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O
ddajemy w Państwa ręce 
najnowszy raport KPMG, 
w którym przybliżamy 
Państwu sektor mody 
w Polsce, należący do grupy 

najatrakcyjniejszych i największych 
rynków Europy Środkowo-
Wschodniej. Przedstawiamy sektor 
mody w kilku różnych ujęciach – 
prezentujemy więc dane liczbowe 
mówiące o wielkości polskiego rynku 
odzieżowego na tle innych krajów, 
dynamice zmian wartościowych oraz 
perspektywy jego rozwoju. Rysujemy 
również statystyczny portret polskich 
klientów. Dzięki zrealizowanemu, 
specjalnie na potrzeby niniejszego 
raportu, badaniu, które było 
przeprowadzone na reprezentatywnej 
próbie dorosłych konsumentów 
z 10 największych miast w Polsce, 
wiemy w jakim stopniu interesujemy 
się modą, gdzie szukamy inspiracji 
modowych, jakie style w sposobie 
ubioru dominują w Polsce oraz na 
jakie elementy odzieży zwracamy 
szczególną uwagę. Zbadaliśmy 
również gdzie najczęściej Polacy 
dokonują zakupów odzieżowych, 
z jaką częstotliwością to czynią oraz 
jakie czynniki mają największy wpływ 
na wybory miejsca zakupu.

W przeprowadzonym badaniu 
w sposób szczególny sprawdziliśmy 
powszechność i otwartość polskiego 
klienta na korzystanie z kanałów 
cyfrowych w procesach zakupu 
odzieży. Na świecie, w branży mody 
rewolucja cyfrowa przez ostatnie lata 
dokonała wielu zmian w sposobie 
i modelach obsługi klientów. 
Opisujemy więc jakie są główne 

czynniki, które skłaniają kupujących 
do zakupów przez internet, a co 
powoduje, że jednak odzież kupują 
w tradycyjnych sklepach – jakie 
kategorie produktowe są częściej, 
a jakie rzadziej kupowane online. 

Aby dopełnić obraz polskiego rynku 
modowego zebraliśmy również 
wywiady od przedstawicieli 
przedsiębiorstw działających na rynku 
modowym, których roczne przychody 
przekraczają 50 mln zł. W raporcie 
znajdziecie więc Państwo informacje 
o największych wyzwaniach z jakimi 
boryka się polska branża modowa 
oraz jak najnowsze technologie 
cyfrowe zmieniają nie tylko same 
procesy produkcyjne, ale również 
modele biznesowe. Zapytaliśmy 
również praktyków rynku jak 
postrzegają polskiego klienta – 
zebrane opinie w ciekawy sposób 
uzupełniają wyniki badań deklaracji 
konsumenckich. 

Istotnym uzupełnieniem niniejszego 
raportu jest analiza wyzwań i szans 
edukacji w szeroko rozumianej 
branży mody, opracowana przez 
Akademię Biznesu i Prawa 
Mody Uczelni Łazarskiego. 
System kształcenia, a także 
rozwój odpowiednich kwalifikacji 
i kompetencji pracowników branży 
sektora warunkuje jej stabilny wzrost 
i pozycję na tle rynków zagranicznych. 

Mamy nadzieję, że takie wielostronne 
opracowanie polskiego rynku mody 
będzie dla Państwa interesującą 
lekturą i pozwoli lepiej zrozumieć 
zmiany jakie zachodzą na polskim 
rynku odzieżowym.
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Partner  
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Wartość polskiego sektora odzieżowego i tekstylnego systematycznie rośnie

Polski rynek odzieżowy i tekstylny należy do jednego z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-
Wschodniej. Jego wartość sprzedana wynosiła w 2016 r. 29,1 mld zł i systematycznie rośnie. 
W 2016 r. w polskim sektorze odzieżowym i tekstylnym działało ponad 22 tys. firm, zatrudniających 
ponad 187,6 tys. osób – z czego 99,4% zatrudnionych było w sektorze prywatnym. Średnie 
wynagrodzenie wynosiło 2 258,38 zł i było jednym z najniższych wynagrodzeń w porównaniu z innymi 
obszarami przetwórstwa przemysłowego. W 2016 r. Polska eksportowała produkty o wartości 
3,2 mld PLN, natomiast import produktów odzieżowych osiągnął wartość 1,4 mld PLN, a polskie 
przedsiębiorstwa najczęściej nabywały je w krajach Unii Europejskiej. 

Nowoczesne technologie w służbie mody

70% Polaków nigdy nie skorzystało z nowoczesnych technologii w trakcie przeglądania oferty 
internetowych sklepów odzieżowych, takich jak np. internetowa przymierzalnia, cyfrowe lustro czy 
wirtualny stylista. Jedynie co czwartej osobie zdarzyło się oglądać produkty poprzez widok 360°. 
Większość firm działających w branży odzieżowej i obuwniczej wprowadza nowe technologie 
w procesy zarówno produkcji, jak i sprzedaży. W przypadku produkcji są to głównie nowoczesne 
maszyny pozwalające na automatyzację procesów. Technologie używane w sprzedaży to przede 
wszystkim obsługa zamówień poprzez różnego typu platformy e-commerce.

Nieliczny luksus w polskich szafach

Niecałe 30% Polaków posiada w swojej szafie rzecz, którą uważa za luksusową. Ci, którzy 
zdecydowali się na zakup takiego ubrania najczęściej wydali na nie maksymalnie 1000 zł. Luksusowa 
odzież stanowi w pewien sposób inwestycję, stąd też dominacja okryć wierzchnich (szczególnie futer) 
oraz garniturów i sukienek.

Polacy przeznaczają 10% miesięcznych zarobków na zakupy odzieży i obuwia

Decyzja dotycząca zakupu ubrania lub obuwia jest zazwyczaj przemyślana – rzadko wiąże się 
z impulsem czy zachcianką, częściej jest konsekwencją konkretnej potrzeby. W związku z powyższym 
wybór odzieży związany jest przede wszystkim z jego jakością oraz atrakcyjną ceną. Blisko połowa 
Polaków na zakupy odzieżowe dla siebie przeznacza nie więcej niż 10% swoich miesięcznych 
zarobków netto. Najczęściej kupowane są rzeczy, które najszybciej się zużywają – czyli ubrania oraz 
bielizna. Zakupy obuwia dokonywane są sezonowo – raz na pół roku. Pozostałe elementy garderoby, 
akcesoria i dodatki, torby oraz biżuteria, nabywane są bardzo rzadko lub w ogóle. Ponad połowa 
badanych przedstawicieli branży fashion uważa, że Polacy kupują więcej, niż rok wcześniej. 

Modowe inspiracje Polaków

Polacy w umiarkowanym stopniu interesują się modą. Modowych inspiracji szukają przeglądając 
aktualne kolekcje firm odzieżowych. Co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy 
influencerów. Większość zachowuje dość zachowawczy styl ubierania się. Najchętniej wybierają styl 
codzienny – casualowy lub ponadczasowy, klasyczny. Zaledwie co ósma osoba stara się łączyć różne 
style, w zależności od pojawiających się trendów. Z kolei większość przedstawicieli branży uważa, że 
Polacy są coraz bardziej świadomymi konsumentami rynku fashion i zaczynają interesować się modą. 
Uważają, że Polacy szukają inspiracji głównie w prasie oraz oglądając programy telewizyjne.

Obuwie definiuje styl Polaków

Najważniejszym elementem ubioru zdaniem Polaków jest obuwie. Blisko 40% osób przykłada 
do niego uwagę kompletując swoją garderobę. Osoby preferujące styl biznesowy częściej niż 
pozostali kładą nacisk na zegarki, natomiast modne torebki definiują kobiecy, ponadczasowy styl 
ubierania się.
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P
olski rynek odzieżowy należy do 
najatrakcyjniejszych i największych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Najnowsze szacunki 
wskazują, iż jego wartość wynosi 29,1 mld zł. 

Pomimo panującego w Europie spowolnienia 
gospodarczego i związanej z tym większej 
skłonności do oszczędności, wartość sektora 
systematycznie rośnie.

WARTOŚĆ SEKTORA

Rok 2016 był udany dla spółek odzieżowych notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z danych GUS 
wynika, że w 2016 r. wartość produkcji sprzedanej sektora 
odzieżowego i tekstylnego wyniosła 29,1 mld zł. Po 
załamaniu w 2009 r., z każdym rokiem (z wyłączeniem 
2012 r.) sektor notował dynamiczny wzrost produkcji 
sprzedanej. 

Wartość 
produkcji 
sprzedanej 
sektora 
w Polsce 29,1 mld

SPECYFIKA SEKTORA

W 2016 r. w Polsce w sektorze odzieżowym 
i tekstylnym działało 22 080 podmiotów. Niemal 2/3 to 
przedsiębiorstwa produkujące odzież (13 643 firm), 1/4 
stanowiły podmioty zajmujące się produkcją wyrobów 
tekstylnych (5 625 firm), najmniejszy udział miały firmy 
produkujące skóry i wyroby skórzane (2 812 firmy). 
W 2016 r. wyprodukowano 8,7 mln ubrań męskich 
i chłopięcych (w tym 1,5 mln garniturów) oraz 10,3 mln 
ubrań damskich (w tym 4,9 mln sukienek i spódnic), a na 
rynku pojawiło się 45,9 mln par nowych butów.

Branża modowa była zdominowana przez prywatne 
przedsiębiorstwa oraz małe firmy, zatrudniające do 
50 pracowników, które stanowią około 85% firm 
w sektorze. Zaledwie 6% firm należało do sektora 
publicznego.

