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NASZE WARTOŚCI
Postępuj właściwie – we wszystkim, co robimy,
przestrzegamy najwyższych standardów etycznego
postępowania. Wierzymy, że szczerość i uczciwość
budują zaufanie, które jest podstawą naszej działalności.
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: „Postępuj właściwie,
szanuj innych i osiągaj doskonałość”. Firma Lockheed
Martin przykłada ogromne znaczenie do wykorzystywania
wyjątkowych talentów i doświadczeń swoich pracowników
w celu zapewnienia innowacyjnych, przystępnych cenowo
rozwiązań i niezrównanej wartości dla klienta.

Drogi liderze szkolenia:
Dziękujemy za poprowadzenie tegorocznego szkolenia Ethics Awareness
Training 2021. Sesje kierowane przez liderów są podstawą naszego całego
programu etyki.
Naszym celem jest ułatwienie prowadzenia tych sesji przy jednoczesnym
zachowaniu ich atrakcyjności i prowokowania uczestników do myślenia.
Staramy się dostarczyć Państwu scenariusze konkretnych przypadków, które są
trafne w stosunku do problemów, przed którymi stoją nasi pracownicy, zdając
sobie sprawę, że wiele decyzji, przed którymi stoimy, przedstawia zróżnicowane
wybory. W tym roku ponownie zmagamy się z szacunkiem i uprzejmością
w miejscu pracy, koncentrując się w szczególności na narzędziach
wspomagających współpracę i prześladowaniu na tle rasowym. Zajmujemy
się również sposobami radzenia sobie z pracownikami borykającymi się z
trudnymi kryzysami osobistymi, takimi jak uzależnienie od opiatów.
Techniki wyrażania naszych wartości (VOV) 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 zagadnień i zachęcanie grupy do
przećwiczenia umiejętności potrzebnych do skutecznego rozwiązywania
dylematów etycznych w miejscu pracy.
W tegorocznej edycji naszego szkolenia, dla każdego przypadku,
gospodarz na ekranie przedstawia scenariusz z niezbędnymi informacjami
dotyczącymi nagrania, naświetlając kluczowe problemy. Gospodarz
pomoże następnie ukierunkować dyskusję, którą poprowadzisz.
Na początku dyskusji należy się zastanowić, co bohaterowie powinni
zrobić. Odpowiedź na to pytanie będzie dość jasna. Jednak prawdziwym
wyzwaniem jest zbadanie, dlaczego mogą nie zdecydować się zrobić tego,
co właściwe. Co ich powstrzymuje i co mogą zrobić, by pokonać te bariery?
Prosimy o postawienie następującego pytania swojej grupie: co zrobiłby
każdy z nas, gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji?
Zachęcam do poświęcenia czasu na zapoznanie się z tym przewodnikiem,
aby zaznajomić się z najlepszymi metodami kanalizowania dyskusji na
temat technik wyrażania naszych wartości.
Przykład, jaki dajesz pracownikom, jest nieoceniony. Inspirowanie naszych
pracowników do uznania 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
i
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punkcie szkolenia

SPIS TREŚCI
Co nowego w 2021 roku.........................................................3
Planowanie sesji i tematyki omawianych przypadków.......4

Uczestnicy zobaczą postacie formułujące założenia i wyciągające pochopne
wnioski na podstawie sugestii i niepełnych faktów.

Prowadzenie sesji osobistych.................................................8

Gdyby jednak rzeczywiście skutecznie wykorzystywali techniki VOV, mogliby
postąpić inaczej.

Prowadzenie sesji na platformie Zoom................................10

Nacisk kładzie się na kluczowe momenty decyzyjne, kiedy bohaterowie
muszą zdecydować się na podjęcie lub zaniechanie działania.

Prowadzenie sesji na platformie Skype...............................12

Nowy format na 2021 rok

Opcja 1 – Prezentacja nagrań z poziomu Skype..............12

Przygotowanie

Opcja 2 – Skoordynowane indywidualne oglądanie nagrań.16

• Nowa procedura transmisji strumieniowej nagrań bezpośrednio ze Skype'a.

Techniki wyrażania naszych wartości...................................18
Krótkie opisy przypadków 1-6...............................................20
Dodatkowe informacje i materiały.......................................32
Podsumowanie sesji...............................................................34
Co robić i czego nie robić w związku ze szkoleniem...........35
Udział i potwierdzenie udziału..............................................36
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ostrożności dotyczącymi COVID dla produkcji wideo.
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Nacisk w 2021 r. kładzie się na to, jak zatrzymać się i przemyśleć kolejne
kroki przed podjęciem działań

• Na ekranie „gospodarz” ustawia scenę przed każdym przypadkiem, a po
części otwierającej prezentuje pytania prowadzące do dyskusji grupowej.
Dyskusja
• Biorąc pod uwagę sytuację, co powinna zrobić każda z postaci?
(proste pytania dotyczące kodeksu/zasad)
• Co może ich powstrzymywać przed zrobieniem właściwej rzeczy?
(identyfikowanie uzasadnień i wymówek)
• Jak pokonują oni to, co ich powstrzymuje?
Film zamykający
• Bohaterowie angażują się w podsumowanie tego, co się stało i zadają
pytania, które pracownicy mogą chcieć zadać, ale mogą się wahać.
• Starsi kierownicy Lockheed Martin zamykają sesję przy pomocy krótkiej
dyskusji na temat tego, dlaczego wyrażanie własnych wartości jest tak
ważne dla tej sytuacji.
Czego oczekuje się od liderów
• W tym roku liderzy wybiorą 2 lub 3 z 6 przypadków do omówienia w trakcie
60-minutowej sesji.
• Oczekuje się, że liderzy zapoznają się z instrukcją dla liderów i przejrzą
wszystkie sześć przypadków zanim dokonają wyboru tego, który
wykorzystają w czasie własnych sesji.
• Przypadek 5, który dotyczy dyskryminacji i prześladowania na tle rasowym
oraz nadużywania narzędzi do współpracy, jest wymagany we wszystkich
sesjach EAT.
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Przed rozpoczęciem sesji należy zapoznać się z tą częścią instrukcji

„Przewiduj typowe tłumaczenia podane wobec etycznie
wątpliwych zachowań i zidentyfikuj kontrargumenty.
Te tłumaczenia są przewidywalne i podatne na zmianę
przez uzasadnioną odpowiedź."
— Mary Gentile
W każdym przypadku jedna lub więcej postaci znajduje się w kluczowym momencie
decyzyjnym. Skuteczne wykorzystanie technik wyrażania naszych wartości (VOV)
pomogłoby im podjąć właściwą decyzję. 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 18 niniejszego przewodnika, gdzie
zamieszczono również łącze do strony referencyjnej, którą można wydrukować do
wykorzystania przez uczestników podczas omawiania przypadków.
Techniki wyrażania naszych wartości przedstawione w tych przypadkach stanowią
dla pracowników wzór postępowania w podobnych okolicznościach. Nie są one
pomyślane jako jedyne techniki wyrażania naszych wartości lub sposoby podejścia,
które mogą być pomocne do skuteczniejszego wdrażania własnych wartości.

TEMATYKA PORUSZONA W PRZYPADKACH

Najważniejszym elementem wyrażania naszych wartości jest zdolność do zgłaszania
problemów i stosowania technik, aby zapobiegać przypadkom naruszenia przepisów,
lecz gdy to zawiedzie, musimy zgłaszać naruszenia. W krótkich opisach przypadków
na stronach 20–31 zawarto kilka punktów, które można wykorzystać w dyskusji.
W czasie godzinnej sesji będzie czas na omówienie 2 lub 3 przypadków.

4

PRZYPADEK 1 – TO TYLKO NUMER CZĘŚCI? (7:54)*
Fałszowanie dokumentacji; Umiejętności interpersonalne liderów; Relacje z Klientami
Kierownictwo zamykające – Rod McLean, Wiceprezes i Dyrektor Generalny
Manewrów Lotniczych i Misji Morskich
PRZYPADEK 2 – OPIOIDY W PRACY (8:05)
Miejsce pracy wolne od narkotyków; Praktyki rozliczania; Prywatność
Kierownictwo zamykające – Dean Acosta, Starszy Wiceprezes ds. Komunikacji
PRZYPADEK 3 – SPRAWA HONORU (8:23)
Bezpieczeństwo, Integralność Programu, Relacje z Klientami
Kierownictwo zamykające – Paul Lemmo, Prezes firmy Sikorsky
PRZYPADEK 4 – UFAJ, ALE WERYFIKUJ (7:31)
Konflikt interesów; Uprzejmości biznesowe; Umiejętności interpersonalne liderów;
Oszustwa związane ze zgłaszaniem wydatków
Kierownictwo zamykające – Ken Possenriede, Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Finansowy
* Całkowita długość połączonych nagrań Część 1 i 2

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 34. Jego nazwisko
można znaleźć w firmowej książce telefonicznej. Należy pamiętać, że w przypadku
pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach mogą to być różne osoby.

