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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. 
Niniejsza Polityka dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami została przyjęta przez ZVG w 
celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami, mającymi na celu uniknięcie wykorzystywania 
minerałów, z których dochody mogłyby finansować krwawe konflikty w niestabilnych geopolitycznie 
obszarach, takich jak Afryka Środkowa. 
Termin „Minerały z regionów ogarniętych konfliktami” może być mniej lub bardziej szeroki w zależności od 
obowiązujących przepisów i regulacji. Ogólnie odnosi się do czterech pierwiastków chemicznych: złota, 
tantalu, wolframu i cyny (zwanych również „3TG”). 
Na podstawie niniejszej Polityki ZVG, której celem jest działanie w sposób społecznie odpowiedzialny, 
zobowiązuje się w dobrej wierze nie kupować minerałów pochodzących ze stref konfliktu. 
Niniejsza Polityka obejmuje także dostawców, którzy podpisując Kodeks Postępowania Dostawców 
zobowiązali się przestrzegać wytycznych Grupy w tym zakresie. 

2. KONTEKST REGULACYJNY 

Kontekst regulacyjny, w którym sformułowane są „Zasady dotyczące minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami”, opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach: ustawie Dodda-Franka i późniejszych 
przepisach obowiązujących w całej Unii Europejskiej, a mianowicie rozporządzeniu UE w sprawie minerałów 
z regionów ogarniętych konfliktami (2017/821). 

3. ODBIORCY 

Odbiorcami niniejszej Polityki są pracownicy, dostawcy i poddostawcy ZVG. 

4. 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. 
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. 
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5. MONITOROWANIE I DOSTOSOWANIE 

Grupa zobowiązuje się do projektowania i opracowywania produktów niezawierających minerałów z 
regionów ogarniętych konfliktami oraz do niestosowania w żaden sposób metali i komponentów z obszarów 
konfliktów opisanych powyżej. 
W celu dostosowania swoich działań do przepisów dotyczących minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami, ZVG dąży do zbudowania solidnego Systemu Zarządzania składającego się z niniejszej polityki i 
Kodeksu Postępowania Dostawców. 
Podobnie ZVG WYMAGA od swoich dostawców, aby nie używali metali ze stref konfliktu i aby posiadali 
odpowiedni proces oceny w celu zapewnienia pochodzenia metali wykorzystywanych zarówno przez nich, 
jak i ich łańcucha dostaw. 
Jeśli przynajmniej jeden z materiałów regulowanych przez przepisy dotyczące minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami (i ich pochodnych) jest zawarty w dostarczanych produktach, nawet nieumyślnie, 
dostawca musi poinformować ZVG, poprzez referencje swojej firmy, zarówno o obecności, jak i pochodzeniu 
takich materiałów. 
W przypadku „podejrzanego” pochodzenia jednego lub więcej metali objętych niniejszą Polityką, ZVG 
sugeruje użycie określonego formatu. Jest to na przykład kwestionariusz Conflict Minerals Reporting 
Template (CMRT) opracowany przez Conflict-Free Sorcing Initiative (CFSI), który można pobrać w formacie 
Excel ze strony internetowej: 

www.responsiblemineralsinitiative.org 

( http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI_CMRT_6.01.xlsx ) 

Odbiorcy, na żądanie, są zobowiązani do dostarczenia ZVG wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej 
i pełnej oceny. Jeżeli odbiorca nie jest w stanie częściowo lub w pełni spełnić niniejszej Polityki, musi 
niezwłocznie powiadomić ZVG. 
Podobnie w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej Polityki, odbiorcy zobowiązani są do 
podjęcia niezbędnych działań w celu osiągnięcia przedmiotowych standardów. 
Grupa zastrzega sobie prawo do każdorazowej oceny wszelkich niezgodności z niniejszą Polityką i do żądania 
natychmiastowego dostosowania się. W przypadku powtarzających się niezgodności z niniejszą Polityką, 
braku współpracy w obliczu wyraźnej prośby o dostosowanie i przesłanie wymaganej dokumentacji, ZVG 
zastrzega sobie prawo do przerwania i / lub zakończenia stosunków handlowych. 
W przypadku, gdy odbiorcy dowiedzą się o naruszeniu niniejszej Polityki, zachęca się ich do zgłoszenia tego 
na piśmie poprzez aktywację określonej procedury Zgłaszania Nieprawidłowości ZVG. 
Wszelkie formy odwetu, dyskryminacji lub bezpośredniej lub pośredniej kary z przyczyn bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z samym zgłoszeniem są wyraźnie zabronione wobec osób, które dokonały zgłoszenia. 
Grupa zobowiązuje się do ochrony poufności tożsamości osoby zgłaszającej i osoby zgłaszanej, bez 
uszczerbku dla zobowiązań prawnych i ochrony praw ZVG lub osób oskarżonych błędnie i/lub w złej wierze. 

6. 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. 
 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI_CMRT_6.01.xlsx
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7. 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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