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                                  Łódź, dnia 8 lutego 2021 r. 

               
Szanowny Pan 
Jarosław Gowin 
Wiceprezes Rady Ministrów   
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii                                          

 

 

Szanowny Panie Wicepremierze, 

Na wstępie chcielibyśmy podziękować w imieniu polskich firm z branży obuwniczo-skórzanej za 

rozszerzenie Tarczy PFR 2.0 o następujące kody: 

- PKD 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
- PKD 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 
 

Nieprzerwanie prosimy jednak o uzupełnienie tarcz 6.0, 7.0 i PFR 2.0 (oraz przyszłych programów 

pomocowych) o kody PKD obejmujące produkcję obuwia i łańcuch dostaw w procesie produkcji obuwia. 

Chcielibyśmy wiedzieć, czy możliwe będzie sporządzenie mapy wsparcia dla firm z naszego sektora dotkniętych 

skutkami pandemii, w oparciu o dyskutowany obecnie Fundusz Odbudowy? Jako załącznik przedstawiamy tu 

Raport o aktualnym stanie polskiej branży obuwniczej.  

Mamy tu silne wsparcie ze strony branży odzieżowej, która walczy o uwzględnienie w tarczy krajowych 

producentów odzieży. Obie branże mają za sobą najgorszy rok w historii ze spadkiem sprzedaży o ponad 22%. 

W dotkniętym pandemią roku 2020 Polacy wydali na odzież i obuwie ponad 21 mld zł, czyli ponad 6 mld zł 

mniej niż rok wcześniej. 

Polski przemysł skórzano - obuwniczy po niemal roku zmagań z kryzysem wywołanym pandemią Covid-

19, stanął na krawędzi bankructwa. Okresowo powracający lockdown spowodował, iż większość producentów 

notuje spadek sprzedaży oraz brak zamówień od kontrahentów. Jedną z przyczyn stanowiło zamknięcie 

sklepów wielkopowierzchniowych. Nie bez znaczenia jest też specyfika produkcji, polegająca na wytwarzaniu 

obuwia na konkretny sezon (wiosna-lato, jesień-zima). Pandemia ten cykl zachwiała, a sklepy i magazyny 

zapełniły się modelami z poprzedniego sezonu, co znacząco ograniczyło nowe zamówienia. Na to nakłada się 

także zamrożenie branży eventowej, zakaz organizowania spotkań rodzinnych i tendencja do przejścia na 

system home office, co nie zachęca konsumentów do przeznaczania pieniędzy na zakup nowego obuwia. 

Przeprowadzone przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego pod koniec stycznia 2020 r. anonimowe badanie 

wśród firm obuwniczych z sektora MŚP specjalizujących się w produkcji i handlu wykazało, że w IV kwartale    

2020 r. odnotowały one aż 57% spadek przychodów. Co trzecia ankietowana firma planuje też redukcję 

zatrudnienia – średnio 30% załogi. Jeżeli pomoc nie przyjdzie do nas na czas, pracę straci kilka tysięcy 

wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią aktualnie trzon naszej branży. 

Jak ważny jest to sektor niech powiedzą liczby. Na koniec 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było    

3 077 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji obuwia (najwięcej                                                   

w województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim). Jeszcze kilkanaście lat temu w polskich zakładach 

produkcyjnych powstawało ponad 70 milionów par obuwia, co zabezpieczało znaczącą część rocznej 

konsumpcji w skali kraju oraz pozwalało na rozwijanie eksportu na rynki zagraniczne. Polska jest w czołówce 

europejskich producentów obuwia, a także zajmuje 13 lokatę w światowym eksporcie obuwia i jest na                

12 miejscu jako światowy importer obuwia. 
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Wartość polskiego rynku obuwia w roku 2019 r. to blisko 3,5 mld Euro. Wartość obuwia 

eksportowanego z Polski w tym samym roku wynosiła 2,07 mld Euro.  

W roku 2020, na skutek pandemii COVID, roczna produkcja obuwia w Polsce spadła aż o 24%. Polskie 

obuwie cenione jest za wysoką jakość zarówno przez konsumentów w kraju, jak i za granicą,                                    

z powodzeniem konkurując z zagranicznymi firmami i stale podejmując nierówną walkę                                            

z importerami z Chin, Wietnamu, Turcji czy Bangladeszu.  

Musimy być świadomi tego, że to nie korporacje, tylko rodzime firmy są gwarantem utrzymania 

wypracowanego kapitału i majątku, w tym środków produkcji oraz gruntów, w polskich rękach. Nie możemy 

wspólnie pozwolić na to, aby zlikwidowane zostały rodzime zakłady produkcyjne, a polskie obuwie na rynku 

krajowym zostało zastąpione niskiej jakości obuwiem importowanym, o wysokim ryzyku występowania 

niedozwolonych substancji chemicznych, takich jak chrom sześciowartościowy czy substancje CMR. Badania 

dowodzą, że mają one silnie rakotwórczy wpływ i mogą prowadzić nawet do bezpłodności. 

Jeszcze raz prosimy o dalszą interwencję w sprawie kodu PKD 15.20.Z (Produkcja obuwia), ponieważ 

jest to kod przeważający dla przedsiębiorców z naszej branży. Bez pomocy ze strony rządu budowane latami – 

często wielopokoleniowe firmy – mogą nie przetrwać kryzysu.  

Liczymy na pełne zrozumienie obecnej sytuacji naszych firm oraz na to, że pomoc finansowa obejmie 

wszystkie firmy powiązane łańcuchem dostaw w procesie produkcji obuwia i sprzedaży gotowych wyrobów, w 

tym PKD 15.20.Z – Produkcja obuwia, PKD 15.11.Z – Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór 

futerkowych oraz PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.  

Bylibyśmy zaszczyceni możliwością wzięcia udziału w planowanym spotkaniu Zespołu Trójstronnego 

ds. Przemysłu Lekkiego. Chętnie weźmiemy także udział w innych ewentualnych  spotkaniach 

organizowanych przez MRPiT, podczas których moglibyśmy przedstawić problemy naszego sektora.  

 

Z poważaniem, 

Marek Górecki 

Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

 Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii   
 
Załączniki: 

 Raport o stanie branży obuwniczej w Polsce 

                                       
 


