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Wstęp

Przed sta wia my ra port „Fair play - zawsze w modzie” o odzie ży spor to wej w Pol sce. O tym, kto, gdzie i w ja kich wa run kach ją pro-

du ku je tak że o tym kto i dla cze go ją ku pu je. Ra port por tre tu je pol skich pro du cen tów, pra cow ni ce i pra cow ni ków, kon su ment ki i kon -

su men tów oraz za leż no ści mię dzy ty mi wszyst ki mi gru pa mi. Pró bu je my opi sać jak byt pol skich pro du cen tów wa run ku ją tren dy w glo -

bal nym prze my śle odzie żo wym, jak los pol skich szwa czek za le ży od wa run ków pra cy w azja tyc kich fa bry kach, i wresz cie, jak wie-

le mo gą zmie nić kon su men ci i kon su ment ki po dej mu ją cy świa do me de cy zje za ku pów i do ma ga ją cy się by odzież by ła pro du ko wa -

na z prze strze ga niem szczyt nej spor to wej za sa dy ‘fa ir play” tak że w ha lach fa brycz nych wo bec pra cow nic i pra cow ni ków za trud -

nio nych przy pro duk cji odzie ży spor to wej.

Ra port „Fair play - zawsze w modzie” jest wy ni kiem ana li zy do stęp nych da nych i pu bli ka cji, jak rów nież wy wia dów prze pro wa dzo -

nych z pro du cen ta mi, pra cow ni ka mi i kon su men ta mi, a tak że związ kow ca mi i spe cja li sta mi od ryn ku odzie ży spor to wej. Swo je ba-

da nia KA RAT prze pro wa dzał w Pol sce, jed nak sta ra li śmy się pa mię tać o kon tek ście mię dzy na ro do wym, bio rąc pod uwa gę pro ble -

ma ty kę glo ba li za cji (prze no sze nie pro duk cji do kra jów azja tyc kich), kwe stii roz wo jo wych (stan dar dy pra cy w kra jach roz wi ja ją cych

się), Spo łecz nej Od po wie dzial no ści Biz ne su (efek tyw ność jej wdra ża nia w pro duk cji ar ty ku łów spor to wych) czy świa do mej kon sump-

cji (jej obec ność, roz wój w Pol sce). Szcze gól nie in te re su ją cy był dla nas wpływ tych wszyst kich zja wisk na wa run ki pra cy przy pro -

duk cji odzie ży spor to wej, gdzie za trud nia ne są głów nie ko bie ty.

Ra port po wstał w ra mach pro jek tu „Fa ir Play w pro duk cji ar ty ku łów spor to wych” współ re ali zo wa ne go przez Ko ali cję KA RAT. Wy-

ni ki ba dań opu bli ko wa ne w Ra por cie bę dą mię dzy in ny mi pod sta wą do dal szych dzia łań KA RA Tu w ra mach te go pro jek tu, a tak że

sze rzej – w mię dzy na ro do wych dzia ła niach Cle an Clo thes Cam pa ign i olim pij skiej kam pa nii Play Fa ir2008. 

Od kil ku lat, we współ pra cy z Cle an Clo thes Cam pa ign, KA RAT mo ni to ru je wa run ki pra cy w pol skich fa bry kach odzie ży. Po cząt ko -

wo rów nież pro jekt „Fa ir Play w pro duk cji ar ty ku łów spor to wych” miał w Pol sce sku piać się wy łącz nie na ba da niach wa run ków pra-

cy w fa bry kach pro du ku ją cych odzież spor to wą na po trze by ma rek świa to wych. Jed nak od po my słu do cza su re ali za cji pro jek tu prze-

mysł w Pol sce zmie nił się z wła ści wą so bie dy na mi ką. Du że kon cer ny wy co fa ły stąd swo ją pro duk cję, a w Pol sce w du żym tem pie

ro śnie kon sump cja. Na sze spo łe czeń stwo prze sta wi ło się już pod tym wzglę dem na „za chod ni” tryb ży cia. To wszyst ko utwier dzi -

ło nas w prze ko na niu, że tak że w Pol sce nad szedł czas na to, by za jąć się rów nież pra cą z kon su men ta mi, by włą czyć ich do kam -

pa nii na rzecz po pra wy wa run ków pra cy przy pro duk cji ku po wa nych przez nich ubrań.

Ko ali cja KA RAT
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O pro jek cie

„Fa ir play w pro duk cji ar ty ku łów spor to wych” to trzy let ni pro jekt
współ fi nan so wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską, re ali zo wa ny z part -
ne ra mi z Au strii (Südwind Agen tur) i Nie miec (In ko ta). Głów nym
ce lem pro jek tu jest wzmoc nie nie świa do mo ści spo łe czeństw
na te mat wa run ków pra cy w fa bry kach pro du ku ją cych na po trze -
by sek to ra spor to we go oraz za an ga żo wa nie ich w dzia ła nia
na rzecz po pra wy obec nej sy tu acji.

Dzia ła nia pro jek tu obej mu ją: prze pro wa dze nie ba dań i pu bli ka -
cję ra por tu o sek to rze odzie ży, obu wia i sprzę tu spor to we go w Pol -
sce, two rze nie ma te ria łów in for ma cyj nych w ję zy ku pol skim i ich
dys try bu cja, stwo rze nie i roz wi ja nie sie ci ak ty wi stów i ak ty wi stek
oraz wspól ne pro wa dze nie kam pa nii i ak cji świa do mo ścio wych
na rzecz po pra wy wa run ków pra cy i od po wie dzial ne go ku po wa -
nia, a tak że współ pra ca mię dzy na ro do wa. Dzia ła nia pro jek tu są
w du żej mie rze zwią za ne z waż ny mi wy da rze nia mi spor to wy mi
ma ją cy mi miej sce w 2008 ro ku: Eu ro 2008 w Au strii i Szwaj ca -
rii i Olim pia dą w Pe ki nie.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie, waż ne wy da rze nia, kon tak ty moż-
na zna leźć na stro nie www.ko bie ty pra ca.org/play fa ir

Cle an Clo thes Cam pa ign

Cle an Clo thes Cam pa ign to mię dzy na ro do wa ko ali cja or ga ni za -
cji po za rzą do wych, związ ków za wo do wych, pra cow nic i pra cow -
ni ków, kon su men tów dzia ła ją cych na rzecz po pra wy wa run ków
pra cy i wzmoc nie nia po zy cji pra cow ni ków prze my słu odzie żo -
we go na ca łym świe cie. Cle an Clo thes Cam pa ign przede wszyst-
kim wal czy z wy ko rzy sty wa niem osób za trud nio nych w tym
prze my śle – więk szość z nich to ko bie ty – nie prze strze ga niem
ko dek sów pra cy oraz mię dzy na ro do wych stan dar dów pra wa
pra cy. KA RAT współ pra cu je z CCC od 2003 ro ku.

Wię cej in for ma cji na te mat Cle an Clo thes Cam pa ign moż na zna-
leźć na stro nie www.cle anc lo thes.org

Play Fa ir2008

Play Fa ir2008 jest mię dzy na ro do wą kam pa nią pro wa dzo ną
przy oka zji igrzysk olim pij skich, któ ra wzy wa do prze strze ga nia
war to ści olim pij skich, a szcze gól nie za sa dy fa ir play, rów nież wo-
bec osób za trud nio nych przy pro duk cji ar ty ku łów spor to wych,
głów nie odzie ży i obu wia spor to we go. KA RAT ofi cjal nie wspie ra
kam pa nię Play Fa ir2008.

Wię cej in for ma cji na te mat kam pa nii, wy da rzeń pla no wa nych
na rok 2008 oraz po przed nich ak cji na stro nie www.play fa ir2008.org

Ko ali cja KA RAT

Ko ali cja KA RAT to mię dzy na ro do wa sieć or ga ni za cji gen de ro wych.
Zaj mu je się głów nie sy tu acją eko no micz ną i spo łecz ną ko biet, tak-
że w kon tek ście kwe stii roz wo jo wych. Do ko ali cji KA RAT na le żą
or ga ni za cje z Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej oraz kra jów WNP.
Głów ne dzia ła nia KA RA Tu to ko or dy na cja mię dzy na ro do wej
współ pra cy, wzmac nia nie or ga ni za cji w re gio nie, wspól ne mo-
ni to ro wa nie im ple men ta cji mię dzy na ro do wych zo bo wią zań rzą-
dów zwią za nych z te ma ty ką gen de ro wą i roz wo jo wą, lob bing na fo -
rum ONZ i UE, ba da nia, ak cje świa do mo ścio we, pu bli ka cje, szko-
le nia, kon fe ren cje itd.

Jed nym z pro gra mów KA RA TU jest pro gram „Wa run ki pra cy ko biet”.
W je go ra mach KA RAT od lat zaj mu je się mo ni to ro wa niem wa run-
ków pra cy przy pro duk cji odzie ży, w prze my śle elek tro nicz nym i su -
per mar ke tach, gdzie za trud nia ne są głów nie ko bie ty. 

Wię cej in for ma cji na te mat Ko ali cji KA RAT, or ga ni za cji człon kow-
skich, ob sza rów dzia ła nia, re ali zo wa nych pro gra mów i za dań moż-
na zna leźć na stro nie www.ka rat.org
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F A I R  P L A Y  –  Z A W S Z E  W  M O D Z I E

WY PRO DU KO WA NE W POL SCE. 

Pro duk cja odzie ży spor to wej w Pol sce. Obec na sy tu acja, jej uwa-
run ko wa nia i pro gno zy na przy szłość. Per spek ty wa, pro du cen -
tów, pra cow nic i pra cow ni ków.

Pod sta wo we fak ty o pro duk cji odzie ży

Prze mysł odzie żo wy to 8,3% ca łej świa to wej pro duk cji, a 5,7%
sprze da nych na świe cie pro duk tów to ubra nia, ta bran ża to tak-
że 14% świa to we go za trud nie nia! 1

W Pol sce prze mysł odzie żo wy ma dłu gą tra dy cję i du że zna cze -
nie, na to miast ostat nich kil ka na ście lat to czas cią głych zmian
w tej bran ży. Po 1989 ro ku, wraz z po cząt kiem ka pi ta li zmu, wie-
le du żych fa bryk prze my słu odzie żo we go upa dło, nie mo gąc spro-
stać no wej rze czy wi sto ści eko no micz nej. 

Trans for ma cja do go spo dar ki ryn ko wej, oprócz upa dło ści pań-
stwo wych ko lo sów, przy nio sła na pływ za mó wień z za gra ni cy. Ich
re ali za cji po dej mo wa ły się za kła dy, któ rym uda ło się prze trwać
zmia ny ustro jo we. W więk szo ści by ły to mniej sze pry wat ne fa bry-
ki, nie któ re po wsta ły po upad ku so cja li stycz nych gi gan tów.
Z za mó wień pań stwo wych prze sta wi ły się na za mó wie nia mię-
dzy na ro do wych, czę sto tych naj bar dziej zna nych w świe cie pro-
du cen tów odzie ży, tak że spor to wej. Wkrót ce oko ło 80% pol skiej
pro duk cji odzie ży od by wa ło się w sys te mie OPT (tzw. Otward Pro-
ces sing Tra de), zna nym tak że ja ko „eks port prze ro bo wy” lub ‘prze-
rób uszla chet nia ją cy”. Sys tem ten po le ga na szy ciu odzie ży dla
za gra nicz nych ma rek, sy gno wa nej wy łącz nie met ką ob cej fir my.
Ubra nia są szy te we dług wzo rów tej fir my i z przy sła nych przez
nią ma te ria łów. 

Ta for ma dzia łal no ści po zwo li ła wie lu za kła dom prze trwać,
nie ste ty nie po zwo li ła im się roz wi jać. Sta ły się one za leż ne od za -
gra nicz nych klien tów, nie zbu do wa ły wła snych stra te gii roz wo -
ju, wła snych pro duk tów, ma rek, wzo rów, ka na łów dys try bu cji etc. 

Z cza sem jed nak Pol ska sta ła się zbyt kosz tow nym kra jem by być
kon ku ren cyj nym zle ce nio bior cą w sys te mie OPT – prze gra ła
w kon ku ren cji głów nie z kra ja mi azja tyc ki mi, gdzie pro duk cja jest
tań sza, głów nie ze wzglę du na ni skie kosz ty pra cy. Tak zwa ny
„prze rób uszla chet nia ją cy” jest w Pol sce z ro ku na rok co raz mniej-
szy. Tań si wy ko naw cy z kra jów azja tyc kich, roz wi ja ją się i ofe ru -
ją pro duk ty co raz lep szej ja ko ści po nie zmien nie ni skich ce nach,
choć czę sto kosz tem nie ludz kich wa run ków pra cy. Tej kon ku -
ren cji nie wy trzy mu ją pol scy pro du cen ci mi mo, że rów nież ob-
ni ża ją kosz ty pro duk cji. Do sta ją zle ce nia bądź na bar dziej wy ma-
ga ją ce pro duk ty, bądź od nie du żych firm, któ rym za le ży ra czej
na szyb kich i tań szych do sta wach niż ma so wej pro duk cji, jed nak
OPT nie jest już dłu go fa lo wym roz wią za niem dla pol skie go
prze my słu odzie żo we go. 

Stop nio wa utra ta za gra nicz nych zle ceń to kon se kwen cja roz wo-
ju pol skiej go spo dar ki. Trwa ją cy wzrost go spo dar czy, przy stą -
pie nie do Unii Eu ro pej skiej, zwią za ne z tym ro sną ce kosz ty pro-
duk cji i wy ma ga nia do ty czą ce stan dar dów pra cy spra wi ły, że co-
raz czę ściej wy ko naw cy z in nych kra jów zdo by wa ją zle ce nia mię-
dzy na ro do wych firm wcze śniej kie ro wa ne do Pol ski. 

In te gra cja eu ro pej ska mia ła du ży wpływ tak że na pro du cen tów
pro du ku ją cych na pol ski ry nek. Zna czą co wzro sła do stęp ność to-
wa rów kon ku ren cyj nych – już układ sto wa rzy sze nio wy w 1998 zno-
sił cła w han dlu z UE, a od 1999 w peł ni otwie rał pol ski ry nek
na kon ku ren cję za gra nicz ną w ra mach stre fy wol ne go han dlu. Du -
że zna cze nie mia ło też osta tecz ne otwar cie ryn ku Unii Eu ro pej -
skiej na wy ro by z kra jów azja tyc kich w 2005 ro ku. 

Jed nak z ak ce sją w 2004 zwią za ny jest roz wój tak że roz wój eks-
por tu z Pol ski do po zo sta łych kra jów Unii i uła twie nia dla roz wo-
ju ma łych i śred nich przed się biorstw, a wła śnie ta kie fir my sta-
no wią pod sta wę pol skie go prze my słu odzie żo we go. 

Nie któ re pol skie fir my od na la zły się szyb ciej w no wej sy tu acji
i po wie li ły sys tem pra cy mię dzy na ro do wych pro du cen tów.
Roz wi ja ją wła sne mar ki, pro jek tu ją odzież, a tak że, two rzą sieć
dys try bu cji w Pol sce, sa mą pro duk cję prze no sząc do tań szych
kra jów, głów nie do Azji. Wie le z nich ro bi to z du żym po wo -
dze niem. Wśród tych firm nie ma ma rek ty po wo spor to wych.
Roz wi ja się jed nak nurt „out do oro wy” czy li odzież tu ry stycz na,
prze zna czo na do upra wia nia spor tów gór skich, nar ciar stwa, itp.
Ten seg ment ryn ku jest zdo mi no wa ny przez pol skie fir my. Wpi-
su ją się one w unij ną stra te gię do ty czą cą roz wo ju prze my słu

1 M. Ma li now ska - Ol szo wy, Stra te gia mar ki – ana li za ryn ku odzie ży spor to wej na Jed no li tym Ryn-
ku Eu ro pej skim, nie pu bli ko wa na pra ca dok tor ska, Ka te dra Go spo dar ki Świa to wej i Mar ke tin gu
Tek sty liów. Po li tech ni ka Łódz ka, Łódź 2007



odzie żo we go, za kła da ją cą je go trans for ma cję z pra co chłon ne -
go w na uko -chłon ny. Pol ska ja ko czło nek Unii Eu ro pej skiej jest
zo bo wią za na do jej re ali za cji. Ta kie zmia ny są wspie ra ne
przez fun du sze unij ne ad re so wa ne rów nież do pro du cen tó w2.
Nie ste ty na razie, nie moż na po wie dzieć, żeby były one efek-
tyw nie wy ko rzy sty wa ne. Du ża część pol skich pro du cen tów trwa
w izo la cji, nie in te re su je się ofe ro wa ny mi im pro gra ma mi re-
for mu ją cy mi fi nan so wa ny mi ze środ ków unij nych. Przy zwy -
cza je ni przez la ta do ży cia z dnia na dzień nie in we stu ją w roz -
wój swo ich firm (ba da nia ryn ku, roz wój wła snych pro duk tów,
pro mo cję, szko le nia dla pra cow ni ków etc.) Funk cjo nu ją cią gle
jak w sys te mie lat dzie więć dzie sią tych, pra cu jąc na zle ce nie za-
gra nicz nych klien tów. Sza cu je się jed nak, że ten sys tem nie bę-
dzie się w Pol sce da lej roz wi ja ł3. Zo sta wie ni przez za gra nicz -
nych zle ce nio daw ców, drob ni pol scy pro du cen ci mu szą za czy-
nać roz wój swo ich firm „od ze ra”, wie lu z nich jest nie ste ty ska-
za nych na nie po wo dze nie. 

Za trud nie nie

Sy tu acja osób za trud nio nych w prze my śle odzie żo wym, z któ rych
przy tła cza ją ca więk szość to ko bie ty, jest ści śle zwią za na z sy tu -
acją pro du cen tów i per spek ty wa mi roz wo ju za kła dów w któ rych
pra cu ją. Ich lo sy są kon se kwen cją prze mian za cho dzą cych
w prze my śle odzie żo wym.

Wraz ze zmia na mi sys te mo wy mi po cząt ku lat dzie więć dzie sią -
tych, ru nął mit Ło dzi – czę sto na zy wa ne go wte dy „mia stem ko-
biet”, „zie mią obie ca ną” szwa czek i włók nia rek, z któ rych więk-
szość zna la zła się na bez ro bo ciu lub zo sta ła zmu szo na do po dej -
mo wa nia pra cy w bar dzo cięż kich wa run kach. Od po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych za trud nie nie w tym sek to rze sys te ma tycz -
nie ma le je. Przy kła do wo, w la tach 2000-2005 za trud nie nie spa-

dło o 35%, co ozna cza, że zwol nio no 40 ty się cy osó b4. Sy tu acja
pra cow nic i pra cow ni ków by ła bar dzo trud na tak że dla te go, że ich
bran ża nie zo sta ła ob ję ta tak hoj ną po mo cą i pro gra ma mi przej-
ścio wy mi, na ja kie mo gli li czyć np. gór ni cy. Do dat ko wo, ostat nie
la ta to rów nież czas naj więk sze go bez ro bo cia, zwłasz cza wśród
ko biet (się ga ją ce go 20%).

