


Konrad Pokutycki
Przewodniczący Rady Związku APPLiA  

Polska,  Prezes Zarządu BSH Sprzęt  

Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Za nami trudny rok. Zmagaliśmy się z wysoką 

inflacją, rosnącymi cenami energii, surowców  

i komponentów do produkcji. Biorąc pod uwagę sytuację 

na rynkach i globalny spadek popytu na AGD, możemy 

powiedzieć, że jako branża w ubiegłym roku osiągnęliśmy dobre 

wyniki. Nie przestaliśmy inwestować. Zrealizowaliśmy i rozpoczęliśmy wiele ważnych przedsięwzięć, 

co umożliwi nam szybki wzrost w okresie poprawy koniunktury. Wiele z naszych inwestycji dotyczyło 

nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Polska jest już miejscem, gdzie kreujemy technologiczną przyszłość 

AGD. Rok 2022 przejdzie do historii z uwagi na wojnę w Ukrainie. Polskie społeczeństwo wspaniale 

odpowiedziało na ogromne wyzwanie, jakim stała się potrzeba pomocy uchodźcom. Możemy być dumni 

z naszej branży, która także zareagowała na tragedię milionów ludzi bardzo szybko  

i w szerokim zakresie. Nasze firmy przekazały na rzecz uchodźców wiele urządzeń gospodarstwa 

domowego. Otoczyliśmy troską pochodzących z Ukrainy pracowników branży AGD oraz ich bliskich. 

To potwierdzenie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas naprawdę ważna.

Wojciech Konecki
Prezes Zarządu APPLiA Polska

Na branżę producentów AGD możemy spojrzeć  

z kilku stron. Mamy bowiem do czynienia  

z pracodawcami dającymi w Polsce zatrudnienie 

ponad stu tysiącom osób, jak i przedsiębiorstwami 

wnoszącymi niebagatelny wkład w krajową gospodarkę. 

Inna perspektywa to 14 milionów gospodarstw domowych,  

w których pracuje 200 milionów sztuk nowoczesnego sprzętu  

elektrycznego zwiększającego komfort życia użytkowników. Nie jest przesadą powiedzenie,  

że nasze wyroby dają konsumentom dodatkowe chwile wytchnienia, pomagają zachować lepsze  

zdrowie i kondycję. Jako Związek Pracodawców AGD APPLIA Polska dbamy, aby głos naszych członków 

był słyszalny w kręgach decyzyjnych, aby nowe prawo unijne i polskie było dostosowane do realiów 

biznesowych. W tak trudnych czasach, kiedy gospodarcze i polityczne czarne łabędzie nadciągają 

całymi stadami, staramy się kreować warunki biznesowe zwiększając chociażby poziom wiedzy  

i edukacji. Wyrazem tych zamierzeń jest niniejszy Raport będący prawdopodobnie pierwszym 

branżowym podsumowaniem roku i spisem wyzwań oraz planów na rok kolejny. Oby był lepszy!  

Zapraszam do lektury.

Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii

Szanowni Państwo,

Polska to lider w produkcji artykułów gospodarstwa domowego 

w całej Europie. 35 polskich fabryk odpowiada za ok. 40% 

wielkości produkcji dużego AGD w całej Unii. Dzięki firmom 

pracującym w tej gałęzi gospodarki zatrudnienie ma ponad 100 

tys. osób. Sprzęt AGD jest obecny w 14 milionach polskich 

gospodarstw domowych, w których pracuje 200 milionów sztuk 

nowoczesnego sprzętu elektrycznego. 

Ostatnie lata są dla gospodarki globalnej dużym wyzwaniem. Pandemia COVID-19 

miała w latach 2020-2021 wpływ także na polskie firmy. Wielu przedsiębiorców musiało 

dokonać reorganizacji swoich zakładów produkcyjnych, reagować na zaburzone łańcuchy dostaw 

czy też dostosowywać się do szybko rosnących ceny dóbr i usług. Pomimo tych czynników branża 

AGD okazała się być mocnym ogniwem polskiej gospodarki, odbudowując po pandemii swoją sprzedaż 

i potwierdzając rolę jednego z globalnych liderów w tej branży.

W 2022 roku nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, w tym także materiałów potrzebnych 

do produkcji AGD takich jak np. stal. Był to też rok wojny na Ukrainie. Wysokie ceny i duża niepewność 

sytuacji finansowej znacznie ograniczyły możliwości zakupowe potencjalnych klientów branży AGD 

w całej Europie. Rok 2022 uwypuklił także rolę branży  

w codziennym oszczędzaniu energii i ograniczaniu negatywnego 

wpływu na środowisko. W obliczu rosnących cen prądu  

i widocznych skutków zmian klimatu coraz więcej klientów zwraca 

uwagę na klasę energetyczną i inne parametry urządzenia 

związane z ekologicznością danego produktu.

Wyzwaniem na najbliższe miesiące i lata dla producentów AGD jest 

poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na wzrost efektywności 

produkcji. Ważne jest także ograniczenie zużycia energii. W 2022 r. widać 

wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych w branży, co może świadczyć o tym, 

że sektor przechodzi transformację. Dzięki pomocy finansowej ogłoszonej przez mój 

resort dla sektorów energochłonnych, obniży się koszt komponentów wykorzystywanych przy 

produkcji AGD. Spowoduje to stabilność i ciągłość produkcji.
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PRZEMYSŁ AGD
Nasz kraj jest największym producentem AGD w Unii Europejskiej. W ujęciu wartościowym to ponad 

32%, a ilościowo ok. 40%. Oznacza to, że aż 60% sztuk sprzętu tzw. WET, czyli zmywarek, pralek i 

suszarek produkowanych w Unii powstaje właśnie w Polsce. Około 40% piekarników oraz co trzecia 

lodówka pochodzi z fabryk w naszym kraju.

Rok 2022 był niewątpliwie okresem pełnym wyzwań także dla przemysłu AGD w Polsce. Turbulencje 

w łańcuchach dostaw, kilkukrotne wzrosty cen surowców oraz słabnąca konsumpcja dóbr trwałych 

w całej Europie doprowadziła do zmniejszenia się produkcji AGD także w Polsce. 

