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1. MISJA I WARTOŚCI 
Misją Grupy Zignago Vetro (dalej zwana także ZVG lub Grupa) jest produkowanie i sprzedaż szklanych 
pojemników dla różnych segmentów rynku, w szczególności do napojów i żywności oraz kosmetyków i 
perfum, z dbałością o zrównoważony rozwój oraz w celu zapewnienia swoim klientom produktów wysokiej 
jakości i bezpieczeństwa oraz w celu zagwarantowania swoim akcjonariuszom i interesariuszom (stakeholder) 
ciągłego tworzenia wartości.  
Wartości stojące u podstaw ZVG są następujące: 
• rygorystyczny sposób wykonywania pracy na wszystkich poziomach; 
• przejrzystość w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; 
• etyczne podejście w postępowaniu korporacyjnym; 
• pasja w interpretowaniu misji Grupy; 
• zrównoważony rozwój, uznawany jako integralna część strategii Grupy Zignago Vetro. 

2. CEL I ZAKRES STOSOWANIA 
Grupa Zignago Vetro jest zainteresowana współpracą z partnerami handlowymi, którzy w podobny sposób 
angażują się w powyższe wartości i, ogólnie, podobną postawę wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców został opracowany po to, aby wspierać realizację tego 
zaangażowania, a jego przestrzeganie stanowi ważny element przy wyborze i ocenie dostawców. 
Kodeks jest wdrażany i rozszerzany także na dostawców przez wszystkie spółki Grupy Zignago Vetro, czyli: 
Zignago Vetro SpA, Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA i Zignago Glass Usa Inc. 
W przypadku nieprzestrzegania minimalnych standardów, Grupa Zignago Vetro będzie współpracować z 
dostawcami w celu podjęcia działań naprawczych w odpowiednim czasie. Jeżeli jakiś dostawca nie jest w 
stanie naprawić niezgodności, współpraca może zostać zerwana. 

3. ZASADY 

 Przestrzeganie przepisów prawa i niniejszego kodeksu 
Nasi dostawcy muszą przestrzegać wszystkich praw i rozporządzeń, które mają zastosowanie w ramach ich 
działalności, oraz zasad ustalonych w niniejszym Kodeksie. Zasady te muszą zostać uwzględnione w 
działaniach własnych dostawców i przekazane wszystkim osobom zatrudnionym przez Dostawcę. Ponadto 
oczekujemy, że Dostawcy zastosują odpowiednie środki w celu zagwarantowanie, że także ich Dostawcy i 
ogólnie cały łańcuch dostawców, będzie przestrzegać tychże zasad. 

 Praca nieletnich 
Nie wolno zatrudniać pracowników w wieku niższym niż przewiduje Międzynarodowa Organizacja Pracy, 
która ogólnie wymaga, aby pracownik miał przynajmniej 15 lat przy pracach nie niebezpiecznych oraz 
przynajmniej 16 lat na stanowiskach określonych jako potencjalnie niebezpieczne; Nie wolno także 
zatrudniać pracowników w wieku niższym niż stanowi to prawo kraju, w którym prowadzona jest działalność. 
Pracownicy w wieku poniżej 18 lat nie mogą być zatrudniani do prac w porze nocnej ani w warunkach 
niebezpiecznych czy też niepewnych dla ich zdrowia fizycznego i umysłowego oraz dla ich rozwoju 
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 Czas pracy 
Czas pracy musi być zgodny z prawem krajowym i ze zbiorowymi umowami o pracę oraz, w każdym 
przypadku, musi być zgodny z uznanymi normami międzynarodowymi, takimi jak normy wydane przez 
Międzynarodową Organizację Pracy.  
Praca w godzinach nadliczbowych musi być dobrowolna i należy zagwarantować, aby wszyscy pracownicy 
mieli prawo do przynajmniej 1 dnia odpoczynku w każdym okresie kolejnych siedmiu dni. 

 Warunki pracy 
W łańcuchu dostaw nie może występować niewolnictwo, służba, praca przymusowa i/lub obowiązkowa, 
handel ludźmi ani przymusowa praca więźniów. 
Każdy pracownik musi mieć możliwość, aby w sposób dobrowolny zaakceptować swoje zatrudnienie lub aby 
się zwolnić; nie można stosować żadnej formy ograniczania w tym zakresie, jak zatrzymanie dokumentów 
(dokumentu tożsamości, paszportu, pozwolenia na pracę, itp.). 
Dostawcy muszą zagwarantować, aby pracownicy nie byli zobowiązani do dokonywania żadnych depozytów 
ani płatności na rzecz pracodawcy w celu uzyskania pracy. 

 Sprawiedliwe wynagrodzenie i dochód 
Płaca dla pracowników musi być sprawiedliwa w odniesieniu do wykonywanej pracy. Należy przestrzegać 
minimalnego wynagrodzenia ustalonego w kraju, w którym prowadzona jest działalność lub też, jeżeli takie 
nie istnieje albo nie jest wystarczające do zapewnienia podstawowych potrzeb, dostawca zobowiązuje się do 
opłacania pracowników w sposób wystarczający do zagwarantowania godnego standardu życia, 
wystarczającego do zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowników i ich rodzin. 

 Różnorodność i integracja 
Pracownicy muszą być traktowani sprawiedliwie i bezstronnie, w oparciu wyłącznie o ich umiejętności i 
kwalifikacje indywidualne. Nie wolno stosować żadnych form dyskryminacji odnoszących się na przykład do 
rasy, narodowości pochodzenia, płci, wieku, cech fizycznych, pochodzenia społecznego, niepełnosprawności, 
przynależności do organizacji związkowych, religii, stanu cywilnego, bycia w ciąży, orientacji seksualnej i 
ogólnie tożsamości. 
Środowisko pracy musi być ukierunkowane na integrację i wspieranie i nie wolno stosować żadnych form 
molestowania. 

 Wolność zrzeszania się 
Pracownicy muszą mieć swobodę przystępowania do organizacji według ich własnego wyboru, jak na 
przykład do związków zawodowych. Dostawcy zobowiązują się do prowadzenia otwartego i konstruktywnego 
dialogu z własnymi pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych. Tam, gdzie przepisy prawne i 
lokalne praktyki ograniczają prawo do wolności zrzeszania się i do negocjacji zbiorowych, Dostawca musi 
postarać się o wypracowanie innych sposobów prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego z 
przedstawicielami pracowników. 

 Zdrowie i bezpieczeństwo 
Należy zapewnić bezpieczne, higieniczne i prozdrowotne środowisko pracy, dostarczając narzędzi, sprzętu i 
zapewniając szkolenia odpowiednie do podejmowanej pracy. Dostawca musi regularnie identyfikować i 
oceniać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz, w miarę możliwości, je eliminować, podejmując 
skuteczne środki w celu zapobiegania potencjalnym wypadkom i obrażeniom oraz zapewniając, w razie 
potrzeby, odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. 
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W miejscu pracy należy zapewnić co najmniej wodę pitną, oświetlenie, temperaturę i odpowiednie warunki 
sanitarne. 

 Zarządzanie środowiskiem 
Zmiany klimatyczne są jednym z głównych zagrożeń dla społeczeństwa i jesteśmy świadomi konieczności 
angażowania się, wraz z naszymi dostawcami, aby zmniejszyć wpływy na środowisko. 
Dostawcy muszą posiadać systemy gwarantujące zarządzanie odpadami, emisją do atmosfery, ściekami, tak 
aby odbywało się to w sposób bezpieczny, z zastosowaniem także systemów do prewencji i ograniczania 
przypadkowych wycieków/wydostania się do środowiska. 
Grupa Zignago Vetro zachęca swoich dostawców do: 
• wprowadzania systemu zarządzania środowiskiem; 
• optymalizacji zużycia zasobów naturalnych, w tym energii i wody, preferując korzystanie ze źródeł 

odnawialnych; 
• minimalizacji wpływu na środowisko poprzez redukcję zanieczyszczenia atmosfery, wód i gleby, emisji 

gazów cieplarnianych i wytwarzania odpadów; 
• polepszania wyników środowiskowych przez cały cykl życia wyrobów; 
• wdrażania środków służących ochronie różnorodności biologicznej. 

 Minerały pochodzące z obszarów objętych konfliktami 
Dostawcy muszą zagwarantować, że wyroby dostarczane przez nich do Grupy Zignago Vetro nie zawierają 
metali uzyskiwanych z minerałów lub ich pochodnych pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami 
zbrojnymi, a zyski z ich sprzedaży służą finansowaniu w sposób bezpośredni lub pośredni lub wspieraniu grup 
zbrojnych. 

 Uczciwość i walka z korupcją 
Dostawcy nie mogą stosować ani tolerować żadnego rodzaju korupcji, wymuszeń, handlu wpływami lub 
defraudacji. Dostawcy zobowiązują się do nieoferowania łapówek ani innych nielegalnych zachęt swoim 
partnerom biznesowym oraz do nieprzyjmowania ich. Dostawcy są zobowiązani do nieoferowania 
pracownikom z Grupy Zignago Vetro prezentów ani innych korzyści osobistych, z wyjątkiem upominków o 
nieznacznej wartości, które byłyby w bezpośrednim związku z ich relacjami z dostawcą. 

 Uczciwe praktyki handlowe i ochrona informacji 
Dostawcy są zobowiązani do prowadzenia swoich działań w sposób zgodny z zasadami uczciwej konkurencji 
i z zachowaniem wszelkich przepisów antymonopolowych mających zastosowanie. 
Nasi dostawcy muszą także: prowadzić w sposób transparentny wszelki relacje handlowe; prowadzić rejestry 
handlowe zgodnie lokalnymi przepisami; nie stosować ani nie zezwalać na żadne formy prania pieniędzy; 
traktować jako poufne wszelkie informacje techniczne, finansowe i handlowe dotyczące Grupy Zignago Vetro 
i jej partnerów handlowych; nie wykorzystywać informacji poufnych i uprzywilejowanych, będących w ich 
posiadaniu, dotyczących Grupy Zignago Vetro w sposób niewłaściwy. 

4. ZARZĄDZANIE 
W ramach Grupy Zignago Vetro odpowiedzialność za kontrolę i rozpowszechnianie zasad zawartych w 
niniejszym Kodeksie Dostawców powierzona jest członkom Komitetów Wykonawczych spółek Grupy, i 
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kaskadowo wszystkim dyrektorom i przełożonym wszystkich działów firm, ze szczególnym uwzględnieniem 
Działu Zakupów. 

5. KONTROLA STOSOWANIA I SYGNALIZACJA 
Grupa Zignago Vetro zastrzega sobie prawo do upewniania się, z lub bez uprzedzenia, co do przestrzegania 
niniejszego Kodeksu Postępowania przez Dostawców, za pomocą swoich pracowników lub wyznaczone przez 
siebie jednostki. Kontrole te mogą polegać na inspekcji obiektów Dostawcy i/lub rozmowach z jego 
pracownikami; w tym celu Grupa Zignago Vetro wymaga współpracy od swoich Dostawców podczas takich 
czynności audytowych. 

6. REWIZJA 
Niniejszy dokument podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje jego aktualizację przy każdej znaczącej 
zmianie jego zawartości, a w każdym razie przynajmniej raz na dwa lata. Odpowiedzialność za rewizję 
spoczywa na szefie Komitetu ESG Grupy Zignago Vetro, składającego się z kilku z najwazniejszych dyrektorów 
Grupy, w większości członków Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego, tak aby zagwarantować, by 
wszystkie główne działy firm były reprezentowane podczas ustalania zagadnień ESG. 

7. AKCEPTACJA KODEKSU 
Osoba podpisująca niniejszy Kodeks Postępowania dla dostawców, w imieniu Dostawcy potwierdza, że 
rozumie i przestrzega wszystkich przepisów mających zastosowanie oraz treści zawartych w niniejszym 
dokumencie. Dostawcy są zobowiązani do stosowania wszystkich środków naprawczych, niezbędnych do 
niezwłocznego usuwania wszelkich niezgodności. 

Nazwa firmy dostawcy:  

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………….…. 

Imię i nazwisko i stanowisko przedstawiciela dostawcy:  

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………….…. 

Data: ………………………………………     Podpis: ………………………………………………. 
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