
BRANŻA  
WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWA  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

Anna Jaeschke 
Aleksandra Stawińska 

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 



Przedsiębiorstwa branży włókienniczo-odzieżowej 
Udział wśród przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego (w %) 
Stan w dniu 31 XII 2015 r. (rejestr REGON) 

Działy branży  
włokienniczo-odzieżowej: 

produkcja wyrobow tekstylnych 
produkcja odzieży 
produkcja skór i wyrobów skorzanych 

Pozostałe działy  
    przetwórstwa przemysłowego 



Przedsiębiorstwa branży włókienniczo-odzieżowej 
według klas wielkości zatrudnienia 
Stan w dniu 31 XII 2015 r. (rejestr REGON) 

Przedsiębiorstwa branży 
     włókienniczo-odzieżowej  
      wedlug liczby zatrudnionych: 

   małe (0-9 osób) 

   średnie (10-49) 

   duże (50 osób i więcej) 90,5% 

7,5% 
1,9% 

Polska 

87,9% 

10,3% 

1,8% 

Woj. łódzkie 



Firmy i pracujący w branży włókienniczo-odzieżowej  
na terenie województwa łódzkiego 
Udział wśród firm przetwórstwa przemysłowego (w %) 
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Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży 
włókienniczo-odzieżowej w województwie łódzkim  
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Przetwórstwo przemysłowe               produkcja wyrobów tekstylnych 

produkcja odzieży  produkcja skór i wyrobów skórzanych 

Podmioty z liczbą pracujących powyżej 9 osób; bez zatrudnionych za granicą. 
 



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w przedsiębiorstwach branży włókienniczo-odzieżowej  
w województwie łódzkim  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2010 2014 2015  

w zł 

Przetwórstwo przemysłowe   2700,77 3247,91 3395,71  

 w tym:       

   produkcja wyrobów tekstylnych   2357,65 2776,64 2865,27  

   produkcja odzieży  1882,84 2221,84 2291,38  

   produkcja skór i wyrobów skórzanych  2341,55 2398,15 2264,59  

Podmioty sektora przedsiębiorstw (z liczbą pracujących powyżej 9 osób). 
 



Produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach 
branży włókienniczo-odzieżowej w województwie łódzkim  
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Przetwórstwo przemysłowe               produkcja wyrobów tekstylnych 

produkcja odzieży  produkcja skór i wyrobów skórzanych 

Podmioty z liczbą pracujących powyżej 9 osób. 



Wartość brutto maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach 
branży włókienniczo-odzieżowej w województwie łódzkim 

Podmioty sektora przedsiębiorstw (z liczbą pracujących powyżej 9 osób). W bieżących cenach ewidencyjnych. 
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Przetwórstwo przemysłowe               produkcja wyrobów tekstylnych 

produkcja odzieży  produkcja skór i wyrobów skórzanych 



Uczniowie szkolnictwa ponadgimnazjalnego  
dla branży włókienniczo-odzieżowej w województwie 
łódzkim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 

Zasadnicze szkoły zawodowe ogółem  11764 8878 
    w tym:   

   rękodzielnik wyrobów włókienniczych *  169 3 
   krawiec  91 34 
   tapicer  78 92 
   operator maszyn w przemyśle włókienniczym  38 9 
   operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
włókienniczych,    
 futrzarskich i skórzanych  - 9 
Technika (łącznie z uzupełniającymi)  34406 30513 
    w tym:   
   technik technologii odzieży  268 103 
   technik włókiennik  - 32 
   technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych  - 18 

* Do roku szkolnego 2014/15 - robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni. 



Absolwenci szkolnictwa ponadgimnazjalnego  
dla branży włókienniczo-odzieżowej w województwie 
łódzkim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009/10 2014/15 

Zasadnicze szkoły zawodowe ogółem   3963 567 
    w tym:   

   rękodzielnik wyrobów włókienniczych *  65 - 
   krawiec  35 2 
   tapicer  30 22 
   operator maszyn w przemyśle włókienniczym  20 - 
   operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów włókienniczych, 
     futrzarskich i skórzanych  - - 
Technika (łącznie z uzupełniającymi)  6870 6441 
    w tym:   
   technik technologii odzieży  74 13 
   technik włókiennik  - 6 
   technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych  - 4 

W roku szkolnym 2009/2010 dodatkowo (po raz ostatni) 43 absolwentów kreowania ubiorów w liceach profilowanych. 
* Do roku szkolnego 2014/15 - robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni. 
 



Dziękuję za uwagę 