Wielkość produkcji spadła po raz pierwszy od kilkunastu lat. W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 

25,8 mln szt. dużego AGD, czyli aż o 15% mniej niż w roku 2021.  Z uwzględnieniem małego AGD  

to łącznie ok. 29,6 mln urządzeń. Wartość produkcji sprzedanej dużego i małego AGD to łącznie ok. 

25,2 mld zł. Wynik ten jest o 4% niższy niż w roku poprzednim. Szacowana wartość całego przemysłu 

produkującego tzw. ,,elektryczne” AGD (w tym części) osiągnęła w 2022 roku ok. 27 mld zł.

Pomimo spowolnienia w produkcji dane o rekordowych inwestycjach przemysłu świadczą  

o długofalowych planach producentów. Przemysł AGD inwestuje w Polsce każdego roku ponad  

1 mld zł w rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację procesów 

produkcyjnych, globalne i regionalne centra B+R, centra biznesowe, zakupowe oraz informatyczne. 

W roku 2022 firmy AGD zainwestowały ponad 2 mld zł. W ciągu ostatnich 5 lat to łączna prawie  

7 mld zł, średnio 1,3 mld zł rocznie. Ponad 90% wartości inwestycji przypada na 4 największych 

producentów – BSH, Electrolux,  Whirlpool oraz Samsung. 
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Marek Michalik
Prezes Zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Spoglądamy w statystyki sektora AGD i widzimy, że od kilku lat inwestycje  

w przemyśle AGD przekraczają w ujęciu rocznym 1 mld zł. W 2022 r. do tego wyniku 

dużą część dołożyli inwestorzy Łódzkiej Strefy. Niemieccy producenci AGD rozbudo-

wują już istniejące fabryki w Łodzi i okolicy – uruchamiają kolejne linie, zwiększają moce 

produkcyjne, inwestują w nowoczesne technologie. Na inwestycję pod Łodzią ze wsparciem 

Łódzkiej Strefy zdecydował się japoński producent pomp ciepła, który na budowę nowoczesnej fabryki planuje wydać minimum  

1,5 mld zł i zatrudnić blisko 3000 osób. Wszystkie inwestycje w sektorze AGD, te dotyczące bezpośrednio produkcji,  

ale także w cyfryzację, automatyzację, globalne i regionalne centra B+R, centra usług wspólnych itd. powodują wzmocnienie 

sektora, a także rozwój mniejszych firm i tworzenie nowych miejsc pracy.
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ZATRUDNIENIE
Według szacunków związku producentów AGD APPLIA, sektor AGD generuje zatrudnienie na poziomie 110 

tys. osób. Liczba ta uwzględnia poddostawców materiałów oraz usług skupionych wokół całego  

łańcucha życia produktu, w tym sprzedawców oraz serwisów napraw AGD ( ok. 2,5 tys. pracowników).

Branża AGD zatrudnia bezpośrednio ok. 34 tys. osób. Z tego ok. 30 tys. osób pracuje dla przemysłu. 

To o 5% mniej niż w roku poprzednim. Pomimo znaczącego spadku produkcji firmy utrzymały poziom 

zatrudnienia osób pracujących na etacie zbliżony do roku 2021, czyli ok. 25 tys. osób. Odnotowano natomiast 

spadek osób pracujących tymczasowo, które z uwagi na znaczną sezonowość produkcji AGD świadczą pracę 

w wybranych porach roku. Liczba ta spadła z ok. 6,5 tys. do ok. 5 tys. osób. 

Poza przemysłem, dodatkowe 4 tys. osób pracuje w firmach nieposiadających fabryk w Polsce, które importują 

AGD do naszego kraju z lub spoza UE. To pracownicy głównie regionalnych działów handlowych oraz 

globalnych centrali usług wspólnych. Łącznie daje to ok. 34 tys. zatrudnionych przez producentów  

i importerów AGD w Polsce.

Pod względem wielkości zatrudnienia główne firmy w przemyśle AGD 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 zatrudniają 73% osób pracujących w AGD  

(przemysł i import) oraz odpowiadają za 76% przychodów wszystkich producentów oraz  

importerów AGD i ok. 86% wartości sprzedaży produkcji AGD. Łączne przychody  

największych producentów, dostawców i importerów z produkcji oraz sprzedaży 

AGD w Polsce i za granicą przekroczyły 45 mld zł w 2022 roku.

UDZIAŁY FIRM  
W ZATRUDNIENIU ORAZ 

W PRZYCHODACH

ZATRUDNIENIE 
(2022)

ZATRUDNIENIE W PRZEMYŚLE AGD W POLSCE W LATACH  
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W Polsce działa 35 fabryk AGD, które zatrudniają około 27 tys. osób. Dodatkowe 3 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, ale często także w Europie Środkowo-Wschodniej, Ukrainie oraz Rosji. Prawie 

1/3 pracowników firm produkujących AGD to pracownicy umysłowi. Po dodaniu pracowników firm 

importujących sprzęt do Polski wskaźnik ten wyniesie aż 40%. Wartość wynagrodzeń przemysłu 

AGD przekracza ponad 2,3 mld zł (12 największych producentów). 

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 CEN ELEC oraz I EC, w których reprezentują całą europejską branżę.

Przemysł AGD to 1/3 zatrudnienia całego sektora produkcji urządzeń elektrycznych (Dział  

nr 27 Produkcja urządzeń elektrycznych według Polskiej Klasyfikacji Działalności, PKD). Pod względem 

wartości produkcji przemysł AGD stanowi ok. 35% w PKD 27. W sektorze produkcji elektrycznego 

sprzętu gospodarstwa domowego działa w Polsce ok. 40 firm zatrudniających 50 i więcej osób. 