80
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produkcja wyrobów tekstylnych

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100

120

Dynamika produkcji sprzedanej (rok poprzedni = 100)

produkcja odzieży produkcja skór i wyrobów skórzanych

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA

W 2016 r. w sektorze odzieżowym pracowało 187,6 tys. 
osób. Najwięcej zatrudniał segment produkcji odzieży 
(100 tys. osób). Przy produkcji skór i wyrobów skórzanych 
pracowało 27,5 tys. osób, a wyrobów tekstylnych – 
60,1 tys. osób. W zdecydowanej większości zatrudnieni 
byli w sektorze prywatnym (99,4%).

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ

W 2016 r. średnie wynagrodzenie brutto w segmencie 
produkcji odzieży wynosiło 2 258,38 zł, w produkcji 
wyrobów tekstylnych – 2 890,79 zł, a w produkcji skór 
i wyrobów skórzanych – 2 545,25 zł. Biorąc pod uwagę 
inne obszary przetwórstwa przemysłowego były to jedne 
z najniższych zarobków.
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POLSKI SEKTOR NA TLE 
INNYCH KRAJÓW

Światowy detaliczny rynek 
odzieżowo-obuwniczy szacowany 
jest na ponad 3 bln USD. Liderami 
światowymi są Chiny i USA, 
a wartość ich rynków wynosi około 
300 mld USD. Liderami europejskiego 
rynku są natomiast Wielka Brytania 
i Niemcy, których rynki osiągają 
około 70-80 mld USD. Na ich tle, 
polski rynek odzieżowo-obuwniczy 
o wartości około 10-12 mld USD, 
plasuje się w pierwszej dziesiątce 
krajów UE oraz pierwszej trzydziestce 
na świecie. Udział polskiego rynku 
w rynku światowym wynosi mniej niż 
0,3%.

W 2016 r. Polska eksportowała 
produkty o wartości 3,2 mld PLN. 
Głównym kierunkiem eksportu były 
kraje UE (82,5% eksportu). Import 
produktów odzieżowych osiągnął 
wartość 1,4 mld PLN, a polskie 
przedsiębiorstwa najczęściej 
nabywały je w krajach Unii (71,3%). 

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Szacuje się, że do 2022 r. sektor 
odzieżowy w Polsce osiągnie wartość 
ponad 43 mld zł. 

Na sektor odzieżowy silnie wpływają 
ogólne trendy konsumenckie. 
Jednocześnie jest to branża 
najszybciej reagująca na zmieniające 
się trendy. Najważniejszymi 
czynnikami, które definiują działania 
branży, jej przyszłość i kształtują cały 
rynek są digitalizacja, globalizacja oraz 
dbałość o ochronę środowiska. 

Przyszłość branży jest silnie związana 
ze stałym rozwojem e-commerce 
i pojawianiem się nowych sklepów 
internetowych. Według dostępnych 
danych w 2017 r. 54% Polaków 
przynajmniej raz dokonało zakupu 
w sieci, warto podkreślić, że aż 
73% z nich kupuje właśnie odzież. 
Jednocześnie, jak podaje Euromonitor 
International, w ostatnich latach 
liczba sklepów odzieżowych 
systematycznie spada i szacuje się, 
że w 2018 r. z rynku zniknie 1000 
sklepów. Analitycy nie prognozują 
jednak spadku sprzedaży odzieży 
i obuwia, raczej wzrost i przeniesienie 

jej do kanału internetowego. Aby 
branża mogła rozwijać się w sieci 
niezbędne jest dostosowanie form 
sprzedaży do pojawiających się 
możliwości technologicznych, takich 
jak m-commerce (handel poprzez 
urządzenia mobilne) czy s-commerce 
(handel wspomagany przez media 
społecznościowe).

Digitalizacja to również ucyfrowienie 
procesów produkcyjnych w sektorze 
tekstylnym oraz dostosowanie się 
do tzw. Przemysłu 4.0. Możliwe 
jest to poprzez automatyzację oraz 
robotyzację.

Dużym zagrożeniem dla krajowych 
gospodarek stale pozostaje chiński 
rynek odzieżowy. Prognozuje się, 
że region Azji Pacyficznej będzie 
odpowiadał za 70% ogólnego 
wzrostu sprzedaży w najbliższych 
latach. Wpłynie to w dużym 
stopniu na pozycję krajów Europy 
Zachodniej na światowym rynku. 
Polska branża stara się reagować na 
rosnące wpływy Chin na światowy 
rynek, specjalizując produkcję 
oraz wprowadzając innowacyjne 
technologie. 

Polski sektor odzieżowy 
wyspecjalizował się w produkcji 
odzieży roboczej oraz korporacyjnej, 
coraz silniejszy staje się również 
segment odzieży sportowej, w tym 
bielizny termoaktywnej. Tym co 
stanowi o charakterze polskiego 
wytwórstwa jest zgodność ze 
wszystkimi europejskimi normami, 
regulującymi kwestie jakości 
i bezpieczeństwa materiałów oraz 
odpowiedzialności społecznej 
producentów (w tym również etyki 
zatrudnienia). Wyzwaniem w tym 
zakresie pozostaje jednak liczba 
włókienników, którzy mogliby 
wspierać opracowywanie nowych 
tkanin oraz słaba i nieuregulowana 
współpraca biznesu z ośrodkami 
naukowymi. 

Sektor odzieżowy jest zależny od 
zasobów naturalnych, rozumianych 
zarówno jako surowce potrzebne do 
stworzenia materiałów (np. bawełna), 
zasoby wykorzystywane przy 
produkcji (np. woda) oraz zasoby 
ludzkie. Konsumenci stają się coraz 
bardziej świadomi pochodzenia 
produktów, procesu produkcji 

W ostatnich latach podejście 
Fast Fashion wykształciło 
w konsumentach silną 
potrzebę posiadania 
odzieży odpowiadającej 
sezonowym trendom, 
produkowanej błyskawicznie, 
jednak nietrwałej i szybko 
dezaktualizującej się, 
przyczyniającej się do 
zwiększenia konsumpcji 
odzieży o połowę, 
ale i powstawania 
odzieżowych śmieci.
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odzieży czy warunków zatrudnienia 
pracowników sektora. Będzie to 
wpływało na przyszłość sektora 
odzieżowego i tekstylnego, dla 
którego wyzwaniem w najbliższej 
przyszłości będzie:

• zrównoważona produkcja – oparta 
na zmniejszonej liczbie chemikaliów 
i pestycydów wykorzystywanych 
przy produkcji tekstyliów (produkcja 
bawełny, barwienie tkanin), 
a także zmniejszeniu ilości wody 
niezbędnej przy wielu procesach; 

• odejście od podejścia „Fast 
Fashion” na rzecz promowania 
wykorzystania ubrań już 
istniejących – promowana przez 
świadomych konsumentów, 
influencerów w formie recyclingu, 
upcyclinu, second hand lub second 
use;

• proekologiczne podejście do 
produkcji odzieży i obuwia 
– zachęcające do używania 
produktów wytworzonych 
w sposób ekologiczny oraz 
nieingerujący w środowisko 
naturalne (np. ekologiczne farmy 
bawełny, wykorzystywanie 
sztucznych skór i futer);

• zatrudnianie pracowników, 
zapewniające godziwe warunki 
i czas pracy oraz adekwatne 
zarobki;

• wykorzystanie lokalnych 
dostawców i podwykonawców na 
każdym etapie produkcji odzieży 
i obuwia. 

 recycling 
ponowne użycie włókien 
w produkcji w innych sektorach

 upcycling 
oddanie odzieży firmom 
zajmującym się sortowaniem 
i utylizacją ubrań, wspierane 
przez akcje gratyfikujące 
oddających (np. zniżkami na 
nową odzież)

 

 second hand 
do ponownego noszenia – 
oddawanie lub kupowanie 
niezużytych ubrań 

 second use 
do ponownego użycia – 
przekształcanie zużytych ubrań 
na produkty używane w innych 
sektorach, np. w przemyśle

UŻYTE POJĘCIA
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Wyzwania 
i szanse edukacji 
w branży mody 

3 

12 Rynek mody w Polsce © 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się 
z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), 
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



N
a potrzeby niniejszej analizy przez branżę 
mody (pojęcie stosowane wymiennie 
z pojęciami „przemysł mody” oraz 
„sektor mody”) należy rozumieć przemysł 

odzieżowy, tekstylny oraz skórzany. Z drugiej 
strony, na potrzeby rozumienia branży mody, 
niezwykle istotny jest cykl życia produktu – 
od kreacji, przez etap produkcji, użytkowanie 
produktu aż do jego utylizacji. Tak rozumiana 
branża stanowi kategorię interdyscyplinarną, 
w której tkwi wielki potencjał rozwojowy.

W cykl życia produktu w branży mody 
zaangażowane są nie tylko powszechnie 
znane specjalizacje, takie jak projektant mody, 
technolog odzieży, szwacz, krawiec, konstruktor 
czy operator maszyn w przemyśle odzieżowym. 
Dziś nie mniej istotną rolę, co osoby związane 
z kreacją i produkcją, odgrywają specjaliści 
związani ze sprzedażą, marketingiem, promocją, 
komunikacją, CSR, nowymi technologiami, 
e-commerce, zarządzaniem, w tym również 
kryzysowym, a także reżyserią pokazów mody, 
czy współpracą z mediami. Stwarza to szerokie 
możliwości kreowania nowatorskich specjalizacji 
o niejednokrotnie kluczowym znaczeniu dla 
branży mody. Rozwój odpowiednich kwalifikacji 
oraz kompetencji pracowników branży warunkuje 
jej stabilny wzrost i powinien być przedmiotem 
zainteresowania, zarówno na poziomie polityki 
sektorowej, jak również działań pojedynczych 
przedsiębiorstw.

