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1. GRUPA ZIGNAGO VETRO - WSTĘP 
Grupa Zignago Vetro (dalej zwana także ZVG lub Grupa) z siedzibą w Fossalta di Portogruaro, jest liderem we 
Włoszech i w Europie w produkcji i sprzedaży pojemników szklanych. 
ZVG jest częścią grupy przemysłowej, na której czele stoi Zignago Holding, firma działająca nie tylko w branży 
szklarskiej, ale także w innych sektorach. w tym działalności winiarskiej i produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Grupa Zignago Vetro jest obecna nie tylko we Włoszech, ale także we Francji, w Polsce 
i w USA. 
Dzięki strategii realizowanej na przestrzeni lat, która doprowadziła do powstania ciągłego procesu 
dywersyfikacji produktów, ZVG stało się „unicum” na całym świecie. Obecnie realizuje zlecenia dla różnych 
gałęzi przemysłu, począwszy od produkcji szklanych pojemników na napoje, żywność, kosmetyki, perfumy, 
po pojemniki specjalne i produkty szklane dla farmaceutyki. 
Zarządzając swoją działalnością Grupa stawia czoła również problemom związanym ze środowiskiem, 
zwielokrotniając od wielu lat wysiłki na rzecz łagodzenia wpływu na środowisko, poprzez działania 
ukierunkowane w szczególności na redukcję emisji CO2 i gazów cieplarnianych, zużycia wody i energii oraz 
coraz większe wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
W 2013 roku, ZVG utworzył w formie spółki joint venture wraz z innymi ważnymi graczami z branży, Vetreco 
- firmę działającą na wszystkich etapach przetwarzania stłuczki szklanej z selektywnej zbiórki w celu jej 
późniejszego ponownego wykorzystania jako surowca w hutach szkła. Grupa następnie rozszerzyła swoją 
działalność w sektorze przetwarzania i odzysku odpadów szklanych, poprzez przejęcie nowej spółki Vetro 
Revet, co miało miejsce pod koniec 2017 roku i ostatecznie poprzez utworzenie nowej spółki Julia Vitrum, 
której działalność rozpoczęła się w 2021 roku. 
Działalność ZVG jest „zrównoważona”, ponieważ szkło ma unikalne cechy: jest higieniczne, zdrowe i 
bezpieczne. Według Barometru Konsumentów Google’a, szkło w 2018 roku zostało uznane przez 78% 
europejskich konsumentów za najlepsze opakowanie; natomiast według badania FEVE, 91% europejskich 
konsumentów uważa szkło za najlepszy materiał opakowaniowy. Ponadto stosowanie szkła z recyklingu 
prowadzi do niższej emisji CO2, niższego zużycia energii, ponieważ jego topienie wymaga niższych 
temperatur, mniejszego zużycia surowców pierwotnych i w końcu pośrednio przyczynia się do mniejszej ilości 
odpadów na składowiskach. 
W związku z tym kierownictwo ZVG zorientowało swoje strategie środowiskowe na coraz większe 
wykorzystanie szkła pochodzącego z recyklingu, stawiając sobie za cel osiągnięcie bardzo wysokich wartości 
procentowych w nadchodzących latach. 
Ponadto szkło jest produktem w 100% nadającym się do recyklingu i można je poddawać recyklingowi 
niezliczoną ilość razy, bez jakiegokolwiek pogorszenia jakości nowego produktu. 
Wykorzystanie stłuczki do produkcji sprawiło, że Grupa jest w czołówce firm stosujących “kołowy” obieg 
surowców nie tylko w swojej branży, ale także w całej panoramie spółek giełdowych. ZVG przywiązuje 
również coraz większą wagę do eko-projektowania, aby w razie potrzeby umożliwić m.in. produkcję 
pojemników nadających się do ponownego wykorzystania. 
Kwestie społeczne są szczególnie istotne dla grupy Zignago Vetro. 
Jej historia od samego początku,czyli od połowy XIX wieku, kładła wielki nacisk na sprawy społeczne. 
Założyciel, Gaetano Marzotto, przekształcił podmokłe i nieuprawiane grunty w rejonie Fossalta di 
Portogruaro, gdzie obecnie znajduje się główna siedziba Grupy, w obszary produkcji rolno-spożywczej, co 
dało impuls do rozwoju lokalnej gospodarce, a także spowodowało konieczność uruchomienia produkcji 
szklanych pojemników do przechowywania własnych produktów spożywczych. 
Założyciel wraz z przedsiębiorstwem zrealizowali również zespół obiektów i budynków, których celem było 
wspieranie rozwoju społeczności, takich jak przedszkole, szkoła podstawowa, teatr, mały szpital i inne, w tym 
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cały osiedle mieszkalne w pobliżu, wyposażone we wszystkie niezbędne media, które przekazane zostało 
pracownikom. 
Związek pomiędzy spółką, pracownikami, społecznością i przedsiębiorstwem zawsze był zatem bardzo silny, 
oparty na modelu zrównoważonego rozwoju i wzrostu. We Włoszech było jeszcze kilka tego typu inicjatyw, 
w tym być może najbardziej znana jest inicjatywa Adriano Olivettiego. 
Jeżeli chodzi i Zarządzanie, to Grupa stosuje również szereg rygorystycznych wymogów przewidzianych przez 
modele organizacyjne i kontrolę zarządzania obowiązujące w spółkach członkowskich.  
Włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do modelu biznesowego Grupy nie było wyborem formalnym, 
ale naturalną konsekwencją działań istniejących już od wielu lat. 
Punktem wyjścia było powołanie w 2019 roku Komitetu ESG składającego się z niektórych z najważniejszych 
menedżerów Grupy, w większości członków Wewnętrznych Komitetów Wykonawczych, w taki sposób, aby 
wszystkie główne działy firmy były reprezentowane w zarządzaniu zagadnieniami ESG. 
Przyjęcie Polityki ESG ostatecznie sankcjonuje zobowiązanie Grupy do tworzenia trwałej wartości z korzyścią 
dla wszystkich klasy Interesariuszy i jest głównym zobowiązaniem grupy ZVG, która zdecydowała się na 
zbudowanie solidnych ram ESG, komunikowanie swojego zobowiązania poprzez coroczną publikację raportu 
zrównoważonego rozwoju i wreszcie, coraz większą poprawę swojej oceny ESG poprzez osiąganie 
wyznaczonych celów. 
Uwzględnienie elementów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) stało się zatem niezwykle 
ważnym czynnikiem we wszystkich decyzjach i przyszłych strategiach Grupy. 

