
Uchwała nr 97  

strony pracowników i strony pracodawców 

Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie  

sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19   
 

 

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. 

zm.), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Liczba przedsiębiorstw działających w przemyśle tekstylnym, odzieżowym, skórzanym 

i obuwniczym jest szacowana na 225 tys. a zatrudnienie w nich na 2,2 mln pracowników – 

z czego 66 proc. to kobiety. Polski rynek odzieżowy i tekstylny uważany jest za jeden 

z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jesteśmy jednym z nielicznych 

państw Unii Europejskiej, w którym działają szwalnie i znaczącym miejscem produkcji 

odzieżowej na tle państw unijnych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że 

w 2019 r. przedsiębiorstwa wyprodukowały odzież o wartości 7,8 mld zł a zatrudnienie przy 

produkcji odzieży w 2019 r. w 13.500 podmiotach wyniosło 89,3 tys. osób. Ten sektor 

gospodarki generuje wzrost gospodarczy bazujący na konsumpcji obywateli. Jest też, co warto 

podkreślić,  istotny dla bezpieczeństwa i obronności kraju.  

Biorąc powyższe pod uwagę, strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu 

Społecznego wyraża zaniepokojenie kondycją finansową przedsiębiorstw przemysłu lekkiego 

i możliwością utrzymania miejsc pracy w tym sektorze gospodarki, w tym w rzemiośle. 

Czasowe wyłączenie handlu detalicznego w galeriach handlowych, działalności restauracji, 

zakaz organizacji imprez okolicznościowych a także zamrożenie turystyki, zarówno w Polsce 

jak i pozostałych państwach UE w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

spowodowały, że sytuacja sektora produkcyjnego odzieży, bielizny i wyrobów 

pończoszniczych jest bardzo trudna. Badania rynku detalicznego wskazują, że spadek 

sprzedaży odzieży w 2020 roku wyniósł około 6 mld zł., drastycznie zwiększając zapasy 

niesprzedanych wyrobów gotowych. W następstwie powyższego, przedsiębiorcy sektora stoją 



przed decyzjami o masowej redukcji zatrudnienia. Choć sektor produkujący odzież 

sygnalizował negatywny wpływ pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie, wsparcie 

publiczne kierowane było jedynie do importerów prowadzących działalność hurtową 

i detaliczną w zakresie sprzedaży odzieży i tekstyliów.  

 

§ 2 

Uwzględniając aktualną sytuację, strona pracowników i strona pracodawców Rady zwraca się 

do strony rządowej z wnioskiem o uruchomienie pomocy państwa dla przedsiębiorstw sektora 

odzieżowego, która ochroni firmy przed upadłością a pracowników przed utratą zatrudnienia. 

Wsparciem powinni być objęci zarówno producenci odzieży i obuwia, jak i zakłady 

rzemieślnicze świadczące usługi dla ludności w tym obszarze, w tym zakłady  krawieckie 

i zakłady napraw obuwia, gdyż pandemia najbardziej dotkliwie odbiła się na kondycji 

finansowej firm działających w bezpośrednim styku z nieobecnym w czasie jej trwania 

konsumentem, których obroty zmalały nawet do 60%. Jedną z form wsparcia powinno być 

umożliwienie przedsiębiorcom skorzystania z tzw. Tarczy branżowej. Konieczne w związku 

z tym jest wydanie rozporządzenia - w oparciu o przepisy art. 15 ggb, pkt 1 i 2.2 ustawy 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 

nimi sytuacji kryzysowych - obejmującego pomocą ustawową przedsiębiorców, których 

głównym przedmiotem działalności jest działalność określona poniższymi kodami PKD: 

14.11.Z  - Produkcja odzieży skórzanej, 

14.12.Z  - Produkcja odzieży roboczej, 

14.13.Z  - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 

14.14.Z -  Produkcja bielizny, 

14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 

14.20.Z -  Produkcja wyrobów futrzarskich, 

14.31.Z – Produkcja wyrobów pończoszniczych, 

14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 

15.11.Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, 

15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; 

produkcja wyrobów rymarskich, 



15.20.Z – Produkcja obuwia 

95.23.Z  - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 

 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady wnioskuje o podjęcie przez stronę rządową 

pilnych działań w tym zakresie i przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego informacji 

o planowanych formach wsparcia przemysłu lekkiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała  przyjęta  podczas  posiedzenia  plenarnego  Rady  Dialogu  Społecznego  w  dniu 12 lipca 

2021 r. 