27 tys. os. produkcja

3 tys. os. globalne i regionalne centra B+R, 
IT, zakupowe, logistyczne, księgowe

4 tys. os. oddziały handlowe

Alina Jankowska-Brzóska
Wiceprezes Grupy Amica

Rok 2023 jest naznaczony bagażem trudnych doświadczeń 

poprzedniego roku. W dalszym ciągu mierzymy się ze 

skutkami wojny w Ukrainie i brakiem stabilności geopolitycznej 

w regionie. Wysoka inflacja wpływa na zmianę nastrojów 

konsumenckich, a na horyzoncie rysuje się perspektywa wyhamowania 

rozwoju gospodarczego. Widmo kryzysu energetycznego zostało częściowo zażegnane dzięki łagodnej 

zimie, ale część wspomnianych ryzyk pozostanie z nami w kolejnych miesiącach. Odpowiedzią na nie 

musi być elastyczność produkcji i zarządzania, która umożliwi szybkie reagowanie na zmiany  

w otoczeniu. By to osiągnąć, przemysł musi budować swoją odporność. Istotne z tego punktu widzenia 

są inwestycje proekologiczne, które neutralizują wpływ na środowisko, a jednocześnie pozwalają 

osiągać większe oszczędności w obszarze kosztów zużycia energii, zarówno w procesach produkcyjnych, 

jak i w samych produktach. Zaawansowana technologia i analityka danych będzie wsparciem dla tych 

procesów, ale kluczowym zasobem pozostają niezmiennie ludzie, zarówno pracownicy wewnątrz 

organizacji, jak i tworzący lokalne społeczności.
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30 30 31 30



PRODUKCJA
W roku 2022 produkcja AGD w Polsce spadła ilościowo do poziomu z roku 2019. Ogółem  

wytworzono 25,8 mln sztuk dużego AGD. Oznacza to zmniejszenie wolumenu aż o 3 mln urządzeń, 

czyli -15% w porównaniu do roku 2021. W małym AGD wytworzono ok. 3,7 mln sztuk małego  

AGD (31% r/r). Wartość produkcji to ponad 25 mld zł. Z uwzględnieniem produkcji części  

do AGD wartość produkcji sprzedanej przemysłu to prawie 27 mld zł w roku 2022.

Ilościowo i wartościowo nadal największą grupę w produkcji stanowią pralki: 24% wolumenu  

sprzętu wielkogabarytowego oraz 26% wartości całej produkcji AGD w naszym kraju. Na miejsce 

drugie pod względem produkcji awansowały zmywarki: 21% (ilość) i 19% (wartość).

Pralki

Kuchnie, piekarniki, pyty

Zmywarki

Chłodziarki

Suszarki do ubrań

Okapy

Małe AGD

Części

TOTAL

6,3 mln szt.

4,6 mln szt.

5,6 mln szt.

3,5 mln szt.

3,1 mln szt.

2,7 mln szt.

3,7 mln szt.

---

25,8 mln szt.

6,8 mld zł

3,2 mld zł

4,7 mld zł

4,5 mld zł

3,2 mld zł

1,5 mld zł

1,3 mld zł

1,7 mld zł

26,9 mld zł

PRODUKCJA AGD W 2022 R.

PRODUKCJA 
DUŻEGO 
AGD W POLSCE

Mariusz Chołyst
Prezes Zarządu Electrolux Poland Sp. z o.o.

Rok 2022 był kumulacją wielu wyzwań, które wpłynęły 

na produkcję AGD w Polsce. Począwszy od problemów  

z dostępnością komponentów w pierwszym kwartale  

i spadków koniunktury na rynkach europejskich od kwartału 

drugiego, a kończąc na malejącym popycie lokalnym w ujęciu 

ilościowym ostatnich miesiącach roku. Do tego musieliśmy się mierzyć z kontynuacją ekspansji  

marek chińskich w Europie. W tak nieprzychylnym otoczeniu elastyczność produkcji stała się kluczowa, 

dlatego w 2022 roku zajęliśmy się usprawnianiem procesów, aby szybciej reagować na zmiany popytu. 

Skupiliśmy się również na dostosowaniu asortymentu do zmieniających się oczekiwań konsumentów. 

Odczuwalne podwyżki cen oraz wzrost świadomości ekologicznej zwiększyły zainteresowanie 

urządzeniami oszczędzającymi wodę i energię. Jesteśmy firmą mocno zaangażowaną w kwestie 

zrównoważonego rozwoju, dlatego ta zmiana optyki konsumentów nas cieszy i utwierdza w przekonaniu, 

że nasza strategia, mimo obecnych zawirowań rynkowych, pozwoli nam dalej się rozwijać.
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EKSPORT
Wartość eksportu dużego AGD z Polski przekroczyła w roku 2022 24 mld zł i była zbliżona do wyniku 

przed rokiem. W ujęciu ilościowym z Polski wyeksportowano 24 mln sztuk dużego AGD (-13% r/r). 

Około 95% wolumenu dużego sprzętu trafia na eksport. Ponad połowa polskiego eksportu jest 

wysyłana na trzy największe rynki unijne (Niemcy, Francja, Włochy) oraz do Wielkiej Brytanii.

W roku 2022 import do Polski zmalał o 6%, a jego wartość wzrosła o 7% do 5,4 mld zł. Ponad 1/3 

importu do Polski dużego AGD pochodzi z Chin. Import z tego kierunku zmalał w ubiegłym roku  

o 11%. Niewiele mniej zmalał import z kolejnych krajów (Niemcy, Włochy i Francja). 

Polska jest drugim na świecie największym eksporterem dużego AGD. Produkty eksportowane przez 

krajowy przemysł stanowią ok. 13% wartości światowego eksportu tych urządzeń. Numerem jeden 

są Chiny z udziałem ok. 22%. Po ok. 10% posiadają Turcja oraz Niemcy. Polska jest największym na 

świecie eksporterem suszarek do ubrań oraz zmywarek do naczyń. Wartościowo to odpowiednio 

29% i 19%. W pralnictwie ustępujemy tylko Chinom.

Eksport całej polskiej gospodarki wyniósł w 2021 roku 288 mld EUR. Na prawie 100 działów trzy 

największe stanowią 40% tej wartości. To przemysł urządzeń mechanicznych i elektrycznych   

(działy 84,85, w tym AGD), przemysł motoryzacyjny (dział 87) oraz przemysł meblarski (dział 94). 