Ta ka sy tu acja mia ła swo je kon se kwen cje. Wa run ki pra cy szwa-
czek po gar sza ły się co raz bar dziej, a pra cow ni ce go dzi ły się na nie,
nie ma jąc wy bo ru. Mo ty wo wał je strach przed bez ro bo ciem. 

Dziś sy tu acja się nie co zmie ni ła. Bez ro bo cie spa dło, a szwa czek za-
czy na bra ko wać. Star sze prze cho dzą na eme ry tu ry, a mło dych pra-
wie nie ma. Szko ły włó kien ni cze świe cą pust ka mi i czę sto są za my-
ka ne. Mło de oso by wy bie ra ją in ne, bar dziej przy szło ścio we za wo -
dy lub emi gra cję. Od pra cy przy pro duk cji odzie ży od stra sza ją ich
przede wszyst kim brak per spek tyw i bar dzo ni skie za rob ki. 

Czy jest roz wią za nie te go pro ble mu? Naj prost szym by ło by pod-
nie sie nie pen sji w tym sek to rze, jed nak czę sto nie jest to moż-
li we. W związ ku z tym zda rza się, że szwacz ki pra cu ją „na czar -
no”- u pro du cen tów nie pła cą cych skła dek ZUS i po dat ków mo -
gą za ro bić dwa ra zy ty le, co przy le gal nym za trud nie niu. Cza sem
tę pra cę po dej mu ją bę dąc jed no cze śnie na zwol nie niu lub urlo-
pie w in nych fa bry kach – tak za bez pie cza ją się so cjal nie5. 

Nie któ rzy pro du cen ci na to miast wpa dli na po mysł spro wa dza -
nia szwa czek z za gra ni cy, z Ukra iny, a na wet Chin6. Te pra cow -
ni ce zga dza ją się na niż sze staw ki, któ re i tak dla nich są atrak-
cją. Pro du cen ci chcą roz wi nąć te pro ce du ry, za bie ga ją w Mi ni ster -
stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej o wpi sa nie za wo du szwacz ki na li -
stę za wo dów po żą da nych w Pol sce, któ ry le gal nie mo gły by
w na szym kra ju wy ko ny wać imi grant ki ze Wscho du7. 

Są to jed nak przy kła dy krót ko fa lo wych i do raź nych roz wią zań. Jed-
no cze śnie po win ny być po dej mo wa ne bar dziej per spek ty wicz ne
dzia ła nia na rzecz po pra wy sy tu acji pra cow nic i pra cow ni ków prze-
my słu odzie żo we go. Zo sta ły one za pla no wa ne i czę ścio wo zre-
ali zo wa ne w ra mach rzą do wej stra te gii dla prze my słu lek kie go
na la ta 2000 – 2007. Do ty czą głów nie ła go dze nia skut ków re struk-
tu ry za cji prze my słu, a szcze gól nie prze kwa li fi ko wa nia pra cow -
ni ków i pra cow nic. Nie ste ty do ku ment nie zaj mu je się sze rzej sy-
tu acja pra cow ni ków i pra cow nic cią gle za trud nio nych w bran ży8.

6

2 A. Ro gut, Stra te gia prze kształ ceń prze my słu włó kien ni czo - odzie żo we go z pra co chłon ne go w na -
uko -chłon ny, SWSPiZ, Łódź 2007
3 A. Stec, Tak chiń ski kra wiec kra je, jak w Pol sce się sprze da je, Ga ze ta Wy bor cza nr 34, 10.02.2003
4 Ana li za wy ni ków eko no micz no - fi nan so wych oraz ob ro tów han dlu za gra nicz ne go w prze my słu
lek kie go w la tach 2000- 2005, Mi ni ster stwo Go spo dar ki, www.mg.gov.pl
5 P. Brzóz ka, Szwacz ki An no Do mi ni 2006: wy ścig pra cy (ka pi ta li stycz nej), Dzien nik Łódz ki, 11.03.2006
6 A. Dzie dzic, Szu ka li szwa czek w Pol sce, w koń cu przy wieź li je z Chin, Wir tu al na Pol ska: www.pra -
ca.wp.pl, 01.10.2007.
7 J. Ble wą ska, M. Ma słow ski, Daj cie nam szwacz ki z Ukra iny!, Ga ze ta Wy bor cza – Łódź, 30.09.2006
8 Oce na wdro że nia dzia łań wy ni ka ją cych z do ku men tu:”stra te gia dla prze my słu lek kie go na la -
ta 2000-2007”, Mi ni ster stwo Go spo dar ki, War sza wa 2006, www.mg.gov.pl



Pro duk cja odzie ży spor to wej

Sy tu acja w pro duk cji odzie ży spor to -
wej w Pol sce jest po dob na jak w ca -
łej bran ży odzie żo wej. Ubra nia i obu -
wie spor to we pro du ku ją w Pol sce
róż ne za kła dy – jed ne na pol ski ry nek
in ne na zle ce nie za gra nicz nych firm.
Część pol skich za kła dów w prze szło -
ści szy ła dla naj bar dziej zna nych ma-
rek takich jak  Adi das, Pu ma czy Kap-
pa, za nim te prze nio sły swo ją pro duk-
cję do Azji. Dziś nie któ rzy pro du cen -
ci twier dzą, że ta pro duk cja za czy na
do Pol ski wra cać, i znów li czą na kon -
trak ty ze świa to wy mi gi gan ta mi, na-
to miast spe cja li ści od ryn ku odzie ży
spor to wej nie po twier dza ją tych opi-
nii Uwa ża ją, że trend prze no sze nia
pro duk cji do tań szych kra jów, głów nie
na Wschód, bę dzie za cho wa ny9. Ta ką

stra te gię przy ję ły rów nież zna ne pol skie mar ki tu ry stycz ne,
któ rym uda ło się prze bić na ryn ku i są roz po zna wal ne przez kon-
su men tów: Berg son czy Al pi nus i Cam pus (mar ki na le żą ce
do fir my Eu ro mark). Wszyst kie lo ku ją swo ją pro duk cję – a przy -
naj mniej jej ostat nią fa zę – w kra jach azja tyc kich. 

W Pol sce odzież spor to wą pro du ku je oko ło 100 za kła dów. Więk-
szość z nich to fir my za trud nia ją ce do 50 osób, lub mniej sze. Pra-
wie wszyst kie to przed się bior stwa pry wat ne z prze wa gą ka pi ta łu
pol skie go. Naj wię cej pro du ku ją odzie ży do spor tów zi mo wych i re -
kre acji (ro wer, fit ness). Naj mniej do nur ko wa nia czy sur fin gu.

Eks port odzie ży spor to wej prze wyż sza jej im port do Pol ski. Za gra -
ni cę wy sy ła my głów nie stro je nar ciar skie i ką pie lo we, a tak że ubio-
ry tre nin go we. 90% te go eks por tu tra fia do kra jów Unii Eu ro -
pej skiej, w szcze gól no ści do Nie miec, ale rów nież do Da nii czy
Włoch. 

War tość im por tu odzie ży spor to wej jest nie mal trzy krot nie niż-
sza. Spro wa dza my ją głów nie z kra jów azja tyc kich, gdzie ma miej-
sce pro duk cja, zwłasz cza z Chin. Jed na czwar ta im por tu po cho-
dzi wciąż z kra jów UE: Włoch, Nie miec, i Cze ch10.

Trze ba pa mię tać, że du ża część eks por tu to pro duk cja w sys te -
mie prze ro bu uszla chet nia ją ce go, czy li re ali zo wa nie za gra nicz -
nych zle ceń. Jed nak dziś pol skie za kła dy pra cu ją ce w tym sys-
te mie za opa tru ją ra czej mniej sze fir my lub klu by spor to we
z kra jów „sta rej” Unii Eu ro pej skiej. 

Część pro du cen tów pró bu je pro du ko wać pod wła sną mar ką
na pol ski ry nek. Więk szość tych ma rek to pro duk ty roz po zna -
wal ne ra czej lo kal nie niż w ska li kra ju, czy mię dzy na ro do wo. Pol-
scy pro du cen ci nie po dej mu ją wal ki z gi gan ta mi ryn ku spor to -

we go, i trud no się im dzi wić... Nie mo gą się z ni mi rów nać ani wiel-
ko ścią za so bów, za awan so wa niem tech no lo gicz nym, no wo cze -
sno ścią, pro jek ta mi, pro mo cją itd. Sko ro rów no cze śnie prze sta -
ją się li czyć ja ko pod wy ko naw cy du żych firm spor to wych, to ja ka
jest przy szłość pol skich pro du cen tów odzie ży spor to wej?

Per spek ty wy na przy szłość

Pol ski prze mysł odzie żo wy, w tym pro duk cja odzie ży spor to wej,
mu si pod le gać dal szej re struk tu ry za cji i mo der ni za cji. Ko niecz -
ne jest wdro że nie stra te gii od po wied nich dla pol skiej sy tu acji. Przy-
szłość pol skich pro du cen tów to roz wój pro duk tów i wła snych ma-
rek (no we tka ni ny, wzo ry, na dą ża nie za mo dą i jej kre owa nie). Po-
trzeb ne jest uno wo cze śnie nie pro duk cji, in we sty cje w no we
tech no lo gie, po pra wa ja ko ści, roz wój sie ci dys try bu cji, sku tecz -
ny mar ke ting, pro mo cja, a na de wszyst ko, zna le zie nie swo jej ni-
szy za rów no na ryn ku pol skim jak i za gra nicz ny m11.

Wiel kie fir my spor to we nie od po wia da ją na po trze by ni szo wych
klien tów. W ta kim sek to rze jak spor to wa odzież i obu wie nisz jest
wie le. Dys cy pli ny spor to we bar dzo seg men tu ją ten ry nek. Wła-
śnie na ta kie spe cy ficz ne po trze by po win ni od po wia dać pol scy pro-
du cen ci ofe ru jąc in no wa cyj ne pro duk ty do brej ja ko ści. Zin dy wi -
du ali zo wa ne ofer ty to do me na ma łych i śred nich przed się -
biorstw, któ rych jest w Pol sce naj wię cej w tej bran ży. Klien ci ni-
szo wi ma ją zło żo ne po trze by, więc po trzeb na jest spe cjal na ofer-
ta skie ro wa na do nich. Ta cy klien ci są tak że go to wi wię cej za pła-
cić za pro dukt speł nia ją cy ich ocze ki wa nia12.

W roz wi ja niu wy spe cja li zo wa nych pro duk tów mo gli by pro du -
cen tom po móc spe cja li ści. Nie ste ty, brak sta łej współ pra cy pro-
du cen tów ze śro do wi ska mi na uko wo -ba daw czy mi jest jed nym
z istot nych pro ble mów prze my słu lek kie go. Szan są na je go roz-
wój jest wy kwa li fi ko wa ne i roz wi ja ne przez la ta za ple cze (ka-
dra in ży nier sko -tech nicz na i na uko wa, pro jek tan ci, in sty tu cje
wy sta wien ni cze etc). Ta kiej współ pra cy sprzy ja fakt, że więk szość
prze my słu odzie żo we go, jak i in sty tu cji z nim zwią za nych, mie-
ści się w Ło dzi i jej oko li cach, a więc moż na je ła two ze so bą po-
wią zać. Wspól ne dzia ła nia pro du cen tów i na ukow ców to rów-
nież prak ty ka in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej, wspie ra na
przez jej fun du sze, więc z pew no ścią war to ją roz wi nąć. Co waż-
ne, po pra wa per spek tyw pro du cen tów po zy tyw nie wpły nę ła by
na sy tu ację pra cow nic i pra cow ni ków za trud nio nych przy pro -
duk cji odzie ży spor to wej13.
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9 J. Ble wą ska, M. Ma słow ski, Daj cie nam szwacz ki z Ukra iny!, Ga ze ta Wy bor cza – Łódź, 30.09.2006
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(1456), 11.05.2005
12 M. Ma li now ska - Ol szo wy, Stra te gia mar ki – ana li za ryn ku odzie ży spor to wej na Jed no li tym Ryn-
ku Eu ro pej skim, nie pu bli ko wa na pra ca dok tor ska, Ka te dra Go spo dar ki Świa to wej i Mar ke tin gu
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13 I. Kru ciń ska, Dia gno za po ten cja łu jed no stek ba daw czo - roz wo jo wych i pro ce su ko mer cja li za -
cji ba dań, SWSPiZ, Łódź 2007



Kon ku ren cyj ność pol skich pro du -
cen tów mo gły by rów nież pod wyż szyć
róż ne go ro dza ju cer ty fi ka ty dla pro du-
ko wa nej przez nich odzie ży. Te do ty -
czą ce ja ko ści i bez pie czeń stwa pro-
duk tu, ale być mo że też po twier dzo -
ne au dy tem spo łecz nym od po wied nie
wa run ki pra cy przy pro duk cji do brej ja-
ko ści odzie ży mo gły by stać się atu tem
pol skich ma rek. Ta kie to wa ry są co-
raz bar dziej po szu ki wa ne przez kon-
su men tów z kra jów naj bar dziej roz wi-
nię tych, któ rzy po dej mu jąc swo je de-
cy zje o za ku pie, bio rą pod uwa gę
kwe stie spo łecz ne czy eko lo gicz ne.
Z co raz więk szą nie chę cią ku pu ją ar-
ty ku ły po cho dzą ce z Azji, w pro duk cji
któ rych ła ma ne są pod sta wo we pra-
wa pra cow ni ków. Bar dzo moż li we, że
chęt niej się ga li by po „etycz ne” pro-

duk ty z Pol ski, na wet, je że li wią za ło by się to z nie co wyż szą ce -
ną. Jest to nie wąt pli wie cią gle sła bo za go spo da ro wa na gru pa
klien tów ni szo wych. 

Po wyż sza ana li za przed sta wia przede wszyst kim per spek ty wę śro-
do wisk aka de mic kich, urzęd ni ków i eko no mi stów. A co na to sa -
mi pro du cen ci? Co te wszyst kie zmia ny ozna cza ją dla pra cow nic
i pra cow ni ków? Ja ka jest ich per spek ty wa? 

Sa mi o so bie. Wy ni ki roz mów z pro du cen ta mi

W ba da niach pro wa dzo nych od czerw ca do wrze śnia 2007 wzię-
ło udział 10 za kła dów pro du ku ją cych w Pol sce na pol ski ry nek, 6
mię dzy na ro do wych firm pro du ku ją cych odzież spor to wą po sia -
da ją cych swo je przed sta wi ciel stwa na te re nie Pol ski oraz 5 du-
żych pol skich ma rek. Mię dzy na ro do we kon cer ny od mó wi ły od-
po wie dzi na py ta nia o pro duk cję swo ich wy ro bów, po dob nie by -
ło z du ży mi pro du cen ta mi pol ski mi, co do któ rych z in nych źró-
deł wia do mo, że pro du ku ją rów nież w kra jach azja tyc kich. 

Na udział w an kie cie zgo dzi ły się pol skie za kła dy pro du ku ją ce
na pol ski ry nek. Ich przed sta wi cie le dzie li li się z na mi in for ma -
cja mi i opi nia mi na te mat pro duk cji odzie ży spor to wej w Pol sce,
sy tu acji za trud nio nych w nich pra cow nic i pra cow ni ków, a tak -
że kon ku ren cji w sek to rze spor to wym w Pol sce oraz per spek tyw
i pla nów na przy szłość pol skich firm.

Pro duk cja, sprze daż i klien ci

Na prze pro wa dze nie ba da nia zgo dzi ły się fir my mi kro (do 10 pra-
cow ni ków), ma łe (10-49 osób) i śred nie (50 do 250 osób). Więk-
szość z nich pro du ku je pod wła sną mar ką, dwie szy ją na zle ce -
nie in nych. Żad na z nich nie zle ca pro duk cji in nym kon tra hen tom.

Nie wiel ka część ba da nych za kła dów pro du ku je wy łącz nie na eks -
port, tyl ko trzy pro du ku ją na eks port i na ry nek kra jo wy, więk-
szość ogra ni cza się tyl ko do pro duk cji na ry nek pol ski. Jed nak
żad na z firm nie po tra fi ła oce nić swo je go udzia łu w pol skim ryn-
ku, gdyż za kła dy nie pro wa dzą te go ty pu ba dań, na wet, je że li pro-
du ku ją pod wła sną mar ką. Wła ści cie le są prze ko na ni, że ich udział
jest mi ni mal ny. 

Ba da ne fir my nie pro wa dzą wła snych ak cji mar ke tin go wych, nie
in we stu ją w re kla mę ani dys try bu cję. Czę sto, szcze gól nie w nie -
wiel kich za kła dach, dys try bu cją zaj mu je się wła ści ciel fir my, cza-
sem za trud nia się akwi zy to rów. Naj czę ściej od bior ca mi pro duk -
tów są ma łe skle py spor to we i odzie żo we. Trzy z ba da nych za-
kła dów ma ją wła sne skle py fir mo we, jed nak twier dzą, że utrzy-
my wa nie wła sne go skle pu nie za wsze się opła ca. 

Naj bar dziej po żą da ną gru pą do ce lo wą wśród pro du cen tów
odzie ży spor to wej są lu dzie do ro śli, mło dzi i ak tyw ni – dwu dzie -
sto - i trzy dzie sto lat ko wie, któ rzy ma ją wy star cza ją cą ilość pie-
nię dzy na za kup spe cja li stycz nej odzie ży do upra wia nia spor tu,
a w od róż nie niu od mło dzie ży, są wier ni mar ce. Od bior ca mi pro-
duk tów są tak że fir my, któ re fun du ją swo im pra cow ni kom ubra-
nia z lo go fir my (nie cho dzi tu o ubio ry ro bo cze, co ra czej o ga -
dże ty, bo nu sy dla pra cow ni ków). 

Kon ku ren cja

Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że kon ku ren cją dla ba da nych
za kła dów są przede wszyst kim du że pol skie fir my, któ re część
swo jej pro duk cji prze nio sły na ry nek wschod ni i azja tyc ki. Tyl ko
jed na z ba da nych firm wśród swo ich kon ku ren tów wy mie ni ła ma -
łe za kła dy kra jo we oraz ta nie mar ki azja tyc kie. Kon ku ren cja prze-
wyż sza ba da ne za kła dy za rów no za awan so wa niem tech no lo -
gicz nym, ja ko ścią pro duk tów i po pu lar no ścią, jak też roz po zna -
wal no ścią mar ki. Tyl ko je den z re spon den tów wśród aspek tów
kon ku ren cyj no ści wy mie nił ce nę. 

