STRATEGIA
Together we play for the planet. Let’s play it fair.

WSTĘP
Zmianę zaczynamy od siebie.
Zmieniamy swój sposób myślenia i staramy się
działać fair, nie tylko na poziomie planety, ale
również wewnątrz firmy. Wiemy, jak daleka jest
droga przed nami, ale wierzymy, że małe kroki
doprowadzą nas do wielkiej zmiany, w myśli filozofii
Kaizen.
Projekt 4F Change zaczął się oddolnie. To
pracownicy poczuli, że nadszedł czas na zmiany
i zaczęli szukać odpowiedzialnych społecznie
rozwiązań. Z czasem powołaliśmy międzydziałowy
zespół ESG (Environmental, Social, and Corporate
Governance), który aktualnie liczy 13 osób i pod
przewodnictwem Przemysława Feligi (ESG Project
Managera) regularnie spotyka się, by podejmować
kolejne wyzwania i działania.
Stworzyliśmy również ruch Change Makerów
złożony z pracowników różny ch działów,
którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się
w firmie, ale również szukać pomysłów do bardziej
zrównoważonych działań w swoim prywatnym życiu
i inspirować nimi innych. Obecnie to 15 osób, które
swoją wizją starają się zarażać wszystkich dookoła.
Działamy w różnych obszarach. Większość
inicjatyw, takich jak czyszczenie szafy, sprzątanie
świata, czy zbiórka elektrośmieci dotyczy
środowiska, ale organizujemy również akcje
charytatywne i well-beingowe. Jako 4F jesteśmy
partnerem akcji Aktywni dla Autyzmu, wspieramy
Fundację DKMS, a także organizujemy dla naszych
pracowników różnego rodzaju treningi i tygodnie
zdrowia. Opcji jest nieskończenie wiele, dlatego
wszystkie nowe idee wrzucamy do Skrzynki
Pomysłów. To miejsce, w którym każdym pracownik
może zostawić swój pomysł na kolejną inicjatywę.
W marcu 2021 r. rozpoczęliśmy cykl Change
Weeków. Zapraszamy ekspertów z zewnątrz, ale
również sami tworzymy webinary na różne tematy
dotyczące ekologii, takie jak cyrkularność czy kryzys
wodny. Wykłady przeprowadzili dla nas między
innymi Szymon Opryszek (niezależny reporter
i autor książek), Zosia Zochniak (założycielka
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Ubrania do Dddania), Katarzyna Zajączkowska
(wykładowczyni zrównoważonej mody, autorka
podcastu Odpowiedzialna Moda), Biosystem
(Organizacja Odzysku Opakowań), czy Carbon
Footprint Foundation.
Od listopada 2020 realizujemy Strategię
środowiskową CHANGE, k tóra jest
elementem strategii ESG dla OTCF S.A.

POZNAJ NASZĄ STRATEGIĘ

NASZA MOTYWACJA

Zobacz, jak małymi krokami zmierzamy w kierunku wielkiej zmiany.
Ekonomia to nie chwilowy trend, a niezaprzeczalna
konieczność. Mamy świadomość, jak na
planetę wpływa branża odzieżowa. Bierzemy
odpowiedzialność za nasz wpływ i chcemy być
kreatorem zmian społecznych.

Krytyczny stan
planety

Wpływ marek
odzieżowych

Bierzemy
odpowiedzialność

filozofia

miejsce pracy

produkt

środowisko

We promise to change the way we

We promise to change the way we

We promise to change the way we

We promise to change the way we

think

act

create

live

think_fair

act_fair

create_fair

live_fair

Zmieniamy nasze myślenie poprzez
edukację. Uczymy się, w jaki
sposób nasze osobiste postawy
wpływają na planetę. Dajemy
naszym pracownikom wiedzę oraz
narzędzie do zmian.

Dokonujemy zmian w naszych
działaniach dotyczących zarówno
procesów, jak i miejsc pracy.
Kładziemy nacisk na działanie
z poszanowaniem ludzi
i środowiska.