2. WIZJA I CELE 
Integracja czynników ESG w ramach działalności ZVG pozwala na większą świadomość ryzyka i możliwości, 
jednocześnie optymalizując tworzenie długoterminowej zrównoważonej wartości na korzyść wszystkich 
Interesariuszy. 
Niniejsza Polityka ESG ma na celu zintegrowanie czynników ESG z jej modelem biznesowym, zapewniając 
odpowiedzialne podejście ukierunkowane na zrównoważony, długoterminowy wzrost. 
Po opracowaniu Polityki ESG i po jej zakomunikowaniu, ZVG podkreśla swoje zobowiązanie do: 
1. Wprowadzenia zagadnień ESG w procesy decyzyjne różnych działów przedsiębiorstwa; 
2. Zaangażowania w zapobieganie zmian klimatycznych poprzez dalsze ograniczanie emisji gazów 

cieplarnianych (jak np. CO2) w stosunku do wielkości działalności; 
3. Oceniania głównych dostawców pod kątem przestrzegania Najlepszych Praktyk w zakresie ESG żądania 

przestrzegania Kodeksu Postepowania Dostawców; 
4. Promowania akceptacji i wdrażania etycznego i zrównoważonego biznesu u wszystkich swoich 

interesariuszy; 
5. Informowania o działaniach i postępach we wdrażaniu zrównoważonego biznesu. 