Kra jo we za kła dy sta ra ją się wal czyć z kon ku ren cją za po mo cą ob-
ni ża nia cen swo ich pro duk tów oraz ela stycz no ści pro duk cji – mo -
gą czę sto zmie niać wzo ry pro du ko wa nych wy ro bów. 

W ze sta wie niu z wiel ki mi mię dzy na ro do wy mi kon cer na mi, ta ki -
mi jak Adi das, Ni ke, Pu ma, wska zu ją na ni ską ce nę swo ich wy-
ro bów ja ko na spo sób wal ki z kon ku ren cją. Dwie z ba da nych firm
są prze ko na ne, że ja kość ich pro duk tów nie od bie ga od ja ko ści
wy ro bów mię dzy na ro do wych ma rek. W więk szo ści czu ją się jed-
nak wy pie ra ni z ryn ku i nie są w sta nie za ni mi na dą żyć. „Źle so-
bie ra dzi my, od 10 lat wy pie ra ją nas z ryn ku, my ma my co raz niż-
szy wzrost”.
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Pra cow ni cy i pra cow ni ce

Ba da ne za kła dy za trud nia ją od 4 do 100 osób, z cze go tyl ko dwa
z ośmiu za trud nia ją po wy żej 50 pra cow ni ków. Jed na z firm od-
mó wi ła od po wie dzi na py ta nie o za trud nie nie. We wszyst kich za-
kła dach zna czą ca więk szość za trud nio nych to ko bie ty, męż czyź-
ni to zwy kle 1-2 pra cow ni ków pra cu ją cy na sta no wi skach kie row-
ni czych bądź wyż szych sta no wi skach przy pro duk cji. Tyl ko w naj -
więk szych za kła dach funk cjo nu je for mal ny po dział obo wiąz ków
po mię dzy pra cow ni ków, w mniej szych oso by za trud nio ne przy pro -
duk cji czę sto zaj mu ją się tak że pra ca mi ad mi ni stra cyj ny mi,
kie row ni cy, bądź wła ści cie le by wa ją jed no cze śnie przed sta wi -
cie la mi han dlo wy mi i pra cow ni ka mi biu ro wy mi.

Pra co daw cy de kla ru ją, że zda rza się, że pra cow ni cy od cho dzą z pra -
cy w po szu ki wa niu lep szych wa run ków, wyż sze go wy na gro dze nia,
bar dziej ela stycz nych form za trud nie nia. W dwóch za kła dach na py -
ta nie o to, czy czę sto pra cow ni cy od cho dzą pa dła od po wiedź „nie”.
Pra co daw cy nie zwal nia ją pra cow ni ków dla te go, że nie ma ich kim
za stą pić, na to miast część pra cow ni ków po zo sta je w do tych cza so -
wych miej scach pra cy, bo zbli ża ją się do eme ry tu ry, bądź ma ją świa-
do mość, że nic lep sze go już nie znaj dą. 

Pra co daw cy zgod nie twier dzą, że trud no jest o no wych pra cow -
ni ków – „lu dziom się nie chce pra co wać, wo lą wziąć za si łek i pra -
co wać na czar no”, „Nie ma szkół, ni skie są pła ce”, „W za wo dzie
nie ma per spek tyw na za rob ki”, „Że by to war się sprze dał, mu si
być ta ni, a pra cow ni cy nie chcą pra co wać za ma łe pie nią dze”, „Nie
ma mło dych do za wo du szwacz ki”. Pra co daw cy za uwa ża ją brak
wy kształ co nych, przy uczo nych, mło dych pra cow ni ków – nie ma
dla nich szkół, lu dzie nie chcą się uczyć, bo ma ją świa do mość,
że w za wo dzie szwacz ki nie za ro bią du żo, pra ca jest nie sta ła, cięż-
ka i nie sa tys fak cjo nu ją ca.

Pra co daw cy de kla ru ją, że wy na gro dze nie na pro duk cji wa cha się
po mię dzy 1000 a na wet 1800 zło ty ch14. Jed no cze śnie mó wią, że

zda rza się, że do kła da ją do pen sji pra cow ni ków, bo ci nie są w sta -
nie wy ro bić nor my.

„Tro chę pod no szę pen sje, ale ocze ki wa nia pra cow ni ków są
za du że. Że by utrzy mać się na ryn ku (na przy kład nie miec kim)
mu szę sprze dać to war za na rzu co ną ce nę. Nie mo gę oszczę dzać
na ma te ria łach ani pod nieść ce ny pro duk tu...”

W żad nej z firm, w któ rych by ło pro wa dzo ne ba da nie nie dzia ła zwią-
zek za wo do wy „Nie ma, po co w ta kim ma łym za kła dzie? To bzdu-
ra! Że by mi mó wi li, ja kie pen sje mam im pła cić i kie dy urlo py da-
wać?” (wła ści ciel fir my za trud nia ją cej 65-100 pra cow ni ków).

Żad na z ba da nych firm nie ma stra te gii Spo łecz nej Od po wie -
dzial no ści Biz ne su. Wy ni ka to głów nie z nie wie dzy wła ści cie li za-
kła dów na te mat two rze nia te go ty pu stra te gii. 

Per spek ty wy 

Część pro du cen tów uchy li ło się w ogó le od od po wie dzi o per spek -
ty wy. Tyl ko dwie fir my de kla ro wa ły chęć roz wo ju, a na wet pla ny
prze kształ ceń – in we sty cje w ma szy ny i su row ce i zwięk sze nie
pro duk cji, za trud nia nie no wych pra cow ni ków. Więk szość jed nak
nie wi dzi szans na roz wój, nie pla nu je go ani nie ro bi pla nów
na przy szłość – ży ją z dnia na dzień, pro du ku jąc to, na co aku-
rat zdo bę dą za mó wie nie, bądź też de kla ru ją, że „są w doł ku”, nie
wi dzą przy szło ści. Jed na z ba da nych firm pla nu je za mknąć dzia-
łal ność ze wzglę du na brak osób, któ re chcia ły by pro wa dzić fa-
bry kę, po odej ściu wła ści ciel ki na eme ry tu rę. 

Brak per spek tyw nie skła nia za kła dów ani do in we sty cji w re struk -
tu ry za cję, ani do za trud nia nia no wych pra cow ni ków. Pro du cen -
ci ra czej nie prze wi du ją prze nie sie nia pro duk cji po za Pol skę,
do kra jów, gdzie si ła ro bo cza jest tań sza. 

„In ni to by mo że prze nie śli, bo mło dzi są i przed się bior czy, pro-
du ku ją wię cej, a mnie się nie opła ca, ja już tak by le do eme ry tu -
ry, bo dzie ci nie chcą prze jąć za kła du, po szły na stu dia”

Tyl ko naj więk sza z ba da nych firm od po wie dzia ła twier dzą co na py -
ta nie o prze nie sie nie pro duk cji, jed no cze śnie uchy la jąc się
od po da wa nia szcze gó łów. Ra czej roz wa ża ją ta kie roz wią za nie,
niż rze czy wi ście się na to zde cy do wa li. 

Oce na pol skie go ryn ku odzie ży spor to wej

Wśród naj więk szych pro du cen tów odzie ży spor to wej an kie to -
wa ni wy mie nia ją mar ki: Al pi nus, Hi Mo un ta in, Berg son, Ac ti ve We -
ar, Te ta, Bo del la, Twa in, Reb be ca, Mi lo, Cam pus.

W oce nie an kie to wa nych sy tu acja na pol skim ryn ku jest do syć kla-
row na – jest kil ka du żych za kła dów, któ re ma ją pie nią dze na re -
kla mę, im port, przed sta wi cie li han dlo wych, mo gą ob ni żać kosz-
ty. Resz ta to nie wiel cy pro du cen ci, któ rzy ży ją z dnia na dzień i ma -
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14 Z roz mów z pra cow ni ca mi za trud nio ny mi przy pro duk cji odzie ży wy ni ka, że ich za rob ki to śred-
nio 700 -1000 zło tych net to. Są to więc kwo ty du żo niż sze niż te po da wa ne przez pro du cen tów.



ją trud no ści z utrzy ma niem się na ryn ku. W oce nie pro du cen tów
sy tu acja na ryn ku ra czej się po gar sza, bądź po zo sta je bez zmian. 

Wła ści cie le firm nie po tra fią wy po wie dzieć się na te mat per spek -
tyw roz wo ju bran ży, nie umie ją oce nić te go, ja ka bę dzie sy tu acja
za kil ka lat. Tyl ko je den z an kie to wa nych po sta wił dia gno zę, że w per -
spek ty wie kil ku lat znik ną ma łe za kła dy wy par te przez ta nią kon-
ku ren cję, któ ra pro du ku je w kra jach, gdzie do stęp na jest ta nia si -
ła ro bo cza. W je go oce nie za kła dy szy ją ce w Pol sce bę dą ra czej szyć
dla ma rek za gra nicz nych niż pro du ko wać pod wła sną mar ką. 

Wnio ski

W Pol skim prze my śle odzie żo wym za ry so wu je się wy raź ny po-
dział na du że przed się bior stwa, któ re są wła ści cie la mi roz po -
zna wal nych, do brze pro spe ru ją cych ma rek i nie wiel kie fir my, któ-
re ma ją pro ble my ze zby tem swo ich to wa rów, sta wia ją ra czej
na wy pró bo wa nych klien tów, bądź nie wiel ką ska lę pro duk cji. 

Więk szość du żych firm sek to ra spor to we go pro du ku je tak zwa-
ną odzież out do oro wą, a więc prze zna czo ną do upra wia nia tu ry-
sty ki, nar ciar stwa, że glar stwa czy jaz dy na ro we rze. Jest to do-
brze roz wi ja ją cy się seg ment tej bran ży, wy ma ga ją cy ma te ria łów
za awan so wa nych tech no lo gicz nie, a co za tym idzie tak że tech-
no lo gii pro duk cji opar tej na wie dzy i ko rzy sta ją cej z wy so ko wy-
kwa li fi ko wa nej ka dry na po zio mie pro jek to wa nia, ba da nia ryn-
ku, mar ke tin gu. Du że przed się bior stwa naj czę ściej ostat nią fa -

zę pro duk cji prze nio sły, przy naj mniej czę ścio wo, do za kła dów znaj-
du ją cych się w kra jach, gdzie ce na si ły ro bo czej jest ni ska. Co zna-
mien ne, żad na z du żych pol skich firm nie zgo dzi ła się na prze -
pro wa dze nie an kie ty. 

Na dru gim koń cu ska li moż na umie ścić nie wiel kie za kła dy pro-
duk cyj ne, któ re dys po nu ją wła sną mar ką, jed nak pro du ku ją ra-
czej dla nie wiel kie go gro na od bior ców. Są to przed się bior stwa ma -
łe i mi kro, któ re za trud nia ją kil ka do kil ku na stu osób. Wła ści -
cie le rzad ko pro wa dzą ba da nia ryn ku, nie pla nu ją roz wo ju za kła-
du, ży ją ra czej z dnia na dzień, czę sto szy jąc na zle ce nie in nych
firm, głów nie za chod nich.

Po waż nym pro ble mem pol skie go sek to ra odzie żo we go, na któ -
ry czę sto wska zu ją przed się bior cy, jest brak pra cow ni ków. Pro-
du cen ci bar dzo czę sto wska zu ją na kło po ty z za trud nie niem no-
wych osób, po da jąc róż ne przy czy ny. Wśród nich jest przede
wszyst kim brak osób wy kształ co nych, czy też przy uczo nych
do za wo du, nie ist nie ją szko ły, w któ rych mo gły by uczyć się
szwacz ki, nie ma tech ni ków czy szkół za wo do wych zo rien to wa -
nych na kształ ce nie kadr, któ re mo gły by pra co wać w za kła dach
pro duk cyj nych. Bra ku je też chęt nych do za wo du. Sy tu acja ta jest
spo wo do wa na głów nie ni ski mi za rob ka mi w bran ży, bra kiem per-
spek tyw, nie sta łą i bar dzo cięż ką pra cą. 
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Od FA BO Su do Kros spor tu, czy li jak pra cow ni cy zo sta li 
pro du cen ta mi bu tów spor to wych.

Le gen da FA BO Su

Fa bry ka obu wia spor to we go FA BOS ist nia ła nie prze rwa nie
od 1944 ro ku. Bar dzo dłu go był to je dy ny w Pol sce pro du cent
obu wia nar ciar skie go i ły żew. Nic dziw ne go, że FA BOS ob rósł
le gen dą. W bu tach tej mar ki tre no wał Woj ciech For tu na – mistrz
olim pij ski w sko kach nar ciar skich z Sap po ro w 1972 r. W pił -
kar skich „fa bo sach” Ka zi mierz Dey na zdo był zło ty me dal i ty -
tuł kró la strzel ców na olim pia dzie w Mo na chium. W wy pro du -
ko wa nych w tej fa bry ce bu tach wy so ko gór skich pol scy hi ma -
la iści w 1980 ro ku ja ko pierw si na świe cie zdo by li zi mą Mo unt
Eve rest.

Ni ke i Adi das w Kro śnie

Ja ko du ża, pań stwo wa fa bry ka FA BOS nie unik nął kło po tów
zwią za nych z trans for ma cją do go spo dar ki ryn ko wej. Już w la -
tach 70. fa bry ka wy ka zy wa ła ten den cję do upa dło ści. Sy tu acja
po gor szy ła się jesz cze w la tach 80., a w 90. by ła wręcz ka ta -
stro fal na. Zna leź li się jed nak istot ni klien ci. 

Od po cząt ku lat 90-tych re ali zo wa no wie lo let nie kon trak ty
na pro duk cję obu wia spor to we go dla firm Dia do ra (bu ty ko lar -
skie), Adi das czy Ni ke. FA BOS od żył, ale nie ste ty nie na dłu go...
Du że fir my wkrót ce do szły do wnio sku, że bar dziej opła ca im
się pro duk cja w Azji i tam wła śnie skie ro wa ły swo je zle ce nia.
Ode szli, a kło po ty FA BO SU zo sta ły. 

W 1998 ro ku ogło szo no osta tecz nie upa dłość FA BOS u. W tym
mo men cie w fa bry ce pra co wa ło oko ło 1500 osób. Więk szość
zwol nio no. 

Po upad ku FA BOS u lu dzie zo sta li bez pra cy, część mu sia ła się
prze kwa li fi ko wać, część prze szła na eme ry tu ry, in ni na „ku ro -
niów kach” cze ka ją na eme ry tu rę. – wspo mi na ów cze sny pra-
cow nik FA BO SU

Pró by re ak ty wa cji 

Przez pięć lat okro jo na za ło ga pra co wa ła jesz cze dla syn dy ka
ma sy upa dło ścio wej, nie mia ła jed nak per spek tyw na przy szłość.
W tym cza sie gmi na Kro sno, któ ra prze ję ła nie ru cho mo ści upa-
dłej fa bry ki, po szu ki wa ła in we sto ra, za in te re so wa ne go wskrze-
sze niem zna nej mar ki i wzno wie niem pro duk cji. Pro ce so wi te -
mu ki bi co wa ła lo kal na pra sa i klien ci fir my pa mię ta ją cy cza sy
jej świet no ści. Bez re zul ta tu.
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F A I R  P L A Y  –  Z A W S Z E  W  M O D Z I E

Wa run ki pra cy 
przy pro duk cji odzie ży 
spor to wej. Wy ni ki 
roz mów z pra cow ni ca mi
i pra cow ni ka mi

O wy ko rzy sty wa niu chiń-
skich, taj landz kich czy ben-
gal skich pra cow nic i pra -
cow ni ków sły szy my czę-
sto. Py ta nie, ja ki wpływ ma
to na sy tu ację szwa czek
w Ło dzi? Naj krót sza od-
po wiedź brzmi: du ży. 

Azja tyc kie fa bry ki przy cią -
ga ją klien tów ni ski mi kosz-
ta mi re ali za cji za mó wień.

Umoż li wia to naj sil niej sza azja tyc ka kar ta prze tar go wa – ta nia
si ła ro bo cza – czy li mi lio ny, czę sto bar dzo mło dych szwa czek pra-
cu ją cych dzień i noc za gło do we staw ki. 

Pol skie za kła dy pro du ku ją ce odzież to tak że w więk szo ści ma -
łe fa bry ki przyj mu ją ce zle ce nia od za gra nicz nych firm. O te zle-
ce nia kon ku ru ją z za kła da mi z in nych kra jów, rów nież azja tyc -
kich. Na wet je śli pol scy pro du cen ci pro du ku ją pod wła sną
mar ką, nie unik ną azja tyc kiej kon ku ren cji, z któ rą ich wy ro by spo-
ty ka ją się na ryn ku.

Oczy wi ście pol skie wy ro by ma ją spo ro za let: do bra ja kość pro-
duk tów, krót kie ter mi ny do staw, moż li wość szyb kiej zmia ny pro-
du ko wa ne go wzo ru, ale na ryn ku odzie żo wym na dal li czy się
przede wszyst kim ce na. Pro duk ty mu szą być kon ku ren cyj ne. Dla-

te go prze cięt na szwacz ka w Pol sce za ra bia mie sięcz nie śred nio
ok. 700-900 zło tych „na rę kę” i pra wie ni gdy nie pra cu je 8 go dzin
dzien nie przez 5 dni w ty go dniu – pra cu je du żo wię cej.

Od kil ku lat KA RAT mo ni to ru je wa run ki pra cy szwa czek. Jest to
współ pra ca z róż ny mi mię dzy na ro do wy mi or ga ni za cja mi zaj mu-
ją cy mi się pra wa mi pra cow ni czy mi czy świa do mą kon sump cją,
na przy kład z Cle an Clo thes Cam pa ign16. 

Z do tych cza so wych ba dań prze pro wa dza nych przez KA RAT wy-
ni ka, że sy tu acja w fa bry kach pro du ku ją cych odzież w Pol sce jest
dość zróż ni co wa na, jed nak zwy kle wy ła niał się na stę pu ją cy ob-
raz te go, jak się szy je w Pol sce: przy pro duk cji odzie ży pra cu ją
pra wie sa me ko bie ty, po dob nie jak w su per mar ke tach czy
w szpi ta lach. Nie ste ty pra ca w zdo mi no wa nych przez ko bie ty za-
wo dach to na ogół ni skie pła ce i cięż kie wa run ki, a szwacz ki są
te go naj lep szym przy kła dem.

