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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. 
Grupa Zignago Vetro zbudowała Politykę Praw Człowieka, gdyż jest przekonana o istnieniu potrzeby i 
odpowiedzialności za promowanie poszanowania podstawowych praw człowieka na wszystkie możliwe 
sposoby. ZVG zamierza zintegrować poszanowanie praw człowieka we wszystkich działach firmy, w jej 
strategiach, codziennych działaniach i relacjach ze wszystkimi jej interesariuszami. Grupa zamierza również 
promować i podpisać 10 zasad Global Compact oraz główne normy uznawane na arenie międzynarodowej. 

2. CEL, DOKUMENTY ODNIESIENIA I ODBIORCY 
Celem Polityki Praw Człowieka ZVG jest z jednej strony publiczne wyrażenie woli poszanowania i obrony praw 
człowieka, a z drugiej strony włączenie tych zasad do swojej działalności i do wszystkich relacji biznesowych. 
Grupa jest w pełni świadoma, że: 
• Wszystkie firmy mają obowiązek przestrzegać praw człowieka i unikać wszelkich form nadużyć, działać 

„odpowiedzialnie” i unikać większych kosztów społecznych dla społeczeństwa; 
• Firmy, które promują i integrują poszanowanie praw człowieka w swoich działaniach, ograniczają ryzyko 

operacyjne i regulacyjne; 
• Firmy promujące poszanowanie praw człowieka mogą odnieść wiele korzyści w relacjach z 

interesariuszami, jeśli chodzi o reputację i zdolność przyciągania najlepszych talentów. 

W szczególności, przy opracowywaniu Polityki, ZVG odnosi się do: 
• Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 10 grudnia 1948; 
• Europejska Konwencja Praw Człowieka, Rada Europy, 1950; 
• Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), 18 czerwca 1998; 
• Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji, 2003; 
• Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka i Młodzieży, 1989; 
• Global Compact ONZ; 
• Konstytucji włoskiej; 
• Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 1966. 

Odbiorcami Polityki Praw Człowieka ZVG są wszyscy pracownicy, wszyscy klienci, dostawcy i poddostawcy 
oraz wszyscy interesariusze. 
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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. 
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. 
ZVG uważa poszanowanie praw człowieka za podstawowy wymóg swojej działalności. 
W szczególności, zgodnie z zasadami I i II Global Compact, Grupa rozciąga poszanowanie Praw Człowieka na 
całą sferę swoich wpływów i zobowiązuje się do upewnienia się, że nie współuczestniczy, bezpośrednio lub 
pośrednio, w jakiejkolwiek formie nadużycia. 
W różnych wdrożonych procesach zidentyfikowaliśmy główne prawa człowieka, na które można 
bezpośrednio lub pośrednio wpływać: 

 Praca 
W szczególności ZVG, powołując się na Global Compact, promuje: Zasadę III (wolność zrzeszania się i 
uznawanie układów zbiorowych), Zasadę IV (eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej), 
Zasadę V (skuteczna eliminacja pracy dzieci), zasada VI (eliminacja wszelkich form dyskryminacji w kwestiach 
zatrudnienia i zawodu). 

 Zdrowie i bezpieczeństwo 
Należy zapewnić i promować prawa do zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich ludzi ogólnie i w miejscu pracy. 
ZVG zobowiązuje się do promowania i rozpowszechniania kultury korporacyjnej zorientowanej na zdrowie i 
bezpieczeństwo w pracy oraz do stałego utrzymywania wysokich standardów w zakresie profilaktyki i szkoleń. 

 Równe szanse i brak dyskryminacji 
W zakresie religii, wieku, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, rasy, języka, 
niepełnosprawności, poglądów politycznych i statusu społecznego. 

 Wspólnoty lokalne 
Grupa zobowiązuje się do wspierania i szanowania lokalnej kultury i zwyczajów, dziedzictwa historycznego i 
artystycznego, tradycji w każdym obszarze, w którym działa. Zobowiązuje się również przyczyniać się do 
dobrobytu i rozwoju gospodarczego wszystkich społeczności, do których należy, poprzez odpowiedzialne i 
użyteczne inicjatywy. 

 Ochrona danych osobowych 
ZVG traktuje prawo do prywatności jako jedno z podstawowych praw człowieka, zgodnie z postanowieniami 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 

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, ze szczególnym uwzględnieniem Działu 
Personalnego. 
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5. REWIZJA 
Niniejsza Polityka podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje jej aktualizację przy każdej znaczącej 
zmianie jej treści (zgodnie z ciągłymi zmianami kontekstu zewnętrznego w zakresie praw człowieka, które być 
może są najbardziej złożoną i „wrażliwą” kwestią dla wszystkich interesariuszy zarówno pośrednich jak i 
bezpośrednich), a w każdym razie co najmniej raz na 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. 
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