Dowiedz się za szkolenie ilu osób jesteś odpowiedzialny i zaplanuj wystarczającą
liczbę sesji, aby dostosować się do potrzeb Twojego zespołu. Zastanów się, czy
szkolenie będzie najbardziej skuteczne dla małych czy dużych 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.
Dołącz do swojego spotkania pliki PDF z opisem technik wyrażania naszych
wartości i naszych wartości, które są dostępne w Internecie pod adresem https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training lub https://www.lockheedmartin.com/
en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html.
Ustal, jakie są aktualne ograniczenia i wymogi związane z COVID w Twojej
placówce przed zaplanowaniem jakichkolwiek osobistych sesji.
Zarezerwuj pokój z dostępem do Internetu oraz wystarczającą ilością stołów
i krzeseł, aby zapewnić komfort uczestnikom, jeśli prowadzisz sesję odbywającą
się częściowo lub całkowicie na miejscu w firmie. Z wyprzedzeniem przetestuj
urządzenia i połączenia.
Zapoznaj się z przypadkami, czytając podsumowania w niniejszej instrukcji dla liderów
i oglądając wszystkie filmy. Po obejrzeniu każdego nagrania wybierz przypadki,
które będziesz omawiać podczas sesji. Uwaga: Przypadek 5 jest wymagany dla
wszystkich sesji.
Pamiętaj, że streszczenia przypadków są inspiracją do dyskusji, a nie prezentacją
ostatecznej poprawnej odpowiedzi.
Jeśli korzystasz ze Skype’a, pobierz wersje PowerPoint plików z opisem
przypadków ze strony internetowej EAT i prześlij je na spotkanie Skype po
wysłaniu spotkania w Outlooku do kalendarzy. (patrz str. 12).
Wydrukuj dla siebie kopie streszczeń przypadków, z których będziesz korzystać,
jak również stronę z dodatkowymi materiałami. Posiadanie tych zasobów pod
ręką pomoże w dyskusji.
TEMATYKA PORUSZONA W
PRZYPADKACH

Planowanie sesji i tematyki omawianych przypadków

PRZYPADEK 5 – KOMUNIKACJA NA SLACKU (10:07) (WYMAGANY PRZYPADEK)
Dyskryminacja i prześladowanie na tle rasowym; Niewłaściwe użycie narzędzi
do współpracy; Nie podjęcie działań przez kierownictwo; Praktyki rozliczania
Kierownictwo zamykające – Yvonne Hodge, Starsza wiceprezes ds. transformacji
biznesowej przedsiębiorstw
PRZYPADEK 6 – TU NIE MA KONFLIKTÓW (8:15)
Informacje wrażliwe; Konflikt interesów
Kierownictwo zamykające – Tim Cahill, Starszy wiceprezes ds. globalnego rozwoju
biznesu

Wszystkie nagrania zostały sfilmowane w styczniu 2020 r., zanim nałożono
ograniczenia dotyczące COVID, lub sfilmowane zgodnie z zalecanymi środkami
ostrożności dotyczącymi COVID dla produkcji wideo.
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W tym roku poprowadzisz dyskusję na temat dwóch lub trzech przypadków.
Scenariusze nagrań mają od 7,5 do 10 minut. Długość poszczególnych nagrań
znajdziesz na stronach 4–5. W niektórych przypadkach dyskusje mogą trwać
dłużej niż przydzielone 8 minut. Wedle własnego uznania zdecyduj, czy przejść do
omawiania trzeciego przypadku czy szerzej omówić dwa przypadki.

PRZEBIEG SESJI: 60 minut
Przygotowania

2 minuty

Wprowadzenie
dyrektor
generalnej

Instrukcje
i przegląd
technik
VOV

2 minuty

3 minuty

Podsumowanie sesji

2–3 przypadki
48 minuty

Czy będziesz
prowadzić
sesję w 100% osobistą?
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Patrz
„Prowadzenie
sesji osobistych”
Strona 8

NIE

Czy będziesz
korzystać z platformy Zoom podczas
sesji?

TAK

Patrz
„Prowadzenie
sesji na
platformie Zoom”
Strona 10

NIE

Dyskusja
na temat
wyrażania
wartości

Czy będziesz
korzystać z platformy Skype podczas
sesji?

Dyskusja
podsumowująca

TAK

Patrz
„Prowadzenie
sesji na
platformie Skype”
Strona 12

NIE

Formaty
alternatywne *

Film
zamykający

TAK

5 minuty

DYSKUSJA DOTYCZĄCA PRZYPADKÓW
Przygotowanie
filmu

Użyj tego schematu blokowego, aby wybrać
określony format sesji:

Szczegółowe instrukcje dotyczące każdego rodzaju sesji są dostępne na stronie internetowej
EAT pod adresem https://ethics.corp.lmco.com/
Awareness_Training lub https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html.

*Jeśli żadna z tych metod nie jest odpowiednia dla Twojej sesji, skontaktuj
się ze swoim Specjalistą ds. etyki, aby omówić źródła alternatywnych
sposobów realizacji i prowadzenia sesji.
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Prowadzenie sesji osobistych
Przygotowanie sesji
W przypadku sesji osobistych musisz mieć pewność, że komputer jest
podłączony zarówno do Internetu, aby przesyłać strumieniowo nagranie
z odtwarzacza internetowego, jak i do monitora w celu oglądania nagrań.
Jeśli prowadzisz sesję bez połączenia z Internetem, konieczne będzie
wcześniejsze pobranie nagrań przedstawiających przypadki ze strony
internetowej EAT https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training lub
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html i uruchomienie ich z dysku lokalnego
Przygotowania
Przedstaw wskazówki dotyczące rozliczania czasu sesji szkoleniowej
i potwierdzania udziału.
Uruchom odtwarzacz internetowy Voicing Our Values Online Training ze strony
internetowej EAT https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training lub https://
www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html i upewnij się, że jest widoczny dla uczestników w pokoju.
Wybierz opcję „Języki” w menu głównym szkolenia on-line, aby wybrać język
inny niż angielski, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Uwaga: Aby wyświetlić
przetłumaczony tekst, konieczne będzie użycie napisów kodowanych.

Prowadzenie sesji
Kliknij opcję „Wprowadzenie” w menu głównym, aby uruchomić pierwszy film.
Odtwórz początkowy fragment nagrania, w którym wypowiada się Jim Taiclet
oraz przedstawione są ogólne informacje dotyczące sesji i technik wyrażania
naszych wartości.
Wybierz przypadek – po zakończeniu filmu wprowadzającego przejdź
do menu przypadków, klikając opcję „Case Menu” na pasku menu u góry
ekranu lub poprzez link pod oknem filmu. Wybierz przypadek, który zostanie
omówiony jako pierwszy.
Odtwórz nagranie dotyczące przypadku. Po zakończeniu filmu możesz kliknąć
link „Dyskusja” nad filmem, aby wyświetlić pytania do dyskusji, jeśli pytania nie
zostaną wyświetlone automatycznie.
Dyskusja
Weź udział w grupowej dyskusji nad pytaniami wyświetlanymi na ekranie.
Zachęć uczestników do zadawania pytań lub komentowania na czacie.
Druga część filmu
Kliknij link „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
20–31) oraz dodatkowe informacje ze strony 32.
Powróć do menu Przypadki.
Powtórz proces w celu omówienia drugiego przypadku.
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Prowadzenie sesji na platformie Zoom
Ta opcja jest zalecana, jeśli niektórzy lub wszyscy uczestnicy biorą udział wirtualnie,
a Ty masz dostęp do tworzenia lub wnioskowania o utworzenie spotkania na
Zoomie. Po zaplanowaniu spotkania, prowadzący musi tylko uzyskać dostęp do
szkolenia on-line za pośrednictwem przeglądarki, aby poprowadzić szkolenie.
Nagranie i dźwięk będą wyświetlane wszystkim uczestnikom spotkania Zoom.
W zaproszeniu na spotkanie
• Wyślij uczestnikom prośbę o spotkanie przez Zoom.
• Do zaproszenia dołącz pliki pdf z opisem technik wyrażania naszych wartości.
Znajdziesz je na stronie https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training lub
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
• Poproś uczestników o pobranie załączników przed spotkaniem.
Przygotowania
Otwórz odtwarzacz sieciowy.
Udostępnianie ekranu – udostępnij swój ekran odtwarzacza internetowego,
klikając zielony przycisk „Share Screen” u dołu ekranu. Wybierając ekran
(nie aplikację) do wyświetlenia, zaznacz zarówno opcję „Share sound”, jak
i „Optimize for video clip” w dolnej części okna.
Rozdzielczość ekranu poprawi się dla uczestników w momencie, gdy nagranie
zostanie w pełni pobrane do pamięci buforowej.

Sprawdzanie dźwięku i obrazu – Kiedy będziesz gotowy, poproś każdego
uczestnika o potwierdzenie na czacie, że jego aplikacja Zoom działa. Jeśli
uczestnik ma problemy z głośnikiem lub mikrofonem, zachęć go do dołączenia
do spotkania za pomocą telefonu lub poprzez samodzielne otwarcie
odtwarzacza sieciowego https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training lub
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.

