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Konrad Pokutycki
Przewodniczący Rady Związku APPLiA Polska, 
Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.

Rok 2021 okazał się dla naszej branży kolejnym bardzo 
dobrym rokiem. Sprostaliśmy wielu wyzwaniom 
i zakończyliśmy go z sukcesem. Polska umocniła swoją 
pozycję lidera w produkcji AGD w Europie pomimo 
dotkliwych niedoborów komponentów i zakłóconych 
łańcuchów dostaw. Dzięki inwestycjom, przede wszystkim 
w zwiększenie mocy produkcyjnych, stworzyliśmy wiele 
nowych miejsc pracy i przyśpieszyliśmy rozwój naszych 
dostawców. Cieszę się, że wzrost produkcji AGD w Polsce 
idzie w parze z naszym dynamicznym rozwojem w dziedzinie 
usług wspólnych oraz badań i rozwoju.  Nowoczesne 
technologie cyfrowe nabierają coraz większego znaczenia, 
a Polska jest doceniana jako miejsce, gdzie kreuje się

Wojciech Konecki
Prezes Zarządu APPLiA Polska

AGD to ważna branża. Dla polskiej gospodarki oraz dla 
gospodarstw domowych. W polskich fabrykach 
produkujemy wyroby dostarczane do kilkudziesięciu krajów 
świata, a dzięki olbrzymiej skali staliśmy się numerem jeden 
w całej Unii Europejskiej. Gdyby wszystkie inne branże 
uzyskały taki wynik, to bylibyśmy największą gospodarką na 
kontynencie. Tylko w Polsce, 200 milionów urządzeń pracuje 
prawie codziennie zwiększając komfort życia Polaków. 
Wprowadzamy na rynek coraz bardziej wydajne 
energetycznie sprzęty, które są w większości przystosowane 
do działania w ramach nowoczesnej sieci internetowej. 

Zapraszam do lektury naszego corocznego raportu 
pokazującego osiągnięcia lat poprzednich, ale również 
ukazującego skalę wyzwań stojących przed przedsiębiorcami 
naszej branży. Oprócz pokazania statystyk i analiz, opisujemy w nim w jak skomplikowanym 
otoczeniu prawnym dane jest nam pracować, ile inwestujemy nie tylko w zwiększanie mocy 
produkcyjnych, ale także w środowisko i klimat, jak duże mamy problemy z kompletowaniem załóg 
w tak sezonowej produkcji.

Raport to syntetyczny obraz efektów działań tysięcy osób zatrudnionych 
w naszej branży i im to wydawnictwo dedykujemy…

przyszłość. Za nami trudny rok. Zmagaliśmy się z wysoką inflacją, rosnącymi cenami energii, 
surowców i komponentów do produkcji. Z pewnością wyszliśmy z niego wzmocnieni. Dlatego 
pomimo wielu zagrożeń geopolitycznych i ekonomicznych, liczymy na kolejny dobry rok.



Grzegorz Piechowiak
Wiceminister Rozwoju i Technologii

Szanowni Państwo,

jestem dumny z tego, że Polska u progu trzeciej dekady XXI wieku jest krajem, który rozwija się 
stabilnie, a jego gospodarka rośnie w siłę. Dzięki nowym inwestycjom i wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań  jesteśmy dzisiaj jednym z liderów w produkcji urządzeń małego i dużego AGD 
na świecie oraz największym w całej Europie. 
 
Polskie fabryki odpowiadają za blisko 40% produkcji dużego AGD w Unii Europejskiej. Niemal 
co druga pralka, zmywarka lub suszarka do ubrań wyprodukowana w UE pochodzi z naszego kraju. 
Za tymi cyframi stoją tysiące miejsc pracy, sprawne zarządzanie oraz coraz bardziej innowacyjne 
technologie, które służą ludziom w ich codziennym życiu.

Przedsiębiorcy z branży AGD co roku inwestują w Polsce ok. miliarda zł w rozwój nowoczesnych 
linii produkcyjnych. Stawiają na automatyzację i cyfryzację oraz rozwój działów B+R i centrów 
biznesowych i zakupowych. Większość z nich działa i inwestuje na terenach Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także 
na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. 