Eksport całego przemysłu AGD z uwzględnieniem sektora Heating Ventilation Air Conditioning 

(HVAC) to druga pod względem wartości grupa w eksporcie czterech największych działów 

eksportowych polskiego przemysłu (7,8 mld EUR). 
udział w eksporcie 
w 2022

udział w imporcie 
w 2022

zmiana w porównaniu 
do roku 2021

UDZIAŁ POLSKI W ŚWIATOWYM EKSPORCIE AGD 
(WARTOŚCIOWY, 2021 R.)

SUSZARKI DO UBRAŃ

32%

PRALKI

17%

ZMYWARKI

20%

DUŻE AGD

14%

Meble, materace i krzesła

AGD (duże i małe AGD, HVAC)

Baterie i akumulatory

Monitory i projektory

Auta i autobusy (bez części)

Statki, łodzie, jachty

Kolej

Oświetlenie

Samoloty i części

Główne grupy produktowe 
w eksporcie polskiego przemysłu

11

7,8

7,3

6,8

6,0

4,6

1,6

1,1

1,0

mld 
EUR

3,8%

2,7%

2,6%

2,4%

2,1%

1,6%

0,6%

0,4%

0,4%

Udział  
w eksporcie 

PL



RYNEK AGD
Skutki agresji Rosji na Ukrainę, w tym kryzys energetyczny oraz 

dwucyfrowa inflacja czy pandemia to czynniki, które sprawiły, że w roku 

2022 po raz pierwszy od 10-ciu lat odnotowano spadek  

w ilości sprzedanych urządzeń AGD. Wartości zbliżyły się do tych  

z czasów przed pandemią, czyli 2019.  Mniejszy popyt na dobra trwałego 

użytku to niewątpliwie największe wyzwanie dla całego rynku. Trudną 

sytuację przez cały rok obrazowały historycznie najniższe wskaźniki 

koniunktury. Tzw. wyprzedający wskaźnik ufności konsumenckiej  

zniżył się do -30 pkt. w porównaniu do 6 pkt w roku 2019.

Dodatkowo, przez cały 2022 rok miał miejsce drastyczny spadek 

sprzedaży nowych mieszkań, w porównaniu do rekordowej ilości 

mieszkań oddanych do użytku (230 tys.). Efektem jest rekordowy spadek 

o 1/3 rozpoczynanych budów oraz spadek pozwoleń na budowę (-15%).

Konsumenci w Polsce w 2022 roku wydali na AGD prawie 18 mld zł 

(kwoty z podatkiem VAT), o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Według 

Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen w segmencie meble, 

RTV, AGD wyniósł +11%. Jak podaje GUS, udział sprzedaży 

internetowej w segmencie handlu detalicznego meble, RTV, 

AGD wyniósł w ubiegłym roku 20% (firmy zatrudniające 

powyżej 9 osób).

DYSTRYBUCJA
Pięciu największych dystrybutorów AGD/RTV osiągnęło w roku 2021 przychód bliski 33 mld zł (+13% r/r). To poprzez 

ich sklepy stacjonarne (prawie 2 tys.) oraz internetowe sprzedawana jest w Polsce większość urządzeń AGD. Asortyment 

wielu firm wykracza poza AGD i RTV, dlatego trudno oszacować wartość sprzedaży samego AGD w tych firmach.

Wymienione sieci poza sprzedażą produktów sprzedają także liczne usługi, których wartość przekracza już 10%  

ich przychodów. Najwięksi detaliści zatrudniają w Polsce prawie 24 tys. osób. na umowę o pracę.

Przychody 
(mld zł)

Zatrudnienie 
(osób)

Liczba 
sklepów

Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy; *szacunki APPLIA

Media Expert 
(Terg S.A.)

Euro-RTV-AGD  
(Euro-Net Sp. z o.o.)

Media Markt  
(Media-Saturn Holding Sp. z o.o.)

Neonet  
(Neonet S.A.)

Max Electro, Max Kuchnie  
(GT Group Tomaszek Sp. z o.o.)

RAZEM

11,8 
(za okres IV’21-III’22)

11,2 
(za okres I-XII’21)

5,5* 
(za okres X’21-IX’22)

2,9 
(za okres IV’21-III’22)

1,4 
(za okres I-XII’21)

32,9 
(+13% r/r)

11 019 

6 890 

3 180 

2 684 

114 

23 887 
(+2% r/r)

526 

315 

81 

290* 

720 

1 932 
(+5% r/r)

NAJWIĘKSI DYSTRYBUTORZY AGD-RTV W POLSCE

WYDATKI KONSUMENTÓW NA AGD (MLD ZŁ BRUTTO)

DUŻE AGD MAŁE AGD
Radosław Matuszewski
Członek Zarządu SEB Groupe Sp. z o.o.

Od 2020 r., czyli początków pandemii COVID jesteśmy  

w ciągłej zmienności i nieprzewidywalności. Nie spodzie-

wam się czegoś innego w 2023 r., w którym biznes  

prowadzić będziemy jak samochód we mgle. Osobiście widzę 

dwa kluczowe wyzwania, co nie oznacza, że są one jedyne.

Pierwszy dylemat, przed którym coraz częściej staje branża to „ilość” czy „wartość” (marża)  

sprzedaży? Jak zawsze kluczowym będzie zachowanie balansu pomiędzy ilością i wartością.  

Dynamika sprzedaży w 2022 roku, według mnie, w dużej mierze była utrzymana właśnie kosztem 

niższych marż i pytanie, jak długo będzie to możliwe.

Drugim wyzwaniem jest zmiana systemu zarządzania. Oddanie „władzy” tym, którzy są najbliżej  

tematów i problemów spowoduje, że będziemy bardziej elastyczni, a podejmowane decyzje będą  

lepsze jakościowo. Nie ma już wszystkowiedzących, nie ma już nieomylnych szefów, dyrektorów,  

prezesów. Ten, kto się zmienia będzie miał łatwiej, a ten, kto się nie zmieni będzie w trudniejszej  

sytuacji - wybór należy do nas.

