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Rejestracje nowych
samochodów w Polsce

15376 / –14,9% / –2699

STYCZEŃ 2022

Samochody osobowe

Sprzedaż dla odbiorców
indywidualnych - 9341 szt.
zmiana % r/r -10.,3%
zmiana szt. r/r -1075

Sprzedaż na 
REGON - 19634 szt.
zmiana % r/r -10,1%
zmiana szt. r/r -2212

Benzyna

Diesel

Elektryczne bateryjne i
wodorowe (BEV + FCEV)

Hybrydy PLUG-IN 
(PHEV + EREV)

Hybrydy (HEV+MHEV)

CNG/LNG

LPG

2920 / –36% / –1643
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733 / 62,9% / 283

8257 / 3,2% / 259

0 / / 0

1147 / 13,6% / 137
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sztuki

28975
zmiana % r/r

-10,2%
zmiana szt r/r

-3287

Samochody dostawcze do 3.5t

sztuki

4499
zmiana % r/r

-2,7%
zmiana szt r/r

-127

Benzyna

Diesel

CNG/LNG

Elektryczne i
hybrydy

308 / 30,0% / 71

4088 / –5,8% / –253

4 / -66,7% / -8

79 / 295% / 59
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Rejestracje
wybranych rodzajów
nowych pojazdów w 
styczniu 2022r.
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Analizy przygotował PZPM na podstawie danych z CEP
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Samochody ciężarowe 16tsztuki

2129
zmiana % r/r

57,6%
zmiana szt r/r

778

2077 / 64,6% / 815Diesel

CNG/LNG

Elektryczne i
hybrydy

42 / -42,5% / -31

1 / / 1

Samochody ciężarowe 3.5 - 16t

114 / –8,8% / –11

sztuki

122
zmiana % r/r

-9%
zmiana szt r/r

-12

Diesel
CNG/LNG

Elektryczne i
hybrydy

0 / –100% / –4

0 / / 0

Komentarz ekspertów

Paweł Tuzinek Jakub Faryś

Styczeń 2022r. w porównaniu z zeszłym
rokiem przedstawia spadek w rejestracjach
samochodów osobowych, co jest
bezpośrednią konsekwencją niedoboru
półprzewodników na rynku. Jesteśmy
zaskoczeni spadkami rejestracji w styczniu
w kontekście nienajlepszego zeszłego roku.
Jednak pomimo nadal obecnych problemów
z dostępnością materiałów niezbędnych w
produkcji, pozytywnie przedstawia się
sytuacja tzw. elektryków i hybryd.
Obserwujemy wciąż rosnące zainteresowanie
odbiorców pojazdami elektrycznymi. 

Pomimo, że pierwszy miesiąc bieżącego roku
okazał się kolejnym miesiącem spadków
rejestracji samochodów osobowych, mam
nadzieję, że to nie będzie stały trend. Jak
bowiem pokazują zestawienia wyników
poprzednich lat – styczniowe rejestracje były
zawsze znacznie gorsze od grudniowych
roku poprzedniego. Optymizmem napawają
dobre rezultaty rejestracji samochodów
dostawczych i ciężarowych, bo to znaczy, że
w ocenie przedsiębiorców gospodarka ciągle
ma się nieźle.
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