Wprowadzamy zmiany w sposobie
tworzenia. Stopniowo zmieniamy
nasze produkt y na bardziej
zrównoważone oraz przedłużamy
życie już istniejących ubrań.

Dbamy o nasze otoczenie
poprzez zaangażowanie
naszych pracowników w projekty
środowiskowe oraz partnerstwa
z osobami i organizacjami
działającymi na rzecz planety.
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kaizen

Wdrażamy filozofię Kaizen dla
wszystkich działań związanych
ze zrównoważonym rozwojem:
dokonujemy zmian poprzez małe
ulepszenia, by z czasem przejść
do coraz większych wyzwań.

Dążymy do stosowania filozofii
Kaizen we wszystkich obszarach
wymagających wyzwań, a celem
tych działań jest skrócenie czasu
realizacji procesów, poprawa
jakości wytwarzanych produktów,
dostosowywanie technicznych
elementów systemu, redukcja
kosztów, poprawa ergonomii
stanowisk pracy, a co za tym idzie
zmniejszenie impaktu na środowisko.

zmiana kultury

Zrównoważony rozwój zaczyna się od pracownika, dlatego dążymy do zmiany
kultury pracy całej spółki na rzecz środowiska, zgodnie z naszym WHY i naszymi
wartościami. Główny kierunek tej zmiany, realizującej cele wyznaczone przez
ONZ, to świadomość wpływu na otoczenie i działania zmierzające do poprawy
warunków życia lokalnych społeczności. Aby osiągnąć na tym polu sukces,
trzeba umiejętnie połączyć dobrą atmosferę w pracy z silnym poczuciem wpływu
i zaangażowaniem pracowników w inicjatywy środowiskowe i społeczne.

wiedza

Edukujemy naszych pracowników w obrębie ekologii poprzez szkolenia, warsztaty,
webinary prowadzone przez ekspertów z OTCF i z zewnątrz w ramach cyklu
spotkań Change Week (np. Zosia Zochniak, Kasia Zajączkowska, Szymon
Opryszek itp.). Inwestujemy w zmianę myślenia każdego z nas i staramy się
działać fair nie tylko na poziomie planety, ale również wewnątrz firmy.

change makerzy

W roku 2020 stworzyliśmy ruch
Change Makerów, na który
składają się pracownicy różnych
działów. To osoby, które chcą mieć
wpływ na to, co dzieje się w firmie,
a także poszukują pomysłów
do bardziej zrównoważonych
działań w swoim prywatnym
życiu i inspirują nimi innych.
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Dążymy do tego, by każdy był
Change Makerem – nie tylko
pracownicy OTCF S.A, ale również
nasi klienci, ambasadorzy i partnerzy.
Naszym celem jest, aby każdy
z nas troszczył się o środowisko.

FILOZOFIA

tu jesteśmy
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biura

Zaczęliśmy od małych kroków
środowiskowych we wszystkich
naszych lokalizacjach:
wprowadziliśmy segregację
śmieci i dystrybutory wody
filtrowanej, zaczęliśmy stosować
żarówki energooszczędne,
a także zmniejszyliśmy ilość
drukowanych materiałów.

W 2022 roku przeniesiemy się
do nowego biura posiadającego
zrównoważone rozwiązania
m.in. w obszarach: energii,
oświetlenia, wody, klimatyzacji czy
ogrzewania. Planujemy utworzenie
stanowisk z ładowarkami dla
samochodów elektrycznych.

magazyny

W sierpniu 2021 nasza firma
otworzyła nowe Centrum
Logistyczne w Czeladzi
certyfikowane w systemie BREEAM
na poziomie Very Good.
Obiekt wyposażono w szereg
rozwiązań proekologicznych i jest
on jednym z najnowocześniejszych
centrów logistycznych w Polsce,
ukierunkowanym na zrównoważony
rozwój i zielone rozwiązania.

Wdrożenie proekologicznej
i nowoczesnej logistyki odpadów
(m.in. wdrożenie rozwiązań
technologicznych dla recyklingu
polibagów, odzyskiwanie kartonów
do ponownego użycia, selektywna
zbiórka śmieci i ich recykling).

sklepy
stacjonarne

Uruchomienie stref Wear_Fair
w sklepach stacjonarnych ze
zbiórką i sprzedażą ubrań
z drugiego obiegu.

