
Przemysł lekki w Polsce -> przemysł włókienniczy 
 
 

Zacznijmy od podstawowego pojęcia -> czym jest przemysł lekki?? 
 
Wg Słownika Języka Polskiego, pod redakcją prof. M Szymczaka, jest to jedna z gałęzi 
przemysłu przetwórczego, wytwarzająca artykuły masowego spożycia, obejmująca przemysł 
spożywczy, włókienniczy, skórzany, szklany, ceramiczny itp. 
 
 
Czym dokładnie zajmuje się przemysł włókienniczy?? 
 
Przemysł włókienniczy zajmuje się wytwarzaniem produktów takich jak: okrycia i ubiory z 
tkanin, bielizna osobista i domowa, czyli pościelowa, kuchenna, stołowa, galanteria 
odzieżowa i skórzana, tkaniny, dywany, chodniki, tiule, koronki, futra, obuwie itd, na bazie 
surowców naturalnych takich jak: bawełna, len, juta, sizal, konopie, wełna, jedwab oraz 
sztucznych: włókna syntetyczne dostarczane przez przemysł chemiczny. Przemysł 
włókienniczy oraz tekstylny należy do najbardziej pracochłonnych działów gospodarki, a 
zarazem najmniej efektywnych. 
 
 
Przemysł włókienniczy w Polsce: 
 
W Polsce przemysł lekki rozwinął się na dużą skalę już na początku XIX włókienniczego, 
jednak znaczenie przemysłu włókienniczego zaczęło maleć już w czasach tzw. 
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego przypadającego na lata 1929-1933. 
Przemysł lekki w powojennej Polsce pełnił dwie podstawowe funkcje: 
 

 Zmieniał strukturę demograficzną w ośrodkach przemysłu ciężkiego, np. w Ostrowcu, 
Legnicy, Bełchatowie. 

 Aktywizował gospodarczo typowo rolnicze regiony, np. Jędrzejów, Biłgoraj, Siedlce, 
Jarosław. 

 
W 1991 roku odnotowano najniższy poziom produkcji przemysłowe j- owy regres dotyczył 
najbardziej hutnictwa żelaza, oraz przemysłu włókienniczego, skórzanego, oraz górnictwa.  
W 1995 roku ten dział gospodarki zatrudniał 168 tysięcy osób, co stanowiło 4,5% ogólnego 
zatrudnienia w przemyśle. Warto wspomnieć, iż w latach 80-tych dział ten był jednym z 
podstawowych filarów polskiej gospodarki.  
W 2001 roku zatrudniał 91 tysięcy osób- 3 % ogólnego zatrudnienia w przemyśle, dając przy 
tym jedynie 1,7 % ogólnej wartości produkcji sprzedanej tego działu. 
 
W Polsce lokalizacja przemysłu włókienniczego nie jest uzależniona od bazy surowcowej. 
Jest tu uprawiany jedynie len, który w pełni zaspokaja zapotrzebowanie tej gałęzi przemysłu. 
Pozostałe surowce wykorzystywane w włókiennictwie, jak bawełna, jedwab wełna oraz juta 
są importowane. Wpływ na lokalizację zakładów mogą mieć w pewnym stopniu tradycje 
rzemieślniczej produkcji tkanin oraz występowanie zasobów taniej siły roboczej. Przemysł 
włókienniczy i tekstylny jest często lokalizowany w okręgach przemysłowych i dużych 
miastach, gdyż jest on bardzo pracochłonny i jego produkcja jest opłacalna jedynie w dużej 
skali produkcji. Zakłady branż przemysłu lekkiego, a w szczególności odzieżowego, 
dziewiarskiego i skórzanego, zlokalizowano również w ośrodkach, w których inne gałęzie 
przemysłu oferowały pracę głównie dla mężczyzn (np. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Turku, 
Płocku i Puławach). Umożliwiało to zagospodarowanie tamtejszych nadwyżek kobiecej siły 
roboczej.  
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Przemysł ten nie wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr.  
 
Obecnie przemysł włókienniczy w Polsce przeżywa wyraźny kryzys, spadek eksportu i 
konkurencyjność tanich towarów z importu (głównie z Azji Wschodniej) spowodowały 
konieczność likwidacji wielu zakładów. Skutkiem tego jest wysokie bezrobocie szczególnie w 
Okręgu Łódzkim zwłaszcza wśród kobiet.  
W ostatnim dziesięcioleciu udział włókiennictwa w produkcji sprzedanej przemysłu spadł 
niemalże do 1,6 %. Zmalała produkcja większości rodzajów tkanin i wykładzin tekstylnych 
oraz odzieży i bielizny (wyjątkiem są garnitury i kostiumy damskie - gdyż utrzymuje się 
wysoki popyt na tzw. modę "biznesową"). Warto nadmienić, iż to, co „zostało” z polskiego 
przemysłu włókienniczego, produkowane jest stosunkowo wysokiej jakości. 
 
