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Działania dla przyszłości

Dla CAPRICE zrównoważony rozwój jest zasadą działania, która 
prowadzi nas do zaspokojenia potrzeb dzisiejszego pokolenia bez 

ograniczania wolności życia przyszłych pokoleń.

Dla nas myślenie w sposób zrównoważony oznacza, że zastanawiamy 
się, jakie skutki w dłuższej perspektywie przyniosą rzeczy, które 

robimy.

Jürgen Cölsch
Prezes Zarządu
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Zrównoważenie ekologiczne
Ochrona natury

Zrównoważenie gospodarcze
Efektywne działanie i ochrona kapitału

Zrównoważenie socjalne
Odpowiedzialność społeczna

Model trzyfilarowy
Nasze zaangażowanie
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Zrównoważenie ekologiczne
Ochrona natury
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Skóra jest produktem naturalnym. Ten 
naturalny materiał ma wyjątkową trwałość i

odporność.

Wolne od chromu
100% naszych podszewek nie będzie
chromowane od wiosny/lata 2022 r.

Garbowanie Roślinne
Od sezonu jesie/zima 2022 

wprowadzamy skóry garbowane roślinnie.

Jako firma należąca do Grupy Wortmann, CAPRICE angażuje się w 
odpowiedzialną produkcję skóry na całym świecie. Z tego powodu jesteśmy

członkiem Leather Working Group / LWG.

92% naszej skóry z kolekcji Jesień/Zima 2021 pozyskujemy od producentów 
skór certyfikowanych przez LWG, z czego 65% jest oceniane złotym 

certyfikatem.

Perspektywy

Skóra przyjazna dla środowiska
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Klej na bazie wody
Do produkcji naszych butów używamy głównie

klejów na bazie wody

Podeszwy z recyklingu
Już teraz część naszych podeszw produkowana jest z odzyskanego

materiału.
Planujemy sukcesywne zwiększanie tej części.

Nasze zaangażowanie w ekologiczną 
produkcję polega na unikaniu substancji 
szkodliwych dla środowiska i stopniowym 

zwiększaniu udziału zrównoważonych 
materiałów.

Perspektywy

Materiały przyjazne środowisku
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40%
naszych butów już teraz jest produkowanyh przy użyciu odnawialnej

energii słonecznej

100%
współpracujących z nami garbarni wyposażonych jest w oczyszczalnie 

ścieków, aby zapewnić lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie wody

Aby utrzymać nasze zużycie CO2 na jak najniższym poziomie, preferujemy transport 
morski do transportu naszych butów i materiałów przy optymalnym wykorzystaniu 

pojemności kontenerów

Jako odpowiedzialny producent obuwia
aktywnie pracujemy nad wdrażaniem
działań przyjaznych dla środowiska i

energooszczędnych w celu uniknięcia
negatywnego wpływu na środowisko i

redukcji emisji.

Ochrona naszych zasobów
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100% opakowania bez plastiku
Od jesieni/zimy 2021 plastikowe rozpórki we 

wszystkich pudełkach z parami zastąpimy 
tekturowymi.

Certyfikowane opakowania
Od wiosny/lata 2022 wszystkie nasze pudełka powinny 
posiadać certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)

Zoptymalizowane opakowania
Od jesieni/zimy 2021 wszystkie nasze

pudełka do par będą składane za pomocą
specjalnego systemu wtyczek. W ten 

sposób znacznie ograniczamy stosowanie
klejów chemicznych

Perspektywy

Działamy również w sposób oszczędzający 
zasoby podczas pakowania naszych butów, stale 
zmniejszając ilość plastiku i pozyskując surowce 

do naszych kartonów z odpowiedzialnie 
zarządzanych lasów.

Opakowania przyjazne środowisku
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Zrównoważenie socjalne
Odpowiedzialność społeczna
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▪ Ochrona pracy i zdrowia
▪ Prawo do wolności wypowiedzi
▪ Zakaz pracy dzieci
▪ Zakaz pracy przymusowej
▪ Respektowanie praw pracowniczych
▪ Ochrona środowiska

Współpraca pełna
szacunku

Przyjmowanie odpowiedzialności społecznej jest jedną z zasad firm członkowskich 
Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie e.V.. Kodeks postępowania 

stowarzyszenia jest instrumentem, który można wykorzystać do spełnienia tej 
odpowiedzialności.

Firma CAPRICE podpisała ten kodeks postępowania. Zawiera następujące wartości i 
zasady:

Odpowiedzialność społeczna
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Od lat inwestujemy w dalszy rozwój naszych 
zakładów produkcyjnych, aby zagwarantować 

wysokie standardy socjalne i jakościowe.

Odpowiedzialność społeczna

Członek amfori, wiodącego światowego stowarzyszenia 

biznesowego na rzecz wolnego i zrównoważonego handlu. 

Jesteśmy uczestnikami amfori BSCI. Więcej informacji można 

znaleźć na stronie www.amfori.org

100%
naszych butów z kolekcji wiosna/lato 2022 będzie produkowanych w fabrykach 
obuwia, które zostały poddane audytowi i dalej rozwijane zgodnie z kodeksem 
postępowania amfori BSCI. Aktywnie poprawiamy wyniki społeczne naszego 

łańcucha dostaw z pomocą amfori BSCI, wiodącego na świecie stowarzyszenia 
biznesowego na rzecz wolnego i zrównoważonego handlu.

(stan na czerwiec 2021 r.)
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21
techników i menedżerów produktu z centrali firmy w Pirmasens jest rozmieszczonych 

na całym świecie, aby monitorować proces produkcyjny i zgodność z naszymi 
wymaganiami zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw.

(Stan danych: 15 czerwca 2021 r.)

Obecność w całym łacuchu dostaw

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIĘKI 
OBECNOŚCI
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Zrównoważony rozwój społeczny i poczucie więcej wspólnoty zostały nie tylko mocno 
zakorzenione w kulturze korporacyjnej CAPRICE, ale są również aktywnie przeżywane.

Wspieramy projekty charytatywne, takie jak budowa ośrodka zdrowia w Pakistanie czy
promocja zaplecza socjalnego (hospicjum, przychodnia dziecięca, ochrona

młodzieży…).

W czasie pandemii firma CAPRICE wyprodukowała maski ochronne o wartości ponad 
300 000 euro i rozprowadzała je bezpłatnie do szpitali, placówek opiekuńczych i 

partnerów handlowych.

Silna wspólnota

Zaangażowanie społeczne

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
BIZNESU
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Zrównoważenie gospodarcze
Efektywne działanie i ochrona kapitału
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UNSERE RESSOURCEN
SCHONEN 

VERHALTENSKODEX

Dla bezpiecznej
przyszłości

Marka CAPRICE cieszy się zaufaniem od ponad 30 lat. Udało nam się
zbudować odnoszącą sukcesy firmę z ciągłym wzrostem. Jesteśmy niezależni

finansowo i mamy silną bazę kapitałową.

Efektywne działanie i ochrona kapitału
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Na wspólnej ścieżce
do przyszłości, w której warto żyć!

CAPRICE Schuhproduktion GmbH & Co. KG I Ein Unternehmen der Wortmann Gruppe
capriceshoes.com