Zwy kle pra cu ją w ma łych fa bry kach, któ re ży ją z dnia na dzień,
bez dłu go fa lo wej stra te gii, szy ją gdy ma ją za mó wie nia (zwy kle z za -
gra ni cy), pra ca jest na akord, czy li pła ci się szwacz kom od uszy -
tej sztu ki odzie ży, li mi ty usta lo ne są tak, że w cią gu 8 go dzin
przez 5 dni w ty go dniu moż na wy ro bić mi ni mum, a i to nie za wsze.
Za to mi ni mum do sta je się mi ni mal ną pol ska pen sję czy li oko-
ło 700 zł net to. Naj czę ściej szwacz ki mu szą do ra biać szy jąc po go -
dzi nach, pra cu jąc w so bo ty, czy dni wol ne. Nie mo gą mieć jed-
nak pew no ści, że za do dat ko we go dzi ny zo sta ną wy na gro dzo ne

Kros sport na gru zach FA BO Su

W lip cu 2003 ro ku trzej by li pra cow ni cy fir my FA BOS za wią za -
li spół kę cy wil ną Kros sport, naj pierw wy dzier ża wi li od gmi ny
część ma szyn i po miesz czeń i ru szy li z pro duk cją obu wia spor-
to we go i pi łek. Wkrót ce fir ma Kros sport ku pi ła od gmi ny
dzier ża wio ne nie ru cho mo ści. Od tej po ry fir ma i mar ka FA BOS
już nie ist nie ją. No wa fir ma, Kros sport, za trud ni ła tyl ko 32 oso-
by z by łych pra cow ni ków FA BOSu. Ta za ło ga ob słu gu je sta no -
wi ska pro duk cyj ne (wy kra wa nie, szy cie, mon taż) i po zo sta łe sta-
no wi ska po moc ni cze (pa ko wa nie itp.).

Kros sport pro du ku je i sprze da je swo je pro duk ty pod mar ką Kros-
sport. Tra fia ją one głów nie na pol ski ry nek, a czę ścio wo są eks por-
to wa ne za wschod nią gra ni cę, przede wszyst kim na Ukra inę.

Nie pró bo wa li śmy współ pra co wać z za chod ni mi mar ka mi, bo
wie my, że na tym moż na tyl ko stra cić. Je ste śmy je dy nym pol-
skim pro du cen tem obu wia spor to we go – twier dzą wła ści cie le
Kros spor tu.

Ja kieś pro ble my?

Ma te ria ły spro wa dza ne z Eu ro py są ma ło atrak cyj ne. Pro du -
cen ci no wo cze snych ma te ria łów rów nież prze nie śli się do Azji,
że by być bli sko pro du cen tów go to we go sprzę tu. 

Ogól nie sy tu ację Kros spor tu je go wła ści cie le okre śla ją ja ko po-
praw ną: 

Ma my sta ły od bior ców. Ry nek bę dzie de cy do wał, ja ka bę dzie sy-
tu acja fir my. Przy naj mniej nie bę dzie go rzej.

Du żo mniej po zy tyw ną opi nię ma ja o przy szło ści pol skiej bran-
ży spor to wej w ogó le. We dług nich wszyst kie re no mo wa ne mar-
ki pro du ku ją obu wie w Azji (Chi nach, Wiet na mie i In diach), a pił -
ki w Pa ki sta nie. W ca łej Unii Eu ro pej skiej ist nie je trend
do prze no sze nia pro duk cji do Azji. Tyl ko w ten spo sób fir my mo -
gą być ze swo imi pro duk ta mi kon ku ren cyj ne ce no wo. 

Re kin azja tyc ki po żarł kra jo wych pro du cen tów. Per spek tyw dla
pro duk cji kra jo wej nie ma, gro zi jej nie chyb ny upa dek. 15

15 Tekst na pod sta wie roz mo wy z jed nym z wła ści cie li Kros spor tu, urzęd ni ka mi gmi ny Kro sno,
oraz stron in ter ne to wych i pu bli ka cji: http://fa bos.rze.pl/wstep.htm, http://www.kros sport.pl/ Krza-
now ski, Fa bos – re ak ty wa cja, Kro sno 24. pl, 30.09.2003. Wzmian ki o Fa bo sie w Su per No wo ści
z dnia: 09.12.2003 i z dnia: 06.08.2003
16 Kam pa nia or ga ni za cji po za rzą do wych, pra cow ni ków i kon su men tów na rzecz po pra wy wa run-
ków pra cy w glo bal nym prze my śle odzie żo wym. Wię cej in for ma cji: www.cle anc lo thes.org



do dat ko wą pła cą. Szwacz ki ma ją też pro ble my z uzy ska niem urlo-
pu czy pój ściem na zwol nie nie. Zda rza się, że wra ca ją ce z urlo-
pu ma cie rzyń skie go mat ki ma ją wy bór: zwol nie nie lub umo wa -
-zle ce nie. Fa bry ki nie pla nu ją ce przy szło ści nie in we stu ją w stan -
dar dy sa ni tar ne czy bez pie czeń stwo, więc czę sto zda rza ją się wy-
pad ki i cho ro by pra cow nic. Do Pań stwo wej In spek cji Pra cy się te -
go nie zgła sza bo przyj dzie, zo ba czy na ru sze nia i za mknie fa bry-
kę, a wte dy pra cy w ogó le nie bę dzie. Sko ro za trud nie nie i tak nie
jest pew ne, pra cow ni ce czę sto de cy du ją się pra co wać „na czar -
no” – mo gą wię cej za ro bić, bo pra co daw ca nie pła ci po dat ków czy
skła dek na ZUS. Nie któ re szwacz ki na to się de cy du ją, nie któ re
na wet bę dąc na zwol nie niu czy urlo pie w jed nym za kła dzie szy-
ją „na czar no” w in nym. Ro bią co mo gą... 17

Wy ni ki ba dań w za kła dach pro du ku ją cych odzież spor to wą.

W 2007 r., w związ ku ze współ re ali zo wa nym przez KA RAT pro-
jek tem „Fa ir Play w pro duk cji ar ty ku łów spor to wych” 18 w ba da -
niach sku pi li śmy się na pro duk cji odzie ży spor to wej, prze pro -
wa dza jąc wy wia dy z pra cow ni ca mi tej bran ży. Zgod nie ze stra-
te gią przy ję tą przez kam pa nię Play Fa ir2008, przyj mu je my, że ta-
kie za wę że nie te ma tu po zwa la na do kład niej szą ana li zę i po zwa -
la bez po śred nio od nieść się do kon kret nych pro duk tów, z któ ry -
mi każ dy kon su ment ma do czy nie nia.

Tym ra zem wy wia dy zo sta ły prze pro wa dzo ne tyl ko w trzech fa-
bry kach, przede wszyst kim dla te go, że ich ce lem by ło ra czej spor-
tre to wa nie sy tu acji pra cow nic w róż ne go ty pu za kła dach na le -
żą cych do te go sek to ra, niż ilo ścio we ba da nia wa run ków pra cy
w sek to rze pro du ku ją cym odzież spor to wą. In te re so wa ły nas rów-
nież prze mia ny w sek to rze po wy co fa niu się z Pol ski naj bar dziej
zna nych pro du cen tów świa to wych. Do ba dań wy bra ne zo sta ły: pań-
stwo wy za kład pro du ku ją cy w prze szło ści na po trze by Pu my i Adi -
da sa, pry wat na fir ma bę dą cą przy kła dem ty po we go jak do tąd sys-
te mu dzia ła nia pol skich za kła dów odzie żo wych czy li szy cia
w „prze ro bie uszla chet nia ją cym” OPT19 cał ko wi cie na zle ce nia
klien tów z za gra ni cy, w tym w prze szło ści dla Kap py, i wresz cie,

ja ko trze ci, pry wat ny za kład szy ją cy głów nie odzież spor to wą
pod wła sną mar ką na ry nek pol ski. 

Ba da ne za kła dy

Fa bry ka 1 to cią gle pań stwo wa fir ma wy twa rza ją ca, min. tka ni -
ny do pro duk cji odzie ży spor to wej. W prze szło ści in we sto wa ły tu
Adi das i Pu ma, dziś już ich nie ma, ale za kład pro du ku je da lej,
na ry nek pol ski lub na eks port, głów nie na wschód. Fa bry ka mie-
ści się w Ło dzi i dzia ła od 1972 r., kie dy po wsta ła ja ko przed się -
bior stwo pań stwo we. Od 1999 jest to spół ka ak cyj na, pra wie w ca -
ło ści wła sność Skar bu Pań stwa. Fa bry ka za trud nia oko ło 500 osób.

Fa bry ka pro du ku je głów nie dzia ni ny, ta kie jak dzia ni na bio sta -
tycz no -od dy cha ja co -cie pło ochron na, dzia ni ny ter mo ak tyn we
i dzia ni na od dy cha ją ca dry -re le ase uży wa ne w spo rcie wy czy -
no wym i ak tyw nej re kre acji. Wśród pro duk tów za kła du jest też
odzież spor to wa.

Chcąc unik nąć za gro że nia ze stro ny azja tyc kiej kon ku ren cji fir-
ma sta wia na wy ma ga ją cych klien tów i nie stan dar do we tka ni ny
wy so kich tech no lo gii. Po sia da kil ka skle pów fir mo wych i eks por -
tu je swo je tka ni ny za gra ni cę. Rów nież pol skie fa bry ki pro du -
ku ją odzież spor to wą na ba zie tych dzia nin, mię dzy in ny mi, ba-
da na przez nas Fa bry ka nr 3.

W ba da niach KA RA Tu udział wzię ło 7 osób, głów nie ko biet, pra-
cu ją cych w Fa bry ce 1, w róż nym wie ku, prze waż nie z wy kształ -
ce niem śred nim tech nicz nym -włó kien ni czym. Star sze ko bie ty pra-
cu ją tu na wet 30 lat, naj młod si z an kie to wa nych – 3 la ta. Zróż-
ni co wa ny jest też za kres obo wiąz ków ba da nych: dzie wiar ka, prze-
glą da nie to wa rów – ja ko ścio wa nie, bra kar ka, pra so wacz, więk-
szość to ope ra tor ki/rzy cią gu.

Fa bry ka 2 to in ny typ za kła du. Tu szy je się wy łącz nie na za mó -
wie nia za gra nicz nych ma rek, w prze szło ści dla zna nej Kap py oraz
na po trze by nie miec kich klu bów spor to wych. Dziś dla in nych zna-
nych firm z An glii czy Da nii. 

Fa bry ka za trud nia oko ło 60 osób z cze go po ło wa pra cu je
przy pro duk cji. Za kład mie ści się w oko li cach Ło dzi. Jest to nie-
du ży, ład nie wy koń czo ny, no wo cze sny bu dy nek. Ha la pro duk -
cyj na, w któ rej pra cu ją szwacz ki jest du ża, ja sna i prze stron na.
Pod tym wzglę dem wa run ki pra cy (czy stość, no wo cze sność, hi-
gie na) są tu zde cy do wa nie naj lep sze z an kie to wa nych przez nas
za kła dów. 

Więk szość osób pra cu ją cych w za kła dzie to ko bie ty, męż czyzn
jest trzech. Ko bie ty pra cu ją ce w za kła dzie by ły bar dziej otwar-
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17 J. Sza buń ko, A. Se ibert, A. Ka miń ska, Wa run ki pra cy ko biet w pol skim prze my śle odzie żo wym.
Wy ni ki ba dań 2005, War sza wa 2005
18 Wię cej in for ma cji o pro jek cie we wstę pie do tej pu bli ka cji i na stro nie in ter ne to wej: www.ko -
bie ty pra ca.org/fa ir play
19 OPT - Otward Pro ces sing Tra de, sys tem pro duk cji odzie ży dla za gra nicz nych ma rek, sy gno -
wa nej tyl ko i wy łącz nie met ką ob cej fir my. Ubra nia szy te są we dług wzo rów tej że fir my i z przy -
sła nych przez nią ma te ria łów.



te na roz mo wy niż te pra cu ją ce w Ło dzi. Udział w ba da niach wzię-
ło 6 pra cow nic, a 4 zgo dzi ło się na po głę bio ne wy wia dy wy cho -
dzą ce po za te ma ty kę zwią za ną z ich pra cą w ba da nej fa bry ce.
Naj młod sza z na szych roz mów czyń mia ła 24, a naj star sza 50 lat.
Więk szość pra cow nic w tej fa bry ce ma wy kształ ce nie śred nie -
-tech nicz ne zwią za ne z bran żą odzie żo wą lub skó rza ną. Ich staż
pra cy wa hał się od 2 do 11 lat. Na sze roz mów czy nie pra cu ją
na róż nych sta no wi skach: szwacz ka, bra kar ka, czy kie row nicz -
ka pro duk cji.

Fa bry ka 3 to nie wiel ki łódz ki za kład pro du ku ją cy odzież, głów-
nie spor to wą, pod wła sną, dość zna ną mar ką. Jest to prze waż -
nie tzw. odzież „fit ness”. Głów nie prze zna czo na dla ko biet. Zda-
rza się jed nak, że za kład re ali zu je za mó wie nia na po trze by zna-
nych za gra nicz nych firm ka ta lo go wych (Bon prix, Ot to) szy jąc su-
kien ki, ko stiu my, płasz cze. 

W fa bry ce pra cu je oko ło 50 osób, w tym 30-35 na pro duk cji. Pra-
cu ją tu w więk szo ści ko bie ty, jest tyl ko je den męż czy zna – szwacz
i kil ku męż czyzn za trud nio nych na kro jow ni. Fa bry ka 3 to fir ma
ro dzin na, szwacz ki pra cu ją tam czę sto od po cząt ku jej ist nie nia,
a część jest spo krew nio na lub za zna jo mio na z wła ści cie la mi. Pa-
nu je tu więc swo bod na at mos fe ra.

Fir ma ma swo je skle py za rów no w Ło dzi jak i w kil ku in nych mia-
stach. Jej pro duk ty sprze da ją się rów nież w skle pach z odzie żą
lub spor to wych.

W tej fa bry ce roz ma wia ło z na mi 6 pra cow nic w wie ku od 21 do 52
lat. Zde cy do wa na więk szość z nich ma wy kształ ce nie śred nie,
zwy kle bran żo we. Pra cu ją w fir mie po kil ka lat, choć nie któ re są
tam od jej po wsta nia kil ka na ście lat te mu. Więk szość z na szych
roz mów czyń to szwacz ki, ale tak że pa nie pra cu ją ce na kro jow -
ni, lub wy kań czal ni przy ja ko ścio wa niu, prze bie ra niu i pra so wa -
niu to wa rów.

Jak są pro wa dzo ne ba da nia?

Prze pro wa dza ne przez KA RAT ba da nia obej mu ją mię dzy in ny mi
wy wia dy z pra cow ni ca mi. Jest to naj lep szy spo sób na zdo by cie
rze tel nych in for ma cji o pra cy w za kła dzie. W mia rę moż li wo ści
wy ni ki ba dań wśród pra cow nic uzu peł nia ne są o roz mo wy z pra -
co daw ca mi. Uda ło nam się to w przy pad ku fa bryk 2 i 3. 

Spo sób prze pro wa dza nia wy wia dów z pra cow ni ca mi jest spraw-
dzo ną me to dą KA RA Tu jak i in nych or ga ni za cji współ pra cu ją cych
z Cle an Clo thes Cam pa ign. Są one pro wa dzo ne z za cho wa niem
cał ko wi tej ano ni mo wo ści ba da nych i – co waż ne – bez wie dzy pra-
co daw ców, w miej scach wy bra nych przez pra cow ni ce, po za za-
kła dem pra cy. Za da wa ne py ta nia ma ją spraw dzać prze strze ga -
nie w ich za kła dach głów nych stan dar dów pra cy sfor mu ło wa nych
w kon wen cji Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, a za ra zem naj-
czę ściej ła ma nych w prze my śle odzie żo wym. Są to:

• Za kaz pra cy przy mu so wej (Kon wen cje MOP 29 i 105)
• Za kaz dys kry mi na cji przy za trud nie niu (Kon wen cje MOP 100

i 111)
• Za kaz pra cy dzie ci (Kon wen cje MOP 138 i 182)
• Wol ność zrze sza nia się i pra wo do ukła dów zbio ro wych (Kon-

wen cje MOP 87 i 98)
• Za kaz prze kra cza nia usta lo nych go dzin pra cy (Kon wen cja

MOP 1)
• Go dzi wa pła ca (Kon wen cje MOP 26 i 131 oraz Uni wer sal na De-

kla ra cja Praw Czło wie ka)
• Bez pie czeń stwo i le gal ność za trud nie nia
• BHP - przy zwo ite wa run ki pra cy (Kon wen cja MOP 155)

Jak wy ni ka ze wszyst kich do tych cza so wych ba da niach wa run -
ków pra cy w prze my śle odzie żo wym w Pol sce, za kaz pra cy dzie-
ci jest w peł ni prze strze ga ny. Tym ra zem mo że my stwier dzić, że
w ba da nych przez nas za kła dach nie ma rów nież pra cy przy mu-
so wej, za ja ką do tych czas szwacz ki uwa ża ły nad go dzi ny, któ rych
nie mo gą od mó wić. A oto jak prze strze ga się po zo sta łych ba da-
nych stan dar dów:

Przestrzeganie podstawowych standardów pracy
� Czas pra cy.
Nad go dzi ny, a zwłasz cza nie opła ca ne nad go dzi ny, to je den
z głów nych pro ble mów pra cow nic/ków prze my słu odzie żo we go,
w tym spor to we go. Jest to kon se kwen cja sys te mu w ja kim zwy-
kle pra cu ją szwacz ki – tzw. pra cy na akord. Czas pra cy i wy so kość
wy na gro dze nia są w tym sys te mie uza leż nio ne od ilo ści wy pro -
du ko wa ne go to wa ru. Zwy kle usta la ne są nor my, któ re ma ją być
wy ro bio ne przez szwacz ki w nor mal nym cza sie pra cy, co nie za-
wsze jest moż li we, bo nor my by wa ją za wy so kie. Szwacz ki mu-
szą więc zo sta wać po go dzi nach by do koń czyć pra cę. Zda rza się
też, że zo sta ją po go dzi nach by móc do ro bić do mi ni mal nej pen-
sji, któ rą do sta ją za wy ko na na nor mę w cią gu 8 go dzin pra cy, któ-
ra jed nak nie po zwa la jej w ża den spo sób na prze ży cie, stąd ko-
niecz ność co dzien nych nad go dzin, pra cy w so bo tę, a cza sem
i w nie dzie lę.

W obu pry wat nych za kła dach nr 2 i 3 py ta ne o czas pra cy pra cow-
ni ce naj czę ściej od po wia da ją:
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„teo re tycz nie 5 dni w ty go dniu przez 8 go dzin, ale nie jest tak w rze -
czy wi sto ści”

W rze czy wi sto ści, pra cu ją oko ło 10 go dzin dzien nie. Szy je się zwy-
kle tak że w so bo ty. Nie pra cu je się tu jed nak w no cy. Ina czej jest
w pań stwo wej Fa bry ce nr1. Tam pra cu je się 5 dni w ty go dniu, 8
go dzin dzien nie ale pra ca więk szo ści pra cow nic/ków zor ga ni zo -
wa na jest na trzech zmia nach, tak że w no cy.