LEGISLACJA A ROZWÓJ SPECJALIZACJI W BRANŻY 

A  Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Pojawiające się od kilku lat nowe nazwy zawodów 
i specjalności w branży mody są często niezrozumiałe 
i budzą wiele znaków zapytania. Co więcej, nie są one 
w pełni sklasyfikowane, zarówno w Klasyfikacji Zawodów 
i Specjalności wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania [tekst jednolity 
Dz. U. 2018 poz. 227] – dalej „Rozporządzenie Ministra 
Pracy”. Nie zostały w pełni przewidziane również 
w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego 
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 13 marca 2017 r w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego [Dz.U. 2017 
poz. 622 z późn. zm. – Dz. U. 2017 poz. 2356] – dalej 
„Rozporządzenie MEN”.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zawody wpisane 
do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to 
krawiec, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, 
rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókiennik, 
technik przemysłu mody, technik włókienniczych 
wyrobów dekoracyjnych.

W przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy, którego 
klasyfikacja „konsumuje” klasyfikację Rozporządzenia 
MEN, poza wyżej wymienionymi zawodami w branży 
mody, znaleźć można dodatkowo m.in. projektanta 
mody, konstruktora odzieży, blogera/vlogera, kierownika 
do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju, projektanta 
ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser).

W strukturze klasyfikacji zawodów i specjalności nie 
znajdziemy jednak ani reżysera pokazów mody (choć 
w tej samej klasyfikacji zidentyfikujemy np. specjalizację 
reżysera dźwięku, reżysera filmowego, teatralnego, 
radiowego i telewizyjnego), ani trendwatchera 
(nie możemy mylić tego pojęcia z klasyfikowanym 
trendsetterem czy cool hunterem), ani coraz bardziej 
zyskującego na znaczeniu tzw. influencera – osobę 
prowadzącą konta na Instragramie czy innym portalu 
społecznościowym, który swoją opinią wpływa na grono 
co najmniej kilkuset osób i nie spełnia definicji blogera/
vlogera.

Oznacza to, że zawody oraz specjalizacje w branży 
mody rozwijają się tak dynamicznie, że legislator, mimo 
i tak dość szybkiej reakcji na zmiany w branży (o czym 
świadczą pozycje takie jak bloger, visual merchandiser 
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czy personal shopper zawarte już w klasyfikacji), nie jest 
w stanie nadążyć z nowymi regulacjami kwalifikacyjnymi 
w tym zakresie. 

W 2016 r. w branży tekstylnej pracowało 60,1 tys. 
osób w ponad 5 tys. firm, w ponad 13 tys. zakładów 
odzieżowych pracowało 100 tys. osób, a w przemyśle 
skórzanym niecałe 3 tys. firm zatrudniało 27,5 tys. osób 
(dane GUS na koniec 2016 r.). Statystyki te nie obejmują 
jednak całej grupy osób związanej z branżą mody 
w sposób inny niż zatrudnienie w produkcji, która jest 
trudno mierzalna ze względu na rodzaj wykonywanej 
działalności (blogosfera, influencerzy, osoby związane 
z marketingiem modowym) oraz rotację i dynamikę 
zmian w branży.

B  Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – jedno z narzędzi 
ZSK, ustanowione ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji [tekst 
jednolity Dz.U. 2017 poz. 986 z późn. zm.] – gromadzi 
i udostępnia informacje o kwalifikacjach powiązanych 
z branżą mody, które są nadawane w systemach 
oświaty i szkolnictwa wyższego. W rejestrze nie 
ma jeszcze informacji o kwalifikacjach rynkowych, 
które do ZSK są włączane przez ministra właściwego 
w odpowiedzi na inicjatywę zainteresowanego 
środowiska lub podmiotu. 

Celem ZSK jest nie tylko zapewnienie dostępu do 
informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania 
w Polsce. ZSK – zgodnie z intencją ustawodawcy 
wyrażoną w art. 4 ustawy – zapewnia także jakość 
nadawanych kwalifikacji oraz możliwość uznawania 
efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną 
(np. w miejscu pracy, w wyniku samodzielnego uczenia 
się). ZSK umożliwia ponadto porównywanie kwalifikacji 
uzyskanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi 
w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Ze względu na procesy globalizacji ma to duże 
znaczenie. 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął już 
procedury włączenia do ZSK pierwszych kwalifikacji 
rynkowych, w zakresie: zarządzania procesami 
technologicznymi przemysłowego szycia odzieży 
z dzianin, konstruowania szablonów odzieżowych 
do produkcji przemysłowej odzieży, konstrukcji 
w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów 
odzieżowych oraz wytwarzania odzieży miarowej 
damskiej. W odniesieniu do ww. wniosków o włączenie 
kwalifikacji do ZSK zostały zakończone konsultacje 
z zainteresowanymi środowiskami. Minister pozyskał 
również opinie specjalistów o społeczno-gospodarczej 
potrzebie włączenia tych kwalifikacji do ZSK. Ponadto, 
została również rozpoczęta procedura włączenia do ZSK 
kwalifikacji rynkowej „Przedsiębiorczość dla sektora 
kreatywnego”. Ten wniosek jest na etapie konsultacji 
z zainteresowanym środowiskiem. 

Po włączeniu do ZSK pierwszych kwalifikacji rynkowych 
powiązanych z przemysłem mody pojawią się pierwsze 
certyfikaty z informacją o poziomie Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (PRK), które będą stanowiły wiarygodne 
potwierdzenie, że dana osoba posiada określone 
kompetencje (zgodne z aktualnymi wymaganiami 
pracodawców) i jest gotowa do rzetelnego pełnienia 
wyznaczonych ról (według obowiązujących standardów). 
To z kolei powinno wpłynąć m.in. na poziom poczucia 
stabilności i bezpieczeństwa na rynku pracy pracowników 
(lepiej rozumiejących bieżące i prognozowane oczekiwania 
pracodawców) oraz osób oferujących zatrudnienie 
(mających większe zaufanie do kompetencji nowo 
zatrudnianych osób).

C  Rejestr przedsiębiorców w KRS i CEIDG/PKD

Brak kompleksowej regulacji dotyczącej specjalizacji 
czy kwalifikacji powiązanych z branżą mody może 
w przyszłości powodować komplikacje i utrudnienia 
dla osób prowadzących wysoko wyspecjalizowaną, 
nowatorską działalność gospodarczą w tej branży, 
a opisujących rodzaj tej działalności gospodarczej we 
wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
właściwym kodem PKD zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) [Dz. U. 2007 nr 251 poz. 
1885 z późn. zm.]. 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO NOWYCH 
SPECJALIZACJI 

Dynamika zmian w branży mody, jej interdyscyplinarność 
oraz nowe narzędzia sprzedaży czy marketingu rodzą duże 
zapotrzebowanie na nową, wyspecjalizowaną kadrę.

Szkolnictwo, zarówno zawodowe, średnie jak i wyższe 
(w tym edukacja podyplomowa) staje się dzisiaj 
w niespotykanym dotąd stopniu odpowiedzialne wobec 
rynku pracy za odpowiednie przygotowanie kadry 
zawodowej, z uwzględnieniem nowych specjalizacji 
przystosowanych do potrzeb rynku pracy. 

W świetle dynamicznie ewoluującej branży mody 
trudno wskazać jeden właściwy kierunek kształcenia, 
przygotowujący do danej specjalizacji. Zawody 
w przemyśle mody powstają w wyniku połączenia lub 
przekształcenia istniejących specjalizacji. Dodatkowo, 
pojawiają się nowe specjalizacje, których powstanie 
wymusiły zmiany zachodzące na rynku.

W każdym przypadku celem kształcenia jest zapewnienie 
zdolności absolwentów do jak najbardziej efektywnego 
wykorzystania kompetencji uzyskanych w procesie 
kształcenia, które w przyszłości przełożą się na łatwość 
w znalezieniu zatrudnienia. 
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PRZYGOTOWANIE BIZNESOWE DO AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ W SEKTORZE MODY

Warto zauważyć, że naprzeciw potrzebom edukacyjnym 
wyszły szkoły biznesowe, które do tej pory nie były 
kojarzone z branżą mody. Szkoły wyższe, poza edukacją 
w obszarze projektowania czy inżynierii w zakresie 
włókiennictwa i przemysłu mody, rozszerzyły swoją 
ofertę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania 
marketingowego w branży mody, komunikacji, prawa 
mody, ale także umiejętności miękkich, niezbędnych 
do skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej 
w tym sektorze. 

A  Kompetencje menadżerskie

Przemysł mody ze względu na złożoność zachodzących 
w nim procesów, dynamikę technologii, konieczność 
budowania wielołańcuchowych relacji biznesowych – 
wymaga profesjonalizacji zarządzania. W nowoczesnym 
biznesie o sukcesie decyduje skuteczność w wyznaczaniu 
celów i ich sprawna realizacja. Umiejętności te muszą 
być oparte o gruntowną wiedzę, sprawdzone metody 
i narzędzia zarządcze. Te można wprawdzie uzyskać 
w praktyce zawodowej, której znaczenia nie da się 
przecenić, ale właściwym rozwiązaniem w rozwoju 
warsztatu menedżerskiego, na pewnym etapie rozwoju 
firmy jest formalne kształcenie.

Z powyższych względów rośnie popularność studiów 
podyplomowych, które umożliwiają uzyskanie 
kompetencji w zakresie zarządzania. W programach 
adresowanych do uczestników sektora mody bardzo 
istotne jest kształtowanie możliwie szerokich kompetencji 
– począwszy od planowania kolekcji i zarządzania 
produktem przez planowanie sprzedaży, marketing, 
zarządzanie finansami i zarządzanie zwrotami, na 
pozyskiwaniu kapitału i inwestorów, zarządzaniu ludźmi, 
zarządzaniu kryzysowym oraz komunikacji w sektorze 
mody kończąc. Wszystkie te elementy wpływają na 
efektywność prowadzonej działalności gospodarczej 
w sektorze mody.

