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AGD w Polsce to produkcja i handel. Fabryki, sklepy, miliardy obrotu, 
miliony sprzedanych sztuk. O tym wszystkim piszemy w naszym dorocznym 
pierwszym branżowym Raporcie pełnym cyfr i wykresów. 
Ale AGD w Polsce to także, a może przede wszystkim, ludzie, dzięki 
którym mogliśmy dostarczyć do milionów europejskich gospodarstw 
domowych nowoczesny sprzęt, zmieniający standard i jakość naszego 
życia. Gdzie - jak nie tutaj, kiedy - jak nie teraz, powinienem wspomnieć 
o tysiącach osób zatrudnionych w 35 polskich fabrykach, które stały 
się największym centrum produkcyjnym Unii Europejskiej. Nie zapominam 
o tysiącach handlowców, sprzedawców i serwisantów, dzięki którym 
w naszych domach możemy używać sprzętu spełniającego wymagania 
internetu rzeczy, a w niedalekiej przyszłości mogącego działać w technologii 
5G. Mówiąc o ludziach, należy wymienić zarówno najwyższej klasy 
polskich managerów ściągających wielomiliardowe inwestycje 
właśnie do naszego kraju, jak i osoby zatrudnione w centrach usług 
wspólnych, R&D, transporcie…  
W tak trudnym 2020 roku odnieśliśmy sukces notując wzrosty zarówno 
po stronie produkcji, jak i sprzedaży. Jesteśmy numerem jeden w Unii, 
produkujemy głównie na eksport, przyczyniając się do wzrostu dobrobytu 
rodaków. Te wyniki osiągnięte zostały dzięki zapałowi i dyscyplinie 
rzeszy ludzi, których starałem się wymienić. Teraz zapraszam do 
lektury Raportu bazującego na najświeższych danych, przygotowanych 
przez zawsze oddany branży AGD zespół Applia Polska!

Prezes APPLiA Polska, Związek producentów AGD

Ubiegły rok był wyzwaniem dla całej gospodarki. Zamknięcie restau-
racji, barów i hoteli oraz praca zdalna przyczyniły się do konieczności 
częstszego gotowania w domu i sprzątania. Dlatego AGD, o wysokiej 
jakości i wydajności, stało się szczególnie istotne. Znacząco zmienił się 
proces zakupowy konsumenta. Na szczęście polska branża detaliczna 
AGD już znacznie wcześniej inwestowała w rozwój elektronicznych 
kanałów sprzedaży, co pozwoliło bardzo szybko przystosować się do 
zmieniających się trendów konsumenckich. Już w połowie roku 
obserwowaliśmy odbicie i trend wzrostowy, który w kolejnych miesią-
cach stał się dominujący, zarówno  w Polsce, jak i Europie. Warto 
zaznaczyć, że AGD jest bardzo silnym sektorem gospodarki polskiej i 
dynamicznie się rozwija - wartość łącznych inwestycji to ponad miliard 
złotych w skali roku, a branża oferuje łącznie ponad 30 tysięcy miejsc 
pracy w 35 fabrykach w całym sektorze.

Przewodniczący Rady Związku APPLiA Polska
Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego



The home appliance industry is a key player in the EU green and 
digital transitions. The sector has an annual turnover of EUR 53 
billion, invests over EUR 1.6 billion in R&D activities and creates 
nearly 1 million jobs in Europe. The advancements in sustainable and 
technological products help Europeans improve their lifestyles while 
thriving circular models for the entire society. The numbers of our 
sector depict us as an active stakeholder in making the objectives of 
a more ambitious Europe real for its citizens. Despite the current 
pandemic, the home appliance industry has continued supporting its
vows to meet the ambitious goals set by the new EU mandate. Spen-
ding most of their time at home, Europeans have reconsidered the
value of technology in their routines and experienced new ways of 
living their lives indoors, where household appliances could, quietly, 
give their contribution.