2020

9,8

2020

4,1

2021

11,3

2021

4,7

2022

12,3

2022

5,4



Sprzedaż  
- duże AGD
Ilościowy spadek sprzedaży dużego AGD o 4% nie jest 

zaskoczeniem. Finalnie w Polsce sprzedało się 7,2 mln szt. tego 

sprzętu. To pierwszy ujemny wynik od roku 2013, jednak wielkość 

ta jest zdecydowanie większa od okresu przed pandemią (+13 vs. 

rok 2019). Wartość rynku sprzedaży dużego AGD do 

dystrybutorów wyniosła 9,7 mld zł i byłą o 8% większa niż przed 

rokiem.

Wzrost wielkości sprzedaży miał miejsce tylko w dwóch 

kategoriach – zmywarki (+5) oraz kuchenki mikrofalowe (+20%). 

Ta pierwsza pokonała granicę 1 mln urządzeń. Zmywarki są już  

w co drugim gospodarstwie domowym w Polsce (ok. 7 mln szt.). 

Największą kategorią produktową pozostają urządzenia 

chłodnicze - 20% (szt.) i 25% (wart.). Tzw. no frosty w tej grupie 

odnotowały pierwszy spadek od czasu pojawienia się technologii 

w lodówkach. Zatrzymany został także dynamiczny rozwój 

kategorii suszarek do ubrań, których sprzedaż spadła o 13%. 

Sprzęt do zabudowy stanowi już 37% wolumenu dużego AGD,  

a największą kategorią są zmywarki do zabudowy.

Sprzedaż 
- małe AGD
Rynek małego AGD wzrósł wartościowo w roku 2022 o ok. 14% 

do prawie 4,4 mld zł.  netto. Kategorią nr 1 pozostają ekspresy 

do kawy – dostawcy sprzedali te urządzenia na kwotę 1,4 mld zł. 

W Polsce w ubiegłym roku sprzedało się 650 tys. szt. tego sprzętu 

(+1% r/r). Drugą kategorią z rynkiem powyżej 1 mld zł  

są odkurzacze. Urządzenia sprzątające zasilane na baterie 

stanowią już ponad 50% tej grupy. Odkurzacze są największą 

kategorią małego AGD pod względem wolumenu sprzedaży – 

1,5 mln. szt. (-4% r/r). Kategorią z największym wzrostem 

ilościowym były czajniki, co niewątpliwie ma związek ze wzrostem 

liczby uchodźców w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.  

Drugą i zarazem ostatnią kategorią z ilościowym wzrostem były 

żelazka (+2%).

Sprzedaż dużego AGD w Polsce

  Lodówki i zamrażarki

  Pralki

  Kuchnie i piekarniki

  Zmywarki

  Płyty kuchenne

  Kuchnie mikrofalowe

  Okapy

  Suszarki do ubrań

Razem

mln szt.

1,42

1,40

1,11

1,01

0,87

0,71

0,37

0,32

7,20

Sprzedaż małego AGD w Polsce

  Ekspresy do kawy

  Odkurzacze

  Roboty kuchenne

  Żelazka

  Opiekacze, grile, frytownice

  Czajniki

  Oczyszczacze powietrza

Inne

35%

26%

10%

6%

5%

4%

4%

10%

Udziały 
(PLN)

* dane z panelu APPLIA SELL-IN 



SMART HOME I KONSUMENCI
Inteligentny Dom, czyli tzw. Smart Home to dynamicznie rozwijający się sektor współczesnej  

gospodarki. Na definicję Smart Home składają się systemy zarządzania energią, systemy bezpieczeń-

stwa, centra domowej rozrywki, oświetlenie, elementy łączności oraz inteligentne urządzenia,  

czyli tzw. Smart Appliances. 

AGD w coraz większym stopniu są już urządzeniami inteligentnymi pozwalającymi m.in. na zdalne  

zarządzenie użytkowaniem, zamawianie zakupów czy weryfikowanie awarii. Obecne są tu także  

algorytmy sztucznej inteligencji, które np. czuwają nad pracą odkurzaczy automatycznych.

Na świecie w 2022 roku było ok. 300 mln gospodarstw domowych (15%) wyposażonych w który-

kolwiek z elementów Smart Home oraz ok. 120 mln gospodarstw (5%) w Smart Appliances. W Pol-

sce inteligentne urządzenia posiada ok. 1 mln gospodarstw domowych, a za 4 lata ma ich być ponad 

2 mln.

Według szacunków, przychody rynku Smart Home osiągnęły ok. 120 mld USD w 2022 r. 40% tej 

kwoty to urządzenia inteligentne. Przewiduje się, że do roku 2026 rynek Smart Appliances na  

świecie wzrośnie z obecnych 45 do 88 mld USD. Rynek Smart Home w Polsce osiągnął wartość  

ok. 200 mln USD w roku ubiegłym i jak podaje Statista, przekroczy 700 mln USD w roku 2027.

W ślad za rozwojem rynku Smart Home unijne prawodawstwo wprowadza kolejne wymogi prawne 

dotyczące bezpieczeństwa danych oraz samych użytkowników takiego sprzętu. Normy cyberbezpie-

czeństwa czy tzw. Data Act to regulacje, które już w 2023 roku zaczną kształtować ten rynek.

PROCENT UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH  
URZĄDZENIA AGD PODŁĄCZONE DO INTERNETU  
W 2022 (NP. EKSPRES DO KAWY, ROBOT, LODÓWKA ITP.)

2020 2022

Gabriele Patti
Dyrektor Generalny na Polskę i Kraje Bałtyckie 

Whirlpool Appliances Poland Sp. z o.o.

Oczekiwania na 2023 r. nie różnią się od wskaźników, które 

widzimy dziś. To spowolnienie popytu we wszystkich 

kategoriach z nielicznymi wyjątkami, spowodowane głównie 

wysoką stopą inflacji, ogólnie niskim zaufaniem konsumentów i dużą 

niepewnością co do przyszłości, która zmusza do odkładania zakupów tak długo, jak to tylko możliwe. 