B  Znajomość złożonego środowiska prawnego 
i umiejętność stosowania przepisów 

Podstawowa wiedza z zakresu regulacji prawnych 
mających zastosowanie w branży mody ma 
fundamentalne znaczenie w efektywnym i bezpiecznym 
prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dla wielu polskich firm w sektorze modowym okres 
pierwszych dwóch lat działalności stanowi prawdziwą 
„próbę ogniową”. Trudności w utrzymaniu i rozwinięciu 
działalności gospodarczej mają w przeważającej 
mierze mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy 
stanowią kluczowy element polskiej gospodarki. 
Jedną z głównych barier ich rozwoju są coraz bardziej 
złożone i zmieniające się regulacje. Poza kwestiami 

podstawowymi, dotyczącymi 
np. form prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
sposobów jej rozpoczęcia, 
czy odpowiednich regulacji 
podatkowych, przedsiębiorcy 
obecni w sektorze mody 
często nie dysponują 
praktyczną wiedzą, dotyczącą 
sposobów zabezpieczenia 
się przed nieuprawnioną 
eksploatacją pomysłów 
czy efektów twórczego lub 
innowacyjnego wysiłku przez 
innych uczestników tego rynku. 
Z drugiej strony, przedsiębiorcy tacy 
mogą spotykać się z szeregiem mniej 
lub bardziej zasadnych roszczeń ze 
strony osób trzecich w tym zakresie, 
a podstawowa wiedza o tym, jak 
takich sytuacji uniknąć lub w jaki 
sposób na nie reagować, może 
znacząco zabezpieczyć stabilny 
rozwój biznesu. 

Nie mniej istotne znaczenie 
ma również podstawowa 
wiedza na temat sposobów 
zabezpieczenia swoich praw 
w umowach z kontrahentami. 
Praktyka pokazuje, że 
zaniedbania przedsiębiorców 
w tym zakresie, których 
na etapie zawierania 
umowy dość łatwo jest 
uniknąć, mogą prowadzić 
do zaprzepaszczenia 
najlepszego nawet 
pomysłu zaistnienia 
na rynku oraz wielu 
miesięcy, a często lat 
ciężkiej pracy. 

Coraz większa 
świadomość 
konsumentów 
w zakresie zagrożeń 
środowiska 
powoduje z kolei, że 
właściciele marek 
odzieżowych 
powinni 
wzbogacić swoją 
wiedzę i praktykę 
także o regulacje 
dotyczące 
ochrony 
środowiska.
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C  Umiejętności miękkie

Równie ważne znaczenie, z perspektywy sukcesu 
w sektorze mody, mają także tzw. umiejętności miękkie, 
czyli wiedza z zakresu sztuki negocjacji, skutecznej 
komunikacji, prezentacji, etyki w biznesie, przygotowania 
do pracy (motywacja do pracy, dokładność, kreatywność, 
umiejętność organizacji pracy).

System edukacji powinien ponadto wspomagać 
budowanie poczucia własnej wartości. Wiara w siebie 
ułatwia pracę w zespole. Determinuje bowiem 
poczucie odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, 
umiejętność budowania dobrej atmosfery, samorozwój 
oraz kreatywność.

Wszystkie wyżej wymienione umiejętności powinny być 
nie tylko wyróżnikiem menedżerów, ale także innych 
specjalistów tego rynku. 

FORMY NAUCZANIA

Najważniejszym sprawdzianem efektów kształcenia jest 
umiejętność radzenia sobie na wysoce konkurencyjnym 
rynku, jakim bez wątpienia jest rynek modowy. 

W celu zapewnienia bardziej efektywnego nauczania 
kompetencji w branży mody, coraz większą rolę zaczyna 
odgrywać nauczanie w systemie modułowym, które 
pozwala wybrać słuchaczom z całego programu moduły, 
które będą dla nich najbardziej przydatne w pracy 
zawodowej. 

Ze względu na dynamikę rozwoju branży mody, 
istotną kwestią są takie programy nauczania, które 
z łatwością mogą być modyfikowane w celu zapewnienia 
odpowiednich standardów jakości i dopasowania formy 
kształcenia do potrzeb adresatów. 

Polski rynek edukacji oferuje dzisiaj zarówno studia 
dyplomowe i podyplomowe, jak również wiele krótszych 
programów szkoleniowych, np. e-commerce, sprzedaż 
w mediach społecznościach, zarządzanie kryzysem 
w marce odzieżowej, sprzedaż B2B. Pozwalają one 
przekazać „w pigułce” bardziej wyspecjalizowaną wiedzę 
wraz z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do 
wykonywania pracy zawodowej.

POSTĘP TECHNOLOGICZNY 

Przemysł mody w coraz większym stopniu wykorzystuje 
nowe technologie zarówno w produkcji, jak i sprzedaży. 
Są one na tyle istotne, a ich rozwój tak dynamiczny, że 
warto je zasygnalizować jako oddzielny aspekt edukacji 
w branży mody.

Dzięki nowym technologiom branża tekstylna zaczyna 
coraz szybciej przenikać do innych sektorów gospodarki, 
np. transportu czy budownictwa. Obok innowacyjnych 
produktów, takich jak sportowa oddychająca odzież, 
bielizna uciskowa wspomagająca krążenie, protezy 
ścięgien, czy materace zapobiegające odleżynom u osób 
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trwale unieruchomionych, warto w tym kontekście 
wspomnieć o wykorzystywaniu tekstyliów w budowie 
np. nowoczesnych statków powietrznych, co umożliwia 
osiąganie większych prędkości oraz zwiększenie 
trwałości użytkowej. 

Wirtualne przymierzalnie, geolokalizacja, inteligentne 
sklepy, okulary VR to tylko niektóre przykłady nowych 
technologii stosowanych w branży mody w celu 
pozyskania klientów. Nowe technologie służą wreszcie 
kreowaniu wizerunku marki lub zwyczajnie usprawniają 
codzienne działania w prowadzonym biznesie. 

Wpływ postępu technologicznego rodzi pilne 
zapotrzebowanie na pracowników posiadających wiedzę 
i umiejętności w tym zakresie. Rynek edukacyjny, 
z oczywistych względów, powinien nadążać za 
zmianami technologicznymi i uwzględniać je w procesie 
kształcenia.

WPŁYW PRACODAWCÓW NA EDUKACJĘ

Wpływ pracodawców na dostosowanie programów 
nauczania oraz form kształcenia do rynku pracy 
w branży mody jest coraz większy. Szkoły oferujące 
edukację w branży mody często nawiązują 
bezpośrednie partnerstwa merytoryczne z branżowymi 
przedsiębiorcami oraz pracodawcami. Dzięki takiej 
kooperacji przedsiębiorcy oraz pracodawcy mają 
realny wpływ na tematykę, standardy nauczania oraz 
specjalizacje oferowane przez szkoły, a menedżerowie 
z firm odzieżowych niejednokrotnie prowadzą praktyczne 
zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów.

Bardzo ważną rolę w łączeniu edukacji z przemysłem 
mody odgrywa również Sektorowa Rada ds. Kompetencji 
Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Zgodnie 
ze słowami Prezesa Rady – Bogusława Słabego, 
jej celem jest przede wszystkim zapewnienie 
współpracy między przedsiębiorcami i szkołami w celu 
dostosowania kształcenia do potrzeb danej branży. 
Rada skupia interesariuszy sektora odzieżowo – 
tekstylnego, tj. przedstawicieli środowisk naukowych, 
edukacyjnych, związków pracodawców, izb sektorowych 
i przedsiębiorców. Umożliwia to przedsiębiorcom 
i pracodawcom oddziaływanie na dostawców usług 
edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji 
formalnej, jak i pozaformalnej.

BARIERY UTRUDNIAJĄCE DOPASOWANIE 
PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DO RYNKU PRACY

Paradoksalnie, elementy wpływające na dynamiczny 
rozwój branży mody są czynnikami, które utrudniają 
dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 
Nowe zawody i specjalizacje na rynku powstają szybciej 
niż programy edukacyjne opracowywane przez szkoły.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie standaryzacji 
polegającej na włączeniu kwalifikacji do ZSK. To 
przekłada się na zapewnienie stabilnej i niezakłóconej 

obecności specjalizacji na rynku oraz ich jakości. Bez 
takiej standaryzacji, różne programy szkoleń, kursów 
i studiów oferowane pod tą samą nazwą nie muszą 
bowiem oznaczać porównywalnych kwalifikacji.

Intensywny rozwój nowych technologii jest również 
źródłem pewnych trudności. Tempo ich rozwoju nie tylko 
istotnie wyprzedza w tym zakresie regulacje prawne, ale 
także programy edukacyjne. 

PODSUMOWANIE

Przemysł mody stanowi część rynku o ogromnym 
potencjale. Z przyczyn wskazanych w tej części raportu, 
perspektyw rozwoju tej branży w Polsce nie da się 
przecenić. Korzyści wynikające z tempa zmian w tym 
segmencie, zarówno tych dokonujących się obecnie, jak 
i mających zajść w najbliższej przyszłości, obejmą nie 
tylko pracodawców, ale w nie mniejszym stopniu także 
personel oraz końcowych odbiorców-konsumentów.

Dynamika rozwoju sektora modowego powoduje 
potrzebę szybkiej reakcji legislatora w celu pełnego 
uregulowania kwestii związanych z kwalifikacją 
zawodową. Jednostki edukacyjne powinny z kolei 
oferować nowoczesne programy edukacyjne 
dostosowane do potrzeb rynku pracy. Tempo zmian 
w sektorze mody powoduje również pilną potrzebę 
integracji nowopowstających kierunków z ZSK.

Współpraca jednostek edukacyjnych z biznesem jest 
kluczowym elementem kształcenia efektywnych 
pracowników branży mody.

