
Rynek środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej 2022
• środki ochrony kończyn górnych i dolnych
• odzież ochronna dla spawaczy 
• przegrody spawalnicze
• ekrany akustyczne w biurach
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Środki ochrony kończyn górnych 
i dolnych, odzież ochronna  
dla spawaczy
• 65 mld USD – na tyle szacuje 

się wartość rynku ŚOI w 2022 r.; 
do 2027 r. zakładany jest wzrost do 
wartości 93 mld USD 

• 28% – taki był procentowy udział 
segmentu produktów do ochrony rąk 
w przychodach światowego rynku ŚOI 
w 2020 r. i był to segment o największym 
udziale procentowym w tym rynku 

• obuwie ochronne – tej grupy ŚOI 
produkowano w ostatnich latach 
najwięcej na terenie Unii Europejskiej 
(UE28 – stan do 2019 r.) 

• w okresie styczeń-maj 2022 r. eksport 
obuwia ochronnego z Polski wyniósł 
1,1 mln EUR, z czego 78% trafiło do UE; 
import w tym samym okresie osiągnął 
wartość 1,3 mln EUR, z czego 
59% pochodziło z krajów unijnych

• 29% badanych dostawców ŚOI deklaruje, 
że eksportuje swoje produkty (m.in. do 
Niemiec – 61%, Słowacji – 13% i Francji  
– 13%); 57% badanych dostawców 
środków ochrony zbiorowej (ŚOZ) 
deklaruje, że importuje swoje 
produkty/półprodukty, a import 
najczęściej odbywa się z Niemiec, 
Chin oraz Włoch

• 87% dostawców ŚOI uważa, że ceny 
oferowanych przez nich produktów 
w 2023 r. wzrosną; dużą trudność 
dla respondentów stanowi wysoki 
wzrost kosztów utrzymania firmy, 
które dostrzega aż 73% respondentów; 
w kolejnych 3 latach wzrostów sprzedaży 
spodziewa się blisko 25% dostawców ŚOI

Przegrody spawalnicze
• na ceny przegród spawalniczych 

wpływ miały przede wszystkim ceny 
stali, które mocno wzrosły w 2021 r., 
oraz ceny i dostępność granulatu, 
niezbędnego do produkcji folii, która 
– montowana na stalowych stelażach 
– tworzy przegrody spawalnicze

• 32% dostawców przegród 
spawalniczych prognozuje, że 
sprzedaż na rynku ŚOZ wzrośnie 
w kolejnych 3 latach

Ekrany akustyczne w biurach
• z 7,6 mld USD w 2022 r. do 10,6 mld USD 

w 2029 r. – taki jest prognozowany 
wzrost wartości globalnego rynku 
architektonicznych paneli akustycznych

• 17% odbiorców ekranów akustycznych 
stosowanych w biurach uważa, że 
zapotrzebowanie na te produkty 
wzrośnie w kolejnych 3 latach

Szczegóły na stronie: https://www.ciop.pl/raport-badanierynku-srodkiochrony

2,5 mln 
osób 

dla tylu zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
w Polsce przeprowadzono w 2021 r. ocenę ryzyka 
zawodowego, w przypadku 69% stanowisk pracy 
wyeliminowano lub ograniczono występujące 
ryzyko zawodowe, m.in. dzięki zastosowaniu 
środków ochrony indywidualnej (ŚOI) wśród 
niemal 1,3 mln zatrudnionych


