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1. MISJA I WARTOŚCI 
Misją Grupy Zignago Vetro (dalej zwanej także ZVG lub Grupa) jest produkcja 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 i u podstaw działania Spółki są następujące: 
• rygorystyczny sposób wykonywania pracy na wszystkich poziomach; 
• przejrzystość w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; 
• etyczne podejście w postępowaniu biznesowym; 
• emocje w interpretowaniu misji Grupy; 
• zrównoważony rozwój, uznawany jako integralna część strategii Grupy Zignago Vetro. 

2. 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. 
Ma również zastosowanie, w przewidzianych przypadkach, do wszystkich stron zewnętrznych (dostawców, 
konsultantów i innego rodzaju podmiotów zewnętrznych), które działają w zakładach, ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów działających na podstawie zleceń przetargowych i podzleceń oraz dostawców 
Grupy Zignago Vetro, którzy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców, również 
inspirowanego treścią niniejszej Polityki. 

3. DEKLARACJA POLITYKI 
Grupa Zignago Vetro stawia sobie za cel satysfakcję swoich klientów i spełnianie oczekiwań Zainteresowanych 
Stron poprzez tworzenie produktów spełniających wymagania norm regulacyjnych, prawnych, 
bezpieczeństwa i norm referencyjnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony i zgodny z przyjętymi przez 
firmę zasadami etycznymi i społecznymi. 
W szczególności Zignago Vetro Group poprzez swoje spółki zobowiązuje się do: 
• przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, polityki i wytycznych firmy, zewnętrznych norm i 

regulacji przyjętych przez Grupę; 
• tworzenia opartego na współpracy, zintegrowanego i społecznie zrównoważonego środowiska pracy 

zgodnie z międzynarodowymi przepisami i konwencjami w zakresie uznawania, doskonalenia, rozwoju 
i wymiany profesjonalizmu i wiedzy, indywidualnej i zbiorowej, poprzez zarządzanie oparte na zasadach 
uczciwości, zasług, integralności, równości szans i szacunku, służące wzmacnianiu i ochronie swoich 
ludzi; 

• prowadzenie działań zgodnie z globalnymi zasadami etycznymi w celu ochrony interesów i praw 
wszystkich interesariuszy, których ma do czynienia; 

• gwarantowania skuteczności, wydajności i przejrzystości swoich systemów zarządzania poprzez 
wdrażanie procedur, instrukcji operacyjnych, programów i narzędzi, które pozwalają promować i 
monitorować działania zmierzające do realizacji zobowiązań wskazanych w niniejszym Dokumencie; 

• stałego sprawdzania, poprzez okresowe audyty wewnętrzne, ocenę ryzyka i szans oraz weryfikację przez 
Dyrekcję, czy ustalone zasady i określone cele szczegółowe są osiągane zgodnie z planem oraz dążenie 
do ciągłego doskonalenia rezultatów; 

• poinformowanie o Polityce i zapewnienie jej zrozumienia i stosowania na wszystkich poziomach oraz 
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udostępnienie jej zainteresowanym stronom. 
Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań, które dotyczą wszystkich obszarów, szczegółowe zobowiązania, 
które Grupa Zignago Vetro stawia dla każdego obszaru, są następujące: 

 Środowisko 
• Utrzymanie Systemu Zarządzania Środowiskiem, który gwarantuje kontrolę aspektów środowiskowych 

zarówno w warunkach normalnych, jak i awaryjnych; 
• Badanie i stosowanie, tam gdzie jest to ekonomicznie właściwe, innowacji procesowych i produktowych 

przez cały cykl życia, które pozwalają zmniejszyć wpływ na powietrze, wodę, glebę, odpady, hałas, 
zapachy i zanieczyszczenia; 

• Zmniejszenie wpływu działalności produkcyjnej na obszarach chronionych, w celu ochrony 
bioróżnorodności i poszanowania ekosystemu; 

• Monitorowanie i poprawa efektywności energetycznej działalności produkcyjnej oraz redukcja 
bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych (GHG), m.in. poprzez wytwarzanie i 
wykorzystanie energii odnawialnej. 

• Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych i zapewnienie jakości ścieków; 
• Wykorzystywanie zrównoważonych zasobów poprzez zwiększenie ilości stłuczki szklanej i zmniejszenie 

ilości wykorzystywanych surowców pierwotnych; 
• Promowanie działań zapobiegających zanieczyszczeniom w celu zminimalizowania wpływu na 

środowisko; 
• Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych i/lub zastąpienie ich innymi nieszkodliwymi oraz 

zużycia produktów chemicznych; 
• Odpowiedzialnie zarządzanie końcem życia produktu poprzez recykling i utylizację odpadów;  
• Promowanie zrównoważonego zużywania poprzez proponowanie coraz bardziej ekologicznych 

opakowań szklanych, a także poprzez programy uwrażliwiające klientów na wpływ na środowisko 
wynikający z użytkowania oferowanych produktów; 

• Stosowanie zasad ekoprojektu i szacowania cyklu życia w projektowaniu i opracowywaniu nowych 
produktów w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko i śladu węglowego; 

• Promowanie integracji łańcucha produkcyjnego poprzez współpracę ze spółkami Grupy, aby aktywnie 
przyczyniać się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. 

  Zdrowie i Bezpieczeństwo Środowisk Pracy 
• Wdrażanie wszelkich niezbędnych środków, aby stale zmniejszać poziom ryzyka, w jakim działają 

pracownicy, w celu eliminacji wypadków, urazów i chorób zawodowych; 

• Zaangażowanie w aspekty BHP pracowników, związki zawodowe i osoby trzecie działające na terenie 
zakładów Grupy. 

 Bezpieczeństwo żywnościowe 
• Przyjęcie planu bezpieczeństwa żywnościowego w produkcji pojemników, opartego na kryteriach oceny 

ryzyka; 
• Planowanie metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanych z Systemem Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywnościowym; 
• Zapewnienie odpowiednich zasobów na potrzeby Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności; 
• Zwiększanie wartości produktów poprzez działania na rzecz ochrony konsumentów końcowych, 

utrzymując i wdrażając procesy mające na celu realizację tych zadań zgodnie z wymaganiami klientów, 
zainteresowanych stron oraz z wymaganiami o charakterze prawnym; 
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• Dążenie do realizacji celów bezpieczeństwa żywnościowego w całym łańcuchu dostaw, również w 
odniesieniu do ochrony opakowań, podatności na zniszczenie oraz łańcucha nadzoru produktów; 

• Zapewnienie umiejętności i kultury personelu w kwestiach bezpieczeństwa żywności. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Grupa Zignago Vetro mając świadomość, że kapitał ludzki odgrywa fundamentalną rolę, zarówno poprzez 
indywidualny profesjonalizm, jak i zbiorowe zarządzanie, gwarantuje dynamiczne, produktywne i angażujące 
środowisko pracy, szanujące potrzeby swoich pracowników, angażując się w: 
• Angażowanie pracowników (w ramach ich obowiązków), dzięki skutecznym działaniom informacyjnym, 

edukacyjnym i szkoleniowym, które mają na celu uświadomienie ich roli i odpowiedzialności; 
• Organizowanie i zarządzanie rozwojem kariery w sposób efektywny, zapewniając, by cały personel był 

odpowiednio przeszkolony i oceniony, doceniając umiejętności i wiedzę z każdego pracownika; 
• Zachęcanie do dialogu z partnerami społecznymi poprzez organizowanie konfrontacji między 

przedstawicielami pracowników a związkami zawodowymi; 
• Promowanie optymalnych warunków pracy i wspieranie równowagi między czasem życia a czasem 

pracy (praca elastyczna, ruchome godziny pracy, wymiany i uczestnictwo); 
• Gwarantowanie sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia zgodnie z przepisami i układami 

zbiorowymi oraz likwidowanie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. 