Jako minister ds. gospodarczych wspieram przedsiębiorczość i innowacyjność oraz zachęcam firmy 
do lokowania swoich inwestycji w Polsce. Znakomita kondycja branży AGD oraz jej obiecujące 
perspektywy na przyszłość stanowią też - dla innych gałęzi przemysłu - dobry przykład 
skuteczności w biznesie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. To także dowód na to, 
że pomimo pandemii Polska cały czas jest tyleż stabilnym co konkurencyjnym rynkiem, na którym 
można lokować swoje inwestycje, efektywnie prowadzić i rozwijać firmy, a także z powodzeniem 
planować i prowadzić ich ekspansję na zagranicznych rynkach.



Firmy członkowskie

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW AGD - APPLIA POLSKA TO:ZWIĄZEK PRACODAWCÓW AGD - APPLIA POLSKA TO:

Skuteczna i jedyna reprezentacja branży producentów AGD od 2004 roku w Polsce
31 firm członkowskich zatrudniających ponad 31 tys. osób z łącznym przychodem 41 mld zł, 
w tym 80% ze sprzedaży i produkcji AGD (2020 r.)
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
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PRZEMYSŁ AGD

39% udział produkcji AGD w UE

INWESTYCJE PRZEMYSŁU AGD W POLSCEINWESTYCJE PRZEMYSŁU AGD W POLSCE

W Polsce 2021w roku  wyprodukowano 35 mln urządzeń AGD, w tym 27 mln szt. dużego AGD. 
To rekordowy wzrost o 13%, czyli ponad 3 mln szt. w porównaniu do 2020roku .

Wartość produkcji sprzedanej całego przemysłu produkującego tzw. „elektryczne” AGD 
przekroczyła w tym czasie 26 mld zł, co daje wzrost wartości produkcji o ok. 25%. 

Według naszych szacunków, polskie fabryki odpowiadają za ok. 40 % produkcji dużego AGD 
w całej Unii. W ostatnim roku nasz kraj stał się liderem w produkcji także w ujęciu wartościowym 
osiągając 30% całej unijnej produkcji sprzętu wielkogabarytowego. Aż 60% sztuk sprzętu 
tzw. WET, czyli zmywarek, pralek i suszarek produkowanych w Unii powstaje właśnie Polsce. 
Także co drugi piekarnik oraz co trzecia lodówka.

Łączne przychody największych producentów i importerów z produkcji oraz sprzedaży AGD 
w Polsce i za granicą osiągnęły 38 mld zł w 2021 roku. 

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 ciągu ostatnich 5 lat (2017-2021) 
nakłady inwestycyjne producentów AGD w Polsce wyniosły 6 mld zł. W tym samym okresie firmy 
te zapłaciły 1 mld podatków do budżetu państwa.

Pralki i suszarki
do ubrań: 60%

Zmywarki:
58%

Kuchnie
i piekarniki: 50%

Lodówki:
28%

1.40 mld zł
1.34 mld zł
1.19 mld zł
1.15 mld zł
1.02 mld zł
0.50 mld zł

2017 2018 2019 2020 2021*



Pod względem wielkości 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 70% osób pracujących w przemyśle 
AGD oraz odpowiadają za 72% przychodów wszystkich producentów oraz importerów AGD 
i ok. 75% wartości sprzedaży produkcji AGD.

Przychody producentów AGD oraz importerów ze sprzedaży AGD osiągnęły w 2021 roku 
ok. 38 mld zł.
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Lodówki
Kuchnie / piekarniki
Pralki
Suszarki do ubrań
Zmywarki
Okapy
Małe AGD

  

  

35
fabryk

ZATRUDNIENIE
Przemysł AGD zatrudnia bezpośrednio w Polsce około 31 tys. 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 szacowane jest na ponad 
100 tys. osób.

UDZIAŁY FIRM W ZATRUDNIENIU ORAZ W PRZYCHODACHUDZIAŁY FIRM W ZATRUDNIENIU ORAZ W PRZYCHODACH

14%
Samsung

10%
Amica

17%
Whirpool

18%
Electrolux

18%
BSH24%

Inni

10%
Samsung

9%
Amica 16%

Whirpool

16%
Electrolux

21%
BSH28%

InniZATRUDNIENIE
(OS.)

PRZYCHODY
(MLD ZŁ)

 Źródło: KRS, dane za 2020 r.