Są jednak i dobre sygnały. Dlatego spodziewamy się kontynuacji pozytywnych trendów w segmencie 

premium. Konsument jest obecnie skupiony na zakupach rzadziej, ale zwraca większą uwagę na ich 

jakość, w szczególności na funkcje oszczędzające wodę i energię. Istnieje już bogata oferta bardzo 

wydajnych urządzeń, dlatego krytyczny będzie odpowiedni poziom komunikacji, aby zwrócić większą 

uwagę na te rozwiązania. Jest tu miejsce również na zachęty publiczne motywujące konsumentów 

do wymiany obecnych urządzeń.

Piekarniki, kuchenki, płyty, okapy
Lodówki
Pralki
Odkurzacze
Mikrofalówki

Roboty kuchenne
Zmywarki
Ekspresy do kawy
Zamrażarki
Suszarki do ubrań

Inne drobne AGD (np. szczoteczki, golarki, tostery, czajniki)

25.0 mln
14.0 mln
13.5 mln
14.0 mln
9.0 mln

8.0 mln
7.0 mln
3.5 mln
2.2 mln
1.0 mln

98.0 mln

KONSUMENCI I GOSPODARSTWA DOMOWE

W Polsce mamy ok. 14,5 mln gospodarstw, w których średnio mieszka 2,5 osób. Pomimo spadku 

liczby ludności (37 mln rezydentów w 2022 r.) szacuje się, że do 2030 liczba gospodarstw wzrośnie 

do 15,5 mln. Przeciętnie gospodarstwo domowe zajmuje dom lub mieszkanie o powierzchni  

84 m2. W naszym kraju jest obecnie 15,4 mln mieszkań, a czego 6,9 mln to mieszkania jednorodzinne, 

a 8,6 mln to mieszkania wielorodzinne zlokalizowane w 560 tys. budynkach wielomieszkaniowych. 

99,9% mieszkań jest wyposażonych w wodociąg, 99% w łazienkę. Z kolei 87% korzysta z gazu, w tym 

56% (8,6 mln)  posiada przyłączenie do sieci gazowej, a pozostali wykorzystują butle gazowe. 

AGD W DOMACH

W całej Polsce pracuje ok. 200 mln szt. AGD, w tym ponad 60 mln to duże AGD. Każdego roku 

zapewniają wygodę oraz oszczędzają czas, prąd i wodę. 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. 

Szacuje się, że AGD zużywa ponad 50% energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa 

domowe, czyli ponad 15 TWh Stanowi to ok. 10% konsumpcji w całej gospodarce. O ile rachunek  

za konsumpcję prądu przez AGD w 2021 roku wyniósł ok. 11 mld zł, to w roku 2023 przy mniej więcej 

podobnej konsumpcji będzie to aż 16 mld zł. Wzrost w ciągu 2 lat ceny energii elektrycznej  

o prawie 40% sprawił, że konsumenci mają silną motywację finansową oraz świadomość o oszczędzaniu 

energii elektrycznej. 

Źródło: Eurostat

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT AGD (MLN SZT.)
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Piotr Ługowski
Dyrektor Dywizji AGD w Samsung  

Electronics Polska

W świecie zsynchronizowanych urządzeń - doświadczenia 

użytkowników będą jeszcze bardziej spersonalizowane,  

a obsługa sprzętów bardziej intuicyjna. 

Branża AGD koncentruje się na płynnym łączeniu urządzeń domowych, między innymi dzięki takim 

aplikacjom jak SmartThings, a także projektowaniu w taki sposób, aby korzystanie z technologii było 

bardziej przyjazne dla planety.

Zakres działania AI Energy (sztuczna inteligencja w zużyciu energii ) w produktach gospodarstwa 

domowego pozwoli konsumentom na lepsze zarządzanie zużyciem energii,  oszczędnościami   

w domowych budżecie i w rezultacie prowadzenie bardziej zrównoważonego życia.  

Obejmuje to również tworzenie bardziej zrównoważonych produktów poprzez innowacyjne 

projektowanie materiałów i efektywność energetyczną.

ESG w AGD
Przemysł AGD od wielu lat jest liderem w realizacji idei zrównoważonego rozwoju na 

wielu płaszczyznach. Można je sprowadzić do trzech elementów określanych jako 

ESG (ang. Environmental, Social and Governance, czyli Środowisko, Społeczna 

odpowiedzialność i Ład korporacyjny oparty o rozwój zrównoważony). Firmy z sektora 

AGD aktywnie uczestniczą w działaniach podnoszących jakość życia społeczności 

lokalnych oraz własnych pracowników. W roku 2022 cała branża aktywnie włączyła 

się w pomoc uciekającym przez wojną Ukraińcom, wyposażając wiele ośrodków  

w niezbędny sprzęt oraz wspierając przeprowadzkę do Polski całych rodzin 

zatrudnianych przez nich pracowników. Przemysł AGD w Polsce i Europie przyczynia 

się do osiągania ambitnych unijnych celów środowiskowych w zakresie redukcji zużycia 

surowców na wszystkich etapach życia produktu, od projektu po logistykę, sprzedaż, 

serwis oraz recykling. Najważniejszym wkładem w zrównoważony rozwój są jednak 

same produkty AGD. Około 80% ich wpływu na środowisko generowane jest  

na etapie użytkowania, dlatego dostarczając wydajniejsze urządzenia oraz wspierając 

ich użytkowników profesjonalnym serwisem napraw firmy z branży AGD wspierają 

realizację zrównoważonej konsumpcji.

Przemysł AGD globalnie poprzez działalność produkcyjną, handlową, operacyjną  

i dystrybucyjną w Polsce, Europie i na świecie ma wpływ na środowisko naturalne 

oraz społeczność. Branża oraz każda firma indywidualnie wspierają realizację około 

10 spośród wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable 

Development Goals, czyli SDGs) określonych przez ONZ na lata 2015-2030.