Zmniejszenie impaktu
środowiskowego sklepów
w obrębie segregacji śmieci, energii,
oświetlenia, wody, klimatyzacji
i ogrzewania. Otwieranie kolejnych
stref Wear_Fair w Polsce i za
granicą. Zamiana jednorazowych
toreb plastikowych na papierowe.

ślad węglowy

Nawiązanie współpracy
z Carbon Footprint Foundation.
Analiza rozwiązań w zakresie
zmierzenia śladu węglowego.

Zmierzenie śladu węglowego oraz
prace nad strategią dekarbonizacji.

OTCF

MIEJSCE PRACY

tu jesteśmy
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certyfikaty

Tworzenie bazy dostawców
z certyfikatem na gotowy produkt.

Implementacja nowych
dostawców certyfikowanych,
konsolidacja produkcji eko.

PFC free

Zbadany rynek wykończeń PFC free.

Implementacja produkcji kurtek
z wykończeniem PFC free.

nowe kierunki
eko

Poszukiwanie nowych
rozwiązań eko w produkcie.

Badanie zawartości chemii
w produktach OTCF S.A. oraz ilości
wody zużytej do ich produkcji.

szkolenia dla
dostawców

Zreazlizowano szkolenie
dla dostawców, dotyczące
strategii 4F Cchange.

Organizacja dedykowanych
szkoleń specjalistycznych z zakresu
konkretnych rozwiązań problemów,
na które napotykają fabryki.

łańcuch dostaw
Transparency
& Traceability

brak działań

Wdrożenie pełnego trackingu
łańcucha dostaw, od wytwórcy
półproduktów, aż po produkcję
gotowego wyrobu.

audyty socjalne

Zrealizowanie audytów
socjalnych dla większości fabryk
z naszej aktualnej bazy.

Podsumowanie wyników audytów
socjalnych i obranie strategii
w zakresie dalszych działań.
Realizacja audytów socjalnych
w fabrykach wprowadzonych do
bazy w 2021 r. Przeprowadzenie
audytów w polskich szwalniach.
Szkolenia i wsparcie dla fabryk,
które zdecydują się na wdrożenie
działań mających na celu
poprawę kwestii socjalnych.

audyty
środowiskowe

brak działań

Mapowanie podwykonawców
dostawców (od momentu produkcji
materialu, przez fabriarnie aż
po produkcję nadruków).
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MIEJSCE PRACY
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ŁAŃCUCH DOSTAW
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PRODUKT

tu jesteśmy

tam zmierzamy

filozofia marki

Prace nad zmianą filozofii działania
marki 4F w kierunku cyrkularności.
Stworzenie strategii 4F Change
i rozpoczęcie jej wdrażania.
Uruchomienie dedykowanej
strony www.4Fchange.com

Przejście z modelu linearnego na
model cyrkularny. Chcemy brać
odpowiedzialność za pełen cykl
życia naszych ubrań: projekt,
produkcję, dostawę, użytkowanie
i wprowadzanie do drugiego obiegu.

eko produkt

Wdrożenie strategii 4F Change
w obszarze produktu. Pierwsze
kolekcje zaprojektowane w sposób
bardziej zrównoważony.

Do roku 2025 chcemy wprowadzić
w kolekcjach 4F co najmniej
25% produktów z udziałem
materiałów zrównoważonych.

drugi obieg

Stworzenie programu Wear_Fair
i rozpoczęcie współpracy z liderem
cyrkularnego rynku odzieży
używanej Ubrania do Oddania.

Dalsze rozwijanie modelu
cyrkularnego:
sprzedaż ubrań w drugim obiegu
kategoriach RENEWED, REPAIRED,
UPCYCLED i REVIVED, zarówno
w sklepach stacjonarnych, jak
i online. Wprowadzenie usługi
naprawy ubrań marki 4F.

wypożyczalnia

Rozpoczęcie prac nad
wypożyczalnią online dla
ubrań narciarskich.