Prowadzenie sesji
Kliknij opcję „Wprowadzenie” w menu głównym, aby uruchomić pierwszy film.
Odtwórz początkowy fragment nagrania, w którym wypowiada się Jim
Taiclet oraz przedstawione są ogólne informacje dotyczące sesji i technik
wyrażania naszych wartości.
Wybierz przypadek — po zakończeniu filmiku wprowadzającego przejdź
do menu przypadków, klikając opcję „Case Menu” na pasku menu u góry
ekranu lub poprzez link pod oknem filmu. Wybierz przypadek, który zostanie
omówiony jako pierwszy.
Odtwórz nagranie dotyczące przypadku. Po zakończeniu filmu możesz
kliknąć link „Dyskusja” nad filmem, aby wyświetlić pytania do dyskusji, jeśli
pytania nie zostaną wyświetlone automatycznie.
Dyskusja
Weź udział w grupowej dyskusji nad pytaniami wyświetlanymi na ekranie.
Zachęć uczestników do zadawania pytań lub komentowania na czacie.
Druga część filmu
Kliknij link „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 20–31) oraz dodatkowe informacje ze strony 32.
Powróć do menu Przypadki.
Powtórz proces w celu omówienia kolejnych przypadków.

Przedstaw wskazówki dotyczące rozliczania czasu sesji szkoleniowej
i potwierdzania udziału w niej.
Wybierz opcję „Języki” w menu głównym szkolenia on-line, aby wybrać język
inny niż angielski, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Przygotuj się do obejrzenia pierwszego filmu.
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Prowadzenie sesji na platformie Skype
Istnieją dwa sposoby korzystania z platformy Skype w celu prowadzenia sesji.
W opcji nr 1 można teraz przesyłać strumieniowo wideo w wyższej rozdzielczości
w sesjach Skype, korzystając z prezentacji PowerPoint znajdujących się na stronie
internetowej EAT. Trzeba jednak poświęcić kilka minut na przygotowanie się do sesji.
W opcji nr 2 wszyscy uczestnicy jednocześnie wyciszają i oglądają filmy przez
własne połączenie internetowe z odtwarzaczem internetowym.

4W oknie spotkania Skype kliknij
przycisk „Udostępnij zawartość” i wybierz
„Udostępnij pliki PowerPoint…” Wybierz
pliki .ppt, które wcześniej pobrałeś i kliknij
przycisk „Otwórz”. Spowoduje to przesłanie
plików do przestrzeni spotkania.

Jeśli nie pobrałeś wcześniej prezentacji PowerPoint, skorzystaj
z opcji nr 2, ponieważ nie będziesz mieć czasu na dokończenie
sesji, jeśli spróbujesz pobrać pliki PowerPoint, a następnie
załadować je do Skype’a podczas spotkania.

Opcja 1 – Prezentacja nagrań z poziomu Skype
Przygotowania
Przygotowanie do szkolenia Ethics Awareness Training Sesja przez Skype

4Kliknij link „Zarządzaj treścią”, aby się
upewnić, że zawartość została przesłana.

Te przygotowania mogą być wykonane przez osobę prowadzącą lub kogokolwiek
innego planującego spotkania w imieniu prowadzącego.
Te kroki należy wykonać w dowolnym momencie po utworzeniu zawiadomienia
o spotkaniu, nawet kilka dni lub tygodni przed sesją.

4Ze strony EAT pod adresem https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
lub https://www.lockheedmartin.
com/en-us/who-we-are/ethics/ethicsawareness-training-resources.html
pobierz na komputer lokalny prezentację
wprowadzającą i pliki .ppt dotyczące
przypadków, które chcesz omówić.
Przypadki są dostępne w języku angielskim,
hiszpańskim, francuskim, polskim i tureckim.
6Kliknij link „Dołącz do Spotkania na Skype”z powiadomienia o spotkaniu,
które wcześniej wysłałeś do uczestników.

4Zamknij spotkanie na Skypie.
Jesteś teraz przygotowany do
poprowadzenia spotkania, gdy
nadejdzie czas.

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

Masz wątpliwości? Skontaktuj się
ze swoim Specjalistą ds. etyki

1
Jeśli Twój system nie pozwala na udostępnianie treści, pobierz alternatywną instrukcję dla
spotkań na Skype ze strony internetowej Ethics Awareness Training.
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Prowadzenie sesji

Wskazówki dotyczące sesji Skype

Jeśli nie pobrałeś wcześniej prezentacji
PowerPoint skorzystaj z opcji nr 2, ponieważ
nie będziesz mieć czasu na dokończenie sesji,
jeśli spróbujesz pobrać pliki PowerPoint, a następnie
załadować je do Skype’a podczas spotkania.

• Wcześniejsze przesłanie plików PowerPoint na spotkanie pozwoli zaoszczędzić
sporo czasu w jego trakcie.

• Otwórz spotkanie na Skype i dołącz do niego
jak zwykle. Kliknij przycisk „Udostępnij zawartość” i wybierz opcję „Zarządzaj
zawartością”. Spowoduje to wyświetlenie przesłanych wcześniej prezentacji.
• Sprawdzenie dźwięku i obrazu – kiedy będziesz gotowy, poproś każdego uczestnika,
aby potwierdził na czacie, że może zobaczyć prezentację i jest gotowy do rozpoczęcia.
• Przedstaw wskazówki dotyczące rozliczania czasu sesji szkoleniowej
i potwierdzania udziału.

• Podczas odtwarzania nagrania wszyscy, łącznie z Tobą, zostaną automatycznie
wyciszeni. Pamiętaj, aby poprosić wszystkich o włączenie mikrofonów podczas dyskusji.
• Nie musisz uruchamiać spotkania na Skype w trybie pełnoekranowym. Nawet
jeśli spotkanie Skype nie jest wyświetlane w trybie pełnoekranowym, zostanie
zaprezentowane na pełnym ekranie podczas spotkania Skype uczestników.
Pozwoli Ci to na jednoczesne otwarcie instrukcji dla liderów w razie potrzeby.
• Jeśli nie pobrałeś wcześniej prezentacji PowerPoint, skorzystaj z opcji nr 2,
ponieważ nie będziesz mieć czasu na dokończenie sesji, jeśli spróbujesz pobrać
pliki PowerPoint, a następnie załadować je do Skype’a podczas spotkania.

• Kliknij prezentację Wprowadzenie. Załaduje się plik i odtworzy fragment
nagrania, w którym wypowiada się Jim Taiclet oraz przedstawione są ogólne
informacje dotyczące sesji i technik wyrażania naszych wartości.
• Napisy – napisy można wyświetlić, klikając
kwadratową ikonę obok kontrolki głośności na
prawym końcu paska odtwarzania wideo.
• Poruszaj się po prezentacji, używając strzałek
slajdów u dołu ekranu.
• Odtwórz pierwsze nagranie. Po zakończeniu
filmu kliknij następny slajd, aby wyświetlić
pytania do dyskusji.
Dyskusja
Zaangażujcie się jako grupa w dyskusję na temat wyrażania naszych wartości,
omawiając pytania na ekranie.
Zachęć uczestników do zadawania pytań lub komentowania na czacie Skype.
Pamiętaj, abyś Ty lub inny członek zespołu odpowiadał na komentarze
pojawiające się na czacie.
Kliknij następny slajd i obejrzyj film zamykający.
Kiedy dotrzesz do końca każdej prezentacji, 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 oraz dodatkowe materiały ze strony 32.
Kliknij przycisk „Udostępnij zawartość”, opcję „Zarządzaj zawartością”
i wybierz następną prezentację, aż omówisz wybrane przypadki.
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Prowadzenie sesji na platformie Skype
Opcja 2 – Skoordynowane indywidualne
oglądanie nagrań
Jest to metoda stosowana przez wirtualne zespoły od kilku lat, w której wszyscy
uczestnicy oglądają filmy przez własne połączenie internetowe z odtwarzaczem
sieciowym.
W zaproszeniu na spotkanie
Wyślij uczestnikom prośbę o spotkanie przez Skype.
Dołącz plik pdf z technikami wyrażania naszych wartości do zaproszenia.
Znajdziesz go na stronie https://ethics.corp.lmco.com/Awareness Training lub
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
Prowadzenie sesji
Udostępnianie ekranu – otwórz odtwarzacz sieciowy i udostępnij swój ekran,
aby pokazać uczestnikom, gdzie uruchomią swój odtwarzacz sieciowy. Wyślij
na czacie link do odtwarzacza sieciowego dostępnego pod adresem https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness Training lub https://www.lockheedmartin.
com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html.
Sprawdzenie dźwięku i obrazu – kiedy będziesz gotowy, poproś każdego
uczestnika, aby potwierdził na czacie, że jego aplikacja Skype działa, ma
otwarty odtwarzacz sieciowy i jest gotowy do rozpoczęcia.
Jeśli uczestnik ma problemy z głośnikiem lub mikrofonem, zachęć go do
dołączenia do spotkania za pomocą telefonu.
Przedstaw wskazówki dotyczące rozliczania czasu sesji szkoleniowej
i potwierdzania udziału.
Wybierz opcję „Języki” w menu głównym szkolenia on-line, aby wybrać język
inny niż angielski, jeżeli zachodzi taka potrzeba i poproś uczestników, by
również to zrobili.
Rozpoczęcie
Poproś uczestników, aby kliknęli opcję „Wprowadzenie” w menu głównym,
aby uruchomić pierwszy film. Skoordynuj uruchomienie filmu wideo tak, aby
wszyscy zaczęli w tym samym czasie. Należy również poprosić uczestników,
aby telefony były wyciszone podczas odtwarzania filmu.
Odtwórz fragment nagrania, w którym wypowiada się Jim Taiclet oraz
przedstawione są ogólne informacje dotyczące sesji i technik wyrażania
naszych wartości.
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Wybierz przypadek – po zakończeniu
filmu wprowadzającego, wybierz
przypadek, który omówisz jako
pierwszy. Poproś uczestników
o przejście do menu przypadków,
klikając opcję „Case Menu” na pasku
menu u góry ekranu lub poprzez
link pod oknem filmu. Skoordynuj
z wirtualnymi uczestnikami czas
włączenia nagrania i kliknij opcję
„Zobacz ten przypadek”, aby uruchomić film.
Odtwórz nagranie dotyczące przypadku. Po zakończeniu filmiku może zostać
wyświetlona prośba o kliknięcie łącza „Dyskusja” znajdującego się pod filmem, aby
wyświetlić pytania dotyczące dyskusji.
Dyskusja
Weź udział w grupowej dyskusji nad
pytaniami wyświetlanymi na ekranie.
Zachęć uczestników do zadawania pytań
lub komentowania w funkcji czatu.
Zapoznaj się z listą uczestników
rozmowy w oknie Skype i zachęć
wszystkich, którzy nie biorą udziału
w rozmowie, do przedstawienia
swoich poglądów.
Druga część filmu
Przygotuj się do obejrzenia filmu zamykającego. Skoordynuj uruchomienie
filmu wideo tak, aby wszyscy zaczęli w tym samym czasie. Przypomnij
uczestnikom, aby mieli wyciszone telefony podczas odtwarzania filmu.
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 oraz
dodatkowe informacje ze strony 32.
Powróć do menu Przypadki.
Powtórz proces w celu omówienia kolejnych przypadków.
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Techniki
wyrażania
naszych
wartości
Techniki wyrażania
naszych wartości
(VOV) 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.
Skuteczne wyrażanie
naszych wartości
oznacza, że często
możemy powstrzymać
naruszenia etyczne,
zanim się pojawią,
jednocześnie
przyspieszając
innowacje, integrację
i produktywność.
Wykorzystaj te techniki
jako narzędzia, które
pomogą skutecznie
wyrażać Twoje
wartości.
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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