PRODUKCJA I EKOPROJEKTOWANIE

Wydatki firm produkcyjnych AGD na materiały oraz energię osiągnęły w roku 2022 prawie 

22 mld zł. Według szacunków APPLIA, produkcja AGD w 2022 roku pochłonęła około 1,200 

ton materiałów, ponad 10% mniej niż przed rokiem. Połowa tej masy to metale, a ¼ wagi 

stanowią tworzywa sztuczne.

Cały wytworzony sprzęt spełniał unijne wymogi zrównoważonej produkcji. Składają się  

na nie reguły określające, jakich substancji nie można używać w sprzęcie ze względu na 

zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo środowiska. Od 20 lat nie ma w produkowanych lodówkach 

ani freonu, ani nawet f-gazów, czyli czynników chłodniczych zubożających warstwę ozonową 

lub w przypadku tego drugiego wywołującego efekt cieplarniany. Kolejne wymogi określają 

maksymalne zużycie zasobów, takich jak woda i prąd przez urządzenia na etapie ich 

użytkowania. Branża rozwija sieć napraw sprzętu zatrudniając ok. 2 tys. techników AGD oraz 

prowadzi działania zachęcające młodzież do tego zawodu.

MATERIAŁY 
W PRODUKCJI 
AGD W POLSCE  
– 2022 R.

306 tys. ton tworzyw 
sztucznych

544 tys. ton 
stali

1217 
tys. ton

116 tys. ton 
cementu i ceramiki

48 tys. ton 
miedzi i aluminium

90 tys. ton 
innych materiałów

55 tys. ton elektroniki

57 tys. ton szkła



250 TYS. TON 
odzyskanych 

surowców

440 TYS. TON 
sprzedaż AGD rocznie

OBIEG SUROWCÓW W BRANŻY AGD

200 MLN SZT. 
AGD używanych w 14 mln 
gospodarstw domowych

300 TYS. TON 
zebranego zużytego sprzętu

250 TYS. TON 
odzyskanych surowców

RECYKLING AGD

W Polsce w roku 2022 na rynek trafiło ok. 440 tys. ton nowych urządzeń AGD. To około  

12 kg w przeliczeniu na mieszkańca Polski. W ramach realizacji swoich celów środowiskowych 

producenci i importerzy AGD, na równi z dostawcami innego sprzętu elektrycznego lub  

elektronicznego, realizują tzw. Rozszerzoną odpowiedzialność producenta. ROP oznacza przejęcie 

przez te firmy obowiązku finansowania recyklingu aż 65% masy sprzedanego sprzętu.  

W przypadku AGD, wprowadzający urządzenia w roku 2021 zobowiązani byli do zbierania i poddania 

recyklingowi ok. 300 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 selektywnie zużytego sprzętu. 

W ostatnich 15-stu latach producenci AGD wydali w Polsce ponad 1,2 mld zł na finansowanie swoich 

obowiązków środowiskowych.

ETYKIETOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ  
ENERGETYCZNA SPRZĘTU

Ważnym elementem jest obowiązkowa etykieta energetyczna, która ułatwia konsumentom wybór 

najbardziej przyjaznych dla środowiska urządzeń. Duże AGD to wciąż istotny potencjał oszczędności 

prądu w Polsce. Dzięki znaczącemu postępowi technicznemu dzisiaj w sprzedaży dominują klasy 

energetyczne zużywające zaledwie ok. 10-20% prądu w porównaniu do urządzeń dostępnych 25 lat 

temu. Jak szacuje APPLIA, nawet ¼ lodówek w domach ma ponad 10 lat. Patrząc globalnie, 14 milionów 

chłodziarek w polskich domach zużywa obecnie ok. 4,5 TWh. Ich czysto hipotetyczna wymiana  

na sprzęt najbardziej innowacyjny pozwoliłaby na zaoszczędzenie aż 3 TWh. Kolejne kategorie dużego 

AGD nie konsumują aż tak dużo energii elektrycznej, ale to nadal duże wielkości, jeśli uwzględnimy 

ilość urządzeń w domach.

ZAGROŻENIA, WYZWANIA i SZANSE
Branża producentów będzie mierzyła się w 2023 roku z wieloma wyzwaniami. Niestety, zagrożenia 

z poprzednich lat pozostają prawie nie zmienione, ale dochodzą do nich kolejne ryzyka. 

GOSPODARKA I BIZNES

Świat może pęknąć na pół ukazując dwie odrębne swoje części oraz rwąc ponownie żmudnie sklejane 

łańcuchy dostaw. Kraje demokratyczne muszą więc być „wyposażone” w odpowiedni zapas surowców 

i krytycznych podzespołów. Niezmiernie trudne pozostaje więc planowanie. Działy zakupów i logistyka 

z drugiego planu przejdą ponownie na plan pierwszy mając dopracowany i zawsze gotowy Plan B. 

Wolna konkurencja może przeżyć fazę protekcjonizmu, a handel międzykontynentalny oraz globalizacja 

poddane zostaną turbulencjom. Wojna o komponenty może ponownie się nasilić przyjmując  

po 3 latach wymiar międzybranżowy.

CZŁOWIEK

Aby zapewnić ciągłość zatrudnienia, pracodawca powinien pozostawać wrażliwym na potrzeby swoich 

ludzi. Migracje i niedobory pracowników mają już teraz ponad regionalny wymiar. Nasili się walka  

o wykwalifikowanych specjalistów i startupy. Nowego wymiaru nabiorą kursy i szkolenia, które muszą 

przygotowywać młodych i starszych pracowników do nowych zawodów. Człowiek obecnie uczy 

maszyny, a wkrótce będzie odwrotnie. Na szczęście ludzie w gospodarstwach domowych nadal będą 

znajdowali schronienie, a w domach znajdą jeszcze bardziej nowoczesne AGD komunikujące się ze 

sobą i czasem nawet z gospodarzem lokalu. 

ŚRODOWISKO

Dbałość i troska o otoczenie przestały być tylko modą. Są koniecznością, ale też dość miłą powinnością 

producentów, ponieważ dobrze jest rozwijać biznes w kierunku zdrowia i szacunku dla natury. Pojawi 

się głębokie rozumienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za cały zamknięty obieg 

gospodarczy (GOZ). Wielcy „fabrykanci” będą coraz skuteczniej projektowali swoje wyroby w ten 

sposób, aby były łatwiej przetwarzane, serwisowane i poddawane recyklingowi (ekoprojekt). 