Dyrektor Generalny Domestic Appliance APPLiA Europe



W Polsce w roku 2020 wyprodukowano 30 mln urządzeń AGD, w tym 24 mln szt. dużego AGD. To 
3% więcej niż w roku 2019. Stanowi to też ok. 35% urządzeń dużego AGD produkowanych w całej 
Unii, co oznacza, że Polska umacnia się na pozycji lidera w produkcji AGD. Co druga pralka,            
zmywarka lub suszarka do ubrań wyprodukowana w Unii pochodzi z naszego kraju. 

Wartość produkcji sprzedanej AGD przekroczyła w tym czasie 23 mld zł, co daje wzrost o ok. 5%.
Średnia cena sprzedawanych artykułów rośnie.

Łączne przychody producentów i importerów ze sprzedaży AGD w Polsce i za granicą           
osiągnęły w roku 2020 33 mld zł. 
Przemysł AGD inwestuje w Polsce każdego roku ponad 1 mld zł w rozwój nowoczesnych linii 
produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację procesów produkcyjnych, pracę laboratoriów, 
globalne i regionalne centra B+R, centra biznesowe, zakupowe oraz informatyczne. W ciągu 
ostatnich 4 lat (2017-2020) nakłady inwestycyjne producentów AGD w Polsce wyniosły 5 
mld zł. Dzięki temu nasz kraj umacnia swoją pozycję lidera w produkcji AGD w Unii Europejskiej. 
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W Polsce działa 35 fabryk AGD, które zatrudniają 
około 31 tys. osób. To 25% zatrudnienia działu 27 
PKD produkcja urządzeń elektrycznych. W sektorze 
produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa 
domowego działa w Polsce ok. 40 firm zatrudniających 
50 i więcej osób. 
Z uwzględnieniem poddostawców materiałów oraz 
usług wokół całego łańcucha życia produktu, w tym 
serwisów napraw AGD (ok. 2,5 tys. pracowników), 
zatrudnienie sektora AGD przekracza 100 tys. osób. 
Pod względem wielkości zatrudnienia główne firmy to 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.,  
Electrolux Poland Sp. z o.o., Whirlpool S.A., Samsung 
Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. oraz 
Amica S.A. Firmy te dostarczają także ponad 50% 
wartości sprzedaży w produkcji AGD. Przychody 12 
największych producentów AGD w Polsce osiągnę-
ły 26 mld zł.
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Bezpośrednio przy produkcji AGD zatrudnionych jest 26 tys. osób. Dodatkowe 5 tys. osób to pracownicy 
ulokowanych w Polsce regionalnych i globalnych centrów badań i rozwoju, centrów informatycznych, 
zakupowych, usług biznesowych oraz oddziałów handlowych obsługujących sprzedaż w Polsce, Europie 
Środkowo-Wschodniej, Bałkanach, Ukrainie, Rosji. 28% pracowników branży AGD to pracownicy umysłowi. 
Wartość wynagrodzeń przemysłu AGD to ok. 1,8 mld zł (12 największych producentów). Średnie 
wynagrodzenie to 5,6 tys. zł brutto. 
Pracownicy polskich centrów B+R biorą czynny udział w projektowaniu urządzeń, ale także w tworzeniu 
międzynarodowych norm jakościowych i bezpieczeństwa. Inżynierowie z naszego kraju uczestniczą       
w pracach CENELEC oraz IEC, w których reprezentują całą europejską branżę.
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Przemysł AGD (PKD 27.51) przyczynił się także do sukcesu całego działu PKD 27 „Produkcja urządzeń 
elektrycznych”, który odnotował 30% wzrostu inwestycji w roku 2020. Dział ten jest piątym działem 
pod względem wartości produkcji sprzedanej – 83 mld zł w roku 2020. Osiągnięta dynamika 13% wzrostu 
w porównaniu z rokiem 2019 plasuje dział 27 PKD jako sektor z największym przyrostem wartości produkcji 
w całym przemyśle przetwórczym polskiej gospodarki.