ZOBACZ SZERSZY
OBRAZ

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

• W jakich sprawach
wszyscy możemy się
zgodzić?

• Jak mogę ćwiczyć
swoje podejście?

• Jakie podejście
przyniesie wszystkim
stronom najlepsze
wyniki?

• 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.

Przedstaw problem
z innej perspektywy
w sposób, który
pokaże drugiej
osobie, że Twoim
zamiarem nie jest tylko
kwestionowanie jej
spójności. 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.

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.
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PRZYPADEK 1 – TO TYLKO NUMER CZĘŚCI
Naprawy są opóźnione,
a Nick jest pod presją, by
dostarczyć samolot. Tylko
jedna nieoznaczona część
stoi na przeszkodzie.

Kluczowe zagadnienia: Fałszowanie dokumentacji; Umiejętności interpersonalne liderów; Relacje z Klientami

Nick

Liz

Diana

Kierownik Projektu

Członek zespołu

Członek zespołu

Biorąc pod uwagę sytuację,
co powinna zrobić każda
z postaci?

Nick powinien dokładnie powiedzieć
Anthony’emu, co się dzieje, a także
nakłonić Dianę, żeby usunęła niespełniający wymagań wąż paliwowy.

Liz odezwała się, ale zawahała się. Musi
znaleźć sposób, by skutecznie komunikować się z Nickiem zarówno o wężu paliwowym, jak i o potrzebie okazywania przez
niego szacunku w kontaktach z zespołem.

Diana musi wziąć odpowiedzialność
za to, co zrobiła i upewnić się, że niezgodny wąż paliwowy został usunięty.

Co może ich powstrzymywać
przed zrobieniem właściwej

Nick odczuwa presję, ponieważ inne zespoły
już dostarczyły swoje projekty. Obawia się
utraty twarzy przed Anthonym, więc zaczyna
racjonalizować, że Diana może mieć rację –
to tylko kwestia techniczna.

Biorąc pod uwagę jej rolę w zamianie
węża paliwowego i wybuch złości Nicka, Liz może nie chcieć zachować się
asertywnie wobec Nicka.

Diana może wydawać bezpodstawne
osądy o tym, że Nick i jego zespół
zbytnio obawiają się ryzyka. Może
być też zbyt natarczywa w pragnieniu
dokonania zamiany.

rzeczy?

Co byś zrobił, gdybyś był w takiej sytuacji?
Jakie pytania powinienem
zadać sobie i innym?

Dlaczego nie rozmawiałem z Anthonym?
Dlaczego
się waham? Czy Diana może wyjaśnić, dlaczego jej zachowanie byłoby akceptowalne?

Dlaczego pozwoliłem się wciągnąć w plan
Diany? Co jeszcze mogę powiedzieć Nickowi, aby mu pokazać, że dostarczanie
samolotu z częścią niezgodną z wymogami jest niedopuszczalne?

Dlaczego czułam, że mam tyle racji? Dlaczego założyłam, że to było bardzo nie na
miejscu ze strony Nicka zastosować nowe
sposoby podejmowania szybkich decyzji?
Dlaczego nie miałbym wziąć pod uwagę
opinii mojego zespołu?

Znam całą historię? Czego
nie wiem, co może wpłynąć na moje podejmowanie decyzji?

Czy wyciągnę zbyt pochopne wnioski
na temat zachowania Anthony’ego, jeśli
powiem mu prawdę? Czy wiemy, jak zareagowałby Klient?

Czy Diana ma podstawy, by nalegać,
że zamiana węża paliwowego
jest nieistotna?

Mógłbym porozmawiać z działem ds.
technicznych o tym, ile czasu zajmie zweryfikowanie części. Czy rozumiem konsekwencje instalacji niezgodnej części?

Z kim mogę porozmawiać, aby lepiej zrozumieć problemy?

Mógłbym rozmawiać z innymi liderami
zespołów
w naszym programie, aby omówić pomysły dotyczące najlepszego podejścia do
Anthony'ego.

Mogę porozmawiać z którymś z liderów
Nicka i zapytać członków innych zespołów, jak by zareagowali w takiej sytuacji?

Mógłbym porozmawiać z byłą menedżerką, żeby poznać jej punkt widzenia
oraz dowiedzieć się, jak powinienem
zareagować w tej sytuacji.

W jaki sposób mogę ukazać problemy, aby każdy
mógł dojrzeć szerszą
perspektywę?

Trzeba porozmawiać z Dianą i zespołem
o tym, jak zwinność i unikanie zatorów
nie może posunąć się zbyt daleko i powodować naruszenia zasad.

Mógłbym przypomnieć Nickowi, że jeśli
Klient dowie się o niezgodnej części, to
wpłynie to na reputację jego, Anthony'ego
i naszego zespołu. I rozwiązanie tego problemu może spowodować jeszcze większe
opóźnienie w harmonogramie.

Nie jest to problem związany z bezpieczeństwem, a wymiana części, gdy będzie
dostępna, nie wpłynie na realizację lotów.
Czy możemy przedstawić to jako tymczasowe rozwiązanie z korzyścią dla Klienta?

Zgłoś naruszenia / obowiązujące zasady
Fałszowanie dokumentacji przez
Dianę musi zostać zgłoszone.
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Kodeks etyki i postępowania w biznesie
– Dokładne księgi rachunkowe
– Koszty pracy i inne koszty
Dokument CPS-564 Miejsce pracy wolne
od prześladowania

UWAGI KOŃCOWE (Dodatkowe informacje i materiały znajdują się na stronie 32.)
Skupienie się Nicka na jego osobistej reputacji przyćmiło jego zdolność wysłuchania Liz i przyczyniło się do jego nieodpowiedniego zachowania przywódczego. Upór Liz w dotarciu do Nicka, zwłaszcza po przyznaniu się do własnego
wykroczenia, pokazywał jej umiejętność przedstawienia problemu z innej
perspektywy. Umowa o pracę Diany mogłaby zostać wypowiedziana.
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PRZYPADEK 2 – OPIOIDY W PRACY
Miguel wrócił do pracy po
wypadku samochodowym
i wypiera z siebie swoje
uzależnienie od leków
przeciwbólowych.

Kluczowe zagadnienia: Miejsce pracy wolne od narkotyków; Praktyki rozliczania; Prywatność

Miguel

Andray

Ryan

Kierownik Projektu

Dyrektor

Współpracownik

Miguel musi zrozumieć, że potrzebuje
pomocy. Powinien skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za Program
Pomocy Pracownikom (EAP) w celu uzyskania pomocy i porozmawiać z działem
HR lub swoim przełożonym, Andrayem.

