
 

 

Kraków, 21 stycznia 2021 r. 

 

Rekomendacja Odlewniczej Izby Gospodarczej 

 

Nowy rok, poza pandemią koronawirusa, przyniósł dodatkowe utrudnienia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej dla branży odlewniczej: 

 

 Od 1 stycznia br. na rachunkach za energię elektryczną dla wszystkich odbiorców pojawiła się 

nowa pozycja - opłata mocowa – wynosząca 0,0762 zł za każdą kWh przy pracy dwuzmianowej, 

co stanowi podwyżkę o ponad 13% rdr; 
 

 Zanotowano drastyczny wzrost cen materiałów stosowanych w odlewnictwie. Ceny złomu 

stalowego i żeliwnego oraz surówki wzrosły o ponad 30 % w stosunku do cen  

z grudnia 2020 r osiągając średni poziom 1500 złotych/tonę a cena surówki przekroczyła kwotę 

2000 zł za tonę. Cena odlewniczych stopów aluminium wzrosła o 24% w stosunku do ceny  

z grudnia 2020 r. i o 46% w stosunku do średniej ceny z ubiegłego roku. 

 

 Wzrost cen objął również koks odlewniczy a wszystko wskazuje na to, że w najbliższych 

tygodniach nastąpi również wzrost cen gazu.  

 

 Materiały pomocnicze dla odlewnictwa podrożały na początku tego roku o ponad 10 %. 

 

 Kolejną podwyżką, która zaskoczyła przedsiębiorców, była ta za odbiór i składowanie odpadów 

poprodukcyjnych. W niektórych przypadkach był to wzrost nawet kilkukrotny w stosunku do 

średniego poziomu cen z roku 2020.  

 

Odlewnie, jak wszystkie inne polskie przedsiębiorstwa, muszą również zmierzyć się ze wzrastającymi 

od początku roku: najniższym wynagrodzeniem oraz podatkami od nieruchomości.   

 

W obliczu tych powszechnych wzrostów kosztów, dnia 15 stycznia 2021 r. Odlewnicza Izba 

Gospodarcza zorganizowała wideokonferencję, w której uczestniczyli przedstawiciele przodujących 

odlewni w Polsce. Po wysłuchaniu wszystkich opinii oraz po owocnej dyskusji, władze Odlewniczej 

Izby Gospodarczej zdecydowały się – biorąc pod uwagę drastyczne wzrosty cