departamentu tego samego rządu. Dostępnych jest kilka zasobów, które pomagają zrozumieć, co jest 
dozwolone. Istnieje także ustalony proces składania wniosku o wyjątki od tych limitów:

• CPS-008 Podarunki, gościnność, inne uprzejmości biznesowe i sponsoring — zawiera łącze do Wytycznych 
dotyczących imprez organizowanych dla gości pochodzących z różnych krajów (International Hospitality 
Guidelines) z limitami dla poszczególnych krajów

• Często zadawane pytania na temat CPS-008 — dostępne w witrynie internetowej biura ds. etyki; zawiera 
przykłady

• Drzewo decyzyjne dotyczące prezentów — dostępne w witrynie internetowej biura ds. etyki; do pobrania z 
LMApp Store na urządzenia z systemem iOS

• CPS-008 Narzędzie do wnioskowania w zakresie sponsoringu i przyjmowania podarunków (zobacz rozdział 9  
CPS-008)

Wybierając dostawców w oparciu o osobiste relacje, uniemożliwiamy prowadzenie działalności w staranny, 
bezstronny sposób zgodny z zasadami uczciwej konkurencji. Nasza organizacja ds. globalnego zarządzania łańcuchem 
dostaw (Global Supply Chain Management Organization) to dla nas ważny zasób w chwili, gdy dostajemy zadanie 
pozyskania dostawcy. 

Tania siła robocza to nie jedyny przejaw możliwego handlu ludźmi, ale może być znakiem ostrzegawczym. Korzystanie 
z zatwierdzonych procesów zaopatrzeniowych za pośrednictwem GSCO pomaga zapewnić, że nie ma miejsca 
wykorzystanie do pracy ofiar handlu ludźmi.

W takim wypadku firma może zostać pociągnięta do odpowie-
dzialności za korupcję i handel ludźmi, co może skutkować utratą 
kontraktu i przyszłym odsunięciem, chyba że zostaną podjęte 
odpowiednie działania w celu naprawienia problemów przed wystą-
pieniem zdarzenia. Kontrahent z ramienia rządu USA, podobnie jak 
osoby zatrudnione przez firmę, może zostać odsunięty lub zawie-
szony w wykonywaniu umowy z rządem federalnym USA ze względu 
na niespełnienie obowiązku natychmiastowego przedstawienia 
wiarygodnych dowodów naruszenia procedur wykonania umowy lub 
umowy podwykonawstwa, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia. 
Podobne lokalne przepisy prawa i regulacje mogą mieć zastosowanie 
w innych państwach, takich jak Australia, Kanada i Wielka Brytania. 

ISTOTNE ZASADY: 
Ustanawianie standardów, Kodeks etyki i praktyk 
biznesowych, rozdziały 4, 6, 11, 12, 21 i 22.
CPS-008 Podarunki, gościnność, inne 
uprzejmości biznesowe i sponsoring
CPS-730 Przestrzeganie przepisów 
antykorupcyjnych 
CPS-734 Zwalczanie handlu ludźmi 
CRX-014 Osobiste konflikty interesów



WYRAŻANIE NASZYCH WARTOŚCI 2018 WYRAŻANIE NASZYCH WARTOŚCI 2018

14

PRZYPADEK 4: APOKALIPSA ZWIĄZANA Z 
WPISAMI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

PODSUMOWANIE
Miguel, pracownik LM, wykorzystuje przydzielone mu zasoby firmy — smartfon, laptop i telefon stacjonarny — do 
zrobienia zdjęć swojego nowego miejsca pracy i podzielenia się nimi ze swoimi rodzicami. Jego matka umieszcza je w 
mediach społecznościowych. Catherine, współpracownica Miguela, mówi mu o wpisie oraz o widocznych firmowych 
danych — być może poufnych — na ekranie jego komputera i dokumentach na biurku. Catherine doradza Miguelowi, 
aby usunął wpis. Miguel nie jest pewien, czy to naprawdę stanowi problem, i waha się przed ujawnieniem możliwego 
naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Uwagi dla lidera: Poniżej przedstawiono uwagi, które pomogą pokierować dyskusją w grupie. Dyskusja powinna być 
otwarta — grupa może mieć inne obserwacje niż przedstawione poniżej.

PYTANIA DO DYSKUSJI 
 � Kto znajdował się w najlepszej sytuacji, żeby rozwiązać przedstawiony problem? W jaki sposób można 

zastosować w tym celu nasze wartości oraz technikę wyrażania naszych wartości?

Nasze wartości przedstawiono na stronie i. Techniki wyrażania naszych wartości opisano na stronach 4–5.

Bez względu na to, jak długi jest staż pracownika w firmie, „Ustanawianie standardów” — czyli nasz Kodeks etyki i 
praktyk biznesowych — wymaga od nas ścisłego przestrzegania wartości LM i ustanowionych zasad.

Catherine, po zobaczeniu informacji w Internecie, przejmuje inicjatywę, zadając pytania Miguelowi oraz 
przedstawiając problem z innej perspektywy. Zachęca go do szybkiego rozwiązania problemu, ale odkrywa, że 
Miguel nie wie, że jego matka opublikowała film w mediach społecznościowych.  Każdy z współpracowników Miguela 
mógł zrobić to samo, gdyby również zobaczył wpisy na Facebooku. 

Sam Miguel mógł zdobyć informacje i porozmawiać z innymi, korzystając z zasad i pomocy ekspertów przy 
zajmowaniu się wpisem. Ostatecznie, zgodnie z naszymi wartościami właściwego postępowania i doskonałego 
wykonywania pracy, on lub Catherine powinni zgłosić naruszenie, zwłaszcza że istnieje możliwość naruszenia 
bezpieczeństwa informacji zastrzeżonych i przedostania się ich do konkurencji.

 � W jaki sposób mogłoby dojść do podobnych sytuacji w naszym miejscu pracy i jak możemy uniknąć związanych 
z tym problemów?

Przykłady podobnych sytuacji:

• Korzystanie z aparatów w telefonach komórkowych w miejscu pracy
• Korzystanie z zapewnianych przez firmę narzędzi w celach osobistych
• Korzystanie z mediów społecznościowych w celu dzielenia się osiągnięciami w pracy  
• Dyskusja na temat informacji osobistych innych pracowników

Robienie zdjęć w miejscu pracy może przyczynić się do nieumyślnego wyjawienia informacji wrażliwych lub danych, 
które nie są właściwym tematem zdjęcia lub filmu. Mogą to być zarówno dokumentacja, jak i ustalenia dotyczące 
bezpieczeństwa fizycznego. Przed zrobieniem jakichkolwiek zdjęć lub filmów należy zapoznać się z lokalnymi 
zasadami obszaru biznesowego i uzyskać wymagane upoważnienie.

• Miguel — pracownik LM
• Catherine — pracownica LM
• Elena — matka Miguel
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Media społecznościowe, informacje zastrzeżone, niewłaściwe 
wykorzystanie zasobów
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Pomimo że korzystanie z zapewnianych przez firmę narzędzi w celach osobistych jest dozwolone w ramach CPS-007, 
istnieją warunki i ograniczenia. Skorzystanie przez Miguela z telefonu firmowego w celu skontaktowania się z matką w 
innym kraju nie mieści się w tych granicach. 

Sprawdzanie mediów społecznościowych może pochłonąć więcej czasu, niż się zdaje, i może spowodować błędne 
rozliczenie czasu pracy. W tej sytuacji wydaje się, że Miguel poświęca dużo czasu pracy na próbę usunięcia możliwych 
szkód spowodowanych przez wpis swojej matki. Media społecznościowe to również kuszące miejsce do dzielenia się 
informacjami o ważnych etapach w pracy i osiągnięciach, ale musimy być ostrożni, kiedy przekazujemy publicznie 
jakiekolwiek informacje związane z pracą. 

Komentarz Miguela skierowany do jego matki i dotyczący pensji innego pracownika jest w porządku — nie podzielił 
się żadnymi informacjami osobistymi i nic nie sugeruje, że wykorzystał swoją pozycję, aby uzyskać dostęp do poufnych 
informacji dotyczących wynagrodzenia. Chociaż Miguel zachęca krewną osobę do starania się o pracę, w żaden 
sposób nie usiłuje wpłynąć na proces zatrudniania.

 � Jakie są możliwe konsekwencje niewłaściwego podejścia Miguela do mediów społecznościowych i 
wykorzystania zasobów firmy?

Następstwa mogą być następujące:

• Naruszenie informacji zastrzeżonych
• Wyjawienie informacji dotyczących bezpieczeństwa fizycznego 
• Nieprawidłowe rozliczenie spowodowane czasem spędzonym w mediach społecznościowych oraz koszt połączeń 

międzynarodowych 
• Możliwe zainfekowanie wirusem komputerowym poprzez aktywność w mediach społecznościowych
• Akcja dyscyplinarna przeciwko Miguelowi, na której surowość może mieć wpływ natura informacji pokazanych 

na filmie

Po zakończeniu dyskusji grupa ogląda drugą część filmu.

Podsumowanie przypadku:

Zjawisko rodzinnych oddziaływań między dumnym rodzicem a dzieckiem, które nie chce rozczarować rodzica,  
jest uniwersalne. Ten scenariusz mógłby rozegrać się w każdym innym kraju i kulturze. Każdy z nas ma rodzinę i 
przyjaciół, z którymi chce się dzielić sukcesami, i samo w sobie nie jest to nic złego. Musimy jednak pogodzić  
potrzebę używania mediów społecznościowych do udostępniania informacji z koniecznością chronienia  
poufnych danych. Znajomość naszych zasad, szczególnie tych, które odnoszą się do wykorzystania własności 
służbowych, mediów społecznościowych oraz kamer w miejscu pracy, może zapobiec nieumyślnym  
szkodliwym działaniom.

W Lockheed Martin wyznajemy filozofię sprawiedliwej i zrównoważonej płacy.  Należy zwrócić uwagę, że z dniem 
11 stycznia 2016 r. w Stanach Zjednoczonych weszło w życie rozporządzenie wykonawcze nr 11246, regulujące 
kwestię przejrzystości wynagrodzeń. Zakazuje ono wykonawcom i podwykonawcom rządowym zwalniania 
lub represjonowania w inny sposób pracowników i kandydatów do pracy za dyskutowanie o wynagrodzeniu, 
wypytywanie o nie lub też ujawnianie informacji na jego temat. 

Jednakże pracownicy mający dostęp do informacji o  
wynagrodzeniach innych pracowników lub kandydatów w 
ramach swojej podstawowej funkcji zawodowej nie mogą 
ujawniać danych na temat wypłat innych pracowników i 
kandydatów osobom, które normalnie nie mają dostępu 
do informacji o wynagrodzeniach.

ISTOTNE ZASADY: 
CRX-253 Media społecznościowe 
CPS-007 Korzystanie z zasobów firmy Lockheed Martin do 
użytku prywatnego 
CPS-037 Właściwe wykorzystywanie zasobów obliczeniowych 
i informacyjnych
CRX-015 Ochrona informacji wrażliwych
CRX-016 Zachowanie poufności — Stany Zjednoczone CPS-
569 Bezpieczeństwo
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PRZYPADEK 5: GDZIE JESTEŚ? 

PODSUMOWANIE
Jill dołącza do nowego zespołu i jest zaskoczona, kiedy dowiaduje się, że jej współpracownicy pracują zdalnie. W 
miarę jak przyzwyczaja się do nowej pracy, trudno jej poradzić sobie z niedostępnością jednego z współpracowników, 
Trana. Lester, inny współpracownik, tłumaczy Jill, jak praca zdalna pozwala mu uporać się z kwestiami rodzinnymi 
i jednocześnie pozostać produktywnym. Jill myśli, że Tran może nadużywać tego systemu, ale Lester nie chce, żeby 
dalej się tym zajmowała.

Uwagi dla lidera: Poniżej przedstawiono uwagi, które pomogą pokierować dyskusją w grupie. Dyskusja powinna być 
otwarta — grupa może mieć inne obserwacje niż przedstawione poniżej.

PYTANIA DO DYSKUSJI 
 � Kto znajdował się w najlepszej sytuacji, żeby rozwiązać przedstawiony problem? W jaki sposób można 

zastosować w tym celu nasze wartości oraz technikę wyrażania naszych wartości?

Nasze wartości przedstawiono na stronie i. Techniki wyrażania naszych wartości opisano na stronach 4–5.

Lester ma doskonałą okazję, aby pomóc. Kiedy Jill nie otrzymuje od Trana potrzebnego jej wsparcia, rozmawia 
z innymi, opowiadając Lesterowi o swoim problemie i o niezrozumieniu systemu pracy zdalnej. W odpowiedzi 
Lester przedstawia jej problem z innej perspektywy, tłumacząc, jakie korzyści daje mu możliwość pracy zdalnej.  
Zachowania Trana mogą sugerować, że nie pracuje wtedy, kiedy powinien, ale choć Lester wydaje się tego 
świadom, jest bardziej zainteresowany zabezpieczeniem własnej sytuacji. Kiedy Jill oznajmia, że porozmawia z 
Alem, Lester prosi ją, żeby tego nie robiła, co stoi w sprzeczności z wartością właściwego postępowania. Być może 
Jill i Lester są jedynymi osobami świadomymi, iż z winy Trana może dochodzić do objętych obowiązkiem zgłoszenia 
nieprawidłowości w rozliczeniach, i jedno z nich powinno zgłosić naruszenie.

Al również mógł pomóc Jill rozwiązać problem, ale nie postępuje zgodnie z wartością szanowania innych, nie 
przyjmując jej uwag dotyczących dostępności Trana. Samo sprawdzenie statusu dostępności nie wystarczy, aby 
przekonać się, czy w danej chwili ktoś jest w pracy. Jako ich przełożony, Al ma obowiązek robić coś więcej.  Mógł 
zadać pytania Tranowi lub innym członkom zespołu, aby lepiej zrozumieć sytuację — może Jill wszystko wyolbrzymia, 
a może reszta ma co do Trana podobne wątpliwości. Być może dowiedziałby się, że Tran ma za mało pracy, żeby 
zajmować się nią przez cały czas. Gdyby Al nie był pewien, co zrobić, mógłby porozmawiać z innymi (np. z działem 
kadr lub specjalistą ds. etyki), aby otrzymać pomoc i zdobyć informacje, kiedy Tran jest aktywny online i dostępny 
telefonicznie.

 � W jaki sposób mogłoby dojść do podobnych sytuacji w naszym miejscu pracy i jak możemy ich uniknąć?

Przykłady podobnych sytuacji: 

• Współpracownik nie przykłada się do pracy w zespole
• Proces przesłuchiwania nowego członka zespołu 
• Ktoś prowadzi dodatkową działalność podczas godzin pracy lub korzysta z własności firmy LM.
• Współpracownik jest regularnie niedostępny bez wyjaśnienia

 � W jaki sposób przełożony może zmotywować i zainspirować zespół na odległość? 

Utrzymanie połączenia z zespołem, który nie pracuje w jednym miejscu, wymaga dodatkowego wysiłku. Kilka sugestii:

• Wykorzystuj bezpośrednie lub wirtualne spotkania „twarzą w twarz”, aby budować zespół. Regularna 
komunikacja poprzez aplikację Skype i cykliczne organizowanie wideo- lub telekonferencji umożliwia 
komunikację w czasie rzeczywistym, która naturalnie występuje między pracownikami dzielącymi miejsce pracy. 

• Al — kierownik w LM
• Jill — pracownica LM
• Tran — pracownik LM
• Lester — pracownik LM
• Sophia — pracownica LM, niepokazanaGŁ
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Praca zdalna, rozliczanie czasu pracy, konflikt interesów,  
zarządzanie wynikami
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• Organizuj regularne spotkania z zespołem. Informuj wszystkich o aktywnościach biznesowych w szerszej 
perspektywie oraz o aktywnościach właściwych dla zespołu pracowniczego. Wykorzystaj kilka minut, aby 
pomówić o życiu — o wakacjach i urlopach, osiągnięciach dzieci, działalności wolontariackiej itp. 

• Ustal jasne zobowiązania indywidualne i cele zespołowe, a następnie dostrzegaj i świętuj progres w ich zakresie, 
włączając w to osiągnięcia główne i dodatkowe. Wykorzystaj uznanie — element strategii NextGen. 

• Ustal indywidualne terminy meldunków z każdym członkiem zespołu. Mówi się: „co z oczu, to z serca” — nie 
pozwól, by stało się to prawdą.

• Kiedy członkowie zespołu przechodzą w życiu trudne chwile, wspieraj ich. Zrozum i polecaj zasoby wspierające, 
takie jak Program Wspierania Pracowników. Może w tym pomóc dział kadr.

• Zwracaj uwagę na rocznice, urodziny i inne szczególne okazje ważne dla pracowników. 

Po zakończeniu dyskusji grupa ogląda drugą część filmu.

Podsumowanie przypadku:

Praca zdalna nie jest urlopem. Kierownictwo ma dowolność w decydowaniu o tym, kto będzie pracował zdalnie, 
w oparciu o rozmaite czynniki; nie na wszystkich pozycjach praca zdalna jest rozwiązaniem korzystnym. Praca 
zdalna może być też alternatywnym lub tymczasowym udogodnieniem dla osób powracających po nieobecności 
spowodowanej chorobą. Wyniki są oceniane w oparciu o system zarządzania regularnymi wynikami oraz 
unormowane wymogi dotyczące rozliczania czasu pracy. Od osób pracujących zdalnie na pełny lub niepełny etat 
oczekuje się, iż będą regularnie prowadziły wykazy swojej głównej działalności.  Zobacz: CRX-514. 

Przełożeni osób pracujących zdalnie (także z bardzo odległych lokalizacji) oraz pracowników z elastycznym grafikiem 
muszą zachować możliwość nadzoru i monitorowania wyników oraz jakości pracy. 

W przypadku Trana działalność związana z wyprowadzaniem psów jest źródłem konfliktu interesów. Tran próbuje 
się tym zajmować podczas normalnych godzin pracy, co przeszkadza mu w wykonywaniu powierzonych zadań. 
Może nawet wykorzystywać na potrzeby swojej działalności służbowy telefon lub komputer; nie jest to wyraźnie 
pokazane, ale stanowiłoby niewłaściwe korzystanie z zasobów firmy. Dzięki ujawnianiu celów prywatnych działowi 
prawnemu poprzez proces CRX-014 Ujawnienie konfliktu interesów możliwe jest rozwiązywanie takich problemów 
oraz zapobieganie im.

Pobieranie przez Trana wynagrodzenia za czas pracy, który poświęca na wyprowadzanie psów, to nieprawidłowe 
rozliczenie, co stanowi poważne wykroczenie. Jeżeli wynagrodzenie było pobierane na mocy kontraktu rządowego, 
dział prawny LM musi upewnić się, iż rząd otrzyma zwrot środków niesłusznie pobranych wskutek nieprawidłowego 
rozliczenia czasu pracy, a także ujawnić nieprawidłowe rozliczenie i niewłaściwe wykorzystanie zasobów firmy.  
Kontrahent z ramienia rządu USA, podobnie jak osoby zatrudnione przez firmę, może zostać odsunięty lub 
zawieszony w wykonywaniu umowy z rządem federalnym ze względu na niespełnienie obowiązku natychmiastowego 
przedstawienia wiarygodnych dowodów naruszenia procedur wykonania umowy lub umowy podwykonawstwa, 
które są objęte obowiązkiem zgłoszenia. W innych państwach, takich jak Australia, Kanada i Wielka Brytania, 
zastosowanie mają lokalne przepisy prawa i regulacje. 

Brian Colan wspomina o harmonogramach 9/80 i 9/75. Harmonogramy 9/80 w Stanach Zjednoczonych i 9/75 w 
niektórych placówkach międzynarodowych to rozkłady czasu pracy, które zapewniają wielu naszym pracownikom 
trzydniowy weekend co dwa tygodnie.

W tym przypadku zarówno Lester, jak i Jill mają obowiązek działać. 
Jill, nowa pracowniczka, spełnia ten obowiązek. A Lester nie. Al 
powinien stanowczo przypomnieć mu o tym obowiązku: ukrywanie 
naruszenia potencjalnie objętego obowiązkiem zgłoszenia mogło 
skończyć się dla Lestera postępowaniem dyscyplinarnym.

ISTOTNE ZASADY: 
Ustanawianie standardów, Kodeks etyki i 
praktyk biznesowych, rozdziały 8 i 12
CRX-514 Praca zdalna 
CRX-014 Osobiste konflikty interesów
CMS-505 Rejestrowanie i weryfikacja 
bezpośrednich kosztów pracy
CPS-718 Ujawnianie informacji rządowi Stanów 
Zjednoczonych
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PRZYPADEK 6: SIEDZIMY W TYM RAZEM 

PODSUMOWANIE
Ed to pracownik z długim stażem, który pracuje w zespole z kilkoma młodszymi kobietami. Próbuje dawać 
współpracownicom praktyczne w swoim odczuciu rady, natomiast one mają wrażenie, że Ed — jedyny mężczyzna w 
zespole — ignoruje je i traktuje protekcjonalnie. Kobiety dzielą się swoimi uwagami z kierownikiem zespołu, Sharon. 
Sharon, która najwyraźniej spotkała się już w przeszłości z podobnymi zachowaniami ze strony pracujących z nią 
mężczyzn, zapewnia pracownice, że rozumie sytuację i im pomoże. Natalie, kierownik tego samego szczebla, dla której 
Ed był kiedyś mentorem, wkracza, aby pomóc.

Uwagi dla lidera: Poniżej przedstawiono uwagi, które pomogą pokierować dyskusją w grupie. Dyskusja powinna być 
otwarta — grupa może mieć inne obserwacje niż przedstawione poniżej.

PYTANIA DO DYSKUSJI 
 � Kto znajdował się w najlepszej sytuacji, żeby rozwiązać przedstawiony problem? W jaki sposób można 

zastosować w tym celu nasze wartości oraz technikę wyrażania naszych wartości?

Nasze wartości przedstawiono na stronie i. Techniki wyrażania naszych wartości opisano na stronach 4–5.

Szacunek dla innych to jedna z podstawowych wartości firmy Lockheed Martin. W tym scenariuszu Natalie jest 
jedyną osobą, która się do niej stosuje. Przedstawiając Edowi problem z innej perspektywy, pomaga mu lepiej 
zrozumieć, dlaczego jego współpracownice obrażają się, gdy używa słowa „dziewczęta” w miejscu pracy. Po 
usłyszeniu rozmowy Wendy i Sharon Natalie może skontaktować się z Sharon, wykorzystując techniki rozmowy z 
innymi i zadawania pytań, aby pomóc jej wymyślić najlepszą metodę działania.

Jego współpracownice uważają, że Ed — jedyny mężczyzna w zespole — traktuje je protekcjonalnie i ignoruje ich 
wkład. Athanee, Minita i Wendy są przekonane, iż stosunek Eda do nich wynika z ich wieku i płci. Przedstawiając 
swoje uwagi Sharon, pracownice prezentują lekceważącą postawę wobec wieku, płci i przynależności rasowej Eda.  
Okazują Edowi brak szacunku zarówno w jego obecności, jak i za plecami. Takie zachowanie nie powinno pozostać  
bez reakcji.

Sharon, kierownik zespołu, powinna przejąć inicjatywę i zająć się kwestią złego zachowania oraz pomóc w odbudowie 
zaufania i komunikacji. Zamiast tego wydaje się, że od razu staje po stronie pracownic, nawet nie rozmawiając 
z Edem. Pyta kobiety, czy z nim rozmawiały, ale kończy temat, kiedy tylko przyznają, że nie próbowały. Mogła 
porozmawiać z innymi i zadać pytania Edowi oraz innym pracującym z zespołem osobom, żeby uzyskać pełniejszy 
obraz sytuacji. Mogła też skorzystać ze wsparcia pracowników działu kadr, aby pomóc zespołowi wzajemnie się 
wysłuchać i docenić to, co oferuje każdy z nich, jednocześnie stawiając wymaganie, by postępowali właściwie i 
szanowali innych.

Wendy postępuje dobrze, zgłaszając niezarejestrowaną pracę Eda nad prototypem symulatora. Niezależnie od tego, 
jak niekorzystne byłyby oddziaływania wewnątrz zespołu, jest to sprawa, którą trzeba się zająć. Nie można pozwalać 
na działanie wbrew odpowiednim procedurom. Praca musi być poprawnie zarejestrowana i wymaga stosownych 
uprawnień; należy też pamiętać o kontrolach konfiguracji. Wendy próbuje przekonać Eda, by przestał. Być może 
byłaby w stanie zrobić więcej, żeby przedstawić problem z innej perspektywy lub zadać pytania, jednak przez wzgląd 
na ich kiepskie relacje prawdopodobnie by jej nie posłuchał.

• Ed — pracownik LM, kiedyś mentor Natalie 
• Sharon — kierownik
• Natalie — kierownik tego samego szczebla c 
 o Sharon
• Athanee — pracownica LM
• Minita — pracownica LM
• Wendy — pracownica LMGŁ
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Podświadome uprzedzenia, różnorodność i integracja, 
postępowanie zgodnie z procedurami, umiejętności 
interpersonalne
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 � W jaki sposób mogłoby dojść do podobnych sytuacji w naszym miejscu pracy i jak możemy ich uniknąć?

Przykłady podobnych sytuacji: 

• Niedopuszczanie nowego członka zespołu do aktywności grupowych (lunche, spotkania)
• Ignorowanie niewłaściwych komentarzy lub żartów
• Pomijanie kroków w ustalonej procedurze
• Wykonywanie przeróbek sprzętu bez odpowiedniego rozporządzenia lub dokumentacji
• Czynienie negatywnych założeń co do motywacji współpracownika
• Niemożność dostrzeżenia swoich nieuświadomionych uprzedzeń

 � W jaki sposób Sharon mogłaby lepiej zająć się problemami pracownic, kiedy te zasygnalizowały je po raz 
pierwszy?

Nieuświadomione uprzedzenia Sharon, które częściowo mają swoje źródło w jej przeszłych doświadczeniach w 
toku kariery, prowadzą w jej przypadku do wniosku, że problemem jest Ed. Powinna słuchać, pytać o konkretne 
przykłady, zrozumieć, co kobiety mówiły lub robiły w kontaktach z Edem i przede wszystkim porozmawiać z Edem, 
aby wreszcie zweryfikować słuszność uwag pracownic. Jak widzimy, w rozmowach między Wendy, Minitą, Athanee i 
Edem nie występuje prawdziwy dialog. Sharon mogła ułatwić prawdziwą konwersację, prosząc ich, aby usiedli razem i 
wysłuchali się wzajemnie, zamiast ciągle mówić, nie dopuszczając drugiej strony do głosu. 

Jej uprzedzenia sprawiły również, że nie zareagowała inaczej, gdy Minita zasugerowała dołączenie Eda do zespołu 
„starszych białych mężczyzn”. Sharon zauważa, że ten komentarz jest niewłaściwy, ale nie wykorzystuje okazji, aby 
zwrócić uwagę kobiet na ich uprzedzenia i wyjaśnić, dlaczego takie słowa są nieodpowiednie.

Po zakończeniu dyskusji grupa ogląda drugą część filmu.

Podsumowanie przypadku:

Nieuświadomione uprzedzenia osłabiają zaufanie i komunikację w tym zespole, wywierając negatywny wpływ  
na zdolność jego członków do pracowania razem, aby doskonale wykonywać pracę i szybko rozwiązać problem.  
Mamy tu do czynienia z uprzedzeniami dotyczącymi wieku i płci, ale są też inne źródła uprzedzeń, których wpływowi 
na nasze decyzje i interakcje z innymi trzeba starannie zapobiegać. Istnieją zasoby, które pomagają w kształtowaniu 
świadomości i umiejętności, w tym kurs Zwalczanie nieuświadomionych uprzedzeń (Managing Unconscious Bias) na 
platformie My Learning oraz seria filmów Kierowanie różnorodnymi zespołami (Leading Diverse Teams), do których 
linki wysyłane są liderom przez cały rok. Są także dostępne na stronie internetowej Global Diversity and Inclusion. 
Nasze grupy zasobów pracowniczych pomagają w utrzymaniu środowiska, które docenia wkład pracowników o 
różnorodnym pochodzeniu, zwiększając wśród zatrudnionych świadomość oraz pomagając nam korzystać z talentów, 
umiejętności i zdolności całej siły roboczej.

Nasze zasady komunikacji pracowników (CPS-203) wymagają, aby podczas komunikacji z innymi pracownicy stosowali 
się do wartości Lockheed Martin oraz traktowali z szacunkiem i profesjonalizmem współpracowników, klientów, 
osoby należące do tego samego zespołu, konkurencję i podwykonawców.

W tym scenariuszu pojawia się dużo przykładów złych 
zachowań, w tym brak szacunku kobiet do Eda, „kowbojskie” 
podejście Eda do naprawiania sprzętu oraz wyciąganie 
pochopnych wniosków przez Sharon. Natalie daje nam 
wszystkim dobry przykład. Mogła nie reagować, zamiast 
tego jednak, postępując zgodnie z wartością właściwego 
postępowania i doskonałego wykonywania pracy, jest 
zmotywowana do działania.  Poprzez zastosowanie technik 
wyrażania naszych wartości Natalie włącza się w sprawę Eda 
i Sharon, aby pomóc im przezwyciężyć nieuświadomione 
uprzedzenia i myślenie wybiórcze. Wszyscy pracownicy  
powinni wziąć przykład z Natalie i działać, kiedy mierzą się z 
dylematem etycznym lub problemem w miejscu pracy.  

19

ISTOTNE ZASADY: 
Ustanawianie standardów, Kodeks etyki i praktyk 
biznesowych, rozdziały 4 i 18
CPS-003 Niedyskryminacja i równe szanse w 
zatrudnieniu
CPS-564 Miejsce pracy wolne od nękania 
CRX-515 Grupy zasobów pracowniczych i sieci 
pracownicze
CPS-203 Komunikacja pracowników
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PODSUMOWANIE — TWOJA KONKLUZJA
• Podziękuj uczestnikom.

• Przypomnij pracownikom, aby potwierdzili przez Internet ukończenie szkolenia. (Lub upewnij się, 
czy wszyscy uczestnicy podpisali kartę uczestnictwa i potwierdzenia, jeśli formularz online jest 
niedostępny).

• Poinformuj pracowników, że ich opinie są ważne i poproś, by wypełnili stosowną ankietę 
internetową.

– Uczestnicy chronieni zaporą ogniową powinni przejść na stronę http://ethics.corp.lmco.com/
ethics/awareness_training.cfm i kliknąć link „Ankieta dla uczestników”.

– Uczestnicy niechronieni zaporą ogniową powinni przejść na stronę http://www.lockheedmartin.
com/en-us/who-we-are/ethics/training.html i kliknąć link „Ankieta dla uczestników”.

– Wyjaśnij, że niektórzy uczestnicy i prowadzący szkolenie otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o 
wypełnienie ankiety, a następnie zachęć pracowników do wzięcia w niej udziału, jeśli zostaną o 
to poproszeni.

• Przedstaw swoją konkluzję. 

PRZYKŁADOWA KONKLUZJA
Dziękuję Wam za udział w szkoleniu. Zachęcam wszystkich do dalszych dyskusji i przemyślenia tego, 
jak ważne jest podejmowanie działań i wyrażanie naszych wartości. Nie wystarczy porozmawiać o tym 
raz w roku. Pragnę także podkreślić, że jako pracownicy Lockheed Martin jesteśmy wszyscy zachęcani 
do zasięgania porad, wyrażania obaw czy zgłaszania naruszeń osobie, przy której czujemy się najmniej 
skrępowani — kierownikowi, lokalnemu specjaliście ds. etyki bądź przedstawicielowi działu zasobów 
ludzkich, działu audytu, działu prawnego, biura EESH lub biura ds. etyki. 