Gdyby Andray zastanowił się nad rozmowami, które właśnie odbył, mógłby zdać sobie
sprawę, że musi skontaktować się z HR w celu
uzyskania pomocy lub przeprowadzić prywatną rozmowę z Miguelem. NIE powinien był
rozmawiać o tym na korytarzu.

Miguel tkwi w zaprzeczeniu. Postrzega siebie jako twardziela, który może
po prostu przez to przejść i boi się, że
straci uprawnienia lub pracę.

Andray ma klapki na oczach. Jest bardzo
skupiony na wykonaniu swojej pracy,
a ponieważ zawsze polegał na Miguelu,
nie dostrzega, że wydajność Miguela
może mieć związek z uzależnieniem.

Ryan nie chce powiedzieć nic, co
mogłoby skrzywdzić Miguela.

Czy jestem ze sobą szczery? Nigdy wcześniej nie przechodziłem przez coś takiego.
Do kogo mogę się zwrócić po poradę? Wróciłem za wcześnie? W jaki sposób mogę rozliczyć czas pracy, gdy nie czuję się dobrze?

Dlaczego nie omówiłem z Miguelem
jego powrotu? Jakiego wsparcia potrzebuje Miguel – zastanawiam się, kto
może mi pomóc? Dział zatrudnienia?

Najwyraźniej nie jestem zadowolony z odpowiedzi Miguela. Jak
mogę zadawać lepsze pytania?

Znam całą historię? Czego
nie wiem, co może wpłynąć na moje podejmowanie decyzji?

Nie wiem, jak moje zdrowie
wpływa na moje uprawnienia. Muszę
sprawdzić dokumentację polisy.

Miguel nie przykłada się do pracy,
ale naprawdę nie wiem dlaczego. Czy
istnieje problem dotyczący rozliczania
godzin pracy?

Jakie zasoby są dostępne dla Miguela? Czy mogę podjąć odpowiednie

Z kim mogę porozmawiać, aby lepiej zrozumieć ten problem?

Muszę porozmawiać z HR lub EAP, aby
nauczyć się rozmawiać z Andrayem
i Ryanem o moich problemach.

Andray nie myśli w kategoriach „pomocy Miguelowi” – po prostu wydaje się
sfrustrowany jego niską wydajnością.
Dział HR mógłby pomóc przeprowadzić
rozmowę z Miguelem.

Mógłbym rozmawiać z kimś z Programu Pomocy Pracownikom lub
z kimś z działu kadrowego i zadać
kilka ogólnych pytań na temat tego,
jak radzić sobie w takich sytuacjach.

W jaki sposób mogę ukazać problemy, aby każdy
mógł dojrzeć szerszą
perspektywę?

Dlaczego mam zmienić perspektywę,
jeśli nie uważam, że mam problem?

Mógłbym najpierw porozmawiać prywatnie z Miguelem i powiedzieć mu, że się
martwię o niego, a następnie powiedzieć mu, że jego wydajność wpływa na
innych członków zespołu. Miguel musi
uczestniczyć w tworzeniu rozwiązania.

Muszę wyjaśnić Miguelowi, że firma zapewni środki na pomoc, której potrzebuje, ale on potęguje swoje problemy niewłaściwie rozliczając czas pracy. Należy
to zgłosić i może to nawet doprowadzić
do utraty przez niego pracy.

Biorąc pod uwagę sytuację,
co powinna zrobić każda
z postaci?

Co może ich powstrzymywać
przed zrobieniem właściwej
rzeczy?

Ryan mógłby skontaktować się z
Andrayem lub HR i dowiedzieć się, jak
pomóc Miguelowi.

Co byś zrobił, gdybyś był w takiej sytuacji?
Jakie pytania powinienem
zadać sobie i innym?

Zgłoś naruszenia / obowiązujące zasady
Dokument CRX-545 Miejsce pracy wolne od leków

Należy zgłaszać nadużywanie leków.
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Dokument CRX-016 Prywatność (USA)
Kodeks etyki i postępowania w biznesie –
Koszty pracy i inne koszty; Miejsce pracy wolne od
narkotyków

działania?

UWAGI KOŃCOWE (Dodatkowe informacje i materiały znajdują się na stronie 32.)

Brak chęci angażowania się nie jest akceptowalną opcją, gdy stawką jest czyjeś zdrowie i być
może życie. Każdy z nich miał do odegrania rolę w przezwyciężeniu kryzysu przez Miguela.
Ale nie możemy zapomnieć, że zachowanie prywatności też jest ważne. Andray musi uzyskać
wskazówki dotyczące tego, jakie informacje można omawiać i z kim. Pomimo naszej empatii
do niego, Miguel będzie przywołany do odpowiedzialności za każde fałszywe rozliczenie.
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PRZYPADEK 3 – SPRAWA HONORU
Zaplanowano nagłośniony
w mediachlot pokazowy,
ale wystąpił problem z układem olejowym generatora
i Karl nie jest pewien, czy powinien zatwierdzić wyniki testów.

Kluczowe zagadnienia: Bezpieczeństwo, Integralność
Programu, Relacje z Klientami

Karl

Jon

Margaret

Starszy Inżynier

Kierownik Programu

Dyrektor ds.
inżynierii

Co w tej sytuacji
powinien zrobić każdy z bohaterów?

Karl powinien dokładniej wyjaśnić,
dlaczego jest zaniepokojony, zamiast nalegać, aby Margaret zaufała jego intuicji.

Jon powinien powstrzymać się od
wyciągania wniosków na temat
motywacji Karla. Może starać się
w pełni zrozumieć problemy,
szanując jednocześnie wiedzę Karla.

Margaret powinna była określić
oczekiwania co do pełnego szacunku dialogu między Jonem i Karlem.
Powinna była podnieść identyfikator
Karla i iść z nim porozmawiać.

Co może ich powstrzymywać
przed właściwym postępowaniem?

Karl może błędnie oceniać doświadczenie
Jona, co uniemożliwia mu pracę nad rozwiązaniem problemu.

Jako nowy pracownik, Jon mógł być
nadmiernie skoncentrowany na tym,
by nie zawieść i mógł założyć, że zagroziłoby to jego karierze.

Margaret szanuje Karla, ale jej
przypuszczenia dotyczące jego ego
mogą spowodować, że ulegnie presji, by nie opóźniać pokazu.

Co byś zrobił, gdybyś był w takiej sytuacji?
Jakie pytania powinienem
zadać sobie i innym?

Czy istnieje sposób, aby zmodyfikować plany prób w locie, abyśmy
mogli je wykonać, jednocześnie
zapewniając bezpieczeństwo?

Mógłbym poprosić Karla o bardziej szczegółowe wyjaśnienie
tego, co widział wcześniej
w podobnych systemach.

Margaret zademonstrowała tę technikę,
gdy zapytała, w jaki sposób paliwo mogło
wyciekać do układu olejowego, próbując
pomóc w dalszej diagnozie problemu.

Znam całą historię?
Czego nie wiem, co może
wpłynąć na moje podejmowanie decyzji?

Czy istnieją alternatywne metody
testowania, które mogą przyspieszyć diagnozowanie problemu?

Jak mam wyjaśnić Karlowi mój
sposób myślenia, nie nadając temu
problemowi osobistego charakteru?

Muszę lepiej poznań
wymagania Klienta. Czy Jon ma rację?

Z kim mogę porozmawiać, aby
lepiej zrozumieć ten
problem?

Mógłbym porozmawiać z innymi
członkami zespołu, aby lepiej wyjaśnić Jonowi i Margaret potencjalne
ryzyko i skutki.

Mógłbym porozmawiać o problemie z Klientem – zarówno w celach informacyjnych, jak i w celu
uzyskania sugestii.

Mógłbym porozmawiać o tej sytuacji
z głównymi inżynierami w innych programach, a także z zespołem inżynierów Klienta.

Jak mogę przedstawić
problem inaczej, aby
wszyscy
mogli przyjąć szerszą
perspektywę?

Muszę pokazać Jonowi, że nie atakuję go
osobiście, tylko dzielę się swoim doświadczeniem i tym, co moim zdaniem jest najlepsze dla Klienta.

Mógłbym wyjaśnić Karlowi, że nikt
nie chce podejmować zbyt wysokiego
ryzyka. Ale to nie znaczy, że nie należy
odbyć ważnej dyskusji na temat tego,
co jest akceptowalne.

Uczciwość ma kluczowe znaczenie dla
utrzymania zaufania naszych Klientów. Jak najlepiej wyjaśnić, dlaczego
podejście Karla jest ważne?

Zgłoś naruszenia / obowiązujące zasady
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Mimo że nie zawsze występują naruszenia wymagające zgłaszania, zawsze dostępnych jest kilka kanałów
umożliwiających dyskusję na temat wszelkich obaw
(np. Dział etyki, Dział ochrony środowiska i BHP, HR,
Dział ds. globalnej różnorodności i integracji, ochrona,
audyt wewnętrzny).