Produkcja AGD przewyższa wartość produkcji w Polsce takich dóbr jak telewizory, samochody 
osobowe, okna, autobusy czy jachty lub pociągi.   

Produkcja AGD w Polsce 2018-2020

W czasie pandemii przemysł AGD odnotował największą dynamikę produkcji zmywarek do naczyń oraz 
suszarek do ubrań. Obie grupy odnotowały wzrosty o 5% w porównaniu do roku ubiegłego. Łącznie to 
15 mln urządzeń w tylko tych trzech grupach. To połowa całej unijnej produkcji w tych kategoriach 
sprzętowych.
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Udział AGD w eksporcie całej polskiej 
gospodarki to ok. 2,53%. Od stycznia do 
października   2020 roku wyeksportowano 
z Polski duże AGD o wartości 3,62 mld 
EUR. To więcej niż wartość eksportu aut 
osobowych, telewizorów czy okien w tym 
samym okresie.

EKSPORT 
DUŻEGO AGD 
W SZTUKACH

Udział w %
Zmiana r/r

IMPORT 
DUŻEGO AGD 
W SZTUKACH

Udział w %
Zmiana r/r

23%
4%

19%
4%

10%
-10%

5%
1%

7%
-2%

5%
7%

4%
2%

4%
2%

11%
-7%

11%
3%

8%
-4%

INNE
PAŃSTWA

25%
-7%

INNE
PAŃSTWA

29%
5%

CHINY

13%
-6%

TURCJA

EKSPORT AGD 

meble AGD TV autobusy okna 
i drzwi

samoloty 
i części

auta
osobowe

statki, łodzie,
jachty

4,05
3,62

 2,98

 2,4  2,39

1,07

1,83

0,71

mld €

Według szacunków APPLIA Polska w roku 2020 wartość eksportu dużego AGD po raz pierwszy 
przekroczyła 20 mld zł (4,6 mld EUR) i była o 6% wyższa niż przed rokiem. Stanowi to 91% wartości 
sprzedanej produkcji AGD. 
W ujęciu ilościowym z Polski eksportowano 22,7 mln sztuk dużego AGD. Wartość importu utrzymała 
się na poziomie 4,1 mld zł. Oznacza to, że nadwyżka w eksportu nad importem w dużym AGD wyniosła 
16 mld zł. Ilościowo do Polski trafiło ok. 3,7 mln urządzeń dużego AGD.
Około 85% wolumenu dużego sprzętu trafia na eksport. Ponad połowa polskiego eksportu AGD trafia 
do na rynek niemiecki, francuski, brytyjski oraz włoski.



Rok 2020 przyniósł nieoczekiwane zmiany dla wielu 
rynków, w tym dla AGD. Kwietniowe zamknięcie 
sklepów stacjonarnych z dnia na dzień zatrzymało 
całą sprzedaż. Jak się jednak okazało kolejne miesiące 
przyniosły szybkie i mocne odbicie. Według szacunków 
APPLiA w roku 2020 konsumenci wydali na duże      
i małe AGD 13,6 mld zł, o 14% więcej niż przed 
rokiem. 2/3 tej kwoty przypada na duże AGD.        
W ujęciu ilościowym to ok. 13 mln urządzeń. 

Dystrybucja

W Polsce funkcjonuje około 1200 sklepów AGD/RTV pięciu największych firm dystrybucyjnych. 
Ich łączny przychód w roku 2019 przekroczył 23 mld zł. Zainteresowaniem cieszyły się artykuły 
większości grup produktowych.

Firmy te zatrudniają w Polsce ponad 24 tys. osób. 
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W 2020 r. sprzedano po raz pierwszy w historii aż 7 mln 
urządzeń dużego AGD, o 10% więcej niż w 2019 r. 
Zainteresowaniem cieszyły się wszystkie artykuły grupy 
produktowej, jednak największą dynamikę wzrostów 
odnotowano w suszarkach do ubrań (+62%) - sprzedano   
ich łącznie prawie 300 tys. szt. Hitem w czasie pandemii były 
także zamrażarki, których sprzedaż praktycznie podwoiła 
się w ubiegłym roku. 
Polacy coraz częściej pracujący z domów docenili także 
korzyści z zakupu zmywarek, czyli oszczędność czasu, wody 
i energii. Łącznie sprzedano 900 tys. tych urządzeń w 2020 r. 
Największą kategorią dużego AGD pod względem ilości oraz 
wartości sprzedaży są urządzenia do przyrządzania posiłków 
- kuchenki, piekarniki, płyty, okapy. Łącznie sprzedano ich 2,3 
mln szt. – to 1/3 całego dużego AGD. Wartościowo to kwota 
2,1 mld zł.  

Rynek małego AGD, liczonego jako sprzedaż do dystrybucji, 
odnotował wzrost wartości o 8 proc. w porównaniu do 
analogicznego okresu w ubiegłym roku. 
Największą kategorią jest tu drobny sprzęt AGD do kuchni, 
który stanowi blisko 65 proc. wartości całego panelu 
małego AGD. Największą kategorią są tu ekspresy ciśnieniowe, 
których sprzedaż stale wzrasta - od 5 lat średnio o ok. 30 
proc. rocznie. W 2020 r. sprzedano ponad pół miliona 
sztuk tego sprzętu, o 12% więcej niż przed rokiem. Dzięki 
temu ekspresy do kawy to już ok 37% wartości całego 
rynku małego AGD. Według szacunków APPLiA w polskich 
gospodarstwach domowych jest już ok. 3 mln takich urządzeń. 
Drugą w kolejności kategorią są sprzęty z obszaru 
przygotowywania żywności (food preparation), czyli miksery, 
roboty oraz blendery. Tu największą dynamikę, bo aż 40 
proc., odnotowano w robotach planetarnych. 
Odkurzacze to zdecydowanie nadal największa grupa 
całego segmentu małego AGD w ujęciu ilościowym.           
W 2020 roku sprzedano ich prawie 1,4 mln szt., czyli o 8% 
mniej niż rok wcześniej. Ponad połowę tych urządzeń 
stanowią odkurzacze tradycyjne, które z roku na rok ustępują 
dynamicznej podgrupie odkurzaczy akumulatorowych. Te 
ostatnie po raz pierwszy w historii przewyższyły łączną 
wartość odkurzaczy workowych i bezworkowych, osiągając 
dynamikę wzrostu 30 proc. w porównaniu do 2019 r.
Budzącą coraz większe zainteresowanie klientów grupą 
urządzeń są oczyszczacze powietrza. W tym przypadku 
pandemia odmieniła ich sezonowy charakter. 
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AGD to coraz częściej urządzenia inteligentne wyposażone w routery i łączące się bezpośrednio 
bądź to z użytkownikiem przez smartfona, bądź z producentem w przypadku awarii. Lodówki, 
pralki, piekarniki, zmywarki czy roboty kuchenne coraz częściej komunikują się ze swoimi 
użytkownikami nie tylko oszczędzając nasz czas, ale też dostarczając cennych wskazówek. 
Dziś możemy zajrzeć przez kamerę do lodówki i uzupełnić brakujące produkty. 
Algorytmy sztucznej inteligencji czuwają nad pracą np. odkurzaczy automatycznych, tzw. robotów. 
Zdalna obsługa urządzeń smart to także najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa oraz poufności 
danych zbieranych przez urządzenia. Według dostępnych szacunków ilość użytkowników 
produktów Smart będzie wzrastać w tempie 24% rocznie. 

Źródło: Raport APPLiA Europe The Home Appliance Industry in Europe, 2018-2019
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         Spośród całego sprzętu w naszych domach ponad 70 mln sztuk to duże AGD. 
Każdego roku zapewniają wygodę oraz oszczędzają czas, prąd oraz wodę w 13,4 mln gospodarstw 
domowych. Same tylko pralki piorą rocznie 19 mln ton ubrań. Taką samą masę żywności przechowujemy 
corocznie w naszych lodówkach, wydłużając świeżość i zmniejszając ilość marnowanego pożywienia. 
Z kolei odkurzacze każdego roku oczyszczają powierzchnię równą 50 tys. km2  
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Przybliżony koszt wykorzystanego prądu to ok. 10 mld zł, czyli ok. 700 zł rocznie na rachunku 
każdego gospodarstwa domowego. 
Ponad ¼ dużego AGD wykorzystywanego w polskich domach jest przestarzała i zużywa znacznie 
więcej energii niż nowoczesne i innowacyjne urządzenia w klasie A+++. Według analiz APPLiA 
wymiana urządzeń na najbardziej efektywne energetycznie pozwoliłaby zaoszczędzić rocznie 
nawet 1 TWh energii elektrycznej. 
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Zielony Ład to unijny program będący kolejnym etapem podnoszenia poziomu zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji w Unii Europejskiej. Branża AGD od wielu lat jest liderem w osiąganiu unijnych celów 
środowiskowych przyczyniając się do redukcji zużycia surowców na wszystkich etapach życia produktu, 
od projektu po logistykę, sprzedaż, serwis oraz recykling. 
W Polsce w roku 2020 na rynek trafiło ok. 440 tys. ton nowych urządzeń AGD. W ramach realizacji 
swoich celów środowiskowych producenci i importerzy AGD, na równi z dostawcami innego sprzętu 
elektrycznego lub elektronicznego realizują tzw. Rozszerzoną odpowiedzialności producenta. ROP oznacza 
przejęcie przez te firmy obowiązku finansowania recyklingu aż 65% masy sprzedanego sprzętu. W przypadku 
AGD, wprowadzający urządzenia w roku 2020 zobowiązani byli do zbierania i poddania recyklingowi ok. 
240 tys. ton zużytego sprzętu. To ponad połowa masy wszystkich zbieranych w Polsce elektroodpadów. 
Dodatkowo, w przypadku AGD osiągany jest poziom recyklingu zapewniający odzysk materiałów na 
poziomie ok. 90% masy zebranego zużytego sprzętu.

400 tys. ton
sprzedaż AGD rocznie

200 mln szt.
AGD użytkowanych 
w 14 mln gospodarstw 
domowych

240 tys. ton
zebranego zużytego
AGD rocznie

210 tys. ton
odzyskanych surowców

MASA ZEBRANEGO I 
PRZETWORZONEGO 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

(TYS. TON)
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RTV / IT

OŚWIETLENIE
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RAZEM

62

33

6

8

3

112

147

48

6,5

11

5

218

241

65

29

43

19

397
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W roku 2020 krajowy przemysł AGD wykorzystał 
1,2 mln ton surowców do produkcji 30 mln urządzeń 

Wydatki firm produkcyjnych na materiały oraz energię przekroczyły 16 mld zł w roku 2020. Cały 
wytworzony sprzęt spełniał unijne wymogi zrównoważonej produkcji. Składają się na nie reguły 
określające jakich substancji nie można używać w sprzęcie, także ze względu na bezpieczeństwo dla 
środowiska w trakcie recyklingu. Kolejne wymogi określają maksymalne zużycie zasobów takich jak 
woda i prąd przez urządzenia na etapie ich użytkowania. Ostatnim elementem jest obowiązkowa etykieta, 
która ułatwia konsumentom wybór najbardziej przyjaznych dla środowiska urządzeń. 

91 tys. ton
innych 

materiałów

552 tys. ton
stali

306 tys. ton
plastiku

62 tys. ton
szkła

20 tys. ton
miedzi

29 tys. ton
aluminium

120 tys. ton
cementu i ceramiki

55 tys. ton
elektroniki



Wyzwania branży AGD