Zatrudnienie w przemyśle AGD

UDZIAŁ PRZEMYSŁU AGD W SEKTORZE PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHUDZIAŁ PRZEMYSŁU AGD W SEKTORZE PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

W Polsce działa 35 fabryk AGD, które zatrudniają około 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, ale często także w Europie Środkowo-Wschodniej, Ukrainie oraz Rosji. W tym 
28% 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 mld zł (12 największych producentów). Średnie 
wynagrodzenie to 6,1 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.

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.

26 tys. os.
produkcja

2,3 tys. os.
oddziały handlowe

2,5 tys. os.
globalne i regionalne centra B+R, IT,
zakupowe, logistyczne, księgowe

35%

22%

18%

10%

8%

6%

AGD "elektryczne"

Silniki elektryczne, prądnice, transformatory

Sprzęt oświetleniowy

Przewody i kable elektryczne
Inny sprzęt elektryczny
Baterie i akumulatory
AGD "nieelektryczne" (1%)



Duże
AGD

Małe
AGD

Okapy

27,2

5,0 3,2

Total: 35,4

 PRODUKCJA AGD W LATACH 2005-2021 PRODUKCJA AGD W LATACH 2005-2021

PRODUKCJA AGD W POLSCE
W ROKU 2021 (MLN SZT.)
PRODUKCJA AGD W POLSCE
W ROKU 2021 (MLN SZT.)

W roku 2021 przemysł AGD wyprodukował 30 mln szt. dużego AGD (wraz z okapami) oraz 
ok. 5 mln szt. małego AGD. Ilościowo i wartościowo największą grupą w produkcji stanowią pralki 
– 23% wolumenu sprzętu wielkogabarytowego oraz 23% wartości całej produkcji AGD w naszym 
kraju. Drugą najliczniejszą kategorią w produkcji jest sprzęt do gotowania, czyli piekarniki, kuchenki 
oraz płyty kuchenne - 22%. W ubiegłym roku produkcja AGD odnotowała rekordową dynamikę – 
przyrost o ponad 3 mln szt. Wpływ na to miał przyrost głównie w trzech grupach: zmywarki 
(wzrost o 800 tys. szt., 17% r/r), piekarniki (wzrost o 700 tys. szt., 23% r/r) oraz suszarki do ubrań 
(wzrost o 600 tys. szt., 20% r/r). 
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Produkcja AGD 2021        

Pralki

Kuchnie, piekarniki, płyty

Zmywarki

Chłodziarki

Suszarki do ubrań

Okapy

Małe AGD
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23%
12%

Nr 1
Suszarki

29%

Nr 1
Zmywarki

19%

Nr 2
Pralki
17%

12%
5%

11%
24%

4%
14%

6%
7%

5%
4%

4%
18%

11%
17%

11%
5%

9%
26%

31%
18%

INNE
PAŃSTWA

24%
11%

INNE
PAŃSTWA

36%
39%

CHINY
12%
8%

TURCJA

EKSPORT
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 AGD NA TLE
INNYCH PRZEMYSŁÓW W POLSCE
EKSPORT AGD NA TLE
INNYCH PRZEMYSŁÓW W POLSCE

Według szacunków APPLIA Polska w roku 2021 wartość eksportu dużego AGD wyniosła blisko 
24 mld zł (5,2 mld EUR) i była o prawie 20% wyższa niż przed rokiem. Stanowi to 94% wartości 
sprzedanej produkcji AGD. W ujęciu ilościowym z Polski eksportowano 26 mln sztuk dużego AGD.
 
Około 94% wolumenu dużego sprzętu trafia na eksport. Ponad połowa polskiego eksportu AGD 
trafia do na trzy największe rynki unijne (niemiecki, francuski oraz włoski) oraz do Wielkiej Brytanii. 
Wartość importu wyniosła 5 mld.

Udział AGD w eksporcie całej polskiej gospodarki to ok. 2,54%. AGD zwiększa dodatnie saldo 
wymiany handlowej Polski o ok. 20 mld zł. Najwięcej dużego AGD trafia do Polski z Chin – to już 
36%. Jednocześnie wartość importu z tego kraju wzrosła w ubiegłym roku aż o 39%. Kolejne kraje 
importu do Polski to Turcja oraz Niemcy. W 2021 r. Niemcy spadły z drugiej na trzecią pozycję 
w imporcie. Małego AGD najwięcej importujemy z Niemiec oraz Chin.