Naszym specjalistą ds. etyki jest Imię i nazwisko:                                                Telefon: 

[INFORMACJA DOSTĘPNA W WHITE PAGES LUB LMPEOPLE]

Potwierdź ukończenie tej sesji w Internecie, klikając kolejno MyLearning (Moje kursy) > Learning 
Plan (Plan nauki) > Szkolenie z zakresu etyki 2018 > Self Completion (Samoocena). Wasza opinia na 
temat tego programu szkoleniowego jest niezwykle ważna. Ankieta umożliwiająca wyrażenie opinii 
jest dostępna w Internecie i jest elementem potwierdzającym udział w szkoleniu online w witrynie 
Etyka biznesu. Przejdź do strony Corporate Ethics Awareness Training Resources (Znajomość etyki 
korporacyjnej — zasoby szkoleniowe) pod adresem 

http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm lub 
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html

Zapraszamy do wypełnienia ankiety po otrzymaniu wiadomości e-mail z prośbą o jej wypełnienie. 

Dziękujemy za wzięcie udziału w dzisiejszym programie.
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PROWADZENIE SZKOLENIA — WSKAZÓWKI I PORADY

 
CO NALEŻY ROBIĆ                                     CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ 

Należy wysłać powiadomienie o spotkaniu 
do wszystkich uczestników z dużym 
wyprzedzeniem, przed zaplanowaną sesją. 
Należy dołączyć rozliczanie czasu pracy.

Nie należy czekać do ostatniej chwili, aby ustalić 
harmonogram sesji.

Należy poświęcić czas na przejrzenie mate-
riałów szkoleniowych, zrozumienie technik 
wyrażania naszych wartości i wybór przy-
padków najistotniejszych dla grupy. Pomóc 
w tym może lokalny specjalista ds. etyki.

Nie należy zwlekać z przygotowaniem 
materiałów pomocniczych i zapoznaniem się  
ze sprzętem audiowizualnym do momentu 
rozpoczęcia szkolenia.

Nie należy zapominać o zachęcaniu 
pracowników do kontaktowania się w 
razie potrzeby ze specjalistą ds. etyki, 
nawet w sprawie uzyskania porady.

Należy używać zasobów internetowych, jeśli 
są dostępne. 

Należy przed terminem spotkania 
przetestować płytę DVD w odtwarzaczu/
komputerze, który zostanie użyty podczas 
sesji. W razie potrzeby zadzwoń do IT 
Service Desk pod numer 800-435-7063.

Należy znać imię, nazwisko i numer telefonu 
specjalisty ds. etyki nadzorującego dany zespół. 
Patrz: „Twój specjalista ds. etyki”. (https://ethics.
corp.lmco.com/ethics/your_ethics_officer.cfm)

Nie należy pomijać możliwości skorzystania ze 
szkolenia internetowego zamiast z płyty DVD.  

Nie należy czekać z testowaniem płyty DVD w 
urządzeniu do dnia sesji, w przypadku wybrania 
tej opcji. 

Należy wziąć pod uwagę zorganizowanie 
szkolenia wirtualnego, jeśli zespół jest mocno 
rozproszony (w razie potrzeby skorzystaj z 
pomocy działu IT).

Należy wybierać zróżnicowane sytuacje, w 
tym takie, które będą stanowiły największe 
wyzwanie lub najtrudniejszy temat do dyskusji.

Należy przejmować inicjatywę, włączając 
wszystkich w wykonywanie zadań i podtrzymując 
swobodną rozmowę wśród uczestników.

Nie należy zapominać o włączaniu do 
sesji pracowników biorących w niej 
udział za pośrednictwem telefonu.

Nie należy wybierać wyłącznie sytuacji 
najbardziej sobie znanych i tracić w ten 
sposób cennych okazji do nauki.

Nie należy pozwalać uczestnikom na bierną 
postawę w czasie sesji ani na zdominowanie 
całej dyskusji przez dwie lub trzy osoby.

UWAGA: Ta strona jest dostępna 
w Internecie w formacie do wydruku. 

Wewnętrzna: http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
Zewnętrzna: http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
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UCZESTNICTWO I POTWIERDZENIE 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek zarejestrowania udziału w sesji szkoleniowej. 

W Internecie: Większość jednostek biznesowych korzysta z opcji Uczestnictwa i potwierdzenia 
w Internecie. Odwiedź wewnętrzną lub zewnętrzną witrynę LMPeople i kliknij link MyLearning 
(Moje kursy), a następnie Learning Plan (Plan nauki). Kliknij Szkolenie z zakresu etyki 2018, 
przewiń do sekcji Self Completion (Samoocena) i kliknij opcję Take Credit for this Course. 
Wprowadź datę ukończenia szkolenia i kliknij opcję Take Credit.

Podręcznik: W przypadku zakładów niekorzystających z tej opcji online do materiałów z 
bieżącego roku dołączany jest formularz uczestnictwa i potwierdzenia w formie drukowanej. 
W przypadku korzystania z formularza w formie drukowanej osoba prowadząca sesję powinna 
przygotować odpowiednią liczbę kopii dla uczestników (jeden formularz może być użyty przez 
maksymalnie 20 uczestników). Podpisane formularze należy dostarczyć do biura ds. etyki.

