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produkcji AGD w Europie pomimo dotkliwych niedoborów 

wzrost produkcji AGD w Polsce idzie w parze z naszym 
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Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii

Dzięki nowym inwestycjom i wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań Polska stała się w skali globalnej wiodącym  
producentem urządzeń małego i dużego AGD. Na mocną 
pozycję tej branży składa się kilka czynników,  w tym 
wieloletnie tradycje w produkcji sprzętu gospodarstwa 
domowego, dostępność wykwalifikowanej i doświadczonej 
kadry pracowniczej, bogata sieć poddostawców, a także 
atrakcyjny system wsparcia oferowany zagranicznym 
inwestorom. 

Pandemia COVID-19 nie tylko nie zatrzymała sektora AGD, 
ale otworzyła drogę do dalszej rekordowej produkcji - 30 
mln urządzeń w 2020 r. i 35 mln urządzeń w 2021 r. 
Jesteśmy europejskim liderem produkcji – dostarczamy 
ponad 40 proc. urządzeń dużego AGD wyprodukowanych 
w całej Unii Europejskiej i jesteśmy drugim eksporterem tego sprzętu na świecie. 

Siła sektora AGD jest szczególnie ważna dla rynku pracy. W branży zatrudnionych jest  100 tys. osób. 
Sektor odgrywa ważną rolę w zielonej i cyfrowej transformacji, m.in. w dziedzinie  energooszczędności,  
zagospodarowania odpadami, czy internetu rzeczy.

Obecnie zmagamy się z kolejnym niespodziewanym kryzysem wynikającym z działań wojennych na 
Ukrainie. To duże wyzwanie dla branży, szczególnie w zakresie wzrostu cen surowców. 

Pamiętajmy jednak, że sektor AGD pokazał już niejednokrotnie swoją siłę i sprostał wyzwaniom. Jest 
przykładem skuteczności działania w trudnych czasach. Jest dowodem na to, że Polska cały czas jest 
stabilnym, konkurencyjnym rynkiem, na którym można lokować inwestycje, prowadzić i rozwijać firmy 
oraz z powodzeniem planować i prowadzić ich ekspansję na zagranicznych rynkach.



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

w tym czasie 

40 %

w 2021 roku. 

Pralki i suszarki
60%

Zmywarki:
58%

Kuchnie
i piekarniki: 50%

Lodówki:
28%
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*szacunek APPLIA
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ZATRUDNIENIE
31 tys. osób.

napraw AGD (ok. 2,5 tys. pracowników), zatrudnienie sektora AGD szacowane jest na ponad 
100 tys. osób.
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ELEKTRYCZNYCH (PKD 27)ELEKTRYCZNYCH (PKD 27)

brutto.

26 tys. os.
produkcja

2,3 tys. os.

2,5 tys. os.
globalne i regionalne centra B+R, IT,
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Baterie i akumulatory

AGD "nieelektryczne" (1%)
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Okapy
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Total: 35,4
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RYNEK AGD
Tematem przewodnim roku 2021 na rynku polskim 

komponentów, drastycznych wzrostów cen 

oraz importerów.

w roku 2019.  Blisko 2/3 tej kwoty przypada na

23 tys. osób.

2019 2020 2021
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3.8

4.411.9
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Wydatki konsumentów na AGD

Media Expert (Terg)

Euro-RTV-AGD (Euro-Net)

Media Markt (Media Saturn Holding)
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Dystrybucja



wzrostów odnotowano tradycyjnie w suszarkach do 

20 lat).

czwarte gospodarstwo domowe w Polsce posiada 

sprzedano ich prawie 1,5 mln szt., czyli o 8% mniej 
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Smart Home i konsumenci
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AGD w gospodarstwach domowych

200 mln szt.

2. 
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do tego zawodu.

1 372
tys. ton

613 tys. ton
stali

341 tys. ton
tworzyw sztucznych

126 tys. ton
cementu i ceramiki

103 tys. ton

64 tys. ton
elektroniki

55 tys. ton
miedzi i aluminium

70 tys. ton

PRODUKCJA I EKOPROJEKTOWANIEPRODUKCJA I EKOPROJEKTOWANIE



450 tys. ton450 tys. ton

250 tys. ton250 tys. ton
odzyskanych surowcówodzyskanych surowców

200 mln szt.200 mln szt.

gospodarstw domowychgospodarstw domowych

280 tys. ton280 tys. ton

gospodarstwa domowego.

nawet 1 TWh energii elektrycznej.

RECYKLING AGDRECYKLING AGD



DRASTYCZNY WZROST CEN SUROWCÓW I ENERGII

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI – ZATRUDNIENIE

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI – DOSTĘPNOŚĆ PODZESPOŁÓW. 
ALTERNATYWNE ŁAŃCUCHY DOSTAW.

Krzysztof Kudlek
CEO Electrolux Poland Sp. z o.o.

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. 

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.

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.

„W obliczu coraz to nowych, 
niespodziewanych wyzwań przed którymi staje 
branża AGD  i konieczności dostosowywania
działań do zmieniającej się sytuacji, jedno
pozostaje dla nas niezmienne – kierowanie się
zasadami zrównoważonego rozwoju
we wszystkim co robimy.”

REALNE RYZYKO RECESJI

Agresja Rosji na Ukrainę oraz eskalacja tego konfliktu w połączeniu z przyśpieszonym uniezależnieniem surowcowym Europy, 
w tym Polski znacząco podnosi koszty większości firm oraz wzmacnia wysoką już inflację. Sami konsumenci w obawie o przy-
szłość ograniczają konsumpcję, co w konsekwencji odbija się na spadku popytu na AGD.