AGD

Meble

TV

Auta
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Statki,
łodzie,
jachty

Okna
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i części

5.2
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4.0
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3.0

2.3

0.71

mld EUR

EKSPORT
DUŻEGO AGD
W SZTUKACH

Udział w %
Zmiana r/r

IMPORT
DUŻEGO AGD
W SZTUKACH

Udział w %
Zmiana r/r

24 mld zł24 mld zł 5 mld zł5 mld zł



NAJWIĘKSZE SKLEPY AGD-RTV W POLSCENAJWIĘKSZE SKLEPY AGD-RTV W POLSCE

RYNEK AGD
Tematem przewodnim roku 2021 na rynku 
polskim była dostępność produktów. Wobec 
braków komponentów, drastycznych wzrostów 
cen surowców pozyskanie sprzętu do sprzedaży 
czasami było dużym wyzwaniem dla producentów 
oraz importerów.

Ograniczenia w podaży odbiły się na cenach 
powodując wzrost wydatków konsumenckich. 
Według szacunków APPLiA w roku 2021 
konsumenci wydali na duże i małe AGD 15,7 mld 
zł, o 15% więcej niż przed rokiem oraz o 32% 
więcej niż w roku 2019.  Blisko 2/3 tej kwoty 
przypada na duże AGD.  W ujęciu ilościowym 
to ok. 13,5 mln urządzeń.

W Polsce funkcjonuje około 1200 sklepów AGD/RTV pięciu największych firm dystrybucyjnych. 
Ich łączny przychód w roku 2020 przekroczył 29 mld zł, a roczny zysk netto ok. 800 mln zł. 
Według szacunków APPLIA przychody te w roku 2021 przekroczą 35 mld zł. Firmy te zatrudniają 
w Polsce ok. 23 tys. osób.

2019 2020 2021

8.4 9.8 11.3

3.5
3.8

4.411.9
13.6

15.7

Małe AGD Duże AGD

Wydatki konsumentów na AGD
(mld zł brutto)

Media Expert (Terg)

Euro-RTV-AGD (Euro-Net)

Media Markt (Media Saturn Holding)

Neonet

Galicja Tomaszek
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Dystrybucja



Sprzedaż – duże AGD
W 2021 r. sprzedano w Polsce 7,5 mln urządzeń 
dużego AGD – to 6% więcej niż w roku 2020. 
Największą kategorią produktową pozostają 
urządzenia chłodnicze – 21%. W ubiegłym roku do 
grona urządzeń z milionową sprzedażą dołączyły 
po raz pierwszy zmywarki. Sprzęt ten posiada już 
połowa gospodarstw domowych w Polsce. 
Zainteresowaniem cieszyły się wszystkie artykuły 
grupy produktowej, jednak największą dynamikę 
wzrostów odnotowano tradycyjnie w suszarkach 
do ubrań (+31%) - sprzedano ich łącznie prawie 
300 tys. szt. W ostatnich dwóch latach sprzedano 
ich aż 640 tys. szt. – to o 100 tys. więcej niż 
łączna sprzedaż tych urządzeń w latach 
2000-2019 (przez 20 lat).

Dużą cześć całego AGD stanowiły urządzenia do 
przyrządzania posiłków - kuchenki, piekarniki, 
płyty, okapy. Łącznie sprzedano ich ponad 3 mln 
szt. Wartościowo to kwota 2,8 mld zł.

Sprzedaż – małe AGD

Rynek małego AGD, liczonego jako sprzedaż do 
dystrybucji, odnotował wzrost wartości o 16% 
w porównaniu do analogicznego okresu w 
ubiegłym roku. Największą kategorią pod 
względem wartościowym są tu ekspresy do kawy. 
Ich sprzedaż w roku 2021 przekroczyła miliard 
osiągając 1,2 mld zł. W ujęciu ilościowym to 
prawie 700 tys. takich urządzeń. Według 
szacunków APPLIA już co czwarte gospodarstwo 
domowe w Polsce posiada ciśnieniowy ekspres 
do kawy (ok. 3,5 mln szt.).

Odkurzacze to największa grupa całego segmentu 
małego AGD w ujęciu ilościowym. W 2021 roku 
sprzedano ich prawie 1,5 mln szt., czyli o 8% mniej 
niż rok wcześniej. Odkurzacze bateryjne, czyli 
popularne tzw. hand stick oraz roboty to już ponad 
połowa wartości tego segmentu. Poza 
wymienionymi grupami dużą dynamikę 
odnotowały grille elektryczne, których sprzedaż 
przekroczyła 50 mln zł w skali całego roku.