Agnieszka Oleksyn-Wajda

Autorka jest radcą prawnym. Na 
Uczelni Łazarskiego kieruje Akademią 
Biznesu i Prawa Mody oraz Akademią 
Biznesu Nowych Technologii, a także 
studiami podyplomowymi Prawo 
Ochrony Środowiska. Jest członkiem 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
Moda i Innowacyjne Tekstylia oraz 
Związku Przedsiębiorców Mody 
Lewiatan. Zaangażowana w projekty 
związane z rozwojem kwalifikacji oraz 
ścieżek kształcenia w sektorze mody.

Kontakt

Agnieszka Oleksyn-Wajda

E: a.oleksyn-wajda@lazarski.pl
T: 508 047 046

Fot. A.Górajka
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Rynek mody 
w Polsce 
z perspektywy 
konsumentów

4 

18 Rynek mody w Polsce © 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się 
z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), 
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



ZDANIEM 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Zainteresowanie Polaków modą i źródła inspiracji
Polacy w umiarkowanym stopniu interesują się modą. 
Niecała połowa przyznała, że moda znajduje się w kręgu 
ich zainteresowania. Stosunkowo niewielki odsetek 
Polaków śledzi trendy poprzez uczestnictwo w pokazach 
mody czy obserwacje influencerów i czytanie blogów 
modowych. To co inspiruje ich w doborze ubrań 

i definiowaniu swojego stylu, to przede wszystkim 
aktualne kolekcje firm odzieżowych prezentowane 
na stronach ich sklepów oraz w prasie i na portalach 
poświęconych modzie. Blisko 25% Polaków, którzy 
interesują się modą, deklaruje, że podąża za swoim 
własnym stylem, nie czerpiąc inspiracji.

Czy Polacy interesują się modą?

46%

48%

34%

28%

23%

22%

22%

15%

4%

4%

42%

12%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Skąd Polacy interesujący się modą czerpią inspiracje?

Nie czerpię inspiracji,
podążam za swoim stylem

Strony internetowe firm 
odzieżowych

Portale, magazyny modowe

Reklama

Influencerzy, blogi modowe, 
portale społecznościowe

Znane osoby

Pokazy mody

Inne miejsca, osoby

Nie wiem,
trudno powiedzieć

Większość ankietowanych 
przedsiębiorców uważa, że 
Polacy mają swój styl. Nie 
jest on jednak jednolity, nie 
pozwala określić tzw. typowego 
polskiego stylu ubierania się. 
Polacy ubierają się zachowawczo 
i praktycznie. Przedsiębiorcy 
zwracają uwagę na to, że to 
kobiety poszukują swojego stylu 
i często inspirują się stylem 
Włoszek, Francuzek i Hiszpanek.
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Styl ubierania się Polaków
Co czwarta osoba określiła swój styl jako codzienny, 
casualowy, a co piąty Polak zachowuje dość 
zachowawczy, klasyczny styl ubierania się. Kobiety 
częściej od mężczyzn opisują swój styl jako 
ponadczasowy, chętniej również podążają za trendami. 
Dorośli Polacy do 35. roku życia zdecydowanie częściej 

wybierają styl codzienny, a także częściej niż starsi łączą 
ze sobą różne style. Osoby zainteresowane modą starają 
się to przekazać w swoim codziennym ubiorze i chętniej 
mieszają style. Ci, którzy są mniej zainteresowani – 
częściej wybierają styl codzienny, casualowy. 

Jaki jest styl ubierania się Polaków?

Jaki jest styl ubierania się Polaków ze względu na płeć?

Jaki jest styl ubierania się Polaków ze względu na wiek?

Casual, codzienny, nieformalny

Klasyczny, ponadczasowy

Sportowy

Podążam za trendami łącząc różne style

Biznesowy, formalny

Inny

Nie wiem, trudno powiedzieć

Klasyczny,
ponadczasowy

Casual, codzienny,
nieformalny

Podążam za trendami
łącząc różne style

Sportowy Biznesowy, formalny

Biznesowy, formalny

Sportowy

Podążam za trendami łącząc różne style

Casual, codzienny, nieformalny

Klasyczny, ponadczasowy

18-34 lata 35-44 lata Powyżej 45 lat

Kobiety

Mężczyźni

40%

19%

13%

12%

5%
2% 9%

4% 4% 5%

8% 15% 15%

16% 19% 8%

52% 39% 34%

13% 15% 24%

23%

15%

38%

47%

16%

8%
11%

16%

4% 5%
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Luksusowe rzeczy w polskich szafach
Mniej niż 30% Polaków posiada w swoich szafach 
rzeczy, które ich zdaniem są luksusowe. Najczęściej są 
to okrycia wierzchnie – głównie futra. Blisko co piąta 
osoba zadeklarowała posiadanie luksusowego ubrania 
przeznaczonego na specjalne okazje, jak garnitur czy 
sukienka. Najrzadziej posiadanymi rzeczami, mającymi 

miano ekskluzywnych są dodatki, takie jak biżuteria, 
torebka lub buty. Warto jednak zauważyć, że pojęcie 
luksusu jest względne – choć średnia wartość 
wymienianych luksusowych elementów garderoby 
wynosiła 1 403 zł, to połowa z nich była warta 1 000 zł 
lub mniej.

Czy Polacy posiadają w swojej szafie rzecz, którą uważają za luksusową?

Jakie luksusowe rzeczy posiadają Polacy? 

Okrycia wierzchnie
(futro, kurtka, płaszcz)

30%

12%

Biżuteria, zegarek

6%

Torebka

Garnitur, marynarka, garsonka

18%

11%

Buty

4%

Dodatki

Sukienka, spódnica, spodnie

18%

11%

Bluzka, bluza, koszula

1%

Bielizna

Nie

72%

Tak

28%

wynosi średnia 
deklarowana 
wartość posiadanej 
luksusowej rzeczy.

1 403 zł
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Elementy garderoby definiujące styl Polaków
Dla Polaków najważniejszym elementem wyglądu jest 
obuwie. Zwraca na nie uwagę co czwarty respondent. 
Duża uwaga przykładana jest również do okryć 
wierzchnich oraz części codziennego ubioru – spodni lub 
spódnic, koszul, bluzek i swetrów. Wszelkiego rodzaju 
dodatki, jak biżuteria lub torebki brane są pod uwagę jako 
definiujące styl przez mniej niż połowę osób. 

Na ile Polacy zwracają uwagę na poszczególne elementy swojej garderoby? 

4% 5% 16% 35% 40%Obuwie

3% 6% 21% 37% 32% 1%Spodnie

4% 7% 24% 36% 27% 2%Swetry, bluzy

20% 7% 17% 21% 19% 16%Torebki

20% 10% 17% 19% 19% 15%Biżuteria

4% 6% 21% 35% 33% 1%Kurtki, płaszcze,
marynarki

3% 6% 22% 37% 30% 2%Koszule,
bluzki, topy

20% 6% 13% 17% 21% 23%Spódnice,
sukienki
*wynik tylko dla kobiet

9% 13% 30% 29% 18% 1%Bielizna

10% 14% 27% 30% 18% 1%
Dodatki:
okulary, szalik,
portfel, pasek

21% 12% 21% 18% 18% 10%Zegarek

1, nie zwracam w ogóle uwagi 2 3 4 5, jest dla mnie bardzo ważny, określa mój styl Nie dotyczy
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Kobiety określające swój styl jako 
klasyczny, częściej przywiązują wagę 
do torebek i sukienek. Natomiast osoby 
ubierające się w stylu biznesowym dużą 
wagę przywiązują 
do zegarków. 
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Częstotliwość zakupów 
Polacy najczęściej dokonują zakupu produktów, które 
ulegają szybkiemu zużyciu. Blisko połowa Polaków kupuje 
odzież przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Zakupy 
bielizny dokonywane są najczęściej raz na kwartał lub raz 

na pół roku. Obuwie zazwyczaj kupowane jest sezonowo 
– raz na pół roku. Akcesoria i dodatki, biżuteria, torby 
i portfele są zdecydowanie rzadziej kupowane. Ponad 
połowa osób kupuje je raz na rok lub rzadziej. 

Jak często Polacy kupują dla siebie?

5%

18%

20%

32%

18%

4% 3% 6%

13%

36%

28%

13%
3% 1%

BieliznaOdzież

1% 4%
5%

22%

41%

20%

7%

Obuwie

1%1%2%
5%

17%

36%

32%

6%

Akcesoria i dodatki

1%1%1%
5%

15%

29%

43%

5%

Torby, portfele

1%1%1%
4%

8%

16%

52%

16%

Biżuteria, zegarki

Przynajmniej raz w tygodniu

2-3 razy w miesiącu

Raz w miesiącu

Raz na 2-3 miesiące

Raz na pół roku

Raz na rok

Rzadziej

W ogóle nie kupuję

Przebadani przedstawiciele 
branży szacują 
częstotliwość kupowania 
poszczególnych elementów 
garderoby zbieżnie do 
deklaracji konsumentów. 
Odzież i bielizna kupowana 
jest najczęściej, biżuteria 
i zegarki najrzadziej. 

ZDANIEM 
PRZEDSIĘBIORCÓW
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Wydatki na zakup odzieży
Co drugi konsument w Polsce nie wydaje dużo na zakup 
odzieży, obuwia i dodatków – miesięcznie poświęca 
na ten cel nie więcej niż 10% swoich zarobków netto. 
Biorąc pod uwagę średnią krajową, deklarowane 
miesięczne wydatki wynoszą zatem nie więcej niż 300 
zł w przypadku blisko połowy konsumentów w Polsce. 
Stanowi to duże wyzwanie dla firm z branży odzieżowo-
tekstylnej, które w walce o klienta stosują m.in. 
agresywną politykę cenową. Warto jednak zaznaczyć, że 
osoby śledzące trendy i łączące różne style ubierania się 
– zdecydowanie częściej przeznaczają na zakup ubrań, 
obuwia i dodatków nawet połowę swoich zarobków. 

Ile miesięcznie wydają Polacy na zakupy odzieży,
obuwia i dodatków dla samych siebie? 