 Etyczny biznes i ochrona praw człowieka 
Grupa działa zgodnie z podstawowymi dla człowieka wartościami, stawiając sobie następujące cele: 
• Podnoszenie świadomości swoich interesariuszy, tak aby prowadzili swoje działania zgodnie z 

uniwersalnymi prawami człowieka (kulturowymi, społecznymi i politycznymi); 
• Podejmowanie środków w celu zapobiegania i zwalczania pracy dzieci i pracy przymusowej; 
• Przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym, promowanie poszanowania różnorodności, 

integracji i równych szans; 
• Angażowanie się w walkę z korupcją i przekupstwem, zwalczając oszustwa, pranie pieniędzy i praktyki 

antykonkurencyjne; 
• Ochrona prawa Zainteresowanych Stron do prywatności i zapewnianie bezpieczeństwa informacji; 
• Utrudnianie działań lub sytuacji, które mogą powodować konflikty interesów między pracownikami a 

Grupą. 
• Gwarantowanie prawdziwości informacji publicznej i reklamy;  
• Zapewnienie bezpiecznych kanałów i procedury zgłaszania nieprawidłowości, zgłaszania naruszeń 

obowiązujących przepisów i zasad kodeksu etycznego przez powiązane z firmą podmioty wewnętrzne 
lub zewnętrzne. 

 Zrównoważone zakupy 
Grupa Zignago Vetro promuje kulturę zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw, zobowiązując się 
do realizacji następujących celów: 
• Gwarantowanie procesu selekcji i kwalifikacji łańcucha dostaw, monitorując aspekty zrównoważonego 

rozwoju; 
• Angażowanie dostawców, którzy współdzielą podejście do praktyk środowiskowych, etycznych, 

pracowniczych i prawa człowieka, zgodnie z niniejszą polityką oraz zasadami odpowiedzialności etycznej 
i zrównoważonego rozwoju stosowanymi przez Grupę, zarówno w ramach ich organizacji, jak i w 
zakresie dostarczania ich produktów lub usług, zgodnie z ustaleniami Kodeks Postępowania Dostawców 
Grupy Zignago Vetro; 

• Preferowanie zakupu materiałów i towarów ekologicznych i/lub pochodzących z łańcuchów recyklingu 
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lub ponownego użycia; 
• Niekupowanie produktów ani materiałów zawierających minerały ze stref konfliktu. 
• Preferowanie lokalnych dostawców, aby wspierać rozwój społeczności. 

 Ciągłe ulepszanie Organizacji 
• Utrzymywanie wysokiej zdolności do innowacji i rozwoju produktów w celu uwzględnienia 

zmieniających się potrzeb Klienta i ogólnie rynku, dbając o zagwarantowanie personalizacji rozwiązań 
poprzez dedykowane procesy i zgodność z przepisami normatywnymi i jakościowymi wewnętrznymi 
i/lub ustalonymi z Klientem; 

• Utrzymywanie elastyczności i konkurencyjności firmy dążąc do ciągłego doskonalenia produktów i 
procesów, poprzez angażowanie wszystkich działów, systematycznie badając oczekiwania 
Zainteresowanych Stron; 

• Ciągłe doskonalenie Procesów Produkcyjnych poprzez wybór rodzaju maszyn, materiałów oraz 
wymagań i kryteriów ich prowadzenia; aspekt ten musi gwarantować konkurencyjność w czasie, a więc 
rozwój działalności firmy i stałą innowacyjność produktów, a co za tym idzie procesów. 

4. ZARZĄDZANIE 
W ramach Grupy Zignago Vetro odpowiedzialność za wdrażanie i upowszechnianie zasad zawartych w 
niniejszej Polityce spoczywa na członkach Komitetów Wykonawczych spółek Grupy oraz wszystkich 
dyrektorów i przełożonych poszczególnych działów korporacyjnych. 

5. REWIZJA 
Niniejsza Polityka Firmy podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje jej aktualizację jej treści przy każdej 
istotnej zmianie, a w każdym razie nie rzadziej niż co dwa lata. Odpowiedzialność za audyt spoczywa na 
Komisji ESG Grupy Zignago Vetro, w skład której wchodzą niektórzy z najważniejszych menedżerów Grupy, w 
większości członkowie Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego, w celu zapewnienia, żeby wszystkie główne 
funkcje firmy były reprezentowane w zarządzaniu zagadnieniami ESG. 

 

Fossalta di Portogruaro, 13 października 2021 
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