CPS-001 Etyka i postępowanie w biznesie
CPS-002 – Jakość, sukces misji i bezpieczeństwo systemu
CPS-203 Komunikacja z pracownikami
CPS-070 Zasady zarządzania programem

UWAGI KOŃCOWE (Dodatkowe informacje i materiały znajdują się na stronie 32.)
Frustracja Karla z powodu strachu Jona przed opóźnieniem pokazu utrudniła otwartą dyskusję na temat zagrożeń związanych z kontynuacją działań. Margaret próbowała znaleźć
rozwiązanie i rozładować napięcie w pokoju.
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PRZYPADEK 4 – UFAJ, ALE WERYFIKUJ
Samantha tak bardzo polega
na wsparciu Matta, że jest
ślepa na poważne problemy
związane z niewłaściwym
zarządzaniem finansami.

Biorąc pod uwagę sytuację,
co powinna zrobić każda
z postaci?

Co może ich powstrzymywać
przed zrobieniem właściwej
rzeczy?

Kluczowe zagadnienia: Konflikt interesów; Uprzejmości biznesowe;
Umiejętności interpersonalne liderów; Oszustwa związane ze zgłaszaniem wydatków

Samantha

Matt

Amy

Wiceprezes

Asystent Kierownika

Członek zespołu

Samantha musi podjąć działania. Powinna podziękować Amy i zbadać kwestie,
o których rozmawiały, a także skontaktować się z Działem Audytu Podróży,
aby przejrzeć dokumentację wydatków
Matta oraz swoich wydatków.
Ze względu na to, że polega na Macie, współczuje mu jego sytuacji, a także na jej VIP-owską obsługę w centrum konferencyjnym,
Samantha jest stronnicza w ocenie działań
Matta, co prowadzi do konfliktu interesów.

Matt musi być szczery z Samanthą i
powiedzieć jej, co zrobił.

Mimo że jest nowa, Amy powinna
podjąć działanie i porozmawiać ze
swoim bezpośrednim przełożonym.

Gdy Matt przekroczył granicę, łatwiej
było mu racjonalizować swoje działania.
Przekonał sam siebie, że ma prawo do
punktów lojalnościowych i że dopóki
zwraca wydatki, korzystanie z karty
firmowej jest w porządku.

Amy może nie do końca rozumieć kulturę spójności firmy Lockheed Martin.
Zamiast tego została uciszona przez
dwie osoby z jej działu, z których jedna
jest wiceprezesem, więc może mieć
wątpliwości, czy ma rację, czy nie.

Co byś zrobił, gdybyś był w takiej sytuacji?
Jakie pytania powinienem
zadać sobie i innym?

Dlaczego chronię Matta, nawet kosztem pogwałcenia zasad? Muszę się
z nim jak najszybciej spotkać i zadać
kilka trudnych pytań.

Dlaczego nie wyciągnąłem wniosków z
moich przeszłych doświadczeń? Jak mogę
naprawić sytuację? Czy postępowałem
uczciwie wobec Samanthy, która próbowała mi pomóc?

Z kim jeszcze mogę o tym porozmawiać? Czy zatrzymanie punktów lojalnościowych może być w porządku?
Powinienem skontaktować się z moim
Specjalistą ds. etyki.

Znam całą historię? Czego
nie wiem, co może wpłynąć na moje podejmowanie decyzji?

Nie zapewniam skutecznego nadzoru.
Nie wiem, ile wykroczeń popełnił Matt.
Muszę poprosić o dokładny audyt wydatków Matta.

Co na ten temat mówią zasady? Czy
rozumiem konsekwencje moich działań dla mnie i Samanthy?

Jakie są nasze zasady dotyczące punktów lojalnościowych?

Z kim mogę porozmawiać,aby lepiej zrozumieć problemy?

Powinienem porozmawiać z moim
Specjalistą ds. etyki,
aby lepiej zrozumieć wszystkie
problemy.

Nie wiem, czy w tym momencie bym
kogoś posłuchał.

Muszę porozmawiać o tym z moim
bezpośrednim przełożonym.

W jaki sposób mogę
ukazać problemy, aby
każdy mógł dojrzeć szerszą perspektywę?

Mogę porozmawiać z Amy
i pochwalić ją za to, że
postąpiła słusznie.

Zgłoś naruszenia / obowiązujące zasady
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Niewłaściwe rozliczanie się
i nadużywanie przez Matta
zasad dotyczących prezentów musi zostać zgłoszone.

Dokument CRX-014 Indywidualny konflikt interesów
Dokument CPS-008 Prezenty, gościnność, inne uprzejmości biznesowe
Dokument CRX-326 Spotkania biznesowe, wydarzenia
i rozrywka

Gdybym był Mattem, nie pomogłoby
mi nowe spojrzenie na problem.
Granica została już przekroczona.

Chciałbym o tym porozmawiać
jako nowy członek zespołu,
zakładam, że wszyscy przestrzegamy zasad.

UWAGI KOŃCOWE (Dodatkowe informacje i materiały znajdują się na stronie 32.)

Samantha miała wiele okazji, aby poprawić sytuację, ale zignorowała wyraźne oznaki, które
dostrzegła nawet Amy. Wszyscy jesteśmy podatni na te same uprzedzenia i dlatego wszyscy
powinniśmy być otwarci na badanie kontrowersyjnych kwestii, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Matt racjonalizował posługiwanie się punktami lojalnościowymi i fałszowanie raportów wydatków przez lata. W efekcie, został zwolniony. Samantha była zaślepiona długotrwałym związkiem zawodowym z Mattem i otrzymała pisemną naganę za odrzucenie obaw Amy. 27

PRZYPADEK 5 – KOMUNIKACJA NA SLACKU
Potężne narzędzia współpracy,
którymi dysponujemy mogą być
nadużywane. Czasami ktoś, kto
nie używałby na głos dyskryminującego i obraźliwego języka,
będzie mniej rozważny, gdy
będzie on-line.

Kluczowe zagadnienia: Dyskryminacja i prześladowanie
na tle rasowym, Nadużywanie narzędzi współpracy, Brak
podjęcia działań przez kierownictwo, Praktyki rozliczania

Dave

Roxie

Lauren

Inżynier

Inżynier

Kierownik

Biorąc pod uwagę sytuację,
co powinna zrobić każda
z postaci?

Dave powinien znaleźć konstruktywny
sposób na poradzenie sobie ze swoim
rozczarowaniem, rozpoznając destrukcyjne konsekwencje swoich słów i czynów.

Roxie powinna nadal szukać pomocy
w wyjaśnieniu swoich wątpliwości i nie
powinna czuć się zobowiązana do angażowania się w debatę on-line.

Lauren musi odgrywać rolę kierowniczą, aby przywrócić szacunek i podjąć
odpowiednie działania, gdy członek
zespołu wyraża zaniepokojenie zachowaniem innej osoby.

Co może ich powstrzymywać
przed zrobieniem właściwej

Dave nie jest otwarty na to, by zobaczyć,
że nie jest ofiarą i jak obraźliwe są jego
słowa.

Roxie może pomyśleć, że jej obrona
Jamesa usprawiedliwia wszelkie podejmowane przez nią działania.

Lauren może nie chcieć konfliktu i
mieć nadzieję, że zamiast podjęcia
działań, uda jej się ominąć problem.

rzeczy?

Co byś zrobił, gdybyś był w takiej sytuacji?
Jakie pytania powinienem
zadać sobie i innym?

Czy naprawdę rozumiem, dlaczego nie
otrzymałem awansu? Dlaczego Roxie
uważa, że to, co powiedziałem,
można uznać za język rasistowski?

Jeśli pominę obraźliwy język, jakie są
prawdziwe obawy Dave'a? Jak mogę
zachęcić Dave'a, aby przedstawił te
obawy Lauren?

Czy używam awansu Jamesa jako wymówki, aby uniknąć trudnych rozmów?
Czy naprawdę rozumiem, dlaczego
Roxie jest taka zdenerwowana?

Znam całą historię? Czego
nie wiem, co może wpłynąć na moje podejmowanie decyzji?

Czy mam potrzeby rozwojowe, o których
nie wiem? Czy wiem na pewno, że James
nie kwalifikował się do awansu, czy są to
jedynie moje przypuszczenia?

Muszę sprawdzić, jakie zasady definiują
prześladowanie i dyskryminację i jak
radzić sobie z nieodpowiednimi komentarzami on-line.

Czy wiem, co jest uważane za akceptowalny i nieakceptowalny język? Powinienem
jeszcze raz przeczytać każdy post. Muszę
również dowiedzieć się więcej o możliwych
nieprawidłowościach w rozliczaniu pracy.

Z kim mogę porozmawiać, aby lepiej zrozumieć ten problem?

Zdecydowanie nie dogaduję się
dobrze z Roxie. Z kim mogę porozmawiać, aby uzyskać wskazówki
odnośnie przeprowadzenia konstruktywnej rozmowy na ten temat?

Mógłbym omówić tę kwestię z moim specjalistą z Działu ds. globalnej różnorodności
i integracji, aby pomóc w opracowaniu lepszej strategii reagowania na obraźliwy język.

Mogę poprosić mojego specjalistę
HR i lidera Działu ds. globalnej różnorodności i integracji w naszym obszarze biznesowym o wskazówki, jak
radzić sobie z takim zachowaniem.

