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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 zintegrować zasady zrównoważonego rozwoju ze swoim modelem biznesowym, Zignago Vetro przyjęło 
ramy ESG. Głównymi elementami tych ram są Polityka ESG i Kodeks Etyczny, które mają na celu promowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju, a także zasad legalności, uczciwości, równości i przejrzystości. 
W podobny sposób ramy te starają się regulować, poprzez spójne Polityki, relacje z głównymi 
Interesariuszami, aby rozpowszechniać i udostępniać powyższe zasady, zarówno wewnątrz firmy, jak i na 
zewnątrz. 
Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości jest procedurą, za pomocą której Zignago Vetro oraz Spółki 
z Grupy, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi zobowiązuje się do wspierania i chronienia 
pracowników, którzy ujawnią wszelkie przypadki nieuczciwych zachowań stwierdzonych podczas 
wykonywania przez nich pracy i działalności zawodowej. 
Grupa zobowiązując się wobec swoich Interesariuszy do jak największej uczciwości i prawidłowości w 
zarządzaniu firmą, zamierza kultywować kulturę korporacyjną, w której wszyscy pracownicy mogą zgłaszać 
poważne zaniedbania lub nieuczciwe zachowania bez obawy o odwet. 
Zignago Vetro jest w pełni świadoma tego, że pracownicy, którzy chcą prawidłowo wykonać procedurę 
zgłaszania nieprawidłowości, pomagają firmie w najlepszy możliwy sposób chronić i zarządzać ryzykiem 
utraty reputacji oraz zachować długoterminową wartość. 

2. OPIS ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ŹRÓDŁA  
Zgłaszanie nieprawidłowości można zdefiniować jako procedurę, za pomocą której najwyższy organ 
zarządzający firmy prywatnej lub publicznej „zaprasza” pracowników, klientów lub dostawców, którzy 
napotykają na nieuczciwe zachowania, do zgłaszania takich zachowań „pod ochroną i anonimowo”.  
U podstaw Polityki zgłaszania nieprawidłowości stoi wspólny interes. Spółka za pośrednictwem 
ustawodawcy, ale także wszyscy interesariusze, w tym akcjonariusze, menedżerowie i pracownicy, są 
świadomi, że szybkie i natychmiastowe przerwanie wszelkich niewłaściwych zachowań przyczynia się z jednej 
strony do zachowania reputacji, z drugiej zaś długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. 
Zignago Vetro podziela tę tezę, w przekonaniu, że wartość ujawnienia jakiegokolwiek nieuczciwego 
zachowania jest znacznie większa niż ewentualne tymczasowe niedogodności. 
Spółka wiodąca grupy, Zignago Vetro S.p.A., jest spółką notowaną na włoskiej giełdzie, w segmencie STAR. 
Główne źródła Polityki zgłaszania nieprawidłowości w Zignago Vetro to: 
• Ustawa 190/ 2012 i Ustawa 179/2017; 
• Kodeks ładu korporacyjnego giełdy włoskiej, Artykuł 7; 
• Dekret z mocą ustawy z 8 czerwca 2021, nr231; 
• Ustawa o reformie i ochronie konsumentów Dodd-Frank Wall Street; 
• Zignago Vetro, Kodeks Etyczny; 
• Dyrektywa Europejska 2019/1937; 
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3. ZAKRES STOSOWANIA 
Niezależnie od cytowanych źródeł normatywnych, niniejsza Polityka ma zastosowanie także do wszystkich 
innych Spółek Grupy, a konkretnie do: Zignago Vetro SpA, Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA 
i Zignago Glass Usa Inc., niezależnie od faktu, że niektóre odniesienia normatywne przewidziane w prawie 
włsokim nie mają formalnego znaczenia dla każdej z wymienionych spółek. 
Dlatego każda z wyżej wymienionych Spółek działa z uwzględnieniem niniejszej Polityki, przy czym 
pierwszeństwo ma zawsze przestrzeganie norm krajowych obowiązujących w państwie, w którym działa 
Spółka oraz norm wspólnotowych tam, gdzie maja one zastosowanie. 
Polityka Zgłaszania nieprawidłowości Zignago Vetro jest skierowana do wszystkich działów firmy, 
pracowników i partnerów biznesowych. 
Niektóre działy firmy mogą być bardziej zagrożone, biorąc pod uwagę statystyki potencjalnych nieuczciwych 
zachowań w sferze korporacyjnej. 
Zignago Vetro zdaje sobie sprawę z wysokiej „wrażliwości” niektórych działów i utrzymuje wydajny system 
kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. 
W szczególności Spółka zwraca szczególna uwagę na: 
• Sprawozdawczość finansową. Skuteczny system kontroli wewnętrznej oraz sprawdzona i udowodniona 

niezależność audytora mają na celu zapobieganie wszelkiemu ryzyku; 
• Nieuczciwe działania takie jak kradzież i łapówki; 
• Ewidentne naruszenia Kodeksu Etycznego i Postępowania, formularza 231 i podobnych formularzy 

obowiązujących w krajach, w których firma Zignago Vetro jest obecna. 

