
LYNKA NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RAPORT 2020/2021

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O

SPOŁECZNOŚĆ

MIEJSCE PRACY

R
E

L
A

C
JE

 R
Y

N
K

O
W

E

C A R E S



Lynka jest jednym z wiodących dostawców odzieży 
firmowej, rekreacyjnej oraz sportowej. Firma dysponuje 
szerokim asortymentem gotowych produktów i akceso-
riów, tworzy kolekcje na indywidualne zamówienie, jak 
również oferuje różnorodne formy zdobienia.

Założona w 1992 roku w Krakowie, Lynka obecnie dyspo-
nuje możliwościami produkcyjnymi na poziomie 
50 tysięcy sztuk dziennie i ze swojego centrum produk-
cyjno-logistycznego o powierzchni 10 000 m2 obsługuje 
Klientów z 32 państw europejskich.

Lynka jako pierwszy autoryzowany dystrybutor odzieży 
w Unii Europejskiej wprowadziła uproszczony model 
obsługi typu „one-stop-shop”. Dedykowani pracownicy 
przejmują opiekę nad całym zleceniem Klienta: doradza-
my w wyborze i zamawiamy wybrane przez klienta 
produkty, rekomendujemy formy zdobienia, oferujemy 
zindywidualizowane formy wykończenia odzieży, usługi 
przemetkowania czy niestandardowego pakowania. 

Mając na koncie ponad 50 nagród za zdobienia odzieży, 
firma Lynka stała się synonimem jakości, i niekwestiono-
wanym liderem w swojej branży. 30-letnia obecność na 
rynku oraz zrealizowane zamówienia na 85 milionów 
sztuk stawiają Lynkę w gronie najbardziej doświadczo-
nych producentów w Europie.

Zrównoważony rozwój zawsze był w centrum uwagi 
spółki, długo przed tym jak idea społecznego zaanga-
żowania stała się istotnym zagadnieniem w przedsię-
biorstwach. Lynka jest sygnatariuszem ONZ Global 
Compact, a także jako jedna z  niewielu firm w Europie, 
jest od 2013 roku posiadaczem złotego międzynarodo-
wego certyfikatu WRAP w zakresie odpowiedzialnej 
i etycznej produkcji. 

W 2020 roku Lynka poddała się audytowi EcoVadis 
i uzyskała srebrny certyfikat. Jest on świadectwem, iż 
zrównoważone cele mają realne odniesienie w codzien-
nym funkcjonowaniu firmy.
 
Plany na rok 2021 to wdrożenie standardu produkcyjne-
go według normy GOTS oraz realizacja audytu SMETA, 
opracowanego przez firmę Sedex i obejmującego 
zagadnienia zawarte w Ethical Trade Initiative Base 
Code.
 
Audyt prowadzone przez niezależne firmy są dla 
naszych Klientów gwarancją, iż poza doskonałą jakością 
usług, współpracują z etycznym i odpowiedzialnym 
partnerem biznesowym.

LYNKA W LICZBACH:
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Lyon – rynek francuski

Helsinki – rynek fiński

Szczecin – północne Niemcy

Rybnik – południowe Niemcy, Austria, Szwajcaria

Regionalne biura sprzedaży:



Kiedy mówimy o ekologii, zrównoważone podejście ozna-
cza, że dobra powinny być produkowane w taki sposób, 
aby zapewnić odnawialność wykorzystanych zasobów 
przy jednoczesnym neutralizowaniu negatywnego 
wpływu na środowisko. Dzisiejsze podejście traktuje 
jednak zagadnienie zrównoważonego rozwoju jako część 
szerszego obszaru, obecnie określanego jako Społeczna i 
Środowiskowa Odpowiedzialności Biznesu rozumiana 
jako:

„Nieustające dążenie do etycznego zachowania 
i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy 
jednoczesnej poprawie wpływu na środowisko, 
jakości życia pracowników i ich rodzin oraz  szeroko 
rozumianej lokalnej społeczności.”