PRAWO

W idealnym świecie nowe regulacje prawne winny ułatwiać życie przedsiębiorcom i być wsparciem 

dla zrównoważonego wzrostu. Od ideału rok 2023 może nas oddalić, chyba, że zlikwidowane zostaną 

absurdy legislacyjne, które sankcjonują podwójne „opodatkowanie” niektórych materiałów, 

wprowadzają gigantyczne obowiązki raportowe (choćby związane z taksonomią), narażają na koszty 

i zwiększają biurokrację (ustawa o zatorach płatniczych), każą zbierać nieistniejące odpady (np. 50% 

sprzedawanych pomp ciepła). Na szczeblu europejskim grozi nam wprowadzenie prawa promującego 

import wyrobów gotowych, czyli prawa wrogiego lokowaniu produkcji w UE i tym samym w Polsce 

(CBAM). Trudno w to uwierzyć, a jednak…     

TRENDY

Efektywność energetyczna przestaje być modą, a staje się koniecznością i podstawą bezpieczeństwa 

gospodarstwa domowego oraz całego państwa. Rozumieją to producenci AGD i w 2023 roku pojawią 

się z jeszcze nowszą paletą wyrobów zużywających mniej prądu, wody, detergentów. Najnowsze filtry 

wykryją mikroplastik, a różne sensory dostosują temperaturę, cykle i prędkości do faktycznych potrzeb.   

Komunikacja będzie kluczem, celem i drogą do osiągnięcia sukcesu. Producenci AGD jeszcze bardziej 

zadbają o dobre relacje z użytkownikami ich produktów, poprawią obsługę klienta i zbadają jego nowe 

preferencje.

SZANSE

Wiele zewnętrznych zagrożeń jest poza naszymi możliwościami obrony, jednak te wewnętrzne można 

pokonać wspierając chociażby dialog między samorządem gospodarczym wnoszącym know-how,  

a politycznymi decydentami kształtującymi życie gospodarcze. 

Szansą na rozwój rynku są nowe technologie, które zapewnią wzrost konsumpcji oraz zadowolenie 

klientów. Przyniosą rozwój dotychczasowych produktów oraz zaskoczą nas nowymi rozwiązaniami 

i zupełnie nowym sprzętem.  



BRANŻA
AGD

ORGANIZACJE
- Izby, związki, stowarzyszenia...
- strefy ekonomiczne
- szkoły branżowe

RECYKLERZY
- organizacja odzysku
- zakłady przetwarzania
- zbierający

SERWIS
- Stowaryszenie PSSUD
- serwisy indywidualne

PODDOSTAWCY
- Komponenty i podzespoły
- usługi

PRODUCENCI
- duże AGD
- małe AGD
- klimatyzacja, wentylacja
- bojlery, grzejniki, piece
- sprzęt B2B

LOGISTYKA
- deweloperzy
- magazyny
- transport
- obsługa

DETALIŚCI
- sklepy
- e-commerce

Dialog w branży AGD
Branża AGD to tysiące podmiotów, firm, instytucji lub organizacji, skupionych wokół cyklu życia 

produktu. To poddostawcy dostarczający surowce, komponenty lub usługi. To producenci projektujący 

i wytwarzający urządzenia. W kolejnych etapach życia produktu uczestniczą firmy logistyczne, 

dystrybutorzy, czyli detaliści, odpowiedzialni za dostarczenie konsumentowi sprzętu oraz wybór 

modelu spełniającego jego indywidualne potrzeby. Niezwykle ważnymi częściami „koła” dialogu  

w branży są także firmy zapewniające obsługę posprzedażową oraz organizacje odzysku i zakłady 

przetwarzania. Ci ostatni zapewniają zbieranie i recykling zużytego sprzętu oraz powrót surowców 

do ponownej produkcji. Dialog w branży AGD to jednak przede wszystkim rozmowa oraz współpraca 

na poziomie instytucji otoczenia biznesu. APPLIA Polska jako jedyna reprezentacja producentów  

i importerów AGD w Polsce aktywnie wspiera dialog w branży AGD. Nasz związek organizuje co roku 

wiele spotkań w ramach tego dialogu. Kongres AGD to najważniejsze z nich.

Związek pracodawców  
AGD - APPLiA Polska to:
• Skuteczna i jedyna reprezentacja branży producentów AGD od 2004 roku w Polsce 

• 33 firmy członkowskie zatrudniające 36 tys. osób (ok. 30 tys. w sektorze AGD) z łącznym 

 przychodem 50 mld zł w 2021 r., w tym 80% ze sprzedaży i produkcji AGD w Polsce 

• Aktywny uczestnik dialogu społecznego z rządem, parlamentem, mediami  

 i organizacjami pozarządowymi 

• Organizator największych wydarzeń w branży (Kongres AGD) 

• Ekspert m.in. w kwestiach gospodarki obiegu zamkniętego i efektywności energetycznej 

• Inicjator Kodeksów dobrych praktyk branży AGD oraz kampanii edukacyjnych  

• Centrum badań i analiz branży AGD w Polsce 

• Reprezentacja branży w instytucjach standaryzacyjnych – przewodniczymy trzem  

 komitetom w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

• Założyciel oraz główny akcjonariusz ElektroEko S.A., największej organizacji odzysku  

 elektroodpadów w Polsce 

• Członek APPLiA Home Appliance Europe, Krajowej Izby Gospodarczej oraz konfederacji 

 Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Jesteśmy członkiem APPLiA Home Appliance Europe, organizacji, która reprezentuje całą branżę 

AGD w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie powstało w roku 1958 i mieści się w Brukseli. Obecnie 

stowarzysza 27 krajowe organizacje branży oraz 21 europejskich koncernów AGD.

Firmy członkowskie APPLiA



Włodarzewska 76D
02-393 Warszawa
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