Styczeń 2022: testowe uruchomienie
wypożyczalni online dla ubrań
narciarskich. Dalsze prace
nad rozwojem projektu.

redukcja
i recykling
plastiku

Przyjęcie kierunku dla redukcji
i recykylingu plastiku. Dołączenie
do Polskiego Paktu Plastikowego.

Wdrożenie rozwiązań
prośrodowiskowych dla opakowań:
rezygnacja z jednorazowych
toreb plastikowych, zmiana
opakowań w e-commerce,
recycling polibagów i innych
opakowań z tworzyw sztucznych.

eko
projektowanie

Szkolenia dla pracowników
z zakresu ekoprojektowania,
mody cyrkularnej i life cycle.

Wdrażanie nowego podejścia
do projektowania w oparciu
o materiały pozyskiwane w sposób
zrównoważony i pochodzące
z drugiego obiegu.

bezpieczeństwo
chemiczne
produktu

Realizacja testów chemicznych
dla ok. 10% produkcji.

Wdrożenie polityki RSL
(Restricted Substances List).
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Rozpoczęcie współpracy
w obszarze drugiego obiegu
ubrań. Współpraca w zakresie
utworzenia stref Wear_Fair
w sklepach i wdrożenia możliwości
oddania ubrań online.

Dalsze rozwijanie wspólnych
projektów, ze szczególnym
uzwględnieniem aspektów
dotyczących wpływu odpadów
tekstylnych na środowisko.
Działania edukacyjne w zakresie
ekologii dla klientów w strefach
Wear_Fair (strefa eksperta,
spotkania z ekspertami).

Planeta 10 /
Planet Heroes

Rozpoczęcie współpracy
w obszarze edukacji ekologicznej
pracowników (Change Week)
i współorganizacja akcji
sprzątania Krakowa i okolic.

Dalsze rozwijanie współpracy
w zakresie edukacji ekologicznej
i organizacji akcji sprzątania
Krakowa i okolic.

Polski Pakt
Plastikowych

Przystąpienie do Polskiego
Paktu Plastikowego.

Realizowanie celów Polskiego Paktu
Plastikowego na rzecz środowiska
w obszarze opakowań. Transparentne
raportowanie realizacji celów.

Carbon Footprint

Nawiązanie współpracy z Carbon
Footprint Foundation w zakresie
mierzenia śladu węglowego.

Zmierzenie śladu węglowego.
Rozpoczęcie prac w zakresie
opracowania i realizacji strategii
dekarbonizacji firmy.

Narzędzie
Hidd Index

Rozpoczęcie prac nad zbadaniem
wpływu środowiskowego w oparciu
o narzędzie Higg Index.

Pomiar i ocena wyników
OTCF i produktów w zakresie
zrównoważonego rozwoju w całym
łańcuchu dostaw oraz stworzenie
planu poprawy. Stopniowe wdrożenie
zmian w wyznaczonych obszarach.

Ubrania do
Oddania
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ŚRODOWISKO
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU ONZ
- jak realizuje je 4F?
W 2015 r. państwa członkowskie ONZ przyjęły
jednogłośnie Agendę 2030 – program działań
o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, mający
na celu wspólny, globalny wysiłek na rzecz poprawy
jakości życia wszystkich ludzi na świecie. Agenda
zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz
169 powiązanych z nimi zadań, które oddają trzy
wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy,
społeczny i środowiskowy. Jak wybrane cele
realizuje 4F?

• Jako 4F jesteśmy partnerem akcji Aktywni dla
Autyzmu, wspieramy Fundację DKMS oraz
bierzemy udział w Światowym Dniu Sprzątania
Świata.
• Organizujemy dla naszych pracowników
treningi np. biegowe, pilates, jogę, treningi
obwodowe, boks. W naszych biurach znajdują
się dedykowane pracownikom siłownie,
dostępne przez 7 dni w tygodniu. Tych, którzy
pracują zdalnie, zachęcamy do ćwiczeń
w domu, oferując wspólne ćwiczenia online
z rozciągania i na zdrowy kręgosłup.
• Edukujemy pracowników na temat zdrowia
i poprawy jakości życia poprzez liczne
warsztaty (na temat odżywiania czy higieny
snu) i wydarzenia (np. Tydzień Zdrowia).
• Pracownicy mają wpływ na to, co się dzieje
w firmie, dlatego wszystkie nowe idee wrzucamy
do Skrzynki Pomysłów. To miejsce, w którym
każdym pracownik może zostawić swój pomysł
na kolejną inicjatywę.
• Za pośrednictwem Fundacji 4F Pomaga
współpracujemy z placówkami służby zdrowia.
W ramach akcji #4FPomaga firma OTCF S.A.
przekazała na rzecz walki w koronawirusem
pomoc o wartości ponad 3 500 000 zł.