„Co trzy ty go dnie nam się zmia ny zmie nia ją. Są trzy zmia ny: 5:30–
13:30, 13:30–21:30, 21:30-5:30”

Przez ca ły dzień pra cow ni kom przy słu gu je jed na, cza sem dwie
prze rwy. Zwy kle 15 mi nu to we:

„2 prze rwy mo gą być ale nie ma my wy zna czo ne go cza su. Zje my
ra no i szy je my, bo ro bi my na akord, więc każ dej za le ży na cza sie”.

Róż nie wy glą da sy tu acja z urlo pa mi w trzech ba da nych za kła dach.
W pań stwo wej fa bry ce nr 1, urlop jest uza leż nio ny od try bu pra-
cy za kła du. W le cie z przy czyn tech nicz nych pro duk cja jest
wstrzy ma na na 2 ty go dnie. W cza sie te go „po sto ju” wszy scy mu-
sza wy ko rzy stać swój urlop. Jest on płat ny w ca ło ści.

W Fa bry ce nr 3 pro ble mów z urlo pem nie ma, w prze ci wień stwie
do Fa bry ki nr 2, gdzie więk szość pra cow nic nie wy ko rzy stu je przy-
słu gu ją ce go im urlo pu.

� Wy na gro dze nia.
Na wet je śli sy tu acja w za kła dach pro du ku ją cych odzież po pra -
wi ła się w cią gu ostat nich lat pod in ny mi wzglę da mi, pła ce są
nie zmien nie ogrom nym pro ble mem bran ży odzie żo wej. Wy na -
gro dze nie szwa czek pra wie za wsze wy li cza ne jest na pod sta wie
akor du czy li ilo ści wy pro du ko wa nych wy ro bów. Na in nych sta-
no wi skach: kroj czy, pa ko wacz, haf ciar ka itp., obo wią zu ją staw-
ki go dzi no we. Jed nak w każ dym przy pad ku naj czę ściej sta ła pła-
ca to mi ni mal ne wy na gro dze nie w wy so ko ści oko ło 700 zł net-
to. Tę kwo tę pra cu ją ce w sys te mie akor do wym szwacz ki do sta -
ją za wy ro bie nie wy zna czo nej mi ni mal nej nor my. Do dat ko we kwo-
ty za ra bia ją w nad go dzi nach. Zwy kle ich mie sięcz ne wy na gro -
dze nie wy no si śred nio oko ło 1000-1300 zł net to (wli cza jąc nad-
go dzi ny).

Oczy wi ście za rob ki są róż ne w każ dej z ba da nych przez nas fa-
bryk. Jed nak wszyst kie py ta ne przez nas oso by twier dzi ły, że pła-
ce w ich fa bry ce są za ni skie. Pró bo wa li ja koś tłu ma czyć so bie
tę sy tu ację, a ich teo rie by ły róż ne w za leż no ści od ty pu za kła -
du. Pra cow ni ce pań stwo wej Fa bry ki nr 1 mó wią;

„Za rob ki ni skie, ale wiem jak jest u pry wa cia rza, tam trze ba ty-
rać po 12 go dzin, tu taj jest spo koj niej”.

W Fa bry ce nr 3 ni skie za rob ki to je dy ny istot ny pro blem wska zy-
wa ny przez pra cow ni ce:

„Wszyst ko jest OK, tyl ko sła bo pła cą. Za kład ogól nie nie jest zły,

a w po rów na niu z in ny mi moż na na wet po wie dzieć, że do bry. At-
mos fe ra jest do bra. Ja mo gę się tyl ko cie szyć, że za kład jest wy-
pła cal ny, bo by wa róż nie. W in nych za kła dach lu dzie nie do sta -
ją pie nię dzy na czas.”

W Fa bry ce nr 2 na to miast, więk szość pra cow ni ków twier dzi ła, że
ich pen sje są niż sze niż gdzie in dziej. Ma ją ra cję. 

„Za ra bia się róż nie, czę sto naj niż szą staw kę, 900 zł, ale wie Pa -
ni to jest 900 do re je stra cji, czy li po tem to ja kieś 600 wy cho dzi.
Na go dzi ny też nie któ rzy za ra bia ją. I to jest 3,50 za go dzi nę – 8
go dzin za 3,50, a 2 go dzi ny za 4 zł, a w so bo ty chy ba za 4 zł. 600
to naj czę ściej. Cza sem tro chę wię cej, do 1000.”

W tym za kła dzie bar dzo ni skie pła ce są po wo dem ogrom nej ro-
ta cji pra cow ni ków.

Wszyst kie py ta ne oso by, w każ dym z za kła dów, zgod nie twier dzą
tak że, że nie uda ło by im się utrzy mać tyl ko ze swo ich za rob ków.
Aby móc prze żyć po trze bo wa ły by du żo wię cej. Wy mie nia ją kwo-
ty od 1800 do 2500 zł. Do dat ko we środ ki do ży cia za pew nia im po-
moc ro dzi ców, pen sja mę ża, sy na itp.

Więk szość ba da nych po twier dza ła, że ich wy na gro dze nia są zwy-
kle wy pła ca ne na czas, że do sta ją in for ma cje o tym jak są wy li -
cza ne i że te in for ma cje są dla nich zro zu mia łe. Nie ste ty nie któ-
re oso by twier dzą, że nie za wsze do sta ją wy na gro dze nie za wszyst -
kie prze pra co wa ne go dzi ny. 

� Wol ność zrze sza nia się, ukła dy zbio ro we, re la cje z prze ło żo ny mi
Związ ki za wo do we to ra czej rzad kość w fa bry kach pro du ku ją cych
odzież, zwy kle ist nie ją one w za kła dach pań stwo wych. Ta ką sy-
tu ację po twier dza ją też na sze ba da nia. 
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Z trzech ba da nych fa bryk sek to ra spor to we go, je dy nie w pań stwo -
wej fa bry ce nr 1 ist nie ją związ ki za wo do we. Nie ste ty pra cow ni cy
twier dzą, że tyl ko na pa pie rze. Nikt z py ta nych nie na le ży do związ -
ków za wo do wych, nikt też nie wie czym one się zaj mu ją i czy speł-
nia ją swo je za da nia. Więk szość py ta nych twier dzi, że ich to nie in-
te re su je. Jed na pra cow ni ca ma bar dziej wy ra zi ste po glą dy:

„Tak, są związ ki, ale to są ja ja nie związ ki (…) ge ne ral nie nic nie
ro bią i nic nie zro bią, bo bę dą się ba ły utra cić swo je stoł ki. Związ-
ki są od te go, że by dać kwiat ka na dzień ko biet, ale wcze śniej ze-
brać skład kę na to.”

Na sze pró by kon tak tu ze związ ka mi za wo do wy mi w tym za kła -
dzie po twier dza ją nie ste ty ich sła bą po zy cję. Przed sta wi ciel
związ ków roz mo wę z na mi uza leż niał od zgo dy pre ze sa fir my.

W dwóch po zo sta łych ba da nych przez nas fa bry kach, związ ki za-
wo do we nie dzia ła ją. W Fa bry ce nr 3, praw do po dob nie dla te go,
że jest to ma ły za kład, ra czej ro dzin ny, z ze spo łem pra cow nic sta-
łym od lat, gdzie nikt nie wi dzi po trze by związ ków za wo do wych.
W Fa bry ce nr 2 ta kiej po trze by nie wi dzi jej szef. 

Pra wie wszy scy pra cow ni cy i pra wie wszyst kie pra cow ni ce przy-
zna ją jed nak, że w co dzien nej pra cy ma ją ra czej do bry, w naj gor -
szym wy pad ku – obo jęt ny, kon takt ze swo im pra co daw ca,
lub/i bez po śred ni mi prze ło żo ny mi. 

Nie wie dzą jed nak czy ma ją ukła dy zbio ro we ze swo im pra co -
daw cą, lub wie dzą, że ta kich ukła dów nie ma. Jed no cze śnie pra-
cow ni ce i pra cow ni cy twier dzą, że w cią gu ostat nich 5 lat,
w żad nym z ba da nych za kła dów nie mia ły miej sca straj ki czy kon-
flik ty z pra co daw ca mi.

Z roz mów wy ni ka rów nież, że pra cow ni ce i pra cow ni cy są przy-
zwy cza je ni do cięż kiej sy tu acji w bran ży, ma ją co raz mniej sze wy-
ma ga nia do ty czą ce prze strze ga nia ich praw. Nie wie rzą w związ -
ki za wo do we. Po nie waż czę sto pra cu ją w fir mach nie ma ją cych
stra te gii na przy szłość, nie wią żą z ni mi swo jej. Nie iden ty fi ku ją
się zwy kle z fa bry ka mi więc nie an ga żu ją się w dzia ła nia na rzecz
po pra wy sy tu acji w da nym za kła dzie. Zwy kle wo lą zmie nić pra-
cę, lub „do cze kać” do eme ry tu ry. Na wet je śli jed nak pra cow ni cy
roz po zna ją swo je pro ble my (zwłasz cza zbyt ni skie pła ce), to nie
wi dzą moż li wo ści ich roz wią za nia. Moż na by są dzić, że by ło by to
w sam raz za da nie dla związ ków za wo do wych.

In na kon cep cja, któ rą sto su ją fir my, ma ją ca na ce lu mię dzy in-
ny mi za gwa ran to wa nie praw pra cow ni czych to Spo łecz na Od po-
wie dzial ność Biz ne su, jed nak w żad nym z ba da nych za kła dów pra-
cow ni cy i pra cow ni ce nie sły sze li nic o tym, by ich fir ma mia ła wła-
sną stra te gię Spo łecz nej Od po wie dzial no ści Biz ne su.

� BHP
W żad nym z trzech za kła dów pra cow ni cy ani pra cow ni ce ra czej
nie na rze ka ją na wa run ki BHP, choć sy tu acja jest róż na w każ -
dym z nich. W Fa bry ce 1 do dys po zy cji pra cow nic i pra cow ni ków

są ap tecz ki, za tycz ki do uszu i ma secz ki w mia rę po trze by. Nie
wszy scy chcą z tych za bez pie czeń ko rzy stać.

Du ża część pra cow nic i pra cow ni ków skar ży się na pro ble my zdro-
wot ne spo wo do wa ne pra cą (głów nie prze pu kli na i skut ki ha ła -
su), przy zna ją przy tym, że za kład nie gwa ran tu je żad nej po mo -
cy w ta kich przy pad kach. Wspo mi na ją, że za kład jest kon tro lo -
wa ny pod wzglę dem prze strze ga nia BHP.

W Fa bry ce 2 pra cow ni ce nie wy po wia da ją się chęt nie na ten te-
mat. Tem pe ra tu ra i oświe tle nie miejsc pra cy im od po wia da, jed-
nak nie ma ją żad nych za bez pie czeń (za tycz ki do uszu itd.). 

W Fa bry ce 3, pra cow ni ce nie na rze ka ją na żad ne pro ble my zdro wot-
ne spo wo do wa ne pra cą za wo do wą. Nie ma ją spe cjal nych za bez -
pie czeń, jed nak pra cow ni ce twier dzą, że nie są one po trzeb ne.

„Nie, przy ma szy nach są tyl ko te za bez pie cze nia, że by pal ców nie
wło żyć. (...) Ma my do dat ko we oświe tle nie przy ma szy nach. Jak
ktoś mó wi, że mu ciem no to do sta je do dat ko wą lamp kę”

„jest ap tecz ka” i „le karz przy cho dzi kie dy trze ba”

We wszyst kich za kła dach zda rza ją się wy pad ki i są one zgła sza-
ne przez pra cow ni ków lub pra cow ni ce.

� Dys kry mi na cja
Na ogól ne py ta nie o prze ja wy dys kry mi na cji pra cow nic i pra cow -
ni ków ze wzglę du na płeć, po cho dze nie, przy na leż ność do związ -
ków za wo do wych, re li gię, sa mot ne ma cie rzyń stwo lub z in nych
po wo dów, więk szość (cho ciaż nie wszy scy) od po wia da ła, że ta-
kiej dys kry mi na cji w ba da nych za kła dach nie ma.

Przy bar dziej szcze gó ło wych py ta niach od po wie dzi by ły bar dziej
zróż ni co wa ne. W Fa bry ce 1 naj wię cej kon tro wer sji wzbu dza ła kwe-
stia rów ne go trak to wa nia w przy pad ku moż li wo ści awan sów (pa-
da ły stwier dze nia, że więk szość wyż szych i le piej płat nych sta-
no wisk zaj mu ją męż czyź ni, czę sto ko bie ty nie są bra ne pod uwa -
gę przy awan sach). Nie któ re pra cow ni ce i nie któ rzy pra cow ni cy
mie li rów nież wąt pli wo ści czy prze strze ga na jest za sa da rów nej
pła cy za ta ką sa mą pra cę. Te wąt pli wo ści mo gą być po tę go wa -
ne fak tem, że oso by za trud nio ne są zo bo wią zy wa ne na pi śmie
do nie ujaw nia nia swo ich sta wek go dzi no wych.

Ra czej nie wska zy wa no na dys kry mi na cję w pro ce sie re kru ta cji.
Na ten te mat pa da ły na wet po zy tyw ne opi nie:

„Nie, jak koń czy łam szko łę to uro dzi łam sy na i ni gdzie nie mo głam
zna leźć pra cy bo py ta li czy za męż na czy dziec ko, a tu nie by ło pro-
ble mu tyl ko dziec ko mia ło wte dy 4 la ta i mu sia łam pod pi sać cos
ta kie go, że do bro wol nie zga dzam się pra co wać na noc ną zmia nę.”

W po zo sta łych dwóch za kła dach nie wska za no na żad ne przy pad -
ki dys kry mi na cji. W Fa bry ce 3 pra cow ni ce uwa ża ją, że trud no mó-
wić o dys kry mi na cji ze wzglę du na płeć, bo więk szość za trud nio -
nych to ko bie ty, one też są na sta no wi skach kie row ni czych:
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„I mło de i star sze są za trud nia ne. (...) Je den szwacz jest i ma ta-
kie sa me ni skie staw ki jak my.”

W żad nym za kła dzie nie wspo mnia no o przy pad kach mo le sto -
wa nia sek su al ne go.

W tak sfe mi ni zo wa nym prze my śle istot ne są wa run ki pra cy
zwią za ne z ma cie rzyń stwem: pra ca w cią ży, urlo py ma cie rzyń skie
i wy cho waw cze, jak rów nież po wro ty do pra cy po tych okre sach.
W po przed nich ba da niach bar dzo czę sto spo ty ka ły śmy się z nad -
uży cia mi w tych kwe stiach. Zwy kle po ja wia ły się pro ble my z eg -
ze kwo wa niem przy słu gu ją cych ko bie tom praw, dys kry mi na cja
i zwol nie nia lub ofer ty pra cy na zle ce nie po uro dze niu dziec ka.
W ba da nych tym ra zem trzech za kła dach sy tu acja wy glą da le piej:

„Jak by ła któ raś w cią ży to nie tak, jak w po przed nim za kła dzie,
tu nie py ta ją czy je stem w cią ży czy nie. Dziew czy ny ra czej zo sta-
ją w tym za kła dzie. Te raz do nas przy szła dziew czy na po dwóch
la tach od uro dze nia dziec ka.” 

(szwacz ka z Fa bry ki 1)

Z roz mów z oso ba mi z Fa bryk 1 i 3 wy ni ka, że pra cow ni ce w cią -
ży prze no szo ne są do lżej szej pra cy lub ko rzy sta ją ze zwol nień le-
kar skich. Po uro dze niu dziec ka ko rzy sta ją z urlo pów ma cie rzyń -
skich, a po nich wra ca ją na swo je sta no wi ska na tych sa mych wa-
run kach. Prze waż nie nie ma ją też pro ble mów z ko rzy sta niem ze
zwol nień na opie kę nad dzieć mi. Choć z „wła snej wo li” czę sto te -
go nie ro bią, gdyż kon se kwen cją jest niż sze wy na gro dze nie.

„U nas w dzie wiar ni pra cu je mło de mał żeń stwo, dziew czy na za-
szła w cią żę, a wia do mo, tam trze ba dźwi gać i się śpie szyć z pra -
cą, a w cią ży trze ba dbać o ta kie rze czy, więc po szła na zwol nie -
nie, po tem na ma cie rzyń ski. Nor mal nie wra ca ją ko bie ty do pra -
cy, nie ma tak, że nie ma do cze go wra cać.”

W Fa bry ce 2, pra cow ni ce rów nież twier dzą, że mo gą sko rzy stać
z praw przy słu gu ją cych im w cią ży i po uro dze niu dziec ka, jed-
nak nie po da ją, żad nych kon kret nych przy pad ków ta kiej sy tu acji
w ich fa bry ce.

� Le gal ność i bez pie czeń stwo za trud nie nia 
W ba da nych przez nas za kła dach nie pra cu je się bez umo wy o pra -
cę. Wszyst kie py ta ne przez nas oso by pod pi sa ły umo wy przed pod -
ję ciem pra cy. W przy pad ku pra cow nic z dłuż szym sta żem pra cy
są to zwy kle umo wy na czas nie okre ślo ny. Na wet je śli są to umo-
wy okre so we, za wie ra się je na dłuż szy czas, zwy kle 3-4 la ta.

Wszyst kie py ta ne przez nas oso by po twier dza ły, że pen sje do sta -
ją na czas, że od pro wa dza ne są od nich skład ki na ZUS i po dat ki. 

Na bez pie czeń stwo za trud nie nia nie wąt pli wie wpły wa ją rów nież ta-
kie kwe stie jak re la cje z prze ło żo ny mi, at mos fe ra pra cy, po czu cie
wię zi/iden ty fi ka cji z za kła dem, czy ro ta cja pra cow ni ków. Tu taj da się
za uwa żyć bar dzo cha rak te ry stycz ne róż ni ce mię dzy za kła da mi.

W pań stwo wej Fa bry ce nr 1 pra cow ni cy okre śla ją sto sun ki
z kie row nic twem ja ko do bre, w naj gor szym ra zie – obo jęt ne. Twier-
dzą, że jest sta ły kon takt z prze ło żo ny mi i ist nie je moż li wość roz-
mo wy z ni mi o pro ble mach pra cow ni ków zwią za nych z wy ko ny -
wa ną pra cą.

Pra cow ni ce i pra cow ni cy po twier dza ją, że do sta ją wy star cza ją -
cą i zro zu mia łą in for ma cję o sy tu acji, stra te gii i per spek ty wach
fir my. Są one zwy kle prze ka zy wa ne przez sze fa na ze bra niach
przed sta wi cie li pra cow ni ków z po szcze gól nych dzia łów, oni
prze ka zu ją tą in for ma cję da lej. Szcze gól nie w sy tu acji kie dy po-
na wia ne są pró by pry wa ty za cji fa bry ki. Nie wszyst kie oso by za-
trud nio ne są ta ki mi in for ma cja mi za in te re so wa ne. To jest ty po -
wy za kład pań stwo wy, a re la cje de fi nio wa ne są w ka te go riach „my”
i „oni”. My – pra cow ni cy i on – je den od lat pre zes. Iden ty fi ka cja
z za kła dem ra czej tu nie ist nie je. 