Sprzedaż dużego AGD w Polsce

Lodówki i zamrażarki

Pralki

Kuchnie i piekarniki

Zmywarki

Płyty kuchenne

Kuchnie mikrofalowe

Okapy

Suszarki do ubrań
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Sprzedaż małego AGD w Polsce

Ekspresy do kawy
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Cyfryzacja kształtuje przyszłość Europy i jej obywateli. Liczba inteligentnych domów stale rośnie, 
a konsumenci coraz częściej dostrzegają zalety korzystania z urządzeń podłączonych do internetu. 
Według dostępnych szacunków aż 31 milionów Europejczyków będzie korzystać z inteligentnych 
urządzeń już w 2024 roku.

AGD to coraz częściej urządzenia inteligentne wyposażone w routery łączące się bezpośrednio 
bądź to z użytkownikiem przez smartfona, bądź z producentem w przypadku awarii. Lodówki, 
pralki, piekarniki, zmywarki czy roboty kuchenne komunikują się ze swoimi użytkownikami nie tylko 
oszczędzając czas, lecz także dostarczając cennych wskazówek. Dziś możemy zajrzeć przez kamerę 
do lodówki i uzupełnić brakujące produkty jednym kliknięciem.

Algorytmy sztucznej inteligencji czuwają nad pracą np. odkurzaczy automatycznych, tzw. robotów. 
Zdalna obsługa urządzeń smart to także najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa. 

Według dostępnych szacunków segment urządzeń inteligentnych na świecie osiągnie w tym roku 
wartość prawie 50 mld USD i będzie wzrastał corocznie o ok. 14%. Wyposażenie gospodarstw 
domowych w sprzęt smart wzrośnie do roku 2026 z 5% do 15%. W Polsce segment Smart 
Appliances w ciągu 4 lat podwoi swoją wartość (ze 180 do 350 mln USD w 2026 r.).

Smart Home i konsumenci
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AGD w gospodarstwach domowych
W całej Polsce pracuje około 200 mln szt. 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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Idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko 
o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim 
interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie 
i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i stabilizację. Skrót ESG, ang. 
Environmental, Social and Governance, czyli Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Ład 
korporacyjny (z ang. corporate governance) to system oceny wkładu firm w zrównoważoną 
odpowiedzialność.

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.

Wydatki firm produkcyjnych AGD na materiały oraz energię wyniosły ok. 18 mld zł w roku 2021. 
Według szacunków APPLIA produkcja AGD w 2021 roku pochłonęła prawie 1,400 ton surowców. 
Połowa tej masy to metale, a ¼ wagi stanowią tworzywa sztuczne. 

 AGD – ESG – Zielony Ład

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. Ważnym 
elementem jest obowiązkowa etykieta, która ułatwia konsumentom wybór najbardziej przyjaznych 
dla środowiska urządzeń. Branża rozwija w Polsce sieć ok. 2 tys. Techników napraw AGD oraz 
prowadzi działania zachęcające młodzież do tego zawodu.
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Prąd zużywany przez AGD to 50% całej energii elektrycznej konsumowanej przez gospodarstwa. 
W ujęciu globalnym to ok. 8% konsumpcji tej energii w całej gospodarce. Przybliżony koszt 
wykorzystanego prądu to ok. 10 mld zł, czyli średnio ok. 700 zł rocznie na rachunku każdego 
gospodarstwa domowego.

Niestety, 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.

W Polsce w roku 2021 na rynek trafiło ok. 500 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 2021 
zobowiązani byli do zbierania i poddania recyklingowi ok. 280 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. W ostatnich 15-stu latach producenci AGD wydali w Polsce ponad 
1 mld zł na sprawy środowiskowe.



Drastyczny wzrost cen surowców i energii
W 2021 roku stal oraz ceny energii elektrycznej podrożały dwukrotnie. Niespotykana dotąd 
dynamika wzrostu kosztów była ogromnym wyzwaniem dla wszystkich producentów AGD. 
Wzrost kosztów zwykle powoduje wzrost cen, który może wpłynąć na spadek popytu. 

Wyzwania branży AGD

Ciągłość produkcji – zatrudnienie
Wzrost kompetencji i średniego wynagrodzenia są pozytywnymi trendami, jednak 
konkurencyjność polskich fabryk jest mierzona także w aspekcie kosztów zatrudnienia. 
Zapewnienie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców oraz przejrzystość przepisów w Polskim 
Ładzie będą kluczowe w tej kwestii.