• Oferujemy naszym pracownikom liczne
p ro g ra m y ro z w o j o w e i m o ż l i w o ś c i
podwyższania kwalifikacji, m.in. Akademię
Młodego Lidera oraz szkolenia i programy
rozwojowe dla managerów.
• Edukujemy naszych pracowników w zakresie
ochrony środowiska poprzez szkolenia,
warsztaty i webinary prowadzone przez
ekspertów z 4F i specjalistów z zewnątrz.
• W ramach Fundacji 4F Pomaga prowadzimy
działalność edukacyjną, w zakresie zdrowia
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publicznego, profilaktyki zdrowotnej oraz
aktywności fizycznej, czego przykładem
jest akcja „Zanotuj asystę”, zwiększająca
świadomość pracowników na temat komórek
macierzystych i zachęcająca ich do rejestracji
w bazie dawców szpiku.

• Z roku na rok tworzymy nowe miejsca pracy.
• Liczba zatrudnionych osób w firmie:
2019 – 939 os.
2020 – 991 os.
2021 – 1170 os.
• W 2021 roku zrealizowaliśmy audyty socjalne
dla większości fabryk z naszej aktualnej bazy.
W 2022 roku planowana jest realizacja audytów
socjalnych w fabrykach wprowadzonych
do bazy w roku 2021, audyty w polskich
szwalniach, a także szkolenia i merytoryczne
wsparcie dla fabryk, które zdecydują się na
wdrożenie działań, mających poprawić kwestie
socjalne według naszych wytycznych.

• Stopniowo modernizujemy infrastrukturę,
p ro c e s y i l o g i s t y kę , a b y za p e w n i ć
zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa,
przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności
wykorzystania zasobów oraz stosowaniu
czystych i przyjaznych dla środowiska
technologii i procesów produkcyjnych (np.
konsolidacja biur).
• Prowadzimy segregację śmieci, korzystamy
z dystrybutorów wody filtrowanej, stosujemy
żarówki energooszczędne, zmniejszamy ilości
drukowanych materiałów.
• W sierpniu 2021 r. nasza firma otworzyła
nowe Centrum Logistyczne w Czeladzi
certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie

Very Good. Obiekt wyposażono w szereg
rozwiązań proekologicznych i jest on jednym
z najnowocześniejszym centrum logistycznych
w Polsce, ukierunkowanym na zrównoważony
rozwój i zielone rozwiązania.

• W 4F dbamy o różnorodność, przestrzeganie
praw człowieka, praw pracowniczych
i standardów bezpieczeństwa.
• Każdy z nowych pracowników przechodzi
obowiązkowe szkolenia antymobingowe.
• Zatrudniamy 77 kobiet na stanowiskach
managerskich na rynku polskim i zagranicznym,
co stanowi 55,3% wszystkich stanowisk
managerskich.
• Staramy się t worzyć miejsca pracy
dostępne dla wszystkich, przyjazne osobom
z niepełnosprawnościami. Do 2021 r.
zatrudniliśmy 20 osób z niepełnosprawnościami.

• Poprzez działania Fundacji 4F Pomaga
staramy się odpowiadać na potrzeby lokalnych
społeczności. Przykładem takich działań jest
program „W zasięgu sportu”. Jego celem
jest tworzenie nowoczesnej infrastruktury
sportowej w postaci boisk wielofunkcyjnych
dla szkół podstawowych, którym obecnie
takiej infrastruktury brakuje lub znajduje się
ona w złym stanie technicznym. Dzięki niemu
uczniowie Szkoły im. Królowej Jadwigi w Sierczy
(woj. małopolskie, powiat wielicki) otrzymali
1 września 2021 r. nowe wielofunkcyjne boisko
sportowe.

