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REACH 

CERTYFIKATY
(Szczegóły dotyczące certyfikacji poszczególnych produktów 
znajdują się w zakładce Marketing.)

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP) to 
niezależna organizacja non-profit, której celem jest certyfikowanie i promowanie 
zachowań zgodnych z prawem, etyką i prawami człowieka w przemyśle na całym 
świecie.
https://wrapcompliance.org/

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać 
chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego 
przemysłu chemicznego. Promuje również alternatywne metody oceny zagrożeń 
stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby testów 
na zwierzętach.
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

Dla dzisiejszych firm czynienie dobra dla ludzi i planety jest tak samo ważne jak 
zysk. Klienci, kontrahenci i organizacje pozarządowe domagają się, aby firmy 
działały w sposób etyczny, przejrzysty i zrównoważony. Oferuj kompleksowe 
usługi handlowe, społeczne i środowiskowe, aby poprawić elastyczność 
i zrównoważony rozwój swojej globalnej strategii zaopatrzenia. Łącząc siły 
i dzieląc się zasobami, nasi członkowie oszczędzają czas i pieniądze oraz mają 
większy wpływ.
https://www.amfori.org/

Fundacja FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) to międzynarodowa inicjatywa, 
której celem jest poprawa życia pracowników na całym świecie.
https://www.fairwear.org/

EN471 i jej nowsza wersja EN ISO 20471 to europejska norma dla ubrań 
odblaskowych (Hi-Vis). Klasa 1 to najniższy, klasa 2 – średni, 
natomiast klasa 3 to najwyższy poziom widoczności

ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) sprawdza obecność oraz 
ilość materiału organicznego w finalnym produkcie (od 95% do 100% bawełny 
organicznej). Ponadto śledzi drogę od surowego materiału do końcowego 
produktu.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Better Cotton to wiodąca na świecie inicjatywa zrównoważonego rozwoju bawełny. 
Jej misiom jest pomaganie społecznościom zajmującym się bawełną w przetrwaniu 
i rozwoju, przy jednoczesnej ochronie i przywracaniu środowiska.
https://bettercotton.org/

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) to największa na świecie 
organizacja zajmująca się prawami zwierząt. PETA sprzeciwia się dyskryminacji 
gatunkowej, uprzywilejowania człowieka i skupia swoją uwagę na czterech 
obszarach, w których największa liczba zwierząt cierpi najdłużej 
i najintensywniej: w laboratoriach, w przemyśle spożywczym, w handlu odzieżą 
i w branży rozrywkowej.
https://www.peta.org/

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) Ta inicjatywa ma na celu 
ciągłą poprawę społecznej działalności dostawców, prowadzącą do polepszenia 
warunków pracy w fabrykach na całym świecie.
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Green Button to wprowadzona przez niemiecki rząd etykieta certyfikująca dla 
zrównoważonych materiałów. Przyznawany jest tylko wtedy, gdy zarówno produkt, 
jak i firma spełniają łącznie 46 norm społecznych i środowiskowych.
https://www.gruener-knopf.de/en

SA8000 to kod dla standardu społecznego opartego na zasadach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, ONZ i prawach narodowych, który ma na 
celu ochronę praw pracowników.
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

Znak FAIRTRADE to zarejestrowany certyfikat przyznawany produktom 
pozyskiwanym od producentów z krajów rozwijających się.
https://info.fairtrade.net/what

SEDEX oznacza przestrzeganie etycznej odpowiedzialności, sprawiedliwości 
społecznej i zrównoważonych zasad w całym łańcuchu dostaw.
https://www.sedex.com/

System STeP OEKO-TEX® (z ang. Sustainable Textile Production) jest niezależnym 
systemem certyfikacji, który umożliwia przejrzystą analizę, ocenę 
i dokumentowanie wyników pod względem uczciwych warunków pracy 
i przyjaznych dla środowiska technologii produkcyjnych.
https://www.oeko-tex.com/en/

MADE IN GREEN OEKO-Tex to certyfikat dla produktów tekstylnych, które zostały 
wyprodukowane w zrównoważony sposób i były przetestowane pod kątem zawarcia 
substancji szkodliwych zgodnie z kryteriami Oeko-Tex.
https://www.oeko-tex.com/en/

OEKO-TEX STANDARD 100 to międzynarodowy system certyfikacji oraz badań 
produktów i półproduktów włókienniczych na każdym etapie produkcji.
https://www.oeko-tex.com/en/

ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) sprawdza obecność oraz 
ilość materiału organicznego w finalnym produkcie (min. 5% bawełny organicznej). 
Ponadto śledzi drogę od surowego materiału do końcowego produktu.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Recycled 100 Claim Standard (RCS) to międzynarodowy, dobrowolny standard, który 
określa wymagania dotyczące certyfikacji materiałów pochodzących z recyklingu i 
łańcucha dostaw od stron trzecich. Celem normy jest zwiększenie wykorzystania 
materiałów pochodzących z recyklingu (musi zawierać min. 95% materiałów 
pochodzących z recyklingu).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Global Recycled Standard (GRS) to międzynarodowy znak jakości dla towarów 
pochodzących z recyklingu. Jego członkom zależy na zwiększeniu wykorzystywania 
surowców wtórnych. W GRS znajdują się również dodatkowe kryteria wymagań 
społecznych i środowiskowych dotyczących przetwarzania oraz ograniczeń 
chemicznych. Firmy posiadające ten certyfikat, muszą zapewnić, że co najmniej 
20% produktu pochodzi z materiałów z recyklingu. Natomiast, logo GRS, może 
być używane na produkcie końcowym tylko wtedy, gdy składa się on z minimum 
50% materiałów z recyklingu.
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Recycled Blended Claim Standard (RCS)  to międzynarodowy, dobrowolny standard, 
który określa wymagania dotyczące certyfikacji materiałów pochodzących z recyklingu 
i łańcucha dostaw od stron trzecich. Celem normy jest zwiększenie wykorzystania 
materiałów pochodzących z recyklingu (musi zawierać min. 5% materiałów 
pochodzących z recyklingu).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/