Włókiennictwo w dzisiejszych czasach przeszło pewna metamorfozę -> np. Instytut Włókien 
Chemicznych w Łodzi opatentował i wdraża w ostatnich latach, gamę kilkunastu technologii 
materiałów o zastosowaniu głównie medycznym, Instytut Inżynierii Materiałów 
Włókienniczych - tkane filtry rurkowe do przetaczania krwi, pościele antyalergiczne. W 
innych zakładach produkowane są ponadto: kamizelki kulo- i nożoodporne, dzianiny 
sportowe "oddychające", odzież górnicza itd. 
 
 
Okręgi przemysłu włókienniczego w Polsce: 
 

 Okręg Łódzki, czyli Łódź, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, 
Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski - specjalizuje się w produkcji tkanin 
wełnianych, bawełnianych i jedwabnych oraz odzieży i wyrobów 
dziewiarskich.  
W latach 80-tych dostarczał ponad 50 %krajowej produkcji tkanin 
bawełnianych oraz wełnianych i jedwabnych. Pracowała tu również 1/3 ogółu 
zatrudnionych w przemyśle włókienniczym. 

 Okręg Sudecki, czyli Bielawa, Kamienna Góra, Dzierżoniów, Głuszyca, 
Kowary, Lubań, Kudowa, Wałbrzych – specjalizuje się w produkcji tkanin 
bawełnianych, lnianych oraz wyrobów dziewiarskich i produkcji 
dywanów. Jest to drugi rejon pod względem znaczenia, zaraz po okręgu 
Łódzkim. Charakteryzuje się znacznym rozproszeniem produkcji. 

 Okręg Bielski, czyli Bielsko-Biała, Andrychów, Kęty – specjalizuje się w 
produkcji tkanin wełnianych i bawełnianych. Jest to trzeci co do znaczenia 
rejon. 

 Okolice Białegostoku, czyli Białystok, Zambrów, Łomża – dominuje na tych 
terenach produkcja tkanin bawełnianych. 

 Toruń, Częstochowa, Zawiercie – miasta te specjalizują się w przemyśle 
bawełnianym. 

 Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Myszków, Toruń, Zielona 
Góra- miasta te specjalizują się w przemyśle wełnianym. 

 Poznań, Szczecin, Legnica, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Bytom, Warszawa, 
Elbląg, Rzeszów - miasta te specjalizują się w przemyśle odzieżowym. 

 Biłgoraj, Jarosław, Jędrzejów, Siedlce, Łowicz, Stargard Szczeciński, Płock - 
miasta te specjalizują się w przemyśle dziewiarskim. 

 Toruń, Kalisz, Szczecin i Gorzów Wielkopolski – miasta te specjalizują się  w 
wyrobie włókien sztucznych. 
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Mapa z atlasu geograficznego z 1972 roku. 
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Mapa z atlasu geograficznego z 1969 roku.  
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Oto aktualna mapa „Zakłady włókiennicze i odzieżowe”, dane pochodzą z 2005 roku.
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Co przyczyniło się do upadku przemysłu włókienniczego?? 
 
Przemysł ten upadł głównie w wyniku drastycznego obniżenia sprzedaży produkowanych 
artykułów, co spowodowane było niską jakością towarów i co za tym idzie małą ich 
konkurencyjnością na rynku światowym oraz utratą tradycyjnych rynków zbytu w postaci 
krajów byłego ZSRR, jaki i otwarciem Polski na import tanich artykułów włókienniczych, 
głównie z Azji Południowo – Wschodniej. Dlatego też w latach 90-tych o prawie 80 % spadła 
produkcja tkanin. Zmniejszyła się również ilość wytwarzanych wyrobów pończoszanych, 
włókien chemicznych oraz obuwia i produktów skórzanych. 
 
Obecnie w strukturze zatrudnienia ŁOP dominują usługi. 
 
 
Główni producenci bawełny na świecie -> czyli jednego z ważniejszych surowców dla 
przemysłu włókienniczego: 
 

 Chiny 
 Indie 
 USA 
 Rosja 
 Egipt 

 
oraz wełny:  
 

 Rosja 
 Włochy 
 Japonia 
 Chiny 
 USA 
 Indie 

 
 
 
Przemysł włókienniczy wykorzystuje głównie surowce importowane: 
 

 bawełnę z - Kazachstanu 
 wełnę z - Nowej Zelandii i Australii 
 jedwab z - Chin 

 
 
 
Największe zakłady przemysłu odzieżowego w Polsce: 
 
    * Próchnik i Wólczanka (Łódź) 
    * Modena (Poznań) 
    * Intermoda (Wrocław) 
    * Vistula (Kraków) 
    * Dana (Szczecin) 
    * Cora (Warszawa) 
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Najważniejsze zakłady przemysłu skórzano-obuwniczego w Polsce: 
 

 Nowy Targ 
 Słupsk 
 Gniezno 
 Warszawa 
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Opracowała Aleksandra Pilaczyńska 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