Zignago Vetro zdaje sobie sprawę, że aby zmniejszyć ryzyko wizerunkowe związane z wszelkimi zachowaniami 
niedozwolonymi, musi zagwarantować prawidłowe i sprawne funkcjonowanie procedury Zgłaszania 
nieprawidłowości.  
W tym sensie uzasadnione są podziękowania i ochrona pracowników, którzy zgłaszają jedną lub kilka 
wymienionych wyżej nieprawidłowości. 
Podstawowym założeniem tej Polityki jest przekonanie, że ewentualne zgłoszenia są dokonywane w dobrej 
wierze. W takim wypadku, nawet gdyby się okazało, że zgłoszenie nie wskaże faktycznej nieprawidłowości 
Zignago Vetro nie poweźmie żadnych działań dyscyplinarnych wobec zgłaszającego pracownika. 
I odwrotnie, jeśli oskarżenia zostały wniesione złośliwie lub dla osobistych korzyści, Zignago Vetro może 
ewentualnie zastrzec sobie prawo do podjęcia działań dyscyplinarnych. 

4. POWIĄZANIE POMIĘDZY KODEKSEM ETYCZNYM A POLITYKĄ ZGŁASZANIA 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Kodeks Etyczny ZVG opisuje jak należy postępować w przypadku naruszenia tegoż Kodeksu Etycznego.  
Wyraźne naruszenie Kodeksu Etycznego, w wielu przypadkach zawiera się w zakresie objętym przez Politykę 
Zgłaszania Nieprawidłowości. 
Wszelkie aktualizacje i poprawki w Kodeksie Etycznym są definiowane i zatwierdzane przez Zarząd.  
Natomiast ewentualne aktualizacje i poprawki w niniejszej Polityce są definiowane i zatwierdzane przez 
Komitet ESG firmy Zignago Vetro. 
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5. ZGŁOSZENIA, POUFNOŚĆ I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH 
Każde zgłoszenie nieuczciwego zachowania może zostać dokonane anonimowo lub, najlepiej, osobiście.  
Aby zarzuty były bardziej wiarygodne, będą musiały zostać poparte dowodami. 
Organem odpowiedzialnym za otrzymywanie wszelkich zgłoszeń jest organ nadzorczy lub inny organ 
wyznaczony w zależności od rodzaju przestępstwa, który po ocenie istoty i zakresu domniemanego 
naruszenia będzie mógł zdecydować czy wysłuchać strony, których dotyczy zgłoszenie, czy też skonsultować 
się z kierownictwem ZVG w osobie Prezeza. 
Zgłoszenia do Organu Nadzorczego lub do wyznaczonej jednostki, w zależności od rodzaju przestępstwa, 
należy składać używając następującego linka: 

https://zignagovetro.segnalazioni.net 
W przypadku zgłoszenia Zignago Vetro natychmiast rozpocznie dochodzenie. 
Jednocześnie podmiotowi lub podmiotom dokonującym zgłoszenia gwarantuje się odpowiednie formy 
ochrony, w tym ochronę ich tożsamości. 
Zignago Vetro nie będzie tolerować żadnego rodzaju odwetu, niedozwolonych uwarunkowań, utrudnień i 
dyskryminacji wobec autora zgłoszenia dokonanego w dobrej wierze, ani jakichkolwiek prób ujawnienia jego 
tożsamości. 
Każda forma odwetu wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły możliwe naruszenia Kodeksu Etycznego, 
stanowi również naruszenie tego Kodeksu. 

6. ZARZĄDZANIE 
W ramach Grupy Zignago Vetro odpowiedzialność za wprowadzenie i rozpowszechnienie zasad zawartych w 
niniejszej Polityce spoczywa na członkach Komitetów Wykonawczych spółek Grupy, oraz dalej na wszystkich 
menedżerach i przełożonych wszystkich działów firmy. 

7. REWIZJA 
Niniejsza Polityka podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje jej aktualizację przy każdej istotnej 
zmianie jej treści, w szczególności przewidzianych przez normę odniesienia, a w każdym razie nie rzadziej niż 
co dwa lata. Odpowiedzialność za rewizję spoczywa na Komitecie ESG Grupy Zignago Vetro, składającego się 
z kilku najważniejszych dyrektorów Grupy, w większości wchodzących w skład Wewnętrznego Komitetu 
Wykonawczego, tak aby zagwarantować, by wszystkie główne działy firmy były reprezentowane w 
zarządzaniu kwestiami ESG. 

 

Fossalta di Portogruaro, 13 października 2021 

https://zignagovetro.segnalazioni.net/
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