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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. 
ZVG zbudowało Polityką Zielonych Zakupów z przekonaniem o potrzebie i odpowiedzialności za zakup 
produktów, materiałów i usług, które w jak największym zakresie zwiększają ochronę środowiska i ochronę 
zdrowia.  
Grupa zamierza usystematyzować zakupy zrównoważonych materiałów i usług zarówno wewnętrznie, jak i 
w ramach czynników produkcyjnych wykorzystywanych do swoich produktów i ich opakowań. 
Cel niniejszej Polityki jest trojaki: środowiskowy, społeczny i finansowy, a przede wszystkim skupia się na 
wykorzystywaniu naturalnego obiegu szkła i jego produktów. 

2. CEL, ZAŁOŻENIA I ODBIORCY 
Celem niniejszej Polityki Zielonych Zakupów ZVG jest z jednej strony zaangażowanie i chęć zakupu produktów, 
materiałów i usług, które chronią środowisko i zdrowie, a z drugiej strony wprowadzenie odnośnych procedur 
do własnej działalności i wszystkich relacji biznesowych. 
Podobnie kolejnym celem Polityki Zielonych Zakupów jest poszukiwanie Najlepszych Praktyk przy zakupie 
zrównoważonych surowców. 
Ważnym i spójnym z niniejszą Polityką osiągnięciem Grupy jest wykorzystywanie stłuczki szklanej jako 
surowca wtórnego. Stłuczka ta pozyskiwana jest w szczególności przez niektóre spółki powiązane lub zależne 
zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem szkła w celu jego późniejszego ponownego użycia. 
Wykorzystanie stłuczki jako czynnika produkcyjnego prowadzi do znacznej redukcji emisji CO2, mniejszego 
zużycia energii oraz oszczędności ekonomicznych. 
Podobnie, również w przypadku opakowań, ZVG dąży do znalezienia rozwiązań, które mogą poprawić 
zrównoważony rozwój produktu dostarczanego klientom, mając świadomość, że także ta kategoria 
interesariuszy jest szczególnie zainteresowana zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. 
W szczególności promowane i poszerzane jest ponowne wykorzystywanie opakowań, takich jak palety, 
przekładki, pudełka, folie termoformowane. Ponadto wiele używanych materiałów opakowaniowych (folia 
plastikowa, tektura, drewno) jest odzyskiwanych w fabryce i wysyłanych do dalszego recyklingu. 
Również pod względem zużycia energii ZVG dąży do zwiększenia wydajności, m.in. poprzez ciągłe inwestycje 
w najlepsze dostępne technologie, a także poprzez coraz większe wykorzystanie czystej energii, w różnej 
formie, w tym instalowanie paneli fotowoltaicznych, eliminację użycia paliw kopalnych, takich jak węgiel i 
oleje gęste, na rzecz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
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Wreszcie, również w przypadku materiałów i usług do użytku wewnętrznego, Grupa dąży do stopniowej 
poprawy swojego zrównoważonego rozwoju poprzez codzienne stosowanie produktów nadających się do 
recyklingu lub produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu. 
 
Cele przyjęcia Polityki Zielonych Zakupów ZVG to: 
• Pozytywny wpływ na środowisko. Zakup zrównoważonych, pochodzących z recyklingu i/lub nadających 

się do recyklingu produktów, materiałów i usług ma pozytywny wpływ zarówno bezpośrednio, jak i 
pośrednio na ich zużycie i emisje, a w konsekwencji na środowisko;  

• Poprawa zdrowia interesariuszy, takich jak pracownicy, klienci i dostawcy. Produkty, materiały i usługi 
zrównoważone ekologicznie, pochodzące z recyklingu i/lub nadające się do recyklingu mają generalnie 
pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo;  

• Angażowanie pracowników, w celu podniesienia ich świadomości na temat wielu pozytywnych skutków 
podejścia do zrównoważonych materiałów i produktów;  

• Zwiększenie innowacyjności produktu i procesu. Wybór zrównoważonych produktów często wiąże się z 
porzuceniem przestarzałych technologii i przyjęciem nowych materiałów;   

• Łagodzenie ryzyka ESG. Zastosowanie zrównoważonych produktów i materiałów powoduje zmniejszenie 
wielu zagrożeń pod względem środowiskowym, społecznym i zarządczym; 

• Poprawa aspektów reputacyjnych. W sytuacji coraz większej wrażliwości na kwestie zrównoważonego 
rozwoju, przyjęcie Polityki, której celem jest opracowanie procedur mających na celu wprowadzenie 
bardziej zrównoważonych materiałów i produktów, spotyka się z przychylnością interesariuszy i Global 
Compact, do którego przystąpiła Grupa; 

• Poprawa aspektu ekonomicznego i finansowego. W sytuacji coraz wyższych kosztów bezpośrednich i 
pośrednich w przypadku mało trafionych wyborów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zastosowanie 
bardziej zrównoważonych produktów, materiałów i usług zazwyczaj przynosi pozytywny zwrot, jeśli 
chodzi o rezultaty.  
 

Odbiorcami Polityki Zielonych Zakupów ZVG są: 

• Pracownicy, którzy mają zachęcać do stosowania polityki skierowanej na zakup coraz bardziej 
zrównoważonych materiałów oraz na ochronę zdrowia i środowiska; 

• Klienci, którzy czerpią korzyści z przyjęcia przez swoich dostawców produktów, zasad i procedur 
korzystnych dla zdrowia i środowiska; 

• Dostawcy, którzy korzystają z rosnącego popytu ze strony swoich klientów na zrównoważone produkty, 
materiały i usługi;  

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. 
Zakres stosowania Polityki Zielonych Zakupów można także podzielić na: 
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• Zakres wewnętrzny; 
• Zakres zewnętrzny; 

Zakres wewnętrzny obejmuje całą działalność związana z pracą wykonywaną przez pracowników ZVG. 
Wykorzystywane produkty i materiały, poprzez przyjęcie określonych procedur, będą musiały stopniowo 
ulepszać swój wpływ poprzez zastępowanie materiałów niebezpiecznych lub nienadających się do recyklingu. 
Zakres zewnętrzny dotyczy produktów i usług, które ZVG przeznacza dla swoich klientów. Niniejsza Polityka 
stymuluje z jednej strony wykorzystanie stłuczki szklanej, a z drugiej strony poszukiwanie bardziej 
zrównoważonych komponentów do pakowania.  

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 
Zakupów. 

5. 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 rewizję spoczywa na 
Komisji ESG Grupy Zignago Vetro, w skład której wchodzą niektórzy najważniejsi menedżerowie Grupy, w 
większości członkowie Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego, w celu zapewnienia, żeby wszystkie główne 
działy firmy były reprezentowane w zarządzaniu sprawami ESG. 
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