
 

 

 
 

Wiadomość od właściciela naszej grupy dotycząca pandemii Covid-19 

1 Czerwca 2020 

Drodzy przyjaciele i koledzy,  

Piszę do was, podobnie jak do wszystkich naszych pracowników i wielu naszych 
klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych firm Langley, aby przekazać 
Wam moją osobistą perspektywę na zjawisko Covid-19, którego wszyscy obecnie 
doświadczamy. 

Ta pandemia doprowadziła do zakłócenia naszego stylu życia i biznesu na skalę dotąd 
nieznaną w czasie pokoju, strachu o nasze zdrowie i zdrowie otaczających nas osób, żalu 
za tych, którzy stracili swoją miłość i  wielu do niepewności ekonomicznej. 

Przede wszystkim chciałbym złożyć hołd naszym licznym pracownikom, liczącym około 
5000 osób na całym świecie, którzy z cichą determinacją i w przeważającej części w 
dobrym nastroju starają się, aby nasze firmy funkcjonowały tak sprawnie jak to tylko 
możliwe, w tych wyjątkowo trudnych okolicznościach. 

Dziękuję również wielu klientom naszych firm, którzy okazują cierpliwość, gdy 
ograniczenia związane z Covid-19 powodują opóźnienia czy zakłócenia pracy, a także 
innym firmom w naszym łańcuchu dostaw, które pomagają utrzymać koła naszych firm 
w ruchu. 

Obecnie wszystkie 17 naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie produkuje, 
choć z pewnym ograniczeniem i, co zaskakujące, tylko trzy z nich - Wuhan, Kuala 
Lumpur i Detroit - były zamknięte na dłuższy okres. Nawet naszej fabryce silników i 
generatorów Marelli w Arzignano w północnych Włoszech - w epicentrum wybuchu 
epidemii w marcu w Europie - udało się kontynuować produkcję, a także, co 
niezwykłe, dotrzymywać terminów dostaw. Complimenti! 
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Bardzo dużym wyzwaniem było także utrzymywanie działalności w terenie naszych 
różnych firm. Oni także teraz powracają, jeśli nie do normy, to tak blisko 
dotychczasowych standardów pracy jak to tylko możliwe w tych okolicznościach. 

To wszystko może się oczywiście zmienić, jeśli doświadczymy tak zwanej drugiej fali, ale 
na razie wszystkie nasze firmy funkcjonują zgodnie z „nową normą”. 

I możecie mieć pewność, że nasze fabryki, magazyny i około 80 biur i innych lokalizacji 
na całym świecie stosują surowe procedury bezpieczeństwa Covid-19, podobnie jak nasi 
technicy terenowi i inni, którzy mogą odwiedzać klientów. 

Wielu naszych pracowników na chwilę obecną pracuje w domu. Umożliwiliśmy 
osobom, które nie są w stanie osobiście wchodzić w interakcje, pozostawanie w 
kontakcie z partnerami biznesowymi i współpracownikami, a także przyjaciółmi i 
rodziną za pośrednictwem wideo, a nasza grupa dołączyła do ponad 300 milionów 
innych użytkowników na całym świecie, którzy regularnie łączą się przez Zoom. 

W ciągu ostatnich miesięcy zachęcałem nasze kierownictwo do bezpośredniej 
komunikacji za pośrednictwem tego medium, nie tylko w celu omówienia 
wewnętrznych raportów pomiędzy naszymi zespołami, ale także do docierania do 
naszych klientów i innych partnerów. 

Utrzymywanie kontaktu ze sobą w tych niespotykanych czasach jest szczególnie ważne, 
aż wszyscy pogodzimy się z nową wspólną rzeczywistością. 

Bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości warto rozmawiać. Jeszcze lepiej rozmawiać 
twarzą w twarz. 

Podczas gdy pierwsza fala Covid-19 może się już skończyć dla niektórych, a pandemia 
prawdopodobnie będzie w końcu opanowana w ten czy inny sposób, uważam, że skutki 
gospodarcze będą znacznie bardziej dalekosiężne i przewiduję głęboką i przedłużającą 
się światową recesję, być może bezprecedensową. 

Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jest to moje założenie robocze i teraz zaczynam 
przygotowywać nasze firmy na taką ewentualność. 

Na szczęście nasza grupa weszła w kryzys z wieloletnimi silnymi zyskami i, co znaczące, 
Langley w dużej mierze zatrzymał te zyski, albo w firmie, albo w rodzinie. 
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Dzisiaj grupa nie ma zadłużenia i posiada znaczne rezerwy gotówkowe i jest lepiej 
przygotowana niż wielu, na przedłużający się kryzys. Ale nie popełnijcie błędu, będzie 
ciężko. 

Jednak, choć może to być trudne, nasza grupa opiera się na mocnych fundamentach, a 
jej sercem jest wiele tysięcy ludzi, którzy z pasją dbają o swoją firmę i swoich klientów. 

Na koniec chciałbym po prostu zastanowić się nad kilkoma pozytywami - a jest ich wiele 
- które wyłoniły się z kryzysu. 

Gdy granice się zamknęły, a niebo stało się puste, nasze drogi i miasta ucichły, a świat 
najwyraźniej zatrzymał się, zanieczyszczenie spadło do poziomów niewidzianych w tym 
stuleciu, a może nawet w ostatnim. Mile widziane wytchnienie. 

Co więcej, w zamknięciu i pomimo trudności wszyscy otrzymaliśmy wyjątkową okazję, 
aby zwolnić, zatrzymać się i zastanowić; znaleźć czas dla siebie i dla innych oraz docenić 
tu i teraz. 

Z tej nowej rzeczywistości wyłoniło się większe poczucie wspólnoty; więcej troskliwości 
wobec innych, więcej świadomości o kruchości życia i planety, na której żyjemy i z tego 
wszyscy możemy być dumni. 

Ponadto sposób prowadzenia działalności zmienia się nieodwracalnie z powodu Covid-
19. Wiele organizacji, w tym nasza, przekonało się, że praca zdalna może być naprawdę 
bardzo wydajna; że ogromne ilości czasu, zasobów i energii, nie wspominając już o 
pieniądzach, są marnowane na podróże z punktu A do punktu B, kiedy w wielu 
przypadkach wystarczy video spotkanie twarzą w twarz. Dni niepotrzebnych podróży w 
naszej organizacji i podejrzewam, że w wielu innych minęły.# 

Wierzę, że w przyszłości, patrząc na to wszystko, będziemy dumni z tego, jak 
zareagowaliśmy na to, co będzie postrzegane jako jedno z największych globalnych 
wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanęliśmy. 

Tymczasem wraz z moją rodziną przesyłam moje najcieplejsze życzenia Waszym 
rodzinom 

 

Anthony J Langley 
Przewodniczący i Dyrektor generalny grupy 
Langley Holdings plc 
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