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rynek aGd

w roku 2018 w polsce 
sprzedano prawie

6 mln 
sztuk dużego aGd

3

duże aGd małe aGd

2010
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wartość rynku (mld zł)
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Mikrofalówki 

3% 

duże aGd (pln)

małe aGd (pln)

Suszarki do ubrań to najdynamiczniejsza grupa 

dużego aGd – wzrosła o ponad 40% w 2018 r.

70% elektrycznych płyt kuchennych to indukcja

46% wzrosła w 2018 r. 

wartość rynku ekspresów do kawy 

roboty planetarne 

to 1/3 całego segmentu 

Roboty kuchenne

chłodnictwo

30%
Sprzęt 

do gotowania

27%
pralnictwo

21%

zmywarki

14%

okapy 

2%
Suszarki 

3%

czajniki

4%

Gospodarstwa doMowe

w polskich gospodarstwach domowych 
codziennie pracuje ponad 

100 mln sprzętu aGd

12 TWh zużytego prądu rocznie / 8% konsumpcji w polsce

inteliGentne aGd w doMach (ilość urządzeń w mln szt.)

13,4 mln gospodarstw        54 mln sztuk dużego AGD
Lodówki  13,5 mln szt. 
Pralki  12,9 mln szt.
Zmywarki  4,0 mln szt.
Zamrażarki  2,2 mln szt.
Kuchnie/piekarniki  12,7 mln szt.
Okapy  9,4 mln szt.
Odkurzacze  12,7 mln szt.

2008 2015 2030

>80
8,6

2,4

12 mln ton wypranych ubrań rocznie / 300 kg na osobę 

20 mln ton przechowanej żywności rocznie / 500 kg na osobę 

57 tys. km2 odkurzonej powierzchni rocznie / ok. 20% pow. polski

ekspresy

30%

odkurzacze 

23%

roboty kuchenne

11%
Żelazka

10%

inne

8%

hair and beauty

5%

oczyszczacze powietrza

4%

tosty i opiekacze

3%

Sokowirówki i wyciskarki

2%
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przemysł aGd

polska jest liderem w produkcji aGd 
w unii europejskiej. 
według szacunków applia polska, 
firmy branży aGd w polsce 
mają łączny przychód ponad 

21 mld zł
i zatrudniają ok. 27 tys. osób 
(pośrednio ok. 100 tys.).

5

radomsko

Łódź

rzeszów

zabrze
Siewierz

Białystok

wronki

Sanok

Grójec

Sońsk

2005 2010 2015 2018

zatrudnienie (tys. os.)

8 tys.

16 tys.

25 tys.
27 tys.

produkcja (mln szt.)

Chłodziarki  1,7  1,9  3,3  3,2 
Pralki  1,5  4,0  6,5  6,8 
Zmywarki  1,0  2,8  4,3  4,4 
Suszarki do ubrań  1,3  1,9  2,5  2,8 
Sprzęt do gotowania  2,9  4,0  5,0  5,3 
Okapy  0,3  1,6  4,1  4,1

2005 2010 2015 2018

2013        16 mld zł
2015        19 mld zł
2018        21 mld zł 

wartość produkcji 30
fabryk

inwestycje 
w latach 

2015-2018:

4 mld zł 

16 mld zł
wartość eksportu w %
(duże aGd)

24%
11%

10%

8%

2,7 mld zł
wartość importu
(duże aGd) chiny 23%

niemcy       17% 

turcja         15% 

włochy  14%
 

wrocław

Polska nr 1 
w produkcji ue (% unijnej prod.)

Pralki i suszarki do ubrań: 50% 
Zmywarki: 45% 

Chłodziarki: 34% 
Piekarniki: 32%

2008 2014 2017

1,0
2,1

4,0

patenty aGd (tys.)

pl  22  / 40%
de  10  / 19%  
it  8  / 15%
ue  54  / 100% 

unijni liderzy produkcji duŻeGo aGd

mln szt. / %

  Lodówki 
  Kuchnie/piekarniki  
  Pralki
  Suszarki do ubrań 
  Zmywarki   

  Okapy 
  małe AGD
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aGd w gospodarce 
obiegu zamkniętego

7

dialog w branży aGd

applia polska 
•	 Skuteczna i jedyna reprezentacja branży  

producentów aGd od 2004 roku w polsce  

•	aktywny uczestnik dialogu społecznego  

•	 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 dwóm 
komitetom w polskim komitecie normalizacyjnym 
oraz jesteśmy w radzie administracyjnej cenelec  

•	 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 
 
 
 
 
 

koMunikacja i Media
wywiady 
tylko w zeszłym roku pojawialiśmy się kilkadziesiąt razy w prasie, radiu i telewizji. Byliśmy wielokrotnie cytowani. 
Mamy własne miejsce w pismach branżowych. 

konFerencje
zorganizowaliśmy kilka własnych konferencji i debat, w tym największy w europie kongres aGd.

wiedza ekSpercka 
eFektywność enerGetyczna
naszym celem jest promowanie najbardziej zaawansowanych 
technologicznie wyrobów naszych członków. 

ochrona środowiSka
w tym temacie branża powierzyła nam wiele działań.
dbamy o wspólne standardy i realizację limitów unijnych. 
recykling wyrobów elektrycznych stał się naszą specjalnością.

leGiSlacja 
Bierzemy udział w konsultacjach społecznych 
pracując w ministerialnych zespołach eksperckich 
oraz komisjach parlamentarnych.
opiniujemy projekty prawa krajowego oraz unijnego.
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SaMorzĄd 
GoSpodarczy 
jesteśmy dumni z przynależności do dwóch 
największych i najważniejszych organizacji 
reprezentujących przedsiębiorców (pracodawcy rp
i kiG). dzięki nim nasz głos jest jeszcze bardziej 
słyszalny. uczestniczymy w pracach komitetów, grup 
roboczych, sesjach oraz indywidualnych projektach.

PRODUKCJA
100% urządzeń podlega 

pod ekoprojekt

UŻYTKOWANIE
Branża dostarcza sprzęt 

wydajniejszy nawet o 70% 
w porównaniu do tego 

sprzed 10-ciu lat

RECYKLING
Branża wydała 

0,5 mld zł
na recykling.

zbieramy rocznie 
ponad 160 tys. ton 

elektrodpadów
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EKOPROJEKT

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

-15% 
redukcja odpadów

-30% 
redukcja zużycia wody

-30% 
redukcja zużycia energii

-83,5% zużycie wody

-63,6% zużycie energii

117 l

2,73 kwh

10 l

0,96 kwh

=



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 24 krajowe organizacje branży 
oraz 20 europejskich koncernów aGd.

włodarzewska 76d
02-393 warszawa
+48 22 668 84 95
biuro@applia.pl
@applia_pl
applia-polska
www.applia.pl

applia polSka