Działania z zakresu społecznej i ekologicznej odpowie-
dzialności biznesu zjednoczyliśmy w programie w progra-
mie Lynka Cares = Zależy Nam.  Słowo „cares” oznacza 
zarówno troskę, opiekę jak i wsparcie. Chcemy działać tak, 
aby nasza obecność wzbogacała społeczność i środowi-
sko, w którym funkcjonujemy. Program Lynka Cares 
opiera się na czterech filarach:

Środowisko. Redukowanie wpływu na środowisko 
naturalne.

Miejsce pracy. Poprawiamy warunki pracy 
i bezpieczeństwa.

Społeczność. Wspieramy działania pomocowe 
poprzez działalność charytatywną oraz wolontariat. 

Relacje rynkowe. Działamy legalnie i etycznie, 
przykładając jedocześnie wagę do poprawiania naszej 
efektywności jako przedsiębiorstwo. CSR musi być 
oparty na stabilnych fundamentach ekonomicznych.

Od 2013 roku jesteśmy dumnym posiadaczem Złotego 
Certyfikatu WRAP. Nasza firma jest cyklicznie audytowa-
na przez międzynarodowych specjalistów, którzy spędza-
ją w naszej firmie większą część tygodnia analizując 

procesy z zakresu BHP, bezpieczeństwa budynku, zabez-
pieczeń PPOŻ czy wskaźników środowiskowych. Podczas 
oddzielnych sesji rozmawiają indywidualnie z wybranymi 
przez siebie pracownikami, aby zweryfikować czy zapisy 
ujęte w regulaminach firmy funkcjonują tak, jak powinny i 
czy firma respektuje zasady kodeksu etycznego WRAP. 
Audytorzy dzielą się także z nami dobrymi praktykami z 
innych firm, dzięki czemu z roku na rok podnosimy 
standardy, stając się jeszcze lepszym pracodawcą. 

Jesteśmy dumni będąc także jednym z sygnatariuszy 
ONZ Global Compact. Program Global Compact jest 
obecnie największą międzynarodową inicjatywą dotyczą-
cą zrównoważonego rozwoju. Zrzesza 10 000 firm człon-
kowskich i 3 000 organizacji pozarządowych z ponad 160 
krajów. 

Ciągłe doskonalenie, od początku działania firmy, jest 
jedną z naszych ulubionych wartości, którą przyjęliśmy 
i pielęgnujemy w Lynce. W tym duchu, podejmujemy 
nowe inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu 
wiedzy z zakresu CSR, a także wdrażamy kolejne działania 
zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. W prezentowa-
nym raporcie znajdą Państwo zasady, jakie nam przyświe-
cają na co dzień oraz główne założenia programu Lynka 
Cares.

John Lynch
Założyciel i Prezes Zarządu Spółki Lynka

R E L A C J E  R Y N K O W E
Praworządność. 
Poprawa efektywności .  
CSR oparty na stabilnych 
fundamentach ekonomicznych. 

M I E J S C E  P R A C Y
Poprawa warunków pracy i  bezpieczeństwa.

S P O Ł E C Z N O Ś Ć
Działania charytatywne i  wolontariat.  

Ś R O D O W I S K O
Redukowanie wpływu

na środowisko naturalne.

Drodzy Przyjaciele i Partnerzy,

4 FILARY PROGRAMU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LYNKA 
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„Firmy 
odnoszące sukcesy 

powinny brać 
odpowiedzialność 
za współtworzenie 
lepszego świata.”



Ograniczenie zużycia chemikaliów czyszczących 
oraz obniżenie kosztów operacyjnych poprzez 
stosowanie zamkniętego obiegu mycia matryc 
w maszynie Eco-Tex.

Ograniczenie ilości zmieszanych odpadów. 
Prowadzimy segregację odpadów zgodnie z lokalnymi 
wytycznymi w zakresie gospodarki odpadami.

Ponowne wykorzystanie ciepła. 
Stosujemy system rekuperacji ciepła 
pochodzącego z tuneli suszących.

Recykling papieru i kartonów w całej firmie.

Naturalne doświetlenie produkcji. 
Świetliki dachowe zapewniają naturalne światło 
zmniejszając zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie.

Opakowania i Logistyka. Aktywnie poszukujemy 
sposobów na zmniejszenie śladu węglowego poprzez 
przyjazne środowisku rozwiązania logistyczne 
i korzystanie z certyfikowanych producentów opakowań.

Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej 
jest międzynarodową organizacją non-profit, która promuje 
zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez niezależną certyfikację zewnętrzną.

Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej. 
Nasi producenci opakowań posiadają koncesje 
potwierdzające, że drzewa, które zostały użyte 
do wytworzenia naszych opakowań, pochodzą 
z certyfikowanych źródeł.

Zmniejszenie zużycia energii poprzez 
stosowanie energooszczędnych żarówek LED.

Kornit Direct-to-Garment. Zasadniczne 
zmniejszenie zużycia wody, odpadów, 
zmniejszony ślad weglowy. Przyjazny 
dla środowiska. Certyfikat GOTS 3V.

Wysokiej jakości farby na bazie wody marki Virus 
do ekologicznego sitodruku tekstylnego.

Nasze farby plastizolowe firmy Rutland 
nie zawierają PVC ani ftalanów.

NADRUKI I  PROCESY PRODUKCYJNE

OPAKOWANIA I  LOGISTYKA
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Nadruki i Procesy Produkcyjne. Nadruk i zdobienie przy 
użyciu ekologicznych farb, materiałów i technologii oraz 
dążenie do zrównoważonej ekologicznie produkcji. 

Opakowania i Logistyka. Znalezienie rozwiązań, które 
pozostawiają mniejszy ślad węglowy oraz stosowanie 
opakowań, które wspierają zrównoważoną gospodarkę 
leśną.

Produkty i surowce. Pozyskiwanie i dostarczanie 
większej ilości odzieży wytwarzanej z certyfikowanych 
źródeł lub pochodzących z recyklingu oraz analiza 
całego łańcucha dostaw.

Jako jeden z największych i najbardziej znanych 
w Europie dostawców i dekoratorów odzieży, Lynka od 
początku swojej działalności dba o kontrolę standardów  
w zakresie emisji, zanieczyszczeń i odprowadzania 
ścieków. Używamy bezpieczniejszych, droższych, impor-
towanych sprzętów i chemikaliów.

Należymy do grona europejskich prekursorów branży 
drukarskiej, który stworzył dział matryc z systemem 
mycia opartym o ekologiczne rozpuszczalniki z USA 
i Szwecji. Jako jeden z pierwszych dostawców odzieży 
promocyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej otrzy-
maliśmy certyfikat WRAP, który potwierdził naszą zgod-
ność w zakresie norm środowiskowych.

Poniżej przedstawiamy kilka działań, które prowadzimy 
w celu uczynienia naszych procesów zdobniczych 
bardziej ekologicznymi niż kiedykolwiek wcześniej.

Pierwszym filarem  programu Lynka Cares jest zmniejszenie  wpływu naszych działań operacyjnych na środowisko. Od 
początku działalności jesteśmy bardzo aktywni we wdrażaniu  przyjaznych dla środowiska praktyk i z roku na rok robimy 
kolejne kroki w tym kierunku. Nasze działania w tym zakresie można podzielić na trzy obszary:

C A R E S

Zrównoważony rozwój ekologiczny jest jednym z najważniejszych 
problemów, z jakimi boryka się nasz przemysł.

ŚRODOWISKO



Lynka oferuje szeroką gamę odzieży 
przyjaznej dla środowiska, pochodzącej 
od wiodących europejskich, 
proekologicznych marek:

W naszej kolekcji znajdują się również ubrania 
z bawełny organicznej oraz szeroki wybór produktów 
pochodzących z materiałów recyklingowych:

NASZE EKOLOGICZNE I  PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA MARKI

PRODUKTY I  SUROWCE
Jednym z najważniejszych aspektów zrówno-
ważenia środowiskowego są same wyroby. 
Istnieje kilka sposobów, aby odzież była 
bardziej przyjazna dla środowiska:

Bawełna organiczna. Pozyskiwanie i dostar-
czanie większej ilości odzieży z bawełny 
organicznej jest doskonałym sposobem na 
wykazanie zaangażowania w zrównoważony 
rozwój. Przy uprawie bawełny ekologicznej 
nie stosuje się żadnych toksycznych substan-
cji chemicznych. Nie niszczy ona gleby, ma 
mniejszy wpływ na powietrze i zużywa 88% 
mniej wody i 62% mniej energii. Uprawa 
bawełny w tradycyjny sposób zużywa około 
16% światowych środków owadobójczych 
i 7% pestycydów.

Odzież z tkanin pochodzących z recyklingu. 
Recykling tekstyliów oszczędza energię 
i zmniejsza zanieczyszczenia. Recykling 
przynosi korzyści zarówno ekologiczne, jak 
i ekonomiczne, ponieważ zmniejsza on presję 
na nowe surowce i zapotrzebowanie na barw-
niki i środki utrwalające.

Odzież z przetworzonych butelek PET.
Poliester z recyklingu (rPET) jest prawie taki 
sam jak poliester pierwotny pod względem 
jakości, ale jego produkcja wymaga 59% 
mniej energii w porównaniu z poliestrem 
pierwotnym. WRAP szacuje, że produkcja 
rPET-u obniża emisję CO2 o 32% w porówna-
niu do zwykłego poliestru. Zastosowanie 
poliestru z recyklingu zmniejsza naszą zależ-
ność od ropy naftowej jako źródła surowców.

GOTS Globalny Standard Tekstyliów Ekologicznych (GOTS) 
jest wiodącym na świecie standardem przetwarzania włókien 
organicznych obejmującym kryteria ekologiczne i społeczne, 
wspieranym przez niezależną certyfikację całego łańcucha 
dostaw odzieży.

100% poliester z recyklingu zgodny z certyfikatem Global 
Recycled Standard i kontrolowany przez Control Union. Celem 
GRS jest zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących 
z recyklingu w produktach oraz zmniejszenie/wyeliminowanie 
szkód powodowanych przez jego produkcję.

Oficjalna etykieta UE dla bardziej ekologicznych produktów. 
Produkty z oznakowaniem ekologicznym mają stosunkowo 
niewielki wpływ na powietrze, wodę, glebę, jakość, zużycie 
zasobów naturalnych, globalne ocieplenie i różnorodność 
biologiczną. Produkty muszą przejść rygorystyczne testy, 
których wyniki są weryfikowane przez niezależny organ.

Produkty wykonane są z organicznej bawełny z procesem 
certyfikacji innym niż GOTS.

OCS 100 obejmuje przetwarzanie, wytwarzanie, pakowanie, 
etykietowanie, handel i dystrybucję produktów, które zawierają 
co najmniej 95 % certyfikowanych materiałów organicznych.

Standard RCS (Recycled Claim Standard) jest stosowany jako 
standard nadzoru łańcucha dostaw w celu śledzenia surowców 
wtórnych w całym łańcuchu dostaw. RCS weryfikuje obecność 
i ilość materiału z recyklingu w produkcie końcowym.

Norma Oeko-Tex 100 kompleksowo zajmuje się komponentem 
ekologii człowieka w wyrobach włókienniczych. Ocenia ona 
i monitoruje wszelkie szkodliwe substancje obecne 
w przetworzonych wyrobach włókienniczych, które są 
przeznaczone do kontaktu z konsumentami.

Znak certyfikacji Fairtrade to niezależna gwarancja, 
że bawełna w tym produkcie została certyfikowana zgodnie 
z międzynarodowymi standardami Fairtrade.
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Spotkania w gronie rodzin pracowników. Imprezy 
i warsztaty okolicznościowe czy pikniki to formy 
integracji, które pozwalają nam poznać się jeszcze 
lepiej na gruncie mniej formalnym.

Przejrzysta komunikacja z pracownikami. Prowadzi-
my politykę otwartych drzwi, dzielimy się  informacja-
mi podczas spotkań pracowniczych, wysyłamy 
newsletter,  korzystamy z tablic informacyjnych oraz   
dostępnych platform komunikacyjnych, takich jak 
Intranet, Whatsapp czy systemy konferencyjne.

Integracja. Prowadzimy program adaptacyjny dla 
pracowników z zagranicy. 

Przedstawiciele Pracowników. Reprezentacja załogi 
wyłoniona w drodze wyborów bezpośrednich pełniąca 
rolę mostu komunikacyjnego i ciała doradczego. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje jej zaangażowa-
nie i konstruktywne podejście podczas kryzysu 
COVID-19.

Kontrole BHP. Wykonywane cyklicznie w ciągu roku 
przez specjalistyczną firmę.

Aby osiągnąć nasze ambitne cele potrzebujemy pierw-
szoligowych pracowników. Zatrudniamy najlepszych 
i inwestujemy w ich rozwój, aby chcieli z nami zostać. 
Prowadzimy również rekrutacje wewnętrzne, oferując 
pracownikom możliwość sprawdzenia się na nowych 
stanowiskach.

Patrząc na statystyki, kobiety stanowią 60% z naszej 
250-osobowej kadry i taką samą reprezentację procen-
tową znajdziemy wśród kobiet zajmujących stanowiska 
kierownicze. 

Oczywiście bycie dobrym pracodawcą oznacza 
w pierwszym rzędzie spełnienie wszystkich wymogów 
formalno-prawnych, zapewnienie bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy oraz uczciwego i konkuren-
cyjnego wynagrodzenia.

Od 2013 roku Lynka posiada certyfikację WRAP, jest 
sygnatariuszem paktu ONZ Global Compact w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, jak również stosuje zasady 
Handlowego Kodeksu Etycznego (Ethical Trading 
Initiative).

W 2020 otrzymaliśmy srebrny rating z audytu 
EcoVadis. Możemy też pochwalić się akredytacją firmy 
NIKE, którą odnawiamy rokrocznie od 2012 roku, kiedy 
to zostaliśmy wybrani przez NIKE do wykonania 
zdobień odzieży na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

„Firma, w której świetnie się pracuje.”

C A R E S

Świąteczne spotkanie i podsumowanie roku! 
To moment na celebrowanie sukcesów naszych pracowników.

Letni piknik! Pogoda dopisała. Czas na bycie razem, 
zabawę, integrację i pyszności z grilla.

Lynka stosuje przejrzysty sposób wynagradzania, dba 
o bezpieczne miejsce pracy i prowadzi działalność 
w sposób etyczny, stosując w codziennym działaniu 
poniższe zasady:

• Zgodność z prawem i wymaganiami 
  dotyczącymi miejsca zatrudnienia 
• Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
• Zakaz pracy przymusowej
• Zakaz zatrudniania nieletnich
• Zakaz molestowania oraz stosowania  przemocy
• Wynagrodzenia i benefity przewidziane przez prawo
• Regulaminowe godziny pracy
• Ograniczone korzystanie z pracowników 
   tymczasowych
• Zakaz dyskryminacji
• Wolność zrzeszania się i negocjacji grupowych

PRZEJRZYSTE I  BEZPIECZNE WARUNKI PRACY
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To był jeden z głównych celów założycieli od samego początku działania firmy: stworzenie miejsca pracy, do którego 
chętnie się przychodzi. Miejsca, które poprzez swoją wyjątkową atmosferę przyciągnie ludzi utalentowanych, uczci-
wych i z poczuciem humoru, którzy stworzą „rodzinę” Lynki.  Na początku lat 90. budowanie kultury organizacyjnej 
było dosyć innowacyjnym podejściem. Nadal zależy nam na dobrej atmosferze i tworzeniu bezpiecznego miejsca 
pracy.  Cel ten realizujemy poprzez szereg działań, wśród których na podkreślenie zasługują: 

MIEJSCE PRACY



W tych trudnych czasach pandemii koronawirusa, 
bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest solidarność 
społeczna. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem dobra 
płynącego z różnych części Polski, działań podejmowa-
nych przez osoby indywidualne, fundacje oraz firmy 
śpieszące na pomoc służbie zdrowia, małym lokalnym 
firmom, drugiemu człowiekowi.

W odruchu serca i solidarności, Lynka zwiększa swoje 
zaangażowanie w działalność filantropijną dołączając 
nowe formy wsparcia – darowizny pochodzące z części 
dochodu ze sprzedaży maseczek ochronnych.

Nasze działania pomocowe realizowane są pod marką 
Lynka CARES. Jej symbolem jest serce. Serce, które dla 
nas oznacza miłość, dobro i człowieczeństwo – warto-
ści cenne i ponadczasowe. 

Zaangażowanie społeczne i wsparcie „wyższego celu” 
przez działalność charytatywną i wolontariat.

C A R E S

DOBROCZYNNOŚĆ

Lynka podarowała maseczki ochronne pacjentom 
i pracownikom szpitali dziecięcych w Krakowie i w Warszawie.

Lynka jest członkiem AmCham od 1994 roku i od 
czasu przystąpienia do Izby brała udział w wielu 

inicjatywach charytatywnych i pomocowych.

DZIAŁANIA POMOCOWE 
LYNKI OBEJMUJĄ:
Darowizny rzeczowe np. odzież, torby, akceso-
ria, maseczki

Wspieranie pracowników w ich działaniach na 
rzecz środowisk lokalnych lub akcji pomoco-
wych (np. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Szlachetna Paczka).

Przekazywanie części dochodu ze sprzedaży 
maseczek na konto Fundacji Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz fundacji 
„Przyjaciele Szpitali Dziecięcych” w Warszawie.

Bezpłatne lub preferencyjne cenowo wykona-
nie nadruku na odzieży użytej na potrzeby akcji 
wspierających działalność szpitali dziecięcych.

Włączanie się w działania dobroczynne realizo-
wane przez naszych Klientów w Polsce 
i w Europie.

Od 1997 roku Lynka, jako członek Amerykań-
skiej Izby Handlowej, wspierała darowiznami jej 
działania wspierające 8 domów dziecka oraz 
dom samotnej matki znajdujące się w uboż-
szych ekonomicznie regionach.
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CZŁONKOWIE AMCHAM WYCIAGAJĄ 
POMOCNĄ DŁOŃ
Amerykańska Izba Handlowa włącza się w walkę 
z koronawirusem

Od samego początku pandemii, amerykańscy inwestorzy 
obecni w Polsce i reprezentujący firmy z różnych branż, aktyw-
nie angażują się w walkę z koronawirusem. Wiele firm zrzeszo-
nych w Izbie włączyło się na zasadach wolontariatu w działania 
wspierające służbę zdrowia. Lynka szyje maseczki, inni drukują 
przyłbice ochronne, aby wesprzeć lokalne społeczności senio-
rów. Ich kreatywność i chęć pomocy inspiruje innych do wspól-
nego działania przeciwko koronawirusowi. 

Lynka działa na polskim rynku nieprzerwanie od prawie 30 lat. W tym czasie, kiedy tylko mogliśmy, wspieraliśmy 
lokalne inicjatywy pomocowe czy to od strony finansowej, czy w postaci zaangażowania rzeczowego. 

SPOŁECZNOŚĆ



RELACJE RYNKOWE
„Firmy odnoszące sukcesy powinny brać odpowiedzialność 
za współtworzenie lepszego świata.”

C A R E S

NASZE WARTOŚCI

”LYNKA jest jedną z wiodących 

firm w Europie, a w zasadzie 

na całym świecie,

specjalizującą się w zdobieniach 

na tekstyliach i artykułach 

promocyjnych."
Printwear Magazine

USA

Polityka antykorupcyjna. Etyczne działanie. Lynka 
prowadzi biznes w sposób uczciwy i zgodny z prawem. 
Dotrzymujemy zobowiązań. 

Wkład w gospodarkę. Przyczyniamy się do rozwoju 
lokalnych społeczności poprzez odprowadzanie 
podatków w Polsce. Stworzyliśmy setki miejsc pracy, 
a podatki od wynagrodzeń zatrudnianych pracowni-
ków zasilają lokalne budżety.

Zgodność z przepisami celnymi. Wszystkie nasze 
produkty są importowanie w pełni legalnie i podlegają 
kontroli celnej. 

Bezpieczeństwo danych. Respektujemy i egzekwuje-
my przepisy dotyczące danych i innych zasad bezpie-
czeństwa, w tym RODO.

Nasze łańcuchy dostaw zorganizowane są w sposób 
ekonomiczny i wydajny. 

NASZYM NADRZĘDNYM 
CELEM JEST POMOC KLIENTOM 
W PROMOCJI ICH FIRM I MAREK.
JAKOŚĆ, we wszystkim co robimy.
Jakość jest dla nas istotna we wszystkim, co robimy: jakość 
produktów, jakość usług, jakość relacji, jakość naszej komu-
nikacji oraz jakość naszych obietnic.

Dbamy o naszych KLIENTÓW. 
Doskonała obsługa klienta to dla nas znacznie więcej niż 
tylko slogan. Lynka w szczególny sposób dba o swoich 
klientów, znamy ich z imienia, znamy ich firmy. Kiedy zawo-
dzimy, spędza nam to sen z powiek.

Wspaniały ZESPÓŁ. Świetna ATMOSFERA. 
Aby osiągnąć nasze cele, Lynka  musi mieć zespół najlep-
szych ludzi. Chcemy ich przyciągać, dbać o ich rozwój 
i sprawić, aby chcieli z nami zostać.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ społeczna. ETYKA biznesowa.
Jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Stosujemy się do 
przepisów prawa i dbamy o otaczający nas świat. Prowadzi-
my działalność w sposób sumienny i etyczny. Szanujemy 
nasze zobowiązania.

Ciągłe DOSKONALENIE. 
We wszystkim co robimy, chcemy być coraz lepsi. Nieustan-
nie doskonalimy naszą organizację, procesy i standardy. 
Ciągłe doskonalenie pozwala nam budować długotermino-
wą przewagę konkurencyjną.

ZYSKOWNOŚĆ.
Chociaż zysk nie jest naszym jedynym celem, firma powin-
na być wydajna i rentowna. W przeciwnym razie ograniczy-
my naszą zdolność obsługi klientów.
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Czwartym filarem społecznej odpowiedzialności biznesu jest etyczne postępowanie oraz praca nad udoskonalaniem 
efektywności przedsiębiorstwa. CSR nie funkcjonuje w próżni, działalność firmy musi przynosić wymierne efekty 
ekonomiczne. Zawsze byliśmy wierni naszym PODSTAWOWYM WARTOŚCIOM w odniesieniu do poniższych założeń:

Kodeks Etycznego Handlu (ETI - Ethical Trading 
Initiative) jest uznanym międzynarodowym 
zestawem zasad opartym o konwencję ILO. 
Jest kodeksem stosowanym przez członków ETI 
oraz inne firmy w celu stymulowania działań 
mających na celu poprawę warunków pracy 
na całym świecie.

Dobrowolność
zatrudnienia

Wolność zrzeszania się 
i prawo do zbiorowych 
negocjacji

Bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy

Firma nie zatrudnia 
nieletnich

Zapewnienie godziwego 
wynagrodzenia

Zakaz narzucania 
nadmiernego czasu pracy 

Zakaz dyskryminacji Uregulowany 
stosunek pracy 

Zakaz nieludzkiego 
traktowania 



2020

ODPOWIEDZIALNA, AKREDYTOWANA
PRODUKCJA NA CAŁYM ŚWIECIE

Lynka jest jedną z nielicznych i pierwszych firm odzieżo-
wych certyfikowanych przez WRAP w Europie Środkowej 
i Wschodniej - pierwszy certyfikat otrzymaliśmy w 2013 
roku.

Program WRAP jest najbardziej akceptowanym na świecie 
niezależnym certyfikatem dla przemysłu odzieżowe-
go/tekstylnego, obuwniczego i wyrobów szwalniczych. 
WRAP zapewnia bezpieczne dla pracowników, zgodne z 
przepisami i przyjazne dla środowiska, zrównoważone 
praktyki. Program monitoruje i certyfikuje legalną, przyja-
zną dla człowieka i etyczną produkcję.

Akredytowani eksperci WRAP przeprowadzają niezależne 
audyty w celu zapewnienia, że zakład produkcyjny spełnia 
wymagania zgodnie z zasadami WRAP. Audyt określa, czy 
kryteria zostały spełnione lub czy uzasadnia on wprowa-
dzenie zmian/dodatków do systemu w celu uzyskania 
certyfikacji.WRAP jest wspierany przez International 
Apparel Federation, American Apparel & Footwear Asso-
ciation oraz ponad 20 międzynarodowych stowarzyszeń 
handlowych i branżowych. 

PODEJŚCIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OPARTE NA ZASADACH 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Lynka formalnie została sygnatariuszem UN Global Com-
pact w 2020 r., aczkolwiek Lynka stosowała się do Dziesię-
ciu Zasad już od momentu ich powstania w 2000 r.

Inicjatywa UN Global Compact jest niezrównana pod 
względem zdolności do łączenia przedsiębiorstw z każdą 
grupą zainteresowanych stron działającą na rzecz zrów-
noważonego rozwoju, w tym z rządami, społeczeństwem 
obywatelskim, inwestorami, środowiskiem akademickim 
i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Wspólnie, poprzez 
odważne działania i współpracę wszystkich sektorów 
społeczeństwa, możemy położyć kres skrajnemu ubóstwu 
i głodowi, walczyć z nierównościami i zająć się problemem 
zmian klimatycznych zapewniając, że nikt nie pozostanie 
na marginesie.

UN Global Compact to obecnie najprężniejsza platforma 
pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ, która 
zapewnia ramy dla bardziej zrównoważonego rozwoju i 
odpowiedzialnego biznesu. Uczestnictwo w niej zadekla-
rowało ponad 10 000 firm i 3 000 sygnatariuszy niebędą-
cych przedsiębiorcami, mających siedziby w ponad 160 
krajach.

EcoVadis został uruchomiony w 2007 roku, w odpowie-
dzi na potrzeby Kierowników Działów Zamówień, którzy 
poszukiwali wiarygodnych wskaźników oceny swoich 
dostawców pod kątem etycznego prowadzenia biznesu. 

Audyt EcoVadis jest oceną tego, w jakim stopniu firma 
wdrożyła zasady zrównoważonego rozwoju do swojej 
bieżącej działalności w następujących obszarach: środo-
wisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważony 
łańcuch dostaw. Oceniana firma może porównać swój 
wynik w odniesieniu do firm ze swojej branży i ustalić 
cele w kierunku osiągnięcia najlepszych światowych 
praktyk.  

Ramy oceny są zgodne z GRI G3, Global Compact i ISO 
26000. Do tej pory EcoVadis oceniło ponad 60.000 
partnerów handlowych na całym świecie, pozytywnie 
wpływając na środowisko, sprzyjając przejrzystości 
i napędzając innowacje.

ZGODNOŚCI ZE STANDARDAMI I  AKREDYTACJE

Lynka stosuje przejrzysty sposób wynagradzania, dba 
o bezpieczne miejsce pracy i prowadzi działalność 
w sposób etyczny, stosując w codziennym działaniu 
poniższe zasady:

• Zgodność z prawem i wymaganiami 
  dotyczącymi miejsca zatrudnienia 
• Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
• Zakaz pracy przymusowej
• Zakaz zatrudniania nieletnich
• Zakaz molestowania oraz stosowania  przemocy
• Wynagrodzenia i benefity przewidziane przez prawo
• Regulaminowe godziny pracy
• Ograniczone korzystanie z pracowników 
   tymczasowych
• Zakaz dyskryminacji
• Wolność zrzeszania się i negocjacji grupowych

KODEKS ETYCZNY WRAP
W tworzeniu i rozwoju organizacji społecznie odpowiedzialnej 
Lynka stosuje się na co dzień do wytycznych zawartych 
w kodeksie etycznym WRAP.

1.  Zgodność z prawem i przepisami 
2.  Zakaz korzystania z pracy przymusowej 
3.  Zakaz zatrudniania nieletnich 
4. Zakaz molestowania oraz stosowania form przemocy
5. Wynagrodzenia i  świadczenia zgodne z lokalnym prawem
6. Respektowanie regulaminowego czasu pracy 
7.  Zakaz dyskryminacji
8. Bezpieczne środowisko pracy
9. Wolność zgromadzeń i  negocjacje zbiorowe
10. Ochrona środowiska 
11.  Zgodność z przepisami eksportowymi 
12.  Bezpieczeństwo towarów
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LYNKA SP. Z O.O.
UL. MAJDZIKA 16

32-050 SKAWINA, POLAND 
CSR@LYNKA.EU 

WIĘCEJ O NASZYM PROGRAMIE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU LYNKA CARES ZNAJDZIESZ NA STRONIE: 

 
WWW.LYNKA.EU/CSR

C A R E S

4 FILARY PROGRAMU LYNKA CARES

RELACJE RYNKOWEMIEJSCE PRACYSPOŁECZNOŚĆŚRODOWISKO

  