Ciągłość produkcji – dostępność podzespołów. 
Alternatywne łańcuchy dostaw.
Czasy pandemii wykazały potrzebę weryfikacji listy poddostawców oraz analizę ich 
dostępności. W celu zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa i ciągłości dostaw 
rozpoczęte zostały procesy tworzenia alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Jednakże każda 
zmiana procedur i procesów niesie za sobą potrzebę dodatkowej pracy i wzrost kosztów. 
Pojawia się wyzwanie i szansa dla polskich poddostawców, które należałoby wykorzystać.

Robotyzacja oraz Internet Rzeczy
To wielka szansa, ale także zagrożenie. Polska musi być w awangardzie zmian. Decydenci winni 
aktywnie wspierać innowacje przedsiębiorstw. Inwestycje w infrastrukturę sieci 5G oraz 
Internetu Rzeczy powinny zostać przyspieszone, aby nasze fabryki nadal pozostały jednymi 
z najnowocześniejszych w swoich koncernach. Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorców, ale 
także konsumentów używających codziennie setek milionów AGD w gospodarstwach 
domowych winno być zapewnione przez państwo współpracujące z biznesem.

Rola i odpowiedzialność ogólnoświatowych 
platform sprzedaży internetowej
Zmiany i perturbacje w sieci dystrybucji wymagają zwiększonej czujności handlowej, 
logistycznej i finansowej. Lokalni dystrybutorzy skutecznie obronili się w latach 90-tych przed 
ekspansją międzynarodowych sieci. Obecne wejścia na rynek gigantów handlu internetowego 
nasilą konkurencję i wymuszą jeszcze większą koncentrację na tym rosnącym kanale 
sprzedaży. Niezmiernie ważne jest zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy dostawcami 
ulokowanymi w Polsce a dostawcami poza UE oferujących swoje produkty na platformach 
internetowych. Wielu z nich nie wypełnia podstawowych obowiązków np. finansowania 
zbiórki i recyklingu elektroodpadów.



ESG – zrównoważony rozwój
Odpowiedzialne zachowanie się przedsiębiorców niesie za sobą wzrosty kosztów i cen. 
Pojawia się niepewność, czy konsumenci będą gotowi do akceptacji tych zmian. Branża 
producentów AGD już od dekady jest prekursorem obecnie wprowadzanych trendów. 
Wydatkowała na ten cel tylko w Polsce miliard (!) złotych, a oczekiwania ustawodawców nadal 
rosną.

Na szczeblu europejskim kluczową regulacją dla polskiej produkcji AGD jest unijne 
rozporządzenie wprowadzające mechanizm opodatkowania śladu węglowego w imporcie (tzw. 
system CBAM). Rozwiązanie zwiększy koszt importu surowców spoza UE i odbije się na 
kosztach produkcji. System omija jednak gotowe wyroby w imporcie i tym samym wprowadza 
duże ryzyko zachwiania konkurencji i osłabienia krajowej produkcji.

Zrównoważony rozwój coraz bardziej kreuje zmiany w przepisach o prawach konsumenckich. 
Polskę czeka wejście w życie w połowie 2022 roku nowych przepisów o sprzedaży 
konsumenckiej. Nowe obowiązki są kolejnym wyzwaniem dla wszystkich dostawców 
dóbr w kraju.

Prawo – zmienność i niestabilność przepisów 
lokalnych oraz międzynarodowych
Narasta ryzyko pojawienia się nowych danin i obciążeń handlowych. Wbrew zapisom Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju (jakość prawa dalej będzie udoskonalana") zaprzestaje się 
konsultacji społecznych z przedstawicielami branż. To może powodować inflację prawa 
oderwanego od biznesowej rzeczywistości, które np. wymaga rocznej zbiórki pół miliona (!) 
zużytych pralek w celu zaspokojenia popytu na pięćdziesiąt tysięcy ton (!) zużytych paneli 
fotowoltaicznych, których nie ma.

Perturbacje geopolityczne
Wszystkie kluczowe wyzwania mogą przejść w każdej chwili na drugi plan w związku 
z ogromną niestabilnością na arenie międzynarodowej i wizją ataku Rosji na Ukrainę.