Mniej niż 10% miesięcznych zarobków

10%-24% miesięcznych zarobków

25%-49% miesięcznych zarobków

Nie wiem, trudno powiedzieć

46%

32%

6%

16%

Zdaniem większości ankietowanych 
przedsiębiorców Polacy kupują więcej 
odzieży i obuwia niż rok temu. 

ZDANIEM 
PRZEDSIĘBIORCÓW
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Miejsca dokonywanych zakupów
Sieciowe sklepy odzieżowe cieszą się największym 
zainteresowaniem konsumentów. 65% Polaków 
przyznaje, że najczęściej dokonuje w nich zakupów 
ubrań i dodatków. Wielobranżowe sklepy zarówno 

sieciowe, jak i butiki są wybierane przez około 1/3 osób. 
Dużą popularnością cieszą się sklepy oferujące dostęp 
do niemarkowych ubrań – dyskonty, bazary i targi oraz 
sklepy z używaną odzieżą.

W jakich sklepach najczęściej Polacy dokonują zakupów ubrań?

Sieciowy sklep odzieżowy

Sieciowy sklep z wieloma markami

Butik z wieloma markami 

Wielobranżowy sklep dyskontowy

Sklep z odzieżą używaną 

Bazar, targ 

Butik z ubraniami od znanych projektantów

W innym typie sklepu 

 

65%

38%

33%

32%

28%

25%

8%

11% 16%

2%

8%

10%

12%

13%

13%

43%

Najczęściej

Od czasu do czasu

Kobiety częściej kupują ubrania niż mężczyźni, starają się jednak 
kontrolować koszty, stąd zdecydowanie częściej niż oni wybierają sklepy 
dyskontowe, bazarki i targi oraz sklepy z używaną odzieżą. Osoby do 45. 
roku życia chętniej kupują w sieciówkach, dodatkowo częściej odwiedzają 
butiki z ubraniami od projektantów oraz sieciowe multibrandy. 

OTWARTE
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Czynniki wpływające na wybór miejsca zakupu
Polacy nie chcą przeznaczać zbyt wiele czasu na zakup 
odzieży i obuwia – stąd najważniejszymi czynnikami 
decydującymi o wyborze miejsca zakupu są: szeroki 
asortyment oraz lokalizacja sklepu. Równie ważna jest 
atrakcyjna cena produktu oraz oferowane promocje. 
Zdecydowanie mniej istotne w kontekście wyboru 

miejsca zakupu okazują się być kwestie związane 
z samym doświadczeniem zakupowym – komfort 
zakupu i poświęcony na niego czas, obsługa, a także 
przyzwyczajenia. Dla mniej niż co dziesiątej osoby 
kluczowym czynnikiem wyboru miejsca zakupu jest 
prestiż miejsca.

Ubrania Buty

Jakie czynniki decydują o wyborze miejsca zakupu ubrań oraz butów?

Szeroki asortyment, wybór

Najkorzystniejsze ceny

Promocje

Lokalizacja sklepu
(bliskość, dogodny dojazd)

Przyzwyczajenie

Czas potrzebny na dokonanie zakupu

Komfort zakupów (możliwość połączenia
z innymi aktywnościami, atrakcjami)

Dobrzy doradcy, profesjonalna obsługa

Możliwość negocjacji ceny

Inne

Prestiż miejsca (np. luksusowa galeria,
znana ulica handlowa)

Nie wiem, trudno powiedzieć

61%

57%

54%

46%

29%

25%

20%

15%

9%

5%

3%

3%

73%

67%

52%

51%

26%

17%

20%

16%

7%

8%

4%

2%

Osoby zainteresowane modą 
oraz łączące różne style w swoim 
codziennym ubiorze częściej 
zwracają uwagę na asortyment 
sklepu oraz jego prestiż. Osoby 
zainteresowane modą dodatkowo 
cenią komfort zakupów oraz 
profesjonalną obsługę. 

28 Rynek mody w Polsce © 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się 
z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), 
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Czynniki decydujące o wyborze konkretnego produktu
Decyzja dotycząca zakupu ubrania lub obuwia jest 
zazwyczaj przemyślana – rzadko wiąże się z impulsem czy 
zachcianką, częściej jest konsekwencją pojawiającej się 
konkretnej potrzeby. Kluczowymi czynnikami decydującymi 
o wyborze zarówno ubrań, jak i butów są fason oraz cena. 
Właściwości produktu, takie jak skład, jakość wykonania 

czy kolor, okazują się być średnio istotne podczas wyboru. 
Chęć podążania za trendami, posiadania modnej marki lub 
zachcianka w małym stopniu wpływają na wybór ubrania 
lub obuwia. Najmniej istotnym dla Polaków czynnikiem, 
wpływającym na decyzję zakupową jest odpowiedzialność 
społeczna producenta.

Ubrania Buty

Jakie czynniki decydują o wyborze konkretnego ubrania lub obuwia?
(od najważniejszego do najmniej ważnego, gdzie 1 - najważniejszy, a 10 - najmniej ważny)

Odpowiedni fason

Cena

Jakość wykonania, obszycia

Skład i jakość materiałów

Kolorystyka

Impuls, zachcianka

Modna marka, producent

Doradztwo znajomych/rodziny

Zgodność z najnowszymi trendami

Odpowiedzialność społeczna
producenta (CSR)

2,8

3,5

4,0

4,3

4,5

6,5

6,7

6,9

7,2

8,4

2,9

3,7

3,8

3,8

4,6

7,0

6,3

7,3

7,1

8,2

Decydując się na zakup danego ubrania lub 
butów, osoby preferujące styl casualowy 
oraz klasyczny częściej kierują się modną 
marką oraz zgodnością z trendami. Osoby 
ubierające się formalnie, biznesowo częściej 
patrzą na cenę 
ubrań oraz 
jakość obuwia.

Przedstawiciele branży za główny czynnik decydujący 
o wyborze konkretnego produktu przez klientów 
uważają cenę. Co ciekawe, fason, który jest 
najważniejszym czynnikiem dla konsumentów, 
w opinii przedsiębiorców jest jednym z czynników, 
który w najmniejszym stopniu wpływa na decyzję 
zakupową.

ZDANIEM PRZEDSIĘBIORCÓW
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Zachowania konsumentów na zakupach
Mimo, że jakość ubrań i obuwia nie stanowi kluczowego 
czynnika wpływającego na ich zakup, dla większości 
Polaków jest ważne by zakupione produkty były trwałe 
oraz dobrej jakości. Okazuje się, że zakupy zarówno 
odzieżowe, jak i obuwnicze nie stanowią formy 
spędzania czasu dla większości osób. Polacy dokonują 

ich zazwyczaj wtedy, kiedy zaistnieje potrzeba posiadania 
konkretnej rzeczy, nie działają pod wpływem impulsu, 
oraz starają się zoptymalizować czas zakupów przez 
odwiedzanie ulubionych sklepów. Klienci rzadko jednak 
przygotowują się wcześniej do zakupów odwiedzając 
sklepy czy szukając inspiracji w prasie lub internecie.

Ubrania Buty

Na ile Polacy zgadzają się z poniższymi stwierdzeniami?

Dokonując wyboru dla siebie zawsze 
zwracam uwagę na jakość i trwałość 

materiałów – nie kupuję czegoś
na „jeden raz”

Nie lubię tracić za dużo czasu na zakupy 
– zazwyczaj chodzę do tych sklepów, 

gdzie mogę zaspokoić większość 
swoich potrzeb odzieżowych

Mam ulubione marki ubrań lub 
butów, wśród których zawsze 

znajdę coś dla siebie

Zanim dokonam zakupu długo szukam 
„czegoś dla siebie” przeglądając 

magazyny mody oraz wieszaki sklepowe

Zazwyczaj kupuję pod 
wpływem impulsu – widzę 

coś fajnego to kupuję to

Zazwyczaj kupuję pod konkretną 
potrzebę – ona determinuje co,

gdzie i za ile kupuję

13% 46% 32% 12% 46% 38%

12% 25% 44% 16%

15% 21% 45% 15%

14% 23% 42% 16%

19% 30% 25% 21%

16% 22% 22% 29% 11%

18%12% 47% 20%

21%11% 46% 18%

3%6% 1%3%

3%

4%

5%

5%

3%

4%

5%

28%16% 36% 15%

26%16% 24% 25% 9%

26%15% 22% 29% 8%

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Trudno powiedzieć
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Zakupy przez internet
3/4 Polaków dokonuje zakupów w sieci. Połowa badanych 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy zakupiła online ubranie, buty 
lub dodatki. Ci, którzy zdecydowali się na zakup w sieci, 
zrobili to głównie ze względu na oszczędność oraz łatwość 
zakupów. Dla połowy kupujących ważnym czynnikiem 

był większy wybór oraz kwestie związane z czasem – 
szybsze i nieograniczone godzinowo zakupy. Zaledwie 
dla 1/3 powodem wyboru internetu była możliwość 
zwrotu produktu lub możliwość zakupu niedostępnych 
w sklepach stacjonarnych towarów. 

W ciągu ostatnich 6 miesięcy 
kobiety częściej niż mężczyźni 
dokonywały zakupu ubrań online.

Czy Polacy kupują ubrania, buty lub dodatki przez internet?

Tak 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Tak 
ale dawniej 

niż 6 miesięcy temu

Nie

50%

24%

Nie wiem,
nie pamiętam

23%

3%
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Jakie są powody zakupu ubrań lub obuwia przez internet?

Z jakich powodów Polacy nie kupują ubrań, butów lub dodatków przez internet?

