
Zaangażowanie

Uznajemy wartość życia ludzkiego i znaczenie bycia liderem w ochronie 

środowiska. Wszystko, co robimy, musi być zawsze wykonywane z wyraźnym 

naciskiem na zapewnienie, aby nasze działania poprawiły bezpieczeństwo i 

jakość życia naszych klientów, pracowników, dostawców, akcjonariuszy i 

społeczności. Nigdy nie pójdziemy na kompromis w sprawie tej wartości, aby 

zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ulepszyć świat, w 

którym wszyscy żyjemy. Nasi liderzy dbają o dobre samopoczucie naszych 

pracowników zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, 

konsekwentnie modelując i kultywując właściwe podejście do bezpieczeństwa, 

nigdy go nie narażając. Liderzy są entuzjastycznie nastawieni do pełnego 

wspierania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej naszej 

firmy.

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań, jest to integralna część tego, 

kim jesteśmy. Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie działania i 

zobowiązania związane z pracą, wdrażając uzgodnione decyzje; 

uznawanie i uczenie się na błędach bez obwiniania innych; i 

rozpoznawanie wpływu własnego zachowania na innych. Nasi liderzy 

biorą na siebie odpowiedzialność i dzielą się uznaniem tam, gdzie 

zasłużyli. Liderzy stawiają jasne oczekiwania i utrzymują siebie i 

członków zespołu w zgodzie z zestawem wspólnych celów i wizji.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy EnerSys. Członkowie zespołu EnerSys 

wnoszą pozytywną energię, wpływając na innych poprzez ich entuzjazm, 

inspirację, zaangażowanie i dumę. Nasze środowisko napędza 

zaangażowanie i nagradza proaktywne osoby, które osiągają wspaniałe 

wyniki. Ta energia tworzy wyjątkowe doświadczenia dla naszych 

klientów, pracowników, dostawców, akcjonariuszy i społeczności, w 

których żyjemy. Nasi liderzy wzmacniają naszych pracowników, nadając 

im znaczenie, cel i wizję pracy oraz przekazują informacje zwrotne, aby 

pomóc im rozwijać ich umiejętności. Liderzy doceniają i cenią wszystkich 

pracowników za ich wkład w organizację.

Mamy niewyczerpane pragnienie poprawy we wszystkim, co

robimy. Naszym dążeniem do perfekcji jest ciągłe 

doskonalenie naszej wiedzy oraz korzystanie z narzędzi i 

technik systemu operacyjnego EnerSys (EOS). Zasady te 

określają, kim jesteśmy i napędzają nasz przyszły sukces. 

Nasi liderzy są agentami zmian, którzy są zaangażowani w 

rozwój i kwestionują status quo. Liderzy widzą możliwości 

poprawy oraz uczą, trenują i mentorują swoje zespoły w 

zakresie kultury EOS.

Wszyscy członkowie naszego zespołu przestrzegają i promują 

najwyższe zasady etyczne poprzez szczere, uczciwe i przejrzyste 

zachowanie. Każdego dnia demonstrujemy naszą uczciwość, 

odpowiadając osobiście za nasze indywidualne działania. 

Przestrzeganie wszystkich zasad i procedur prawnych i firmowych 

nie podlega negocjacjom. Nasi liderzy promują uczciwość, zaufanie 

i szacunek wśród członków zespołu, zachęcając do uczciwości i 

przejrzystości. Liderzy są uczciwi i sprawiedliwi wobec wszystkich 

pracowników oraz uczciwie traktują przeciwne poglądy i 

jednakowo oceniają wkład.

Nasz niekończący się nacisk na innowacje i możliwości 

dostosowania zapewnia naszym klientom wyjątkową wartość 

naszych rozwiązań. Rozwiązania te wykraczają poza oczekiwania 

naszych klientów, odblokowując nowe i unikalne sposoby 

obniżenia całkowitych kosztów. Nasi liderzy budują kulturę jakości, 

która zachwyca klienta i zapewnia spójne doświadczenie. Liderzy 

posiadają wiedzę o dostępnych zasobach, rozumieją rynek (klienta 

i konkurenta) oraz znają naszą branżę.

Wartości te będą wykorzystywane i oceniane w przyszłych procesach dotyczących talentów
takich jak: wydajność, rekrutacja i nie tylko.
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Nasze wartości symbolizują działania, postawy, 

cechy i zachowania, których używamy każdego 

dnia. 

"Energia dla Przyszłości – Wszędzie i dla 

Wszystkich"

Największe sukcesy osiąga się zawsze, gdy zespoły współpracują ze 

sobą. Prawdziwa komunikacja, aktywne i obiektywne słuchanie oraz 

docenianie różnorodnych opinii to podstawa, z której wszyscy 

korzystamy, by okazywać sobie wzajemny szacunek. Pomoc i wsparcie 

innym członkom zespołu w rozwiązywaniu problemów oraz osiąganiu 

celów organizacji jak również tych związanych z zespołem jest 

podstawą naszego wspólnego sukcesu. Nasi liderzy dają przykład i 

promują integracyjną kulturę pracy, sprzyjającą środowisku współpracy i 

wzajemnego szacunku. Liderzy szanują i pielęgnują indywidualną 

wiedzę, kreatywność, umiejętności i rozwój.