• Systematycznie zwiększamy w kolekcjach
naszych marek udział materiałów bardziej
przyjaznych środowisku, dbamy o ich
wytrzymałość i jakość, by służyły klientom jak
najdłużej.
• Do roku 2025 chcemy wprowadzić w kolekcjach
4F co najmniej 25% produktów z udziałem
materiałów zrównoważonych.
• Wdrażamy program 4F Change i zmierzamy
w kierunku przejścia z modelu linearnego
w cyrkularny: prowadzimy zbiórkę odzieży 4F
i innych marek, a także wprowadzamy ubrania
marki 4F do drugiego obiegu.
• Pracujemy nad tym, by istotnie obniżyć poziom
wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie,
redukcję, recykling i ponowne użycie.
Dołączyliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego
i wdrażamy rozwiązania prośrodowiskowe
dla opakowań: rezygnujemy z jednorazowych
toreb plastikowych, zmieniamy opakowania
w e-commerce i planujemy wprowadzić
recycling polibagów i innych opakowań
z tworzyw sztucznych do 2025 r. Wdrażamy
również proekologiczną i nowoczesną logistykę
odpadów m.in. poprzez odzyskiwanie kartonów
do ponownego użycia oraz selektywną zbiórkę
śmieci i ich recykling w naszych biurach
i sklepach.

2025r. Chcemy rozwijać model cyrkularny
poprzez sprzedaż ubrań w drugim obiegu
kategoriach RENEWED, REPAIRED, UPCYCLED
i REVIVED, zarówno w sklepach stacjonarnych,
jak i online, a także wprowadzić usługę naprawy
ubrań marki 4F.
• W wysyłkach e -commerce stopniowo
eliminujemy foliopaki i pracujemy nad
redukcją i eliminacją plastiku w pozostałych
opakowaniach i wprowadzeniem recylingu
polibagów.

• Nawiązaliśmy partnerstwo z Ubrania do
Oddania, liderem na rynku w obszarze drugiego
obiegu ubrań, współpracę z Carbon Footprint
Foundation, w celu zmierzenia naszego śladu
węglowego oraz przystąpiliśmy do Polskiego
Paktu Plastikowego.
• Rozpoczęliśmy prace na zbadaniem naszego
wpływu środowiskowego w oparciu o narzędzie
Higg Index, stworzone przez Sustainable
Apparel Coalition.
• Zależy nam na współpracach lokalnych,
bo wierzymy, że w dużej mierze dzięki nim
możemy zmieniać nasze otoczenie, dlatego
współpracujemy z Planetą 10, lokalnym
stowarzyszeniem organizującym akcje
sprzątania Krakowa i okolic.

• Realizujemy cele strategii 4F Change związane
z przejściem z modelu linearnego na cyrkularny,
a także ze wzrostem udziału kolekcji bardziej
przyjaznych środowisku, zmniejszeniem
stosowania plastiku i zmniejszeniem naszego
śladu węglowego.
• Nawiązaliśmy współpracę z Carbon Footprint
Foundation w zakresie zmierzenia naszego
śladu węglowego, co planujemy zrobić do

C E L E Z R ÓW N OWA ŻO N E G O R O Z W O J U

DOŁĄCZ DO NAS
Jesteśmy przekonani, że zmiana zaczyna się od indywidualnych, pozornie niewielkich decyzji każdego
z nas. W połączeniu z podobnymi decyzjami kolejnych osób zyskują one na sile. My naszą zmianę
zaczęliśmy od siebie i chcemy inspirować do niej innych. Wierzymy we współpracę i dlatego zachęcamy
Cię do dołączenia do nas. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych działań, porozmawiać
z nami lub o coś zapytać – zapraszamy do kontaktu.

Przemysław Feliga
ESG Project Manager
e-mail: info@4fchange.com
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