Zgodnie z tym, co zostało powyżej opisane, kwestie zrównoważonego rozwoju będą w coraz większym 
stopniu uwzględniane w modelu biznesowym i działaniach Grupy Zignago Vetro. 
Jako kolejny dowód tego zaangażowania, Polityka ESG ZVG odzwierciedla również decyzję Rady Dyrektorów 
o powiązaniu tam, gdzie to możliwe, części wynagrodzenia zmiennego z określonymi i sformalizowanymi 
celami ESG, zarówno jej członków kierownictwa, jak i niektórych menedżerów i kierowników działów. 
Ponadto, poprzez integrację i wdrożenie zrównoważonego biznesu w ramach Zarządzania oraz działań 
środowiskowych i społecznych, Grupa dąży do zwiększenia tworzenia zrównoważonej wartości dla swoich 
interesariuszy poprzez: 
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• tworzenie i wzmacnianie nowych możliwości biznesowych w celu przyciągnięcia inwestorów i klientów 
zainteresowanych prawidłowym zarządzaniem kwestiami i możliwościami ESG; 

• redukcję kosztów, zwiększenie wydajności i oszczędności zasobów oraz ograniczenie ekspozycji na 
potencjalne zobowiązania; 

• zmniejszenie ryzyka ekonomicznego, finansowego i reputacyjnego poprzez dogłębną znajomość 
wszystkich głównych wskaźników niefinansowych. 

3. ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza Polityka ma zastosowanie we wszystkich Spółkach Grupy, a konkretnie w: Zignago Vetro SpA, 
Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA i Zignago Glass Usa Inc. 
Każda z wymienionych powyżej firm będzie działać zgodnie z niniejszą Polityką, z tym że nadrzędna będzie 
zgodność z ustawodawstwem krajowym obowiązującym w państwie, w którym Spółka prowadzi działalność, 
a także z ustawodawstwem wspólnotowym, tam gdzie ma ono zastosowanie. 
Niniejsza Polityka ESG opisuje obecne i przyszłe zobowiązanie różnych jednostek operacyjnych i różnych 
działów przedsiębiorstwa oraz stanowi kolejne narzędzie do wzmocnienia osiągów i wrażliwości ESG na 
poziomie środowiskowym, społecznym i zarządczym, które już teraz istnieją i stale są rozwijane od wielu lat.  
ZVG zobowiązuje się do integracji kryteriów ESG we wszystkich swoich działaniach i każdym dziale 
przedsiębiorstwa. 

4. ZARZĄDZANIE 
Zarządzanie ESG wymaga jasnego przydzielenia odpowiedzialności w całej organizacji. 
W ramach Grupy odpowiedzialność za wdrażanie i rozpowszechnianie zasad ESG spoczywa na następujących 
podmiotach: 

 Komitet ESG 
Powoływany przez Zarząd, określa politykę i strategie ESG ZVG, wprowadza je w czyn i, poprzez osobę 
Prezesa, przekazuje regularnie odnośne informacje Zarządowi.  
Ponadto ww. Komitet zajmuje się: 
• określaniem stopnia istotności czynników ESG, które mogą mieć wpływ na zwykłą działalność oraz na 

interesariuszy Spółki;  
• wyznaczeniem działów przedsiębiorstwa i ich odpowiedzialności w zakresie realizacji celów ESG;  
• zdefiniowanie średnioterminowych celów i priorytetów ESG dla całej Grupy; 
• definiowaniem, wprowadzaniem i kontrolą skutecznego stosowania i przestrzegania polityk firmy; 
• definiowaniem inicjatyw odpowiedzialności społecznej. 
Obecnie członkami Komitetu ESG są: 
• Prezes Grupy Zignago Vetro (członek Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego); 
• Dyrektor Finansowy Grupy (członek Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego); 
• Dyrekcja Techniczna Grupy (członek Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego); 
• Dyrekcja HR (członek Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego); 
• Przełożony Działu Bezpieczeństwa, Środowiska i Systemu Jakości (Koordynator ESG); 
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• Dyrekcja Operacyjna we Włoszech i Rozwój Synergii Grupy (członek Wewnętrznego Komitetu 
Wykonawczego) 

• Dyrektor Generalny Zignago Vetro Brosse (członek Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego); 
• Dyrektor Generalny Zignago Vetro Polska (członek Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego). 
Ponadto w pracach Komitetu biorą także udział inne działy przedsiębiorstwa. 
Prace Komitetu są wspierane przez konsultantów z zakresu ESG o uznanym doświadczeniu. 