Z roz mów wy ni ka, że co raz czę ściej zda rza się, że pra cow ni cy od-
cho dzą z fa bry ki z po wo du po lep sze nia się sy tu acji na ryn ku, znaj-
du ją lep sze ofer ty, pod czas gdy tu taj wa run ki za trud nie nia się nie
po lep sza ją: „ktoś tu przy snął” mó wi je den z pra cow ni ków. Jed nak
ra czej nie od cho dzą z pra cy ko bie ty ani star sze pra cow ni ce i pra -
cow ni cy. Im trud niej jest zna leźć lep sze za trud nie nie. Chwa lą so-
bie pań stwo we go pra co daw cę, głów nie za do bre wa run ki so cjal -
ne i prze strze ga nie Ko dek su Pra cy. Nie ste ty cią gle oba wia ją się pry-
wa ty za cji, któ ra we dług nich ozna cza ty le, co zwol nie nie z pra cy. 

Fa bry ka nr 3 to dru gi bie gun. Przy kład pry wat nej fir my, gdzie od lat
pra cu je ten sam ze spół pra cow nic, któ re iden ty fi ku ją się z za kła dem
pro du ku ją cym odzież spor to wą w więk szo ści pod wła sną mar ką:

„Pod wła snym szyl dem szy je my i ma my swo je skle py.”

Wszyst kie pra cow ni ce ma ją do bre re la cje za rów no z wła ści cie -
lem fa bry ki jak i bez po śred nią prze ło żo ną. Wła ści ciel ma z pra -
cow ni ca mi bez po śred ni kon takt, czę sto od wie dza ha lę pro duk -
cyj ną. Pra cow ni ce mo gą swo bod nie zwra cać się ze swo imi pro-
ble ma mi za rów no do nie go, jak i bry ga dzist ki

Nie któ re pra cow ni ce mó wią, że są na bie żą co in for mo wa ne o sy -
tu acji, stra te gii i per spek ty wach fir my, że in te re su ją się ty mi in-
for ma cja mi i że są one wy star cza ją ce i zro zu mia łe. Prze ka zu je
je bry ga dzist ka po spo tka niach z sze fo stwem. In ne pa nie mó wią,
że nie in te re su ją się ty mi in for ma cja mi.

Jed nak więk szość pra cow nic czu je się tu do brze i wią że swo ją
przy szłość z za kła dem. Jed na z nich mó wi:

„Na ra zie wszyst ko tu idzie. Naj czę ściej jak szłam do za kła du, to
plaj to wał, cie szę się, że ten jest (…). Sze fo wie roz ma wia ją z bry -
ga dzist ką, a ona z na mi roz ma wia. Cią gle są no we wzo ry, fir ma
się roz wi ja od 15 lat już chy ba tak. Na resz cie mam na dzie ję, że
do eme ry tu ry tu po pra cu ję”. 

W Fa bry ce nr 2 sy tu acja wy glą da go rzej. Nie ma tu ani pań stwo -
we go wła ści cie la za pew nia ją ce go ko rzyst ne świad cze nia so cjal -

16



ne, ani też „ro dzin nej at mos fe ry” ze spo łu roz wi ja ją cej się pry wat-
nej fa bry ki. Sto su nek pra cow nic do ich sze fa i bez po śred niej prze-
ło żo nej (je go żo ny) jest „umiar ko wa ny”. Nie na rze ka ją na re la cje
bez po śred nie, mo gą się zwra cać do nich z pro ble ma mi zwią za -
ny mi z pra cą, jed nak nie do koń ca od po wia da im sto su nek wy ma-
gań kie row nic twa do ofe ro wa ne go wy na gro dze nia.

Pra cow ni com za pew nia się mi ni mum wła ści wych wa run ków pra-
cy i mi ni mal ne wy na gro dze nie. Z wy jąt kiem kie row nicz ki pro duk-
cji, pra cow ni ce nie są in for mo wa ne o per spek ty wach i pla nach fir-
my. Są na rzę dziem do re ali za cji bie żą cych za mó wień.

Nic dziw ne go, że nic ich tam nie trzy ma. Ro ta cja za trud nie nia jest
bar dzo du ża.

„Ge ne ral nie ła two jest o no we pra cow ni ce, ale one ni by przy cho-
dzą, a jak się do wia du ją ja kie tu są za rob ki to od cho dzą. Po pra -
cu ją tro chę i od cho dzą.”

Szy cie dla klien tów z za gra ni cy 

W te go rocz nych ba da niach szcze gól nie in te re so wa ły nas przy-
pad ki pro duk cji na zle ce nie naj bar dziej zna nych ma rek spor to -
wych i kon se kwen cje ja kie odej ście tych klien tów mia ło dla pra-
cow nic i pra cow ni ków. Dla te go oprócz py tań do ty czą cych prze-
strze ga nia stan dar dów pra cy po ja wia ły się te do ty czą ce za gra -
nicz nych klien tów. 

Wszyst kie ba da ne fa bry ki szy ją na za gra nicz ne zle ce nia. W przy -
pad ku Fa bry ki 2 jest to ca łość pro duk cji, Fa bry ka 1 czę ścio wo za-
opa tru je za gra nicz nych klien tów, a Fa bry ka 3 do ra bia do pro duk -
cji odzie ży spor to wej pod wła sna mar ką szy jąc na zle ce nia zna-
nych za gra nicz nych firm ka ta lo go wych. W prze szło ści klien ta mi
Fa bry ki 1 by ły Adi das i Pu ma, na to miast Fa bry ka 2 pro du ko wa -
ła dla Kap py. Pra cow ni cy w każ dym z za kła dów, róż nie wspo mi -
na ją te zle ce nia.

Naj le piej pro duk cję dla zna nej mar ki wspo mi na się w Fa bry ce 2.
O Kap pie nie któ re szwacz ki mó wią na wet z roz rzew nie niem. Twier-
dzą, że w tym cza sie (czy li ok. 1,5 ro ku te mu) ich sy tu acja by ła
du żo lep sza. Fa bry ka mia ła wię cej za mó wień, za rob ki by ły wyż-
sze, du żo pra cy, moż li wość za ro bie nia wię cej na akord:

„Ooo, du żo le piej by ło wte dy, bo oni du żo pła ci li. Te wzo ry co im
szy ły śmy by ły bar dziej opła cal ne. To by ły wy ma ga ją ce ciu chy
i za ilość szcze gó łów też się pła ci je śli cho dzi o sztu kę to wa ru,
więc to by ło do bre.”

W Fa bry ce 1, gdzie za mó wie nia skła dały Adi das i Pu ma, nie wspo-
mi na się ich aż z ta ką sym pa tią. Mi mo to pra cow ni cy twier dzą,
że pra ca by ła bar dziej wy ma ga ją ca, ale też le piej płat na.

„By ło, ale krót ko. Dla Pu my wiem, że by ło, bo stres był, że do bry
klient i mu si być do brze zro bio ne, (...) Dla Adi da sa też wy cho dzi -
ło, te raz też ro bi my dla spor to wych, ale nie dla tych du żych.”

Wnio ski

Wy ni ki na szych te go rocz nych ba dań po ka zy wa ły nie co lep szą sy-
tu ację pra cow nic za kła dów odzie żo wych niż wy wia dy prze pro -
wa dza ne w po przed nich la tach. Oczy wi ście nie mo że my wy cią -
gać tu jed no znacz nych wnio sków, gdyż tym ra zem prze ba da ne
zo sta ły tyl ko 3 fa bry ki na le żą ce do za wę żo nej gru py pro du cen -
tów tka nin lub odzie ży spor to wej. Jed nak że jest kil ka oko licz -
no ści, któ re po zwa la ją są dzić, że nie któ re zmia ny ma ją ce miej-
sce w tych trzech za kła dach ma ją cha rak ter uni wer sal ny.

Mo że my za ob ser wo wać lep sze wa run ki pra cy je śli cho dzi o le -
gal ność za trud nie nia czy BHP. Nie po pra wi ła się sy tu acja w pła -
cach czy per spek ty wach roz wo ju firm. Ozna czać to mo że ty le, że
zwłasz cza od kąd Pol ska jest czę ścią UE, wzmoc ni ło się pra wo -
daw stwo i je go im ple men ta cja je śli cho dzi o tech nicz ną sy tu ację
za kła dów czy ich fi nan so wą kon tro lę. Cią gle du żo do ży cze nia po-
zo sta wia jed nak sy tu acja zwią za na z nad go dzi na mi, wy na gro -
dze nia mi czy re pre zen ta cja pra cow ni ków, np. po przez związ ki za-
wo do we. 

Głów ny pro blem osób za trud nio nych w za kła dach odzie żo wych
w Pol sce to nie pew ność przy szło ści, po czu cie tym cza so wo ści,
zwią za na z tym re zy gna cja, brak wia ry w sens an ga żo wa nia się
w dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy wła snych wa run ków pra cy.
Po co sta rać się o zmia nę sy tu acji w miej scu pra cy, któ re mo że
wkrót ce prze stać ist nieć? Cza sem le piej po cze kać do eme ry tu -
ry lub zmie nić pra cę. 
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Hi sto ria szwacz ki z Ło dzi 

Szy ję, bo tak ja koś wy szło.

Mam 24 la ta i po cho dzę z oko lic Ło dzi. Szy ję, bo tak ja koś wy szło, skoń czy łam ta ką szko łę. Pra cu ję od kil ku lat – naj pierw by-

łam szwacz ką, przez pół ro ku, w Ło dzi, ale to świe żo po szko le, więc jesz cze nie by łam zo rien to wa na, co moż na. W bar dzo kiep-

skim za kła dzie pra co wa łam, gdzie na wet to a le ty nie by ło, wszę dzie śmier dzia ło. W szat ni był ta ki smród, że mu sia łam się myć

po przyj ściu do do mu. Zda rza ło się, że nie do sta wa łam tam pen sji – ta ki za kład co oszu kał dłu go się pa mię ta. Pie nią dze do sta -

łam póź niej, do pie ro kie dy by ło po stę po wa nie w są dzie. W cen trum Ło dzi spo ro jest jesz cze ta kich ma łych za kła dów, w któ rych

są strasz ne wa run ki pra cy, ale lu dziom cza sem nie za le ży. Tam chcie li do sta wać te swo je 500 zło tych i to mie li.

Po tem wy je cha łam do Da nii na kil ka mie się cy i tam pra co wa łam w za wo dzie. Mo je kwa li fi ka cje bar dzo się pod nio sły, bo te raz

na wyż szym sta no wi sku pra cu ję. Pla nu ję i mó wię szwacz kom jak ma ją co uszyć. Do sta ję od klien ta wzo ry i przy go to wu ję pro-

duk cję. Ty le, że w tym za kła dzie to wy ko nu ję wszyst ko i to prze ra sta mój za wód. 

Je stem „ta naj gor sza”

Tu gdzie te raz pra cu ję, je śli cho dzi o hi gie nę pra cy, to jest bar dzo do brze, za kład jest po rząd nie zro bio ny. Ale z resz tą to już go-

rzej, a za rob ki bar dzo, bar dzo ni skie. Szwacz ki ma ją bar dzo cięż ko. Cho dzi o pie nią dze. A ja je stem chy ba je dy ną oso bą, któ ra

wy kłó ci ła się o to, że by mieć so bo ty wol ne. Bar dzo dłu go mu sia łam się o to kłó cić. I tyl ko ja, więc je stem „ta naj gor sza”.

Urlop też jest cięż ko do stać. W tym ro ku by łam 2 ty go dnie, ale zo sta łam ścią gnię ta z nie go bo coś trze ba by ło zro bić, a są ma szy ny,

któ re tyl ko ja umiem ob słu gi wać, a lu dzie są ma ło am bit ni bo nikt nie chce się na wet na uczyć ich ob słu gi, więc ja mu szę.

Nie pa mię tam że bym kie dy kol wiek do sta ła coś za nad go dzi ny. Raz na pi sa łam ta kie po da nie, że chcę wol ne dni w związ ku z ty -

mi nad go dzi na mi, któ rych mam peł no i po szłam z tym do pre ze sa, to mnie wy śmiał. Ja kiś czas za pi sy wa łam, kie dy ile pra co -

wa łam po nad, bo te go by ło spo ro, ale po tem, to mi się już znu dzi ło. My ślę, że pra wo po win no się zmie nić, że jak jest so bo ta, to

mam ją na praw dę wol ną, a nie tyl ko na pa pie rze.

Po za tym tu bra ku je rąk do pra cy, tu jest za ma ło pra cow ni ków. Pro si łam o jed ną kraw co wą do po mo cy, bo jest mi cięż ko się sa-

mej wy ro bić z tym wszyst kim i jak już nie da ję ra dy, bo je stem zmę czo na, to po peł niam błę dy. Nie do sta łam ni ko go.

No i szwacz ki ge ne ral nie pra cu ją wszyst kie so bo ty, od 6 do 16, ale są ta kie oso by, nad któ ry mi się stoi i się ka że im szyć. 

Jak pod pi sy wa łam tu umo wę o pra cę, to księ go wy pod su nął mi jesz cze ja kiś pa pier coś o mob bin gu, że nie bę dę się skar żyć czy

coś, na wet nie zdą ży łam do koń ca prze czy tać bo to szyb ko po dał, ka zał pod pi sać i za brał od ra zu.

My ślę o zmia nie…

Ta kich lu dzi jak kon struk tor odzie ży jest nie wie le. Ta ki je den za kład chciał mnie do sie bie ścią gnąć, ale ja tu mam ro dzi nę i na ra -

zie się nie zde cy do wa łam. Dzie ci nie mam. Te raz to ty le pra cu ję, że nie mam na wet cza sem cza su, że by do fry zje ra pójść.

Od 18 ro ku ży cia mu szę się sa ma utrzy my wać, bo przy je cha łam do Ło dzi i mu sia łam się uczyć, pra co wać, wy na jąć miesz ka nie,

wszyst ko. Ja koś so bie ra dzę. 

W Ło dzi na każ dym ro gu jest szwal nia. Tyl ko wa run ki róż ne, ge ne ral nie szwacz ki za ra bia ją 600 – 1000 zło tych, bo staw ki są bar-

dzo ma łe. W na szym za kła dzie one bar dzo du żo szy ją, a z pen sją, to róż nie. Do dat ko wo bar dzo sta ran nie mu szą to wy ko ny wać,

bo to na za gra ni cę idzie, po za tym rze czy są trud ne. Jak ktoś mó wi, że po 2000 za ra bia to na czar no – to wszyst ko.

Szwa czek nie ma, a pra cy du żo 

Bar dzo cięż ko jest. Du żo dziew czyn od cho dzi, a na wet nie wy bie ra te go za wo du, bo jest cięż ki. Krę go słup bo li po ca łym dniu, a tu

trze ba stać i szyć. Ale wy jeż dża ma ło kto, bo lu dzie w tej bran ży ra czej ma ło am bit ni są i za mknię ci na róż ne moż li wo ści. Zo sta-

ją, nie chcą zmie niać ni cze go.



KU PIO NE W POL SCE

Ry nek odzie ży i obu wia spor to we -
go w Pol sce. Do stęp ne pro duk ty,
do mi nu ją ce mar ki. Skąd po cho -
dzą, kto je pro du ku je? Pre fe ren cje,
za cho wa nia i świa do mość pol skich
kon su men tów.

War tość pol skie go ryn ku odzie ży
spor to wej sza cu je się na oko ło 300-
400 mln. zł rocz nie20. Jest to naj więk-
szy ry nek w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej. Wciąż się roz wi ja,
w mia rę jak co raz bar dziej po pu lar -
ny wśród Po la ków sta je się sport,
luź ny styl ubie ra nia się i ogól nie
tzw. spor to wy tryb ży cia. Obec nie
oko ło 8% Po la ków wska zu je na czyn -
ne upra wia nie spor tu ja ko swo je
ulu bio ne za ję cie, jed nak sza cu je się,
że ta licz ba bę dzie co raz więk sza21. 

Fir my spor to we ma ją więc w Pol sce ro sną cą gru pę klien tów i oczy -
wi ście to wy ko rzy stu ją. Nie wszy scy jed nak po tra fią ro bić to rów-
nie do brze. Na pol skim ryn ku odzie ży spor to wej moż na za uwa żyć
dwa sek to ry: mar ko wy i „resz tę”. Ten pierw szy po dzie li ły mię dzy
sie bie 4 mar ki: Adi das, Ni ke, Pu ma i Re ebok, w ta kiej wła śnie ko-
lej no ści. Na 4 zł wy da wa ne na odzież i obu wie spor to we w Pol sce 3
tra fia wła śnie do tej czwór ki, a w za sa dzie trój ki, bio rąc pod uwa -
gę, że mar ki Adi das i Re ebok ma ją jed ne go wła ści cie la. 

Dru gi sek tor to pro duk ty nie zna nych ma rek lub pod rób ki tych naj-
bar dziej zna nych. W du żej mie rze jest to azja tyc ka pro duk cja, ale
w „resz cie” miesz czą się tak że pol scy pro du cen ci. Nie któ rzy szyb-
ciej, ale więk szość zde cy do wa nie po wo li zbli ża się do sek to ra mar-
ko we go. Prze waż nie dzia ła ją na ryn kach lo kal ny ch22.

Jak się na ryn ku od naj du ją kon su men ci?  

Na to py ta nie po ma ga ją nam od po wie dzieć ci z nich, któ rzy wzię-
li udział w ba da niach prze pro wa dzo nych przez Ko ali cję KA RAT
w 2007 r., w ra mach pro jek tu Fa ir Play w pro duk cji ar ty ku łów
spor to wych.. Ba da nia te ob ję ły gru pę 140 kon su men tów, ku pu-
ją cych odzież i obu wie spor to we w tym 67 ko biet (47,9%) i 73
męż czyzn (52,1%). Gru pa ta by ła zróż ni co wa na tak że pod wzglę -
dem wie ku, wy kształ ce nia i do cho du. By ły to za rów no oso by
uczą ce się, stu diu ją ce jak i pra cu ją ce. Ba da nia zo sta ły prze pro-
wa dzo ne w kil ku mia stach Pol ski. Wszy scy an kie to wa ni do ko -
nu ją za ku pów odzie ży i obu wia spor to we go i zo sta li zi den ty fi -
ko wa ni przez an kie te rów głów nie w miej scach zwią za nych
z upra wia niem spor tów lub sprze da żą ar ty ku łów spor to wych
(skle py, obiek ty czy szko ły spor to we).