2%

5%

8%

13%

33%

38%

43%

45%

49%

60%

62%

Chcę zobaczyć, przymierzyć ubranie lub buty przed zakupem

Chcę sprawdzić jakość produktów

Zakupy oraz zwroty w sklepie stacjonarnym są wygodniejsze

Nie ufam sprzedawcom internetowym

Liczę na pomoc, doradztwo sprzedawcy

Odwiedziny w sklepie są dla mnie sposobem 
na spędzenie czasu, lubię to

Płacę tylko gotówką, nie korzystam z konta internetowego

Mam ogólnie złe doświadczenia z zakupami internetowymi

Inny powód

Nigdy nie próbowałem/am7%

2%

5%

7%

10%

12%

13%

30%

48%

79%

Z kolei osoby, które nie zdecydowały się nigdy na zakupy 
w sieci, preferują fizyczny kontakt z produktami przed 
zakupem, który umożliwia przymierzenie, oglądanie oraz 
sprawdzenie jakości wybranej części garderoby. Co trzeci 

Polak uważa tradycyjne zakupy za wygodniejsze. Decyzja 
o powstrzymaniu się przed zakupami online nie była 
podyktowana brakiem zaufania, brakiem dostępu do konta 
internetowego czy złymi doświadczeniami z e-commerce.

Większymi entuzjastami 
zakupów online są młodzi 
ludzie do 35. roku życia. 
Znajdują oni również 
więcej powodów do 
zakupów przez internet.
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Ubranie było za małe, za 
duże, niewygodne

Nie podobało mi się, 
zmieniłem/am zdanie

69% 33%

Ubranie okazało się 
niezgodne z opisem

Ubranie było uszkodzone, 
wadliwe

29% 27%

Kupiłem/am je pod 
wpływem impulsu

Kupiłem/am podwójną liczbę 
ubrań

8% 4%

Inne powody Nie wiem, trudno 
powiedzieć

2% 1%

Nie - 48%

Tak - 52%

Z jakich powodów Polacy zwracają
zakupione ubrania?

Czy Polakom często zdarza się zwrócić 
zakupione ubranie?

Ta
k,

 w
ie

le
 ra

zy
 

Tak, 2-3 razy

Tak, jeden raz13
%

24%

15%

Doświadczenia konsumentów z zakupami online
Połowie osób, które dokonały zakupu ubrań przez 
internet nigdy nie zdarzyło się zwrócić zakupionego 
produktu. Ci, którzy zwrotów dokonali zrobili to 
w większości zaledwie 2-3 razy, a powodem zwrotu 
było najczęściej niedopasowanie ubrania. Niemal 

co trzecia osoba dokonała zwrotu z powodu otrzymania 
towaru niezgodnego z opisem lub uszkodzonego. 
Podobnej liczbie Polaków otrzymane ubranie przestało 
się podobać. Bardzo rzadko konsumenci deklarują, że 
powodem zwrotu był podwójny lub impulsywny zakup.

Ankietowani przedsiębiorcy wskazują, że ich klienci 
częściej dokonują zwrotów towarów zakupionych 
online, niż tych nabytych w sklepach stacjonarnych. 
Najczęstszym powodem, który podają ich klienci 
to niedopasowanie ubrania oraz zmiana decyzji po 
impulsywnym zakupie.

ZDANIEM PRZEDSIĘBIORCÓW
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Produkty najczęściej kupowane przez internet
Patrząc na rozkład kategorii produktowych kupowanych 
online widać, że Polacy najchętniej przez internet 
nabywają odzież oraz obuwie. Ubrania kupowane są 
najczęściej raz na pół roku lub częściej, obuwie zaś raz 
na pół roku lub raz na rok. Rzadziej niż w tradycyjnych 

sklepach w sieci kupowana jest bielizna – połowa osób 
kupuje ją raz na pół roku lub rzadziej. Podobnie jak 
w przypadku regularnych zakupów, akcesoria, biżuteria 
i galanteria rzadko znajduje nabywców również w sieci. 

Jak często Polacy dokonują dla siebie zakupów online?

35%

10%

23%

11%

11%
6%
2%
1%
1%

Biżuteria, 
zegarki 

29%

9%

25%

15%

11%

6%
3%
2%

Torby, 
portfele 

28%

11%

20%

17%

13%

6%
4%
1%

Akcesoria 
i dodatki

17%

13%

13%

16%

25%

11%

3%
2%

Bielizna

25%

9%

17%

12%

18%

12%

4%
3%

Obuwie

7%

8%

10%

12%

25%

24%

8%

5%
1%

Odzież 

Przynajmniej raz w tygodniu

2-3 razy w miesiącu

Raz w miesiącu

Rzadziej

Kupiłem/am tylko raz lub dwa razy

W ogóle nie kupuję

Raz na 2-3 miesiące

Raz na pół roku

Raz na rok
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Wady zakupów przez internet
Wśród najczęściej wymienianych trudności 
napotykanych podczas zakupów internetowych Polacy 
wymieniają niezadowolenie z jakości wybranych 
towarów lub innych cech produktu oraz zbyt długie 
oczekiwanie na przesyłkę. Co czwarta osoba 
skarży się na wysokie koszty dostawy. Podobny 
odsetek ankietowanych doświadczył błędnych lub 

nieprawdziwych informacji o kupowanych produktach. 
Problemy wynikające z obsługi klienta, płatności lub 
niedostarczeniem produktu zdarzały się bardzo rzadko. 
Warto zauważyć, że blisko co trzecia osoba nie spotkała 
się nigdy z wyżej wymienionymi trudnościami podczas 
dokonywania zakupów przez internet. 

Jakie są główne problemy związane z zakupami przez internet?

Niezadowolenie z kupionych produktów 
(fasonu, jakości, koloru)44%

43%

24%

22%

13%

8%

7%

6%

29%

Długie oczekiwanie na przesyłkę

Wysokie koszty dostawy

Błędne lub nieprawdziwe informacje o produkcie

Problemy z gwarancją, reklamacją lub zwrotem

Niewłaściwa obsługa klienta

Nieotrzymanie zakupionego produktu

Problemy z płatnością

Żadne z powyższych 
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Nowoczesne technologie ułatwiające zakupy online
Jedyną znaną i używaną funkcjonalnością podczas 
przeglądania stron sklepów internetowych jest 
możliwość oglądania przedmiotów w widoku 360° 
poprzez samodzielne sterowanie kątem nachylenia 
obrazu. Pozostałe możliwości nowych technologii 

podczas zakupów w sieci są słabo znane i rzadko 
wykorzystywane. Zdecydowana większość osób (aż 70% 
wskazań) nie spotkała się nowymi technologiami 
w trakcie korzystania ze stron sklepów internetowych. 

Z jakiego typu nowoczesnych technologii korzystają Polacy w trakcie przeglądania 
stron sklepów internetowych?

Oglądanie 
przedmiotów 

w widoku 360° 

27%

Cyfrowe
lustro

3%

Wirtualny
stylista

3%

Nigdy nie korzystałem/am 
z takich rozwiązań

70%

Internetowa 
przymierzalnia

3%

Samodzielne 
zaprojektowanie 

lub personalizacja 
ubrania, butów

3%

Wirtualna 
rzeczywistość 
lub okulary VR

1%
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Rynek mody 
w Polsce 
z perspektywy 
firm

5 
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Jak ubierają się Polacy i skąd czerpią inspiracje?
Większość przedsiębiorców, którzy 
wzięli udział w badaniu uważa, że 
Polacy są coraz bardziej świadomymi 
konsumentami na rynku fashion 
i zaczynają się interesować modą. 
Częściej wskazują na kobiety 
i osoby młodsze, jako bardziej 
zainteresowane tematem nie tylko 
fasonów i jakości ubrań, ale również 
odpowiedzialnością społeczną 
producentów – tym gdzie i w jaki 
sposób produkują ubrania, czy 
zachowują się etycznie wobec 
pracowników i przestrzegają norm 
środowiskowych. 

Przedstawiciele firm wskazują 
prasę, portale modowe i programy 
telewizyjne jako główne źródło 
inspiracji. Jednocześnie większość 
ankietowanych menedżerów 
z branży modowej uważa, że Polacy 
mają swój styl. Nie jest on jednak 
jednolity, nie pozwala określić tzw. 
typowego polskiego stylu ubierania 
się. Polacy ubierają się zachowawczo 
i praktycznie. Przedsiębiorcy 
zwracają uwagę na to, że to 
najczęściej kobiety poszukują 
swojego stylu i często inspirują 
się ubiorem Włoszek, Francuzek 
i Hiszpanek.

Jaki jest styl ubierania Polaków wg przedstawicieli branży?

Skąd Polacy czerpią inspiracje w zakresie mody?

Casual, codzienny, nieformalny Podążają za trendami łącząc różne style

Klasyczny, ponadczasowy Sportowy

Portale i magazyny 
modowe

Telewizja

Znane osoby

Influencerzy, blogi 
modowe, portale 
społecznościowe

Znajomi, ulica

50%

17%22%

22%

100%

63%

37%

33%

22%

ankietowanych 
przedsiębiorców 
z branży modowej 
uważa, że Polacy 
mają swój styl 
ubierania się.

2/3
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Cena

Zgodność z najnowszymi trendami

Zmiana sezonu, dopasowanie do pogody

Zużycie się, potrzeba czegoś nowego

Jakość wykonania, obszycia

Modna marka, producent

Impuls, zachcianka

Odpowiedni fason

Jak często Polacy dokonują zakupów zdaniem 
przedstawicieli branży?

Co wpływa na decyzję o dokonaniu zakupu obrania 
lub obuwia zdaniem przedstawicieli branży?

3%
11%

30%52%

4%

Mniej niż pięć lat temu

Mniej niż rok temu

Zakupy pozostają na 
tym samym poziomie

Więcej niż rok temu

Widzę znaczący wzrost 
zakupów w ostatnim 
pół roku

4%

74%

30%

26%

22%

19%

7%

4%

Częstotliwość dokonywania zakupów i czynniki decyzyjne 
Większość przedsiębiorców biorących udział w badaniu 
wyraziło opinię, że na przestrzeni ostatniego roku 
zwiększyła się częstotliwość dokonywania zakupów 
przez Polaków. Cena jest wskazywana przez 
ankietowanych przedstawicieli branży jako kluczowy 
czynnik decydujący o wyborze ubrań i obuwia. 