 Koordynator ESG 
Raportuje do Komitetu ESG ZVG i odpowiada za zapewnienie, nadzorowanie i doskonalenie wdrażania 
polityki ESG w organizacji, zbierając raporty i informacje przekazywane przez Przełożonych z zakresu ESG 
poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Koordynator ESG jest członkiem Komitetu ESG. 

 Odpowiedzialny ESG pojedynczego działu firmy 
Dla każdego z głównych działów przedsiębiorstwa wyznaczany jest Przełożony ds. ESG, który w ramach działu 
musi: 
• zachęcać do rozwoju zagadnień związanych z ESG; 
• oceniać i monitorować ryzyko i szanse ESG podczas zwykłych i nadzwyczajnych działań; 
• promować i monitorować osiąganie rocznych i wieloletnich celów ESG dla swojego działu, zgodnie z 

dyrektywami i procedurami przedsiębiorstwa; 
• raportować do Komitetu ESG zarówno wyniki, postępy, jak i ewentualne problemy.  
Przełożony ESG dla każdego działu był i będzie przedmiotem odpowiedniego szkolenia, które będzie przez 
niego przekazywane wewnątrz jego działu. 
Zadaniem Koordynatora ESG będzie informowanie Przełożonych ESG działów, jeśli nie są oni integralną 
częścią Komitetu ESG, o wszystkich decyzjach i dyrektywach podjętych przez Komitet ESG. 

5. WDROŻENIE 
Skuteczna realizacja zasad określonych w niniejszym dokumencie wymaga zróżnicowanego podejścia, 
uwzględniającego charakterystykę głównych działów. 
Analiza czynników ESG będzie stopniowo włączana do działów i działań firmy poprzez zdefiniowanie szeregu 
celów. 
Taka analiza ESG jest planowana i wdrażana z uwzględnieniem istotności zagadnień, co jest również i przede 
wszystkim gwarantowane przez stały monitoring w ramach działań z zakresu zaangażowania interesariuszy. 
Kompetentny Przełożony ds. ESG przesyła do Koordynatora ESG oraz do Komitetu ESG, którego może być 
członkiem, dane dla działu wymagane do pomiaru wyników ESG oraz zgłasza wszelkie usprawnienia w 
zakresie zrównoważonego rozwoju. 

 Zakupy 
Zakupy towarów i usług podlegają procesowi selekcji opartemu na czynnikach ESG, takich jak na przykład 
przestrzeganie przez dostawcę Kodeksu Postępowania Dostawców przedstawionego przez ZVG lub 
preferencyjne stosowanie, przy innych jednakowych warunkach, produktów wykonanych z materiałów 
pochodzących z recyklingu surowców. 
Od 2019 roku wprowadzono Kodeks Postępowania Dostawców, który przewiduje między innymi, że 
dostawcy Grupy muszą przestrzegać wytycznych społecznych i środowiskowych dostarczonych przez ZVG. 



Polityka ESG ZVG 

 

 

Rewizja 1 z dn. 13/10/2021 Str. 6 z 7 
 

Podobnie zakupy produktów i/lub surowców będą poprzedzone procesami oceny dostawców pod kątem 
prawidłowego zarządzania kwestiami ESG oraz innymi staraniami w celu weryfikacji czy nie są obecne wśród 
składników substancje, które mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. 

