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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. 
Aby wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do swojego modelu biznesowego, ZVG zdecydowało się 
zbudować ramy ESG. Ramy te zawierają Politykę ESG i Kodeks Etyczny jako kamienie węgielne do 
promowania, oprócz zasad zrównoważonego rozwoju, również zasad legalności, uczciwości, równości, 
przejrzystości. 
Ramy te starają się również regulować, poprzez spójną Politykę, relacje z głównymi interesariuszami, w celu 
rozpowszechniania i dzielenia się powyższymi zasadami, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. 
Polityka Różnorodności Dostawców to program, za pomocą którego ZVG angażuje się w promowanie i 
wspieranie wartości różnorodności w wielu obszarach. 
Ochrona równych szans i różnorodności w Grupie jest uważana za wielką wartość, ponieważ stymuluje 
postęp, integrację i równe szanse, zmiany i wymianę kulturową. 
Podobnie ZVG zamierza współdzielić i promować zasady integracji i równych szans w stosunku do wszystkich 
swoich interesariuszy. 
W szczególności Grupa poprzez Politykę Różnorodności Dostawców dąży do zaangażowania i włączenia 
dostawców reprezentujących różne formy różnorodności, traktując ich jako doskonałą okazję do osiągania 
swoich celów w zakresie równości i przejrzystości. 

2. OPIS RÓŻNORODNOŚCI DOSTAWCÓW 
Różnorodność dostawców można zdefiniować jako projekt lub strategię operacyjną, której celem jest 
włączenie różnych rodzajów dostawców w wykonywanie pewnych typowych działań biznesowych. 
Różnorodni Dostawcy, w najszerszym tego słowa znaczeniu, to firmy, spółdzielnie, organizacje lub 
stowarzyszenia zarządzane przez grupy społeczne lub „mniejszości”, które są generalnie niedostatecznie 
reprezentowane w różnych kontekstach zawodowych. 
ZVG włącza do kategorii Różnorodnych Dostawców: 
• Start-upy i niewielkich rozmiarów spółki składające się z ograniczonej liczby osób; 
• Spółki prowadzone w większości przez kobiety; 
• Spółki założone i/lub prowadzone przez mniejszości etniczne; 
• Spółki założone i/lub prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami lub niesprawnością tymczasową 

lub stałą; 
• Spółki założone i/lub prowadzone przez osoby pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktem lub 

szczególnie ubogich. 

3. ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich spółek Grupy, a w szczególności: Zignago Vetro SpA, Zignago Vetro 
Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA oraz Zignago Glass Usa Inc. 
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Każda z wymienionych powyżej firm będzie działać zgodnie z niniejszą Polityką, chyba że przede wszystkim 
będzie obowiązywać zgodność z przepisami krajowymi obowiązującymi w kraju, w którym Firma prowadzi 
działalność, a także z przepisami wspólnotowymi, w stosownych przypadkach. 
Politykę Różnorodności Dostawców skierowana jest do wszystkich działów firmy, pracowników i dostawców, 
aby zachęcić ich do zgłaszania w ramach swoich kompetencji, firm, instytucji, spółdzielni, stowarzyszeń i 
kategorii dostawców, którzy mogą być zidentyfikowani jako Różnorodni Dostawcy. 
ZVG, w swoim okresowym przeglądzie dostawców, angażuje się w identyfikację i stopniowe wprowadzanie 
pewnej liczby dostawców należących do kategorii Różnorodni Dostawcy. 

4. CELE 
Podstawowym celem Grupy związanym z Polityką Różnorodności Dostawców jest pomoc w tworzeniu coraz 
bardziej integracyjnego środowiska pracy, nawet poza obszarem odniesienia. 
Przy konstruowaniu i opracowywaniu swoich Polityk, ZVG wykorzystuje jako główne źródło Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka ONZ oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. 
W szczególności, zgodnie z artykułem dotyczącym równości szans i niedyskryminacji Powszechnej Deklaracji, 
ZVG nie toleruje żadnej formy nękania i/lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, przekonania 
religijne, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny, ciążę, niepełnosprawność, orientację 
seksualną lub jakikolwiek inny stan osobisty oraz uznaje i promuje pozytywną wartość różnorodności. 
Zgodnie z tą przesłanką i wynikającymi z niej założeniami, ZVG zamierza wprowadzać te zasady w życie, 
starając się angażować w swoją działalność operacyjną różnorodne rodzajów pracowników, w postaci spółek, 
instytucji, spółdzielni, stowarzyszeń, które mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach. 

5. 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, ze szczególnym uwzględnieniem działu 
Zakupów. 

6. REWIZJA 
Niniejsza Polityka 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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