W jaki sposób mogę ukazać problemy, aby każdy
mógł dojrzeć szerszą
perspektywę?

Musiałbym zacząć od podstawowego szkolenia w zakresie różnorodności i integracji, zanim będę w
stanie inaczej podejść do tej kwestii.

Wiem, że James korzysta z pokoju
naszego zespołu na Slacku. Mógłbym
zapytać Lauren, czy zdaje sobie sprawę, jaki to ma wpływ na Jamesa. A jeśli
Klient się o tym dowie?

Muszę pokazać, że problem nie
dotyczy Jamesa, ale tego, jak pracujemy razem jako zespół, wzajemnego
szacunku w środowisku pracy wolnym
od prześladowania.

Zgłoś naruszenia / obowiązujące zasady
Należy zgłaszać
obraźliwe posty
Dave'a i innych
członków zespołu.
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UWAGI KOŃCOWE (Dodatkowe informacje i materiały znajdują się na stronie 32.)

CPS-003 Zakaz dyskryminacji i równe
szanse w zatrudnieniu,

CPS-564 Miejsce pracy wolne od prześladowania,

CRX-253 Media społecznościowe,

CPS-001 Etyka i postępowanie w biznesie

CMS-505 Bezpośrednie rozliczanie,

CPS-203 Komunikacja z pracownikami

Musimy bardzo uważać na nasze słowa, aby mieć pewność, że narzędzia do współpracy nie
staną się bronią. Dave, a także Roxie i Lauren musieli skupić się na swojej indywidualnej
odpowiedzialności za swoje czyny lub ich brak. Z własnych powodów wszyscy trzej członkowie
zespołu kierują się uprzedzeniami i założeniami przy podejmowaniu decyzji. Dla Lauren jej
brak działań kierowniczych miał poważne konsekwencje.

29

PRZYPADEK 6 – PROSIMY BEZ ŻADNYCH
KONFLIKTÓW, KOLEDZY
Dążąc do rozwoju
zawodowego, Joseph
zapomina o swoim
obowiązku ochrony
informacji zastrzeżonych.

Kluczowe zagadnienia: Konflikty interesów, informacje wrażliwe

Troy

Joseph

Danielle

Kierownik Projektu

Inżynier

Dostawca

Biorąc pod uwagę sytuację,
co powinna zrobić każda
z postaci?

Troy musi natychmiast zgłosić przekazanie informacji przez Josepha do działu prawnego i porozmawiać ze swoim
kierownikiem na temat relacji z Base5.

Joseph powinien powiedzieć Troy o swoich relacjach z Danielle i Base5 i ujawnić,
jaką dokumentację jej przesłał, a także o
swoim potencjalnym konflikcie interesów.

Danielle powinna porozmawiać
ze swoim nowym kierownikiem i/
lub-działem prawnym w Base5, aby
ujawnić swój związek z Josephem.

Co może ich powstrzymywać
przed zrobieniem właściwej
rzeczy?

Zawstydzona swoim brakiem nadzoru
nad Josephem, Troy może się wahać,
czy powinna wziąć pełną odpowiedzialność za tę sprawę.

Joseph wpakował się w ogromne kłopoty. Może czuć się zbyt zawstydzony, by
się przyznać, że postąpił niewłaściwie.

Pragnienie Danielle, by osiągnąć sukces w
pracy usprawiedliwia w jej oczach postawienie Josepha w kompromitującej sytuacji
i wykorzystanie go do uzyskania informacji, których wie, że nie powinna posiadać.

W jaki sposób mogę na moim obecnym
stanowisku rozwinąć moje umiejętności, aby
osiągnąć cel, jakim jest zarządzanie programem? Czy są jakieś przeciwwskazania, abym
pracował z Danielle jako mentorem? Dlaczego Danielle tak bardzo chce mi pomóc?

Czy narażam na problemy relacje
Base5 z Lockheed Martin? Naprawdę uważam, że Joseph ma ogromny
potencjał – czy narażam na problemy
jego karierę, jak również moją własną?

Muszę dowiedzieć się więcej o tym, co się
dzieje w Base5. Muszę również zapoznać
się z moimi ograniczeniami dotyczącymi
udostępniania informacji poufnych, a także moim obowiązkiem ujawniania nawet
potencjalnych konfliktów interesów.

Powinnam sprawdzić zarówno moje
zobowiązania wobec firmy po okresie
zatrudnienia, jak i politykę Base5 dotyczącą
informacji zastrzeżonych. Ale teraz jest już
za późno. Powinnam była to zrobić ZANIM
otrzymałam dane od Josepha.

Co byś zrobił, gdybyś był w takiej sytuacji?
Jakie pytania powinienem
zadać sobie i innym?

Dlaczego nie byłam bardziej stanowcza
wobec Josepha w kwestii ujawnienia konfliktu interesów, kiedy po raz pierwszy się
do mnie zwrócił? Jaki dokładnie jest charakter relacji Josepha z Danielle i Base5?

Znam całą historię? Czego
nie wiem, co może wpłynąć na moje podejmowanie decyzji?

Powinienem odświeżyć swoją znajomość zasad udostępniania informacji
zastrzeżonych.

Z kim mogę porozmawiać,
aby lepiej zrozumieć problemy?

Muszę porozmawiać ze współpracownikiem, działem prawnym lub etyki,
aby zastanowić się nad tym, co powinnam zrobić dalej.

Mógłbym umówić się z Troyem na rozmowę o mojej ścieżce kariery, może nawet zapytać o firmowego mentora ... lub spotkać
się z moim przedstawicielem ds. HR, aby
porozmawiać o moim rozwoju.

Muszę porozmawiać z kilkoma kolegami
z Base5, żeby skonfrontować
oczekiwania z rzeczywistością.

W jaki sposób mogę ukazać problemy, aby każdy
mógł dojrzeć szerszą
perspektywę?

Muszę współpracować z Józefem, aby
pomóc mu zrozumieć szkody, które
wyrządził i że rozwój jego przywództwa zależy od jego zdolności do postrzegania szerszego obrazu sytuacji.

W tym momencie nie sądzę, żebym
mógł inaczej podejść do sprawy.

Czasami nie ma możliwości innego
podejścia do problemu, jeśli ktoś
taki jak Danielle tak wyraźnie i świadomie przekroczył granicę.

Zgłoś naruszenia / obowiązujące zasady
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Należy zgłosić brak
ochrony wrażliwych informacji oraz konflikt
interesów Josepha.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie – Informacje
wrażliwe
Dokument CRX-014 Indywidualny konflikt interesów
Dokument CRX-015 Ochrona wrażliwych informacji