W ich oczach dla polskich konsumentów ważne jest 
także, by zakupione produkty były ładne i modne, 
co niekoniecznie musi iść w parze z dobrą jakością 
produktu. Ważnym elementem w procesie decyzyjnym 
jest także dopasowanie ubrania i obuwia do aktualnego 
sezonu i pogody.

przedstawicieli branży 
uważa, że decyzja 
o zakupie ubrania lub 
obuwia podyktowana jest 
pojawieniem się nagłej 
konkretnej okazji lub 
potrzeby.

Według

ankietowanych konsumenci 
dokonują zakupu w sposób 
planowany i przemyślany.

56%

26%
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Wyzwania dla branży modowej
Według badanych przedsiębiorców kluczową 
barierą w rozwoju całej branży odzieżowej jest 
liczna konkurencja wchodząca na polski rynek – 
szczególnie firmy, które nie posiadają w Polsce 
sklepów stacjonarnych, a prowadzą jedynie sprzedaż 
internetową. 

W tym kontekście kolejnym wyzwaniem stojącym 
przed branżą jest tocząca się walka cenowa i agresywny 
marketing, silnie wspierane przez konsumentów 
poszukujących coraz większych promocji i obniżek. 
Dodatkowo obserwowana jest coraz większa 
dysproporcja cenowa między odzieżą proponowaną 
przez sklepy sieciowe oraz azjatyckich dostawców, 
a produktami szytymi i projektowanymi w mniejszych 
przedsiębiorstwach. Wiąże się to także z produkcją 
ubrań o niskiej jakości i słabym wzornictwem, 
tworzeniem kopii, a nawet często podrabianiem innych. 

Na kształt branży silnie wpływa również brak 
wykwalifikowanych pracowników – znających rzemiosło 
oraz nadprodukcja projektantów. Niekorzystnym 
obserwowanym zjawiskiem jest zamykanie kolejnych 
polskich szwalni i przenoszenie produkcji za granicę. 

Z kolei najczęściej wskazywanymi problemami, które 
zagrażają rozwojowi poszczególnych przedsiębiorstw 
z branży modowej jest niedobór wykwalifikowanej 
kadry na niższych szczeblach oraz brak przyjaznych dla 
przedsiębiorców przepisów prawnych, które często 
wręcz utrudniają funkcjonowanie firmy. Problemem, na 
który zwracają uwagę przedstawiciele branży modowej 
w Polsce są również wysokie koszty utrzymania 
i rozwoju przedsiębiorstwa.

Główne wyzwania rozwoju całej branży 
i przedsiębiorstw z branży mody w Polsce

konkurencja azjatyckich marek

brak wykwalifikowanych pracowników

przenoszenie produkcji za granicę

wysokie koszty utrzymania firmy
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Czy firmy korzystają z nowych technologii?

Nowe technologie stosowane w produkcji

Tak

Nie

Nie wiem

70%

26%

4%

automaty
do kieszeni,

szwów

maszyny 
zdobnicze

komputerowe 
przygotowanie 

systemów 
produkcji

komputerowa 
krojownia

druki 
transferowe

Wykorzystanie nowych technologii 
przez firmy z branży mody
Większość firm z branży odzieżowej i obuwniczej 
wprowadza nowe technologie w procesy zarówno 
produkcji, jak i sprzedaży. W przypadku produkcji 
są to głównie nowoczesne maszyny, pozwalające 

na automatyzację procesów. Technologie używane 
w sprzedaży to przede wszystkim obsługa zamówień 
detalicznych i hurtowych poprzez różnego typu 
platformy e-commerce.

firm korzysta z nowoczesnych 
technologii w procesach 
sprzedażowych.55%
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Cyfryzacja szansą na rozwój 
firm z branży modowej
Wszyscy ankietowani przedsiębiorcy z sektora mody 
optymistycznie oceniają przyszłość kanału cyfrowego 
w sprzedaży. Wśród barier rozwoju e-commerce 
najczęściej pojawia się silna potrzeba konsumentów aby 
dotknąć i przymierzyć kupowaną odzież lub obuwie.

Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój 
kanału cyfrowego będzie wkraczanie na rynek coraz 
młodszego pokolenia konsumentów, którzy świetnie 
funkcjonują w cyfrowym świecie oraz rozwój technologii 
umożliwiających zarówno komunikację z klientem (serwis, 
prezentacja oferty, promocja i reklama), jak i samą sprzedaż.

Dodatkowo przedsiębiorcy zauważają jednocześnie zmianę 
podejścia konsumentów do zakupów. Coraz ważniejszymi 
czynnikami w procesie zakupowym stają się jego 
dostępność i wygoda. Konsumenci cenią prostotę zakupów 
– to, że mogą ich dokonać bez konieczności wychodzenia 
z domu, na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie. 
Ponadto poświęcają zdecydowanie mniej czasu na wybór 
i podjęcie decyzji, mając do dyspozycji w jednym miejscu 
wiele marek i produktów (również tych niedostępnych 
w sklepach stacjonarnych w Polsce). Ważna jest także 
możliwość porównania cen i właściwości wybieranych 
ubrań i obuwia, a także możliwość ich zwrotu.

Czynniki wpływające na rozwój kanału cyfrowego 

Bariery rozwoju kanału cyfrowego 

Czynnikiem utrudniającym lub spowalniającym rozwój 
e-commerce mogą być, wprowadzane regulacje 
dotyczące handlu transgranicznego oraz ochrony danych 
osobowych konsumentów (RODO). Kolejnym elementem, 
który może negatywnie wpływać na rozwój rynku są 
koszty realizacji i obsługi zamówień internetowych w tym 
decyzja, kto je powinien ponosić – klient czy sprzedawca.

Przedsiębiorcy wskazują również na potrzebę 
zahamowania wojny cenowej, która silnie oddziałuje na 
całą branżę. Prognozują dodatkowo, że kanał internetowy 
może skrócić łańcuch dostaw, przejmując rynek B2B 
i oferując klientom możliwość kupowania bezpośrednio od 
producentów. 

Polaków nie miało do 
czynienia z nowoczesnymi 
technologiami podczas 
przeglądania stron 
internetowych firm 
z branży modowej.

70%
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Odpowiedzialność społeczna 
przedsiębiorstw z sektora mody
Przedsiębiorstwa z branży mody podejmują działania z zakresu CSR najczęściej 
na poziomie samej produkcji – segregując i utylizując odpady, prowadząc 
recycling i upcycling materiałów, optymalizują także ich zużycie. W samych 
fabrykach starają się optymalizować zużycie energii, zarówno elektrycznej, 
jak i tej potrzebnej na ogrzanie pomieszczeń oraz usprawniając logistykę. 
Część firm rezygnuje także z jednorazowych opakowań lub maksymalizuje 
pojemność przesyłek kartonowych. 

Ponadto podczas produkcji część przedsiębiorstw korzysta z ekologicznych 
materiałów lub posiadających certyfikaty jakościowe, również w zakresie 
sprawiedliwego handlu.

W obszarze zatrudnienia firmy starają się zapewnić pracownikom etyczne 
warunki zatrudnienia, oferując im umowy o pracę oraz świadczenia socjalne. 
Część przedstawicieli branży zatrudnia także osoby niepełnosprawne. 
Przedsiębiorstwa monitorują warunki pracy i dostosowują je do potrzeb 
pracowników. Te działania są jednak niezbędne w kontekście problemów 
kadrowych większości z badanych firm. 

Ankietowani przedsiębiorcy wskazali również na działania swoich firm na 
rzecz lokalnych społeczności, wspierania fundacji oraz organizowania różnego 
rodzaju eventów. 

Działalność CSR firm ma dla klientów

podczas podejmowania decyzji zakupowej.

najmniejszy wpływ

ankietowanych firm z branży fashion deklaruje, 
że dba o środowisko naturalne, poprzez działania 
ekologiczne i etyczne warunki pracy.96%
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Informacje 
o badaniu
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Płeć Wiek

Średnie miesięczne dochody netto Miejsce zamieszkania

18-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 lat i więcej

Warszawa

Kraków

Wrocław

Łódź

Poznań

Szczecin

Gdańsk

Bydgoszcz

Lublin

Katowice

Do 1500 zł

Od 1500 do 3000 zł

Do 5000 zł

Do 10000 zł

Powyżej 10000 zł

Odmowa odpowiedzi

53%

Kobieta

47%

Mężczyzna

25%

20%

15%

18%

22%

30%

12%

10%

10%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

38%

22%

12%

2%

14%

12%

Badanie konsumenckie zostało zrealizowane metodą 
ankiet internetowych CAWI wśród członków 
panelu internetowego firmy Norstat. Badanie 
zostało przeprowadzone w październiku 2018 r. na 
reprezentatywnej próbie 543 dorosłych kobiet i mężczyzn 
z dziesięciu największych miast w Polsce.

Badanie przedsiębiorstw zostało zrealizowane metodą 
wywiadów telefonicznych CATI wśród osób na 
kierowniczych stanowiskach w firmach zajmujących 
się produkcją odzieży lub obuwia. Badanie zostało 
przeprowadzone w październiku 2018 r. na próbie średnich 
i dużych 27 przedsiębiorstw o przychodach powyżej 
50 mln zł.
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Wybrane 
publikacje 
KPMG
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Wyprzedaże 
i promocje – jak 
zmieniają się 
zwyczaje zakupowe 
Polaków?

Jak budować 
pozytywne 
doświadczenia 
klientów

Rynek dóbr 
luksusowych 
w Polsce

Seeking 
customer 
centricity

Stay within 
the guardrails

Consumer 
Currents

Winning the 
shelf war
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