Ba da nia prze pro wa dzo ne wśród kon su men tów nie obej mo wa ły
du żej gru py re spon den tów. Ich ce lem nie by ło jed nak two rze nie
sta ty stycz ne go ob ra zu Po la ków na za ku pach. Cho dzi ło ra czej
o uwzględ nie nie per spek ty wy kon su men tów w ana li zie pol-
skie go ryn ku spor to we go i dys ku sji o od po wie dzial nym ku po -
wa niu. Dla te go w prze pro wa dza nej przez nas an kie cie du żą część
zaj mu ją py ta nia opi so we, do ty czą ce pre fe ren cji, mo ty wa cji,
prze ko nań kon su men tów. 

Ana li zu jąc czę stość, miej sca, war to ści za ku pów pol skich kon su-
men tów mo że my wes przeć się rów nież ba da nia mi prze pro wa -
dzo ny mi na więk szą ska lę przez re no mo wa ne in sty tu ty ba daw -
cze. W tym za kre sie ba da nia KA RA Tu po rów nu je my więc z wy ni -
ka mi ba dań „Na sze ubra nia”, prze pro wa dzo ny mi przez CBOS
w 2005 r., któ re do ty czą szer szej i więk szej gru py ku pu ją cych odzież
w ogó le23.

Nie ste ty w kwe stiach zwią za nych ze świa do mo ścią kon su -
menc ką, je ste śmy zda ni je dy nie na ba da nia Ko ali cji KA RAT, gdyż
in nych ana liz na ten te mat w Pol sce jesz cze nie ma. 

Za cho wa nia kon su men tów.

� Ja kie kwo ty wy da ją kon su men ci na za kup odzie ży.
Re spon den ci CBO Su de kla ru ją, że na ubra nia rocz nie wy da ją śred-
nio 146 zło tych. Pra wie po ło wa z nich twier dzi, że od po wia da ją
im ce ny ubrań, jed nak ta ka sa ma licz ba osób ma pro blem ze zna-
le zie niem odzie ży „na ich kie szeń”.

Oso by an kie to wa ne przez KA RAT to mniej sza i dość za wę żo na
gru pa ku pu ją cych odzież i obu wie spor to we, stąd wy ni ki tych ba-
dań róż nią się znacz nie, tak że przy py ta niu do ty czą cym wy da -
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wa nych kwot. Naj częst sza od po wiedź to 300 zło tych prze zna -
cza nych na odzież i obu wie spor to we w cią gu ostat nich 6 mie-
się cy. Rów no cze śnie naj więk sza licz ba py ta nych do ko nu je za ku-
pów 4 ra zy w ro ku, przy czym ko bie ty ro bią to du żo czę ściej niż
męż czyź ni.

� Gdzie ku pu je my na sze ubra nia?
We dług CBO Su naj czę ściej wska zy wa ne miej sca za ku pów odzie-
ży to skle py, w któ rych sprze da wa ne są ubra nia róż nych ma rek
(13% an kie to wa nych za zwy czaj tam ku pu je, a dal sze 30% – dość
czę sto). Po pu lar ne miej sca za ku pów to tak że ba za ry (od po -
wied nio: 12% i 27%), po dob nie czę sto Po la cy ku pu ją od ulicz nych
sprze daw ców. 

Po dob ne wy ni ki da ją ba da nia KA RA Tu do ty czą ce w szcze gól no ści
odzie ży i obu wia spor to we go. Z nich rów nież wy ni ka, że skle py spor-
to we ofe ru ją ce róż ne mar ki to głów ne miej sca za ku pów, a istot nym
miej scem są też ba za ry, zwłasz cza po pu lar ne wśród ko biet. Du ża
część osób upra wia ją cych sport i ku pu ją cych odzież spor to wą de-
kla ru je, że ku pu je rów nież w skle pach mar ko wych.

� Czym kie ru ją się ku pu ją cy odzież? 
We dług ba dań CBO Su, głów nie wy go dą – 84% ba da nych – oraz
ce ną – 55%. Ku pu ją cy odzież i bu ty spor to we z któ ry mi roz ma -
wia li an kie te rzy KA RA Tu du żo czę ściej ja ko kry te rium za ku pu
wska zu ją ja kość – po nad ¾ ba da nych. Waż ność in nych kry te -
riów jest po dob na, zwłasz cza ce na - 66,4% py ta nych. We dług
CBO Su, dla męż czyzn czę ściej niż dla ko biet li czy się mar ka (11%
męż czyzn wo bec 4% ko biet). Mar ka ma zna cze nie dla 37,3% ko-
biet i 41,4% męż czyzn ku pu ją cych odzież i obu wie spor to wą py-
ta nych przez KA RAT. Z obu ba dań wy ni ka, że po sia da nie mar-
ko wych, ubrań istot ne jest w więk szym stop niu dla naj młod szych
ba da nych. 

Mar ki spor to we

We dług CBO Su mar ko wą odzież ku pu je co dwu na sty ba da ny,
a ma rzy o niej pra wie co trze ci. Mar ki ma ją szcze gól ne zna cze -
nie w przy pad ku odzie ży spor to wej. Na bu ty spor to we mó wi my
w Pol sce „adi da sy”, od na zwy zna nej mar ki wła śnie, a z ba dań,
prze pro wa dzo nych przez PBS DGA w lu tym 2007 ro ku do ty czą -
cych ran kin gu ma rek, wy ni ka, że wśród 10 naj bar dziej roz po -
zna wal nych ma rek odzie ży w Pol sce, zna la zły się 4 mar ki spor-
to we (Adi das, Ni ke, Pu ma i Re ebok). Przy czym Adi das za jął w tym
ran kin gu pierw sze miej sce, aż 35% re spon den tów spon ta nicz -
nie wy mie nia tę fir mę ja ko naj bar dziej zna ną2.

To wła śnie te czte ry mar ki do mi nu ją na pol skim ryn ku spor to -
wym, a tak że w od po wie dziach kon su men tów py ta nych przez KA-
RAT o to, ja kie mar ki ku pu ją, któ re lu bią naj bar dziej, a na wet o te,
któ rych by ni gdy nie ku pi li! 

� Zna jo mość ma rek spor to wych.
Py ta ni o to, ja kie zna ją mar ki spor to we, kon su men ci wy mie ni li
spon ta nicz nie w su mie 90 ma rek. Jed nak aż 2/3 z tych firm wy-
mie nio ne zo sta ły jed no krot nie je dy nie przez jed ną oso bę, co ozna-
cza, że gru pa naj bar dziej zna nych ma rek jest dość wą ska. Adi-
das czy Ni ke, a w mniej szym stop niu tak że Pu ma i Re ebok, po-
ja wia ły się nie mal w każ dej od po wie dzi. 

Oto naj czę ściej wy mie nia ne mar ki, po zo sta łe mia ły po kil ka
wska zań.

Wy raź nie wi dać, że czte ry naj bar dziej zna ne mar ki od ca łej resz-
ty dzie li prze paść. 40% ba da nych ja ko pierw szą zna ną im mar-
kę spor to wą, naj czę ściej spon ta nicz nie wy mie nia ło Adi da -
sa, 25,7% – Ni ke, 9,3% Pu mę, a 8,6% Re ebo ka. Po zo sta łe mar-
ki mia ły już du żo mniej wska zań. Je dy ne pol skie mar ki, któ re za-
ist nia ły w tych od po wie dziach – Al pi nus i Cam pus, mia ły po 0,7%
wska zań, przy czym nie są to ty po we mar ki spor to we, a ra czej
na le żą ce do tak zwa nej bran ży out do oro wej zwią za nej głów nie z tu -
ry sty ką.

� Ku po wa ne mar ki spor to we.
Od po wia da jąc na py ta nie ja kie mar ki odzie ży/obu wia spor to we -
go za ku pi li w cią gu ostat nie go ro ku, kon su men ci wy mie ni li w su -
mie 52 mar ki, na to miast 8 osób ba da nych okre śli ło za ku pio ne
odzież/obu wie spor to we ja ko „nie mar ko we”. Po raz ko lej ny do-
mi nu je naj bar dziej zna na czwór ka: Adi das (34,3%), Ni ke (34,3%),
Pu ma (27,1%) i Re ebok (24,3%). Za ni mi pla su ją się: De ca th lon
(7,9%), Co nver se (5,7%), Al pi nus (4,3%), Cam pus (4,3%), Asics
(2,1%) i Fi la (2,1%).

Dla cze go ku po wa ne są aku rat te mar ki? Głów nie z po wo du do-
brej ja ko ści (49% od po wie dzi). 
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Ta be la 1. Spon ta nicz na zna jo mość ma rek spor to wych.

MARKA Ile razy wymieniona?

Adidas 118

Nike 115

Reebok 87

Puma 84

Fila 13

Converse 11

Umbro 9

Alpinus 9

Asics 8

Campus 8

Decathlon 8

Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT, 2007

24 A. Bur ska, Co w sza fie pisz czy, czy li mar ko wa (nie) świa do mość Po la ków, www.pbsd ga.pl



Istot na oka za ła się rów nież ce na, a cza sem wręcz prze ce na.
W każ dym ra zie, waż ny jest sto su nek ja ko ści to wa ru do ce ny. W su -
mie 21,43% osób ba da nych wska zy wa ło na ce nę ja ko istot ny czyn-
nik. Po za tym kon su men ci zwra ca ją uwa gę na wy gląd odzie ży
i obu wia spor to we go. Mi mo, że sto su nek osób ba da nych do mar -
ki jest, moż na by rzec, emo cjo nal ny (lu bię, po do ba mi się), nie za-
bra kło rów nież ar gu men tów czy sto ra cjo nal nych prze ma wia ją -
cych za da ną mar ką: wy trzy ma łość, so lid ność czy też sta ran ność
wy ko na nia i pro fe sjo nal ność. 

Je dy nie 5,71% osób ba da nych wska za ło na mo dę ja ko po wód pre-
fe ren cji da nej mar ki. 

Nie któ rzy ba da ni nie od wo ły wa li się do żad nych spe cy ficz nych ar-
gu men tów lecz wska zy wa li na in ne czyn ni ki do ko na nia wy bo ru
ta kiej, a nie in nej mar ki. Są to mię dzy in ny mi: do stęp ność, przy-
pa dek, przy zwy cza je nie czy pre fe ren cja dzie ci (nie wła sna). 

� Ulu bio ne mar ki spor to we 
41,% ko biet oraz 54,8% py ta nych męż czyzn ma swo ją ulu bio ną
mar kę. Po sia da nie ulu bio nej mar ki odzie ży/obu wia spor to we go
w więk szym stop niu za le ży od wie ku. Zde cy do wa na więk szość
(79,6%) na sto lat ków w wie ku 15-19 lat de kla ru je, że po sia da swo-
ją ulu bio ną mar kę. Więk szość re spon den tów w wie ku 25 –30
(62,5%) skła da po dob ne de kla ra cje. Oko ło ¾ osób po wy żej 30 ro -
ku ży cia twier dzi, że nie ma ulu bio nej fir my odzie ży i obu wia spor-
to we go.

W su mie wy mie nia jąc ulu bio ne mar ki kon su men ci po da li 19 nazw,
czo łów ka jest ta ka sa ma jak w przy pad ku in nych ka te go rii i ma
rów nie du żą prze wa gę.

Pro si li śmy rów nież o uza sad nie nie tych od po wie dzi. Ar gu men -
ty są po dob ne jak w przy pad ku naj czę ściej ku po wa nych ma rek:
ja kość, wy gląd czy przy wią za nie, a w mniej szym stop niu ce na. Jed-
nak w przy pad ku ulu bio nej mar ki po ja wia się no wa ka te go ria:
utoż sa mia nie się z da ną mar ką. Po twier dza ją to od po wie dzi:.
„wspie ra kul tu rę hip – hop” czy „nie wstyd jej no sić.” 

� Czy są mar ki, któ rych kon su men ci ni gdy by nie ku pi li?
Tak, dla 19,4% ko biet i 42,5% męż czyzn ist nie ją ta kie mar ki. Re-
spon den ci wy mie ni li w su mie 12 ma rek, któ rych ni gdy by nie ku-
pi li. Oka zu je się, że i na tej li ście wy so ko pla su ją się naj bar dziej to-
po we, roz po zna wal ne mar ki. Znów pro wa dzi Adi das – 9,6%, da lej
znaj du ją się Fi la – 8,6%, Re ebok – 5,7%, Ni ke – 4,3% i Pu ma – 4,3%.

Uza sad nia jąc swo ją nie chęć do tych ma rek, kon su men ci po raz
ko lej ny od wo łu ją się do kry te rium ja ko ści i wy glą du. Waż ne są tak-
że sko ja rze nia zwią za ne z po szcze gól ny mi mar ka mi. W od po wie -
dziach re spon den tów po ja wił się rów nież sze reg okre śleń wy raź-
nie pe jo ra tyw nie na ce cho wa nych. Na przy kład te naj bar dziej zna-
ne mar ki wią za ne są czę sto z gru pą o nie naj lep szej opi nii spo-
łecz nej, po tocz nie na zy wa ną „dre sia rza mi”, z któ rą py ta ni przez
nas kon su men ci nie chcą być utoż sa mia ni. Ten przy kład po ka -
zu je jak waż ne zna cze nie ma jed nak wi ze ru nek mar ki. Ze bra ne
da ne ujaw nia ją po nad to, zna cze nie mar ki ja ko ta kiej – nie któ rzy
ba da ni twier dzi li, że nie są go to wi ku pić odzie ży/obu wia spor to -
we go mar ki, któ ra nie jest zna na.

� Pol skie mar ki spor to we, a ra czej ich brak...
Kon su men tów i kon su ment ki za py ta li śmy rów nież o zna jo mość
pol skich ma rek spor to wych. Aż 67,9% (95) osób ba da nych nie by -
ło w sta nie wy mie nić ani jed nej pol skiej mar ki. Resz ta wska za -
ła w su mie 47 ma rek, z cze go 33 to rze czy wi ście mar ki pol skie,
spo śród nich oko ło 5 to mar ki ty po wo spor to we, a 6 to bran ża tu-
ry stycz na. Wła śnie mar ki z tej gru py są naj bar dziej zna ne. Kon-
su men ci i kon su ment ki naj czę ściej wska zy wa li Al pi nus i Cam -
pus. Po zo sta łe mar ki by ły wy mie nio ne przez 3 lub mniej osób.
Wszyst kie od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce pol skich ma rek
spor to wych po twier dza ją, że ra czej nie są one zna ne kon su -
men tom. Zwłasz cza mar ki pro du ku ją ce ty po wo spor to wą odzież
(t -shir ty, dre sy, obu wie spor to we) nie prze bi ły się do świa do mo -
ści ku pu ją cych, a wia do mo, że mar ki nie roz po zna wal ne przez
klien tów prak tycz nie nie ist nie ją.

W od po wie dziach kon su men tów nie zna la zły się ar gu men ty do-
ty czą ce od po wie dzial no ści spo łecz nej firm pro du ku ją cych po szcze-
gól ne mar ki. Żad na z nich nie by ła po tę pio na ani po chwa lo na, np.
za stan dar dy pra cy czy sto su nek do śro do wi ska na tu ral ne go. Wy-
raź nie więc wi dać, że w Pol sce te kwe stie nie są w ogó le za uwa-
ża ne przez kon su men tów, na to miast w wie lu roz wi nię tych kra-
jach, w tym w kra jach tzw. sta rej Unii Eu ro pej skiej to wła śnie na-
ci ski kon su men tów trosz czą cych się o spo sób pro duk cji odzie-
ży spo wo do wa ły, że zna ne mar ki roz wi ja ją i pro mu ją Stra te gie Od-
po wie dzial no ści Spo łecz nej, w Pol sce trud no ob ser wo wać ta ki spo-
sób my śle nia. 

W tych kra jach idea od po wie dzial ne go ku po wa nia jest du żo bar-
dziej roz wi nię ta niż w Pol sce. Po dej mu jąc świa do me de cy zje o za -
ku pach kon su men ci chcą mieć wpływ na to, aby ofe ro wa ne im pro-
duk ty nie zo sta ły wy two rzo ne kosz tem wy zy ski wa nych pra cow -
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Ta be la 2. Ulu bio ne mar ki spor to we.

ULUBIONA MARKA % wskazujących ją konsumentów

Nike 15,7

Adidas 10,7

Puma 8,6

Reebok 7,1

Alpinus 2,9

Asics 2,1

Diverse 1,4

Campus 0,7
Champion 0,7

Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT 2007



ni ków, czy znisz czo ne go śro do wi ska na tu ral ne go. Im więk sza jest
to gru pa ku pu ją cych tym więk szy jest od zew ze stro ny sprze daw-
ców i pro du cen tów. Czę ściej ofe ro wa ne są na ryn ku ar ty ku ły z cer -
ty fi ka ta mi po świad cza ją cy mi „etycz ność” pro duk tu, a tak że zna-
ni pro du cen ci są na kła nia ni do uwzględ nia nia tych po trzeb klien-
tów, na wet je śli po cząt ko wo ro bią to tyl ko ze wzglę dów wi ze run -
ko wych. Roz wi ja nie świa do mej kon sump cji to dłu go fa lo wy pro ces,
któ ry jed nak już się roz po czął. W Pol sce „etycz ne” pro duk ty, w tym
ubra nia, nie są jesz cze ła two do stęp ne, a świa do mość kon su -
men tów jest nie ste ty cią gle nie wiel ka.

Ta ki stan rze czy po twier dza ją wy ni ki na szych ba dań. 

(Nie) świa do mość kon su menc ka

Ostat nia część an kie ty we dług któ rej pro wa dzo ne by ły roz mo wy
z kon su men ta mi i kon su ment ka mi do ty czy ła za gad nie nia od po -
wie dzial ne go ku po wa nia. Chcie li śmy się do wie dzieć, na ile pro-
ble my zwią za ne z świa do mą kon sump cją są zna ne prze cięt nym
ku pu ją cym i czy wzbu dza ją ich za in te re so wa nie. 

Za czy na jąc roz mo wę na ten te mat py ta li śmy kon su men tów
i kon su ment ki czy po dej mu jąc de cy zję o za ku pie odzie ży/obu wia
spor to we go, bio rą pod uwa gę: kraj pro duk cji, wa run ki pra cy w ja -
kich pro dukt zo stał wy ko na ny, kwe stie eko lo gicz ne lub in ne wzglę-
dy etycz ne, ide olo gicz ne etc. Czy ta kie kry te ria w ogó le przy cho-
dzą kon su men tom do gło wy.

Oka zu je się, że kraj pro duk cji ku po wa ne go ar ty ku łu ma zna cze-
nie dla 30,7% py ta nych, wa run ki pra cy – dla 20%, kwe stie eko-
lo gicz ne – dla 33.6%, a in ne kwe stie etycz ne, ide olo gicz ne
dla 12,1%. Być mo że obiek tyw nie to nie wy so ki wy nik, jed nak
przy dzi siej szym zni ko mym stop niu świa do mo ści kon su men tów
w Pol sce, ta ka licz ba osób in te re su ją cych się po cho dze niem czy
wa run ka mi pro duk cji ku po wa nych przez nich ar ty ku łów jest to
dość istot nym wskaź ni kiem. 

Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT (2007)

Ko bie ty, czę ściej niż męż czyź ni zwra ca ją uwa gę na kraj pro duk-
cji, wa run ki pra cy i kwe stie eko lo gicz ne, za to wię cej męż czyzn
niż ko biet kie ru je się w swo ich kon su menc kich wy bo rach in ny -
mi kwe stia mi etycz ny mi lub ide olo gicz ny mi (np. nie chcą wspie-
rać re żi mów to ta li tar nych w kra jach pro duk cji).

Je śli cho dzi o kry te rium wie ku, z ba dań wy ni ka, że zna cze nie kra-
ju pro duk cji odzie ży/obu wia spor to we go wzra sta dla osób ba da-
nych wraz z wie kiem. W gru pie wie ko wej 35-45 lat po ło wa re spon-
den tów uzna ła to kry te rium za istot ne. Kwe stie eko lo gicz ne, ide-
olo gicz ne lub wa run ki pra cy ma ją naj mniej sze zna cze nie dla naj-
młod szej gru py ba da nych (15-19 lat). 

Przy tym py ta niu pro si li śmy o uza sad nie nie od po wie dzi. Dla cze-
go wy mie nio ne wy żej czyn ni ki ma ją zna cze nie przy za ku pie odzie-
ży czy obu wia spor to we go? Mo ty wa cje są róż ne:

� Kraj pro duk cji
Je śli cho dzi o kraj pro duk cji, to za in te re so wa nie tym czyn ni kiem
nie za wsze jest zwią za ne z kwe stia mi spo łecz ny mi czy eko lo -
gicz ny mi. Du ża część ba da nych szu ka pro duk tów spo za Azji, uwa-
ża jąc, że ar ty ku ły wy pro du ko wa ne na Wscho dzie są gor szej ja-
ko ści. Nie któ re oso by wy bie ra ją to wa ry pol skie, gdyż chcą
wspie rać ro dzi mą pro duk cję. Część jed nak pró bu je uni kać ar ty -
ku łów np. chiń skich gdyż nie chce wspie rać pro du cen tów wy ko -
rzy stu ją cych pra cow ni ków, lub sze rzej, kra ju w któ rym czę sto ła-
ma ne są pra wa czło wie ka.

� Wa run ki pra cy
Oso by, któ re ku pu jąc odzież i bu ty zwra ca ją uwa gę na wa run ki
pra cy przy ich pro duk cji bar dzo czę sto od wo ły wa ły się do zna nych
im przy kła dów ła ma nia praw pra cow ni ków głów nie w Chi nach.
Pa da ły stwier dze nia: „nie chcę wy ko rzy sty wać pra cow ni ków”,
„mam sio strę kraw co wą i sza nu ję to co ro bi, je stem prze ciw ła-
ma niu praw pra cow ni czych”. Nie któ re oso by, na wet je śli nie zwra-
ca ją obec nie uwa gi na wa run ki pra cy przy pro duk cji ku po wa nych
to wa rów, de kla ro wa ły, że „gdy by by ło po da ne na met ce, to by mia-
ło zna cze nie”. Po dob ne uza sad nie nia po da wa ły za rów no ko bie-
ty, jak i męż czyź ni.
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� Kwe stie eko lo gicz ne
Za gad nie nia eko lo gicz ne na tle in nych kry te riów, oka za ły się mieć
naj więk sze zna cze nie. Więk szość py ta nych pod kre śla ła ko-
niecz ność ochro ny śro do wi ska w pro ce sie pro duk cji, po trze bę uży-
wa nia re cy klin go wych ma te ria łów, lub swo ją nie chęć do ku po -
wa nia odzie ży/bu tów, na po trze by pro duk cji któ rych za bi ja ne są
zwie rzę ta np. ze skó ry czy fu tra.

� In ne kwe stie etycz ne, ide olo gicz ne, itd.
Naj mniej osób zwra ca uwa gę na in ne, niż wy żej wy mie nio ne, kwe-
stie etycz ne czy ide olo gicz ne. Jest to na tu ral ne, gdyż to py ta nie
by ło uzu peł nia ją ce w sto sun ku do po przed nich. Nie któ rzy kon-
su men ci wy mie nia li jed nak do dat ko we kwe stie etycz ne i ide olo -
gicz ne, ja kie ma ja dla nich zna cze nie przy po dej mo wa niu de cy -
zji o za ku pie. Są to mię dzy in ny mi: we ge ta ria nizm czy sprze ciw
wo bec re żi mów po li tycz nych pa nu ją cych w kra ju pro duk cji. 

� Moż li we zmia ny za cho wań kon su menc kich.
Wie le osób, ro biąc za ku py nie bie rze pod uwa gę wa run ków pra cy, kwe-
stii eko lo gicz nych czy in nych czyn ni ków zwią za nych z pro ce sem pro-
duk cji po pro stu dla te go, że nie ma wia do mo ści na ten te mat.

Na py ta nie, czy in for ma cje o wy ko rzy sty wa niu pra cow ni ków przy pro -
duk cji da ne go ar ty ku łu spor to we go, da nej mar ki odzie ży czy obu-
wia spor to we go wpły nę ły by na ich de cy zję o za ku pie, aż 69% py ta -
nych od po wie dzia ło „tak”. Od po wie dzi są tro chę zróż ni co wa ne ze
wzglę du na płeć: 79% ko biet i 60% męż czyzn de kla ru je, że zmie ni -
ło by swo ją de cy zje o za ku pie pod wpły wem in for ma cji o ła ma niu praw
pra cow ni ków przy pro duk cji da ne go to wa ru.

Bar dziej róż nią się w tej kwe stii kon su men ci i kon su ment ki z róż -
nych grup wie ko wych. Naj mniej wa run ka mi pra cy w ja kich po-
wsta ją ich ubra nia in te re su ją się nie ste ty naj młod si z nich (15 –
19 lat). Świa do mość kon su menc ka i wraż li wość na prze strze -

ga nie praw pra cow ni czych ro śnie z wie kiem kon su men tów/ek.
Naj wię cej od po wie dzi twier dzą cych – 80% – za no to wa no wśród
naj star szych: po wy żej 35 ro ku ży cia.

Ta be la 3. Wpływ in for ma cji o ła ma niu praw pra cow ni czych
na za kup do ko ny wa ny przez re spon den tów w róż nym wie ku
[w pro cen tach]

Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT (2007)

Oprócz in for ma cji o na ru sze niach zwią za nych z wa run ka mi
pra cy czy śro do wi skiem na tu ral nym w pro ce sie pro duk cji udo-
stęp nia nych przez róż ne go ro dza ju or ga ni za cje np. Cle an Clo thes
Cam pa ign, ist nie ją tak że ozna cze nia czy re ko men da cje, dla
odzie ży pro du ko wa nej w od po wied nich wa run kach. Są to zna ki

Fa ir Tra de, in for ma cje o tym, że ma te riał po cho dzi z eko lo gicz -
nej upra wy, czy też re ko men da cje udzie la ne przez or ga ni za cje mo-
ni to ru ją ce wa run ki pra cy, np. Fe ar We ar Fo un da tion i in ne. Nie-
ste ty ta kie to wa ry nie są jesz cze ogól nie do stęp ne w Pol sce, ale
wszyst ko za le ży od kon su men tów. Dla te go za py ta li śmy czy
chcie li by ku po wać to wa ry co do któ rych jest pew ność, że zo sta -
ły wy pro du ko wa ne w od po wied nich wa run kach. Zde cy do wa na
więk szość (88,6%) kon su men tów i kon su men tek od po wia da ła
twier dzą co. Przy od po wie dzi na to py ta nie za uwa żyć moż na du -
żą róż ni cę mię dzy ko bie ta mi i męż czy zna mi. Wię cej ko biet
(98,5%!) niż męż czyzn (79,5%) ku pu je lub chcia ła by ku po wać
„etycz ne”, a przy naj mniej czę ścio wo „etycz ne” pro duk ty.

Mię dzy po szcze gól ny mi gru pa mi wie ko wy mi róż ni ce nie są tak
zna czą ce. Choć moż na za uwa żyć, że naj chęt niej pro du ko wa ne
w spra wie dli wych wa run kach odzież i obu wie spor to we chcą ku-
po wać oso by w wie ku 25-30 lat (92,5% od po wie dzi twier dzą cych).
Naj rza dziej „tak” od po wia da li naj młod si – 15- 19 lat (84,6 %).

� Kon su men ci skłon ni do po świę ceń
Przy tła cza ją ca więk szość an kie to wa nych przez nas kon su men -
tów de kla ru je chęć ku po wa nia „etycz nych” pro duk tów, jen dak
przy naj mniej na ra zie, ta kie to wa ry nie są w Pol sce ogól nie do-
stęp ne. W związ ku z tym chcie li śmy się rów nież do wie dzieć ja -
ką ce nę – do słow nie i w prze no śni – są skłon ni za pła cić, kon su-
men ci za ta kie pro duk ty. Czy nie znie chę ci ła by ich wyż sza ce na?
Ile wię cej by li by skłon ni za pła cić? Czy po świę ci li by do dat ko wy czas
na zna le zie nie ta kich pro duk tów? Czy zde cy do wa li by się na za -
ku py na przy kład w spe cjal nych skle pach lub w In ter ne cie? Od-
po wie dzi by ły ra czej po zy tyw ne:

Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT (2007)

� Wie dza kon su men tów
W an kie tach kon su men ci i kon su ment ki pro sze ni by li rów nież
o oce nę stop nia swo jej wie dzy na te mat wa run ków pra cy
przy pro duk cji ku po wa nych przez nich odzie ży i obu wia spor to -
we go, spra wie dli wym han dlu czy świa do mej kon sump cji. Jak się
oka zu je, więk szość z ba da nych o tych za gad nie niach nie wie nic,
bądź wie nie wie le. Tyl ko nie wiel ki od se tek kon su men tek i kon -
su men tów uwa ża, że ich wie dza na ten te mat jest du ża. 
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15-19 19-25 25-30 30-35 35-45

TAK 46,2 67,6 77,5 73,9 80

NIE 53,8 32,3 22,5 26,1 20



Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT (2007)

Co po cie sza ją ce, po nad po ło wa py ta nych de kla ru je, że chcia ła -
by się do wie dzieć wię cej. O za in te re so wa niu te ma tem świad czy
rów nież ich po zy tyw ne na sta wie nie do an kie ty i chęć otrzy my -
wa nia do dat ko wych in for ma cji.

Źró dło: ba da nia Ko ali cji KA RAT (2007)
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Wnio ski

Wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych przez Ko ali cję KA RAT po ka zu -
ją, że mi mo, iż wie dza i świa do mość są jesz cze bar dzo nie wiel -
kie, to za in te re so wa nie te ma tem wa run ków pra cy w pro ce sie pro-
duk cji i ideą od po wie dzial ne go ku po wa nia jest du że wśród pol-
skich kon su men tów. Za kła da jąc, że na więk szej gru pie ba da nych
wy ni ki mo gły by być mniej bu du ją ce, moż na jed nak stwier dzić, że
prze wa ga po zy tyw nych od po wie dzi jest na ty le du ża, że jest szan-
sa, iż trend ten by się po twier dził. 

Trwa wzrost go spo dar czy, a pol skie spo łe czeń stwo stać na to, by
co raz wię cej kon su mo wać. Pol ska jest co raz bo gat szym kra jem,
na le ży do Unii Eu ro pej skiej, OECD, WTO, or ga ni za cji sku pia ją cych
naj bar dziej roz wi nię te kra je świa ta. To, że Po la cy nie są dość za-
moż ni, dla du żej gru py kon su men tów nie po win no być już wy mów-
ką od od po wie dzial nych za ku pów.

Kon su men ci i kon su ment ki ma ja do bre chę ci – chcą ku po wać to-
wa ry pro du ko wa ne w od po wied nich wa run kach pra cy i zgod nie
z nor ma mi do ty czą cy mi śro do wi ska na tu ral ne go, nie ste ty bra ku-
je im in for ma cji. By po dej mo wać świa do me de cy zje przy za ku -
pach mu szą wie dzieć wię cej o tym, w ja kich wa run kach od by wa
się pro duk cja, jak ich de cy zje mo gą wpły nąć na po pra wę tych wa-
run ków, na co zwra cać uwa gę wy bie ra jąc to war, czy gdzie szu-
kać pro duk tów cer ty fi ko wa nych lub re ko men do wa nych przez in-
sty tu cje i or ga ni za cje mo ni to ru ją ce pro ce sy pro duk cji. Co naj waż-
niej sze, to wa ry te mu szą być do stęp ne. Jak wia do mo jed nak, po-
daż za le ży od po py tu, więc wię cej świa do mych kon su men tów chcą-
cych ku po wać etycz ne pro duk ty to je dy na szan sa na ich więk szą
do stęp ność. 
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Zakończenie

Prze mysł odzie żo wy na świe cie to mo de lo wy przy kład na to, czym jest glo ba li za cja. Dzia ła on w opar ciu o sys tem wza jem nych po-

wią zań mię dzy du ży mi kon cer na mi, a mniej szy mi fa bry ka mi w tań szych kra jach, któ rym zle ca na jest pro duk cja, ma ły mi, sa mo -

dziel ny mi pro du cen ta mi, pra cow ni ka mi etc. Wszy scy pro du cen ci ze so bą kon ku ru ją, bądź to ry wa li zu jąc o zle ce nia, bądź o klien tów

w skle pach. Te wza jem ne za leż no ści spra wia ją, że per spek ty wy roz wo ju pol skich pro du cen tów za le żą mię dzy in ny mi od po ro zu mień

o wol nym han dlu Unii Eu ro pej skiej i Chin, a wa run ki pra cy pol skich szwa czek za le żą od prze strze ga nia stan dar dów pra cy w azja tyc -

kich fa bry kach. Na koń cu więk szo ści łań cu chów po wią zań znaj du ją się kon su men ci. Oni pła cą i oni po win ni wy ma gać, tak że prze-

strze ga nia praw pra cow ni ków wy twa rza ją cych ich ubra nia. „Kon su menc ka si ła” wy da je się naj wię cej zna czyć dziś, gdy mię dzy na ro -

do we kon cer ny są po za kon tro lą państw, a, pra cow ni cy są sła bo zor ga ni zo wa ni, zda rza się, że nie ma ją pra wa za kła da nia związ ków

za wo do wych, a je śli na wet im się to uda, nie wie le mo gą zdzia łać na po zio mie jed nej fa bry ki w sy tu acji gdy kon takt z ich ‘rze czy wi -

stym” pra co daw cą ma ją tyl ko przy szy wa jąc met kę z je go lo giem do ko lej nej sztu ki odzie ży. 

Z ce ny pa ry spor to wych bu tów, ja ką w skle pie za pła ci kon su ment, do pra cow ni ka tra fi le d wie 0,4%, a do wła ści cie la mar ki aż 33%.

Jak wi dać, pro du cen ci ce nią mar kę bar dzo wy so ko, du żo wy żej niż pra cow ni ków. Dla mar ki waż ny jest jej wi ze ru nek, a wi ze ru nek

to opi nia kon su men tów. Ich świa do me i od po wie dzial ne de cy zje po dej mo wa ne w cza sie za ku pów, ale rów nież, ak tyw ne do ma ga -

nie się od pro du cen tów prze strze ga nia stan dar dów pra cy mo że wpły nąć na los wy zy ski wa nych pra cow ni ków. Pol scy kon su men ci

po win ni po czuć się szcze gól nie od po wie dzial ni za pol skie mar ki, któ re co raz czę ściej prze no szą pro duk cje do ta nich fa bryk azja-

tyc kich. War to zda wać so bie z te go spra wę.

Glo bal ne pro ble my po trze bu ją glo bal nych roz wią zań. W przy pad ku wy ko rzy sty wa nia pra cow ni ków przy pro duk cji odzie ży na ca łym

świe cie po trzeb ne jest za an ga żo wa nie jak naj więk szej licz by kon su men tów w wie lu kra jach. Ich wy bo ry kon su menc kie mu szą być

po par te dzia ła nia mi mię dzy na ro do wych or ga ni za cji mo ni to ru ją cych wa run ki pra cy przy pro duk cji odzie ży, a tak że sa mych pro du -

cen tów. Waż ne, by stra te gie Spo łecz nej Od po wie dzial no ści Biz ne su, two rzo ne przez nich w od po wie dzi na za in te re so wa nie kon su -

men tów kwe stia mi spo łecz ny mi i eko lo gicz ny mi zwią za ny mi z pro ce sem pro duk cji, nie by ły wy łącz nie mar ke tin go wym chwy tem,

a rze czy wi ście przy czy nia ły się do po pra wy wa run ków pra cy czy po sza no wa nia śro do wi ska na tu ral ne go. 

W wie lu kra jach, sil niej niż w Pol sce roz wi nię ty jest ruch kon su menc ki i dzia łal ność or ga ni za cji wspie ra ją cych pra cow ni ków, mo-

ni to ru ją cych pro ce sy pro duk cji i pro wa dzą cych lob bing na rzecz ich trans pa rent no ści oraz kam pa nie w spra wie prze strze ga nia stan-

dar dów pra cy. W na szym kra ju te te ma ty i po dob na dzia łal ność to wciąż no wość, czę sto trak to wa na z re zer wą. Wciąż po trze ba du -

żo cza su i pro gra mów edu ka cyj nych oraz ak tyw nych kam pa nii by moż na w Pol sce mó wić o świa do mych kon su men tach wpły wa ją -

cych na po pra wę wa run ków pra cy przy pro duk cji odzie ży. 

Jed nak już dziś wi dać po zy tyw ne symp to my. Co raz wię cej or ga ni za cji, wo lon ta riu szy i wo lon ta riu szek oraz po pro stu kon su men -

tów i kon su men tek, któ rym nie jest obo jęt ne skąd się wzię ły ku po wa ne przez nich to wa ry, an ga żu je się w dzia ła nia na rzecz od po -

wie dzial nej kon sump cji i tak że po pra wy wa run ków pra cy oraz prze strze ga nia norm do ty czą cych śro do wi ska w pro ce sie pro duk -

cyj nym. W Pol sce są to za rów no or ga ni za cje gen de ro we ta kie jak KA RAT, eko lo gicz ne jak Pol ska Zie lo na Sieć, hu ma ni tar ne jak Pol-

ska Ak cja Hu ma ni tar na czy kon su menc kie jak Gru pa eFTe. Każ da z nich do strze ga ko niecz ność roz wo ju idei świa do mej kon sump -

cji wy cho dząc z róż nych śro do wisk i pre zen tu jąc róż ne punk ty wi dze nia: pra cow nic i pra cow ni ków, kon su men tów czy eko lo gów. Świa-

do mie ku pu ją cy kon su men ci mo gą mieć po zy tyw ny wpływ na wszyst kie te aspek ty.
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