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY SZKOLENIA
Wasza opinia jest ważna. Zachęcamy wszystkich uczestników i osoby prowadzące szkolenie 
do wzięcia udziału w ankiecie umożliwiającej wyrażenie opinii. Uczestnicy chronieni zaporą 
ogniową powinni przejść na stronę http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.
cfm i kliknąć odpowiedni link do ankiety. Uczestnicy niechronieni zaporą ogniową powinni przejść 
na stronę http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html i kliknąć 
odpowiedni link do ankiety.
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FORMULARZ UCZESTNICTWA I POTWIERDZENIA

Uwaga: Jeśli Twoja jednostka biznesowa korzysta z opcji śledzenia szkoleń w Internecie, 
korzystanie z formularza w formie drukowanej nie jest wymagane.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

           Imię i nazwisko Podpis Identyfikator pracownika   

Szkolenie z zakresu etyki 2018

Spółka LM: _______________________ Osoba prowadząca szkolenie: ____________________

Oddział: _________________________  Grupa pracowników: ________________________________  

Miejsce sesji: ______________________________ Data: _______________________________________

Podpisane formularze należy dostarczyć do biura ds. etyki.
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Uwaga: Ten podręcznik nie zastępuje zawierającego bardziej szczegółowe instrukcje  
Podręcznika lidera.

Przed sesją
� Upewnij się, czy sala jest gotowa i że sprzęt działa. 

� Korzystanie z zasobów internetowych:
   • Wewnętrzna: http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
   • Zewnętrzna: http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html

� Korzystanie z płyty DVD:
   • W razie potrzeby zadzwoń do IT Service Desk pod numer 800-435-7063.

� Wybierz 3 odpowiednie przypadki. Zapoznaj się z przypadkami, oglądając film lub czytając 
podsumowania w Podręczniku lidera. 

� Sprawdź, czy Twoja jednostka biznesowa korzysta z opcji Potwierdzenie w Internecie. (Jeśli opcja 
online nie jest używana, skopiuj formularz uczestnictwa ze strony 23).

Wprowadzenie
� Wyjaśnij, w jaki sposób należy korzystać z potwierdzenia w Internecie lub poproś uczestników o 
podpisanie wydrukowanego formularza. 
� Wygłoś wprowadzenie i wyjaśnij, jak będzie przebiegać ćwiczenie. (Instrukcje znajdują się również 
we wprowadzającym filmie wideo). Kliknij Wprowadzenie, aby rozpocząć wyświetlanie filmu.
� Odtwórz film wprowadzający. Użyj napisów, jeśli w szkoleniu biorą osoby niedosłyszące.

Dyskusja na temat przypadku
� Wybierz przypadek i odtwarzaj film do momentu wyświetlenia ekranu Dyskusja. 
� Omówcie wspólnie przypadek i odpowiedzcie na pytania do dyskusji wyświetlone na ekranie.
� W razie potrzeby obejrzyj krótkie filmy wideo dotyczące każdej techniki.
� Kontynuuj odtwarzanie filmu do końca. 
� Zakończ omawianie przypadku, korzystając z Podręcznika lidera i odczytując wszelkie pominięte w 
dyskusji kwestie.
� Powtórz procedurę dla każdego przypadku. (Omów w ciągu godziny tyle przypadków, ile to 
możliwe).

Podsumowanie
� Podziękuj uczestnikom. 
� Przekaż wskazówki dotyczące rozliczania czasu pracy o odniesieniu do sesji szkoleniowej.
� Przypomnij pracownikom, aby potwierdzili przez Internet ukończenie szkolenia.

� Przypomnij pracownikom o zostawieniu opinii w formularzu oceny online Ankieta dla uczestników.

� Odczytaj konkluzję.

� Korzystając z internetowej ankiety dla osoby prowadzącej, przedstaw swoją opinię.

SZYBKIE ROZPOCZĘCIE

WYRAŻANIE NASZYCH WARTOŚCI 2018
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Powitanie (film trwa 4 1/2 minuty) ...6 minut
Studium przypadku/Dyskusja ............16 minut
Studium przypadku/Dyskusja ............16 minut
Studium przypadku/Dyskusja ............16 minut
Podsumowanie ..................................6 minut

Przedziały czasowe dla godzinnej sesji
Każdy film prezentujący przypadek trwa od 7 do 8 minut. Należy 
przewidzieć około 8 minut na omówienie każdego przypadku.



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

Sugerowane metody radzenia sobie z konfliktem wartości, o których 
tu mowa, opracowano na podstawie pomysłów autorki książki Giving 
Voice to Values (tłum. Daj wartościom dojść do głosu) i wykorzystano 
za jej pozwoleniem: How to Speak Your Mind When You Know What’s 
Right (tłum. Jak nie bać się odezwać w sytuacji, gdy wiesz, że masz 
rację), Mary C. Gentile, New Haven: Yale University Press, 2010 r.

Każdy z przedstawionych scenariuszy oparty jest na sytuacjach, do 
których rzeczywiście doszło w Lockheed Martin. 

Aby poznać więcej pomysłów z tegorocznego szkolenia i/lub 
dowiedzieć się, gdzie można kupić książkę, należy odwiedzić witrynę: 
www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.