Alina Jankowska-Brzóska
Prezes Zarządu Amica Handel  
i Marketing Sp. z o.o., 
Wiceprezes Amica S.A.
„Znaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich 
w całej Europie, związane z problemem inflacji 
oraz wojną a z drugiej strony ciągle rosnące koszty 
komponentów oraz energii i gazu wymuszą dalszą 
korektę wielkości rynku AGD. Spadek ten powi-
nien zostać jednak częściowo zniwelowany dzięki 
napływowi uchodźców z Ukrainy i napływowi 
oczekiwanych przez nas środków z UE.”

Radosław Matuszewski
CEO SEB Groupe Sp. z o.o.

„2022 to kolejny ciekawy rok, w którym dla 
odmiany będą przed nami zarówno stare jak i nowe 
wyzwania i możliwości. Trwająca i nabierająca 
coraz większego tempa transformacja cyfrowa 
i technologiczna zarówno konsumentów,  
detalistów jak i producentów. Trwająca rewolucja 
na rynku pracy w kontekście oczekiwań pracow-
ników jak i w kontekście kompetencji oraz kultury 
pracy. Coraz bardziej widoczny dylemat jakość czy 
ilość w kontekście rosnących kosztów. Osobiście 
jestem przekonany, że te wyzwania wyjdą na dobre 
… nowoczesnym firmom, które jeszcze bardziej 
przyśpieszą, a wiele firm funkcjonujących starymi 
schematami wpadnie w duże tarapaty.”



Marek Michalik
CEO Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.
„Od dwóch lat zmagamy się ze skomplikowaną sytuacją 
na rynku inwestycyjnym. Determinują ją czynniki 
zewnętrzne, wcześniej była to pandemia dziś konflikt na 
Ukrainie. Natomiast obserwujemy w ŁSSE, że zarówno 
najwięksi producenci AGD jak i firmy z nimi współpra-
cujące poradziły sobie w pandemii i nadal się rozwijają. 
Było to możliwe dzięki programom rządowym, takim jak 
tarcze antykryzysowe, które stanowiły znaczącą pomoc 
i pozwoliły przedsiębiorcom przetrwać kryzys. Przed 
firmami kolejne wyzwania dotyczące: cyfryzacji, roboty-
zacji, automatyzacji procesów. Dlatego w Łódzkiej Strefie 
oferujemy firmom współpracę ze startupami by wspomóc 
inwestorów w tych procesach.”

ESG – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PRAWO – ZMIENNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ PRZEPISÓW
LOKALNYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

Odpowiedzialne zachowanie się przedsiębiorców niesie za sobą wzrosty kosztów i cen. Pojawia się niepewność, czy konsu-
menci będą gotowi do akceptacji tych zmian. Branża producentów AGD już od dekady jest prekursorem obecnie wprowadza-
nych 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 mecha-
nizm 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.

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 powo-
dować 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.

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGÓLNOŚWIATOWYCH  PLATFORM SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Czasy pandemii wykazały potrzebę weryfikacji listy poddostawców oraz analizę ich dostępności. W celu zapewnienia długo-
falowego bezpieczeństwa i ciągłości dostaw rozpoczęte zostały procesy tworzenia alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Jed-
nakże 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.

Piotr Stelmachów
VP, Head of CE Samsung 
Electronics Polska Sp. z o.o.

Federico Rosales
Prezes Whirlpool Company
Polska Sp. z o.o.

„Logistyka i koszty z nią związane to w mojej
ocenie największe wyzwania dla branży AGD w 
2022. Duże AGD wymaga coraz większych nakładów 
związanych  z transportem do partnerów  i klientów 
końcowych. To wyzwanie, z którym musimy sobie 
wszyscy poradzić jako branża. Drugim elementem 
jest spadek sprzedaży mieszkań, a ten w Polsce w tym 
roku może być znaczący. Trzeci aspekt to outsourcing 
produkcji i jego podatność na geopolitykę, która może 
mieć wpływ np. na zmiany kursów walut. A wyższe 
kursy to wyższe koszty  i finalnie cena.”

„Polska jest jednym z kluczowych krajów dla  
branży AGD w Europie. I tak, jak wiele innych 
sektorów, przeżywamy kolejny, pełen wyzwań 
rok. Dlatego tak ważna jest bliska współpraca 
producentów z dostawcami i dystrybutorami. 
To kluczowe, aby znajdować dobre rozwiązania 
dla branży razem.”

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.



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.

BRANŻA

AGD

PODDOSTAWCY
• Komponenty  

i podzespoły
• usługi

ORGANIZACJE
• Izby, związki,  

stowarzyszenia...
• strefy ekonomiczne
• szkoły branżowe

PRODUCENCI
• duże AGD
• małe AGD
• klimatyzacja, 

wentylacja
• bojlery, grzejniki, 

piece
• sprzęt B2B

LOGISTYKA
• deweloperzy
• magazyny
• transport
• obsługa

SERWIS
• Stowaryszenie 

PSSUD
• serwisy 

indywidualne

RECYKLERZY
• organizacja 

odzysku
• zakłady 

przetwarzania
• zbierający

DETALIŚCI
• sklepy
• e-commerce



Polskim Komitecie Normalizacyjnym

elektroodpadów w Polsce

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

•
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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.

Włodarzewska 76D
02-393 Warszawa
+48 22 668 84 95
biuro@applia.pl
@APPLiA_PL
applia-polska
www.applia.pl

APPLiA POLSKA