UWAGI KOŃCOWE (Dodatkowe informacje i materiały znajdują się na stronie 32.)
Krótkowzroczne zachowanie zdominowało myślenie wszystkich. Zaślepieni możliwością osobistych korzyści Joseph i Danielle ryzykowali narażenie relacji biznesowych pomiędzy Base5
i Lockheed Martin. Joseph okazał Troy brak szacunku, a ona nie była w stanie poradzić sobie
z sytuacją. Dwutygodniowe zawieszenie Josepha bez możliwości wynagrodzenia było karą.
W większości przypadków zatrudnienie Josepha zostałoby rozwiązane z powodu udostępnienia danych cenowych konkurenta innemu dostawcy.
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Dodatkowe informacje i materiały
Poniższe szczegóły wraz z uwagami końcowymi w każdym podsumowaniu przypadku
mogą być przydatne do krótkiej dyskusji podsumowującej po nagraniu zamykającym
Przypadek 1
Podziękowania dla zespołu Sikorsky Australia za wskazówki merytoryczne.
Przypadek 2
• Zachowania w pracy, które mogą wskazywać na działanie pod wpływem narkotyków,
mogą obejmować: spóźnianie się i wcześniejsze opuszczanie pracy, powszechne
występowanie senności w pracy, dłuższy niż zwykle czas na wykonanie zadań,
a w szczególności popełnianie niewyjaśnionych błędów w pracy.
• Chociaż prywatne kwestie zdrowotne są kwestią osobistą, w przypadku gdy stan zdrowia
wpływa niekorzystnie na wydajność pracy, pracodawca jest odpowiedzialny za zajęcie
się nimi. Uzależnienie nie opiera się tylko na fizycznej zależności od substancji. Jednym
z kryteriów diagnozy jest „niewypełnienie głównych obowiązków w pracy, szkole czy domu”.
Firma Lockheed Martin oferuje wsparcie w formie Materiałów wspierających
Programu Pomocy Pracownikom
844.880.6914
312.595.0074 (obcokrajowcy)
800.697.0353 (TDD)
dostęp 24/7
Guidanceresources.com
Nazwa użytkownika: LockheedMartin
Hasło: Employee1
Ponadto SAMHSA posiada krajową infolinię dla osób uzależnionych, która może być
pomocnym źródłem informacji: https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
Przypadek 3
Istnieje wiele przykładów na to, że pracownicy Lockheed Martin podejmują wysiłki
i postępują właściwie, nawet gdy presja jest duża. Co roku jeden z pracowników
otrzymuje NOVA Award for Ethics – prestiżową nagrodę przyznawaną pracownikowi
Lockheed Martin za nadzwyczajne działania lub zachowania, które stanowią przykład
zaangażowania Korporacji w „wyznaczanie standardów” etycznego postępowania
biznesowego i uczciwości w biznesie.
Chociaż zaangażowanie Karla w robienie tego, co właściwe było godne pochwały,
rzucenie przez niego identyfikatorem było niewłaściwe. Prawdopodobnie zostanie
pouczony w sprawie takiego zachowania.
https://ethics.corp.lmco.com/Nova_Award
Przypadek 4
Punkt 4.6 dokumentu CRX-326 Spotkania biznesowe, wydarzenia i rozrywka stanowi:
Organizatorzy imprez nie mogą akceptować bonusów motywacyjnych dla dostawców,
takich jak punkty za zorganizowanie spotkania, ale mogą zachować sobie punkty
z programów lojalnościowych częste loty/mile lotnicze, które zdobywają w trakcie
związanych z organizacją imprez podróży.
Patrz dokument CPS-008, Prezenty i uprzejmości biznesowe.
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Przypadek 5
Wiadomości na Slacku muszą być zgodne z polityką Lockheed Martin.
• Pamiętaj, aby komunikować się z szacunkiem, profesjonalnie i zgodnie z wartościami
Lockheed Martin określonymi w dokumentach:CPS-001: Etyka i postępowanie w
biznesie i w naszymKodeksie postępowania) na stronach 32-33.
• Brak szacunku, treści obraźliwe lub napastliwe, w tym posty, memy, treści, do
których prowadzą linki lub grafiki na dołączonych kanałach i treści naruszające zasady
Lockheed Martin, nie będą tolerowane.
• Zwracaj uwagę na wykorzystanie sprzętu komputerowego Lockheed Martin i czas,
jaki spędzasz w celach niezwiązanych z pracą; wykorzystanie niezwiązane z pracą
powinno być ograniczone do rozsądnego czasu i częstotliwości. Czas powinien być
dokładnie rejestrowany. Patrz dokument CPS-007: Korzystanie z aktywów Lockheed
Martin do celów osobistych, aby uzyskać więcej informacji.
• Jeśli chcesz zgłosić post, wskaż niewłaściwe postępowanie (tj. naruszenie zasad itp.)
i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi oznaczenia niewłaściwego komentarza
za pomocą aplikacji Report as Inappropriate. Informacja zostanie przekazana do
odpowiedniego pracownika odpowiedzialnego za ten obszar i podjęte zostaną
odpowiednie działania.
• Biuro ds. etyki przygotowało film na temat okazywania szacunku podczas
korzystania z narzędzi do współpracy
Wspieraj bezpieczne, integracyjne środowisko w miejscu pracy i poza nim
• Postępuj zgodnie z CPS-003 Polityką równych szans i niedyskryminacji w pracy, która
zapewnia równe szanse zatrudnienia i traktowanie bez względu na rasę, pochodzenie
etniczne, religię, status weterana, orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję
płciową oraz inne czynniki. Dotyczy ona rekrutacji i takich aspektów zatrudnienia, jak
awanse, wynagrodzenie i szkolenia. Zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integracyjnego środowiska pracy.
• Podejmuj działania, aby interweniować, gdy pojawi się zachowanie, które jest sprzeczne
z naszym zobowiązaniem do utrzymania profesjonalnego środowiska pracy wolnego od
prześladowania, gróźb i aktów przemocy. Przykłady niedopuszczalnego zachowania mogą
obejmować niewłaściwy język, zastraszanie, stosowanie przemocy lub wymuszanie. Patrz
dokumenty:CPS-564 Miejsce pracy wolne od prześladowania i CRX-053 Bezpieczeństwo w
pracy , aby uzyskać więcej informacji.
• Wskazany jest kontakt bez zbędnej zwłoki z Działem ds. równości zatrudnienia
eeo-investigations.lm@lmco.com, Twoim przełożonym, pracownikiem HR lub
Działem ds. globalnej różnorodności i integracji. Możesz również wysłać e-mail lub
zadzwonić do Działu etyki 800-LM-ETHIC (800-563-8442) lub 800-441-7457 (dla osób
z upośledzeniem słuchu lub mowy).
Przypadek 6
Istnieje wiele zasobów dla pracowników poszukujących szerszych informacji w temacie
informacji wrażliwych:
Sekcja Lockheed Martin do spraw operacyjnego kontrwywiadu i korporacyjnego dochodzenia
https://eo-sharepoint.external.lmco.com/sites/ConnectSecurity/Web/index.html#/coi/
Counterintelligence
Kanał działu Lockheed Martin do spraw operacyjnego kontrwywiadu na Slacku
#lm-counterintelligence, https://lockheedmartin.slack.com/archives/C0135UWJ891
Sekcja FBI do spraw świadomości gospodarczego kontrwywiadu
https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence
Dyrektor ds. świadomości kontrwywiadowczej krajowych służb wywiadowczych
https://www.dni.gov/index.php/ncsc-how-we-work/ncsc-know-the-risk-raise-your-shield/
ncsc-awareness-materials
Skrócony przewodnik na temat informacji wrażliwych przygotowany przez sekcję Lockheed
Martin do spraw bezpieczeństwa korporacyjnych informacji w rzeczywistości cybernetycznej
https://eo-sharepoint-restricted.external.lmco.com/sites/ICampaign/
CybersecurityTutorials/Sensitive_Info_Quick_Ref_Guide.pdf
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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 opinia jest ważna i poproś o wypełnienie ankiety online dla uczestników, gdy otrzymają powiadomienie e-mail o ankiecie od Atlas Learning.
• 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 ds. równości zatrudnienia,
Działowi audytu, Działowi prawnemu lub Działowi ochrony środowiska i BHP.

Naszym lokalnym specjalistą ds. etyki jest::_______________________ telefon:____________
(Informacje można znaleźć w firmowej książce telefonicznej lub serwisie LMPeople)

Potwierdź odbycie szkolenia przez stronę Atlas Learning > My Learning
Assignments> 2021 Ethics Awareness Training (000001ILT21). > Take Credit.
Wszyscy uczestnicy, którzy potwierdzą ukończenie szkolenia za pośrednictwem
Atlas Learning, otrzymają prośbę o wypełnienie ankiety dla uczestników za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli prowadziłeś sesję, mamy dodatkową
ankietę, o wypełnienie której zostaniesz poproszony. Twoja opinia jest dla nas
ważna i możesz wypełnić ankietę pod adresemhttps://ethics.corp.lmco.com/
Awareness_Training, klikając odpowiedni link „Ankieta” LUB poza zaporą przejdź
do https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html i kliknij odpowiedni link „Ankieta”.

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 rozliczania czasu pracy.

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.

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

Przetestuj przed datą spotkania
komputer, którego będziesz
używać w czasie sesji. W razie
potrzeby zadzwoń do działu obsługi
informatycznej pod numer 800-4357063, aby uzyskać pomoc.

Nie czekaj do dnia sesji,
aby przetestować komputer
i system projekcyjny, którego
będziesz używać.

Oczekuj, że pracownicy zdalni będą
używać Skype lub Zoom, jeśli jest
taka możliwość.

Nie zapomnij zaangażować
pracowników uczestniczących
w sesji zdalnie.

Podejmij inicjatywę, aby włączyć
wszystkich w zajęcia i poprowadź
swobodną dyskusję.

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 dostępna on-line w formacie
nadającym się do druku.
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Strona wewnętrzna: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Strona zewnętrzna: https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html
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Udział i potwierdzenie udziału

SZKOLENIE „ETHICS AWARENESS TRAINING” 2021

Każdy pracownik jest zobowiązany do zarejestrowania swojego udziału
wsesji szkoleniowej
On-line: Większość pracowników korzysta z funkcji potwierdzania szkoleń online. Odwiedź stronę szkoleniową Atlas i zakładkę „My Learning Assignments”
w celu zaliczenia szkolenia Ethics Awareness Training w 2021 r. (000001ILT21).
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
Wszyscy uczestnicy, którzy potwierdzą ukończenie szkolenia za pośrednictwem
Atlas Learning, otrzymają prośbę o wypełnienie ankiety dla uczestników za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jeśli prowadziłeś sesję, mamy dodatkową ankietę, o wypełnienie której
zostaniesz poproszony. Twoja opinia jest dla nas ważna i możesz wypełnić
ankietę pod adresemhttps://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training,
klikając odpowiedni link „Ankieta” LUB poza zaporą przejdź do https://www.
lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html i kliknij odpowiedni link „Ankieta”.

FORMULARZ
POTWIERDZAJĄCY
UCZESTNICTWO
Uwaga: Ten formularz może nie być wymagany, jeżeli jednostka biznesowa prowadzi rejestr szkoleń online.
Firma grupy LM: ___________________________ Osoba prowadząca szkolenie: _________________________________
Zakład: _________________________________ Grupa pracownika: _______________________________________________
Miejsce szkolenia: _________________________________ Data: __________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

NR ID PRACOWNIKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Zwrócić podpisane formularze do Biura Etyki.
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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 zakupić książkę, mogą odwiedzić stronę www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.
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