 Dział Techniczny 
Do jego głównych zadań należy wybór i rozwój urządzeń oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem. 
Chodzi tu o zasadnicze wybory dotyczące ewolucji technologicznej Grupy w kierunku rozwiązań wiążących 
się z coraz mniejszym wpływem na środowisko, zarówno z punktu widzenia zużycia energii, jak i emisji 
zanieczyszczeń. 

 Dział Bezpieczeństwa, środowiska i systemu jakości 
Posiada wiedzę w zakresie głównych zagadnień ochrony środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a 
także wprowadzania i przestrzegania procedur przedsiębiorstwa, w tym dotyczących jakości. Jego obowiązki 
obejmują: 
• monitorowanie wszystkich wpływów na elementy środowiska: powietrze, wodę, glebę i zasoby 

naturalne; 
• obliczanie i monitorowanie emisji bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych i gazów 

zmieniających klimat; 
• nadzór nad zgodnością z normami w zakresie środowiska i bezpieczeństwa pracy; 
• certyfikacje (środowiskowe i jakościowe) obowiązkowe i fakultatywne; 
• nadzorowanie zgodności wszystkich działów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i szkoleń. 

 

 Finanse i Kontrola 
Odpowiada za główne kwestie finansowe i Zarządzania korporacyjnego, zgodnie z Dobrymi Praktykami ESG 
oraz decyzjami Zarządu. 

 Zasoby Ludzkie 
Odpowiada za dobór, szkolenie i rozwój pracowników, zgodnie z Dobrymi Praktykami spółek giełdowych, a 
także za weryfikację i monitorowanie przestrzegania praw człowieka, równych szans i praktyk 
antydyskryminacyjnych w organizacji. 

6. ZATWIERDZENIE POLITYKI ESG  
Zarząd zatwierdził Politykę ESG dnia 12 marca 2021 roku. 
Zaangażowanie ZVG w kwestie środowiskowe, społeczne Zarządzania korporacyjnego jest uznawane przez 
ZVG za istotne i zasadnicze. 
Biorąc pod uwagę złożoność i ciągłą ewolucję rynku, ZVG będzie nadzorować działania realizowane w 
obszarze ESG, zapewniając przekazywanie aktualizacji dotyczących tych działań swoim interesariuszom, w 
ramach procesu ciągłego doskonalenia swoich praktyk ESG. 
W tym obszarze plasuje się więc zatwierdzenie przez Zarząd niniejszej Polityki ESG. 
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Główne działania dot. Polityki ESG znajdują się poniżej: 
• ZVG będzie okresowo informować o wynikach osiągniętych w ramach stosowania niniejszej Polityki 

Zrównoważonego Rozwoju, korzystając z Raportu Zrównoważonego Rozwoju, raportów półrocznych, 
wszelkich komunikatów prasowych i wszelkich innych form rozpowszechniania, które będą publikowane 
na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub przedstawiane w innych formach; 

• Koordynator ESG będzie informował, przynajmniej co sześć miesięcy, Komitet ds. ESG Grupy o stanie 
wdrażania niniejszej Polityki ESG i wszelkich propozycjach jej ulepszeń; 

• ZVG będzie systematycznie monitorować działania i najlepsze praktyki na swoim rynku docelowym. 

Wreszcie, ZVG zobowiązuje się do wspierania procesu ulepszania i rozpowszechniania zasad zawartych w 
niniejszej Polityce ESG również poprzez udział w wydarzeniach i działaniach promujących integrację 
czynników ESG w wyborach przemysłowych; badania i doskonalenia praktyk w tym zakresie (również z 
wykorzystaniem konsultantów zewnętrznych); promowania wewnętrznej kultury poprzez ciągłe szkolenia i 
angażowanie personelu. 

7. REWIZJA 
Niniejsza Polityka ESG podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje jej aktualizację przy każdej istotnej 
zmianie jej treści, a w każdym razie nie rzadziej niż co dwa lata. Odpowiedzialność za rewizję spoczywa na 
Komitecie ESG Grupy Zignago Vetro. 
 

 

 

Fossalta di Portogruaro, 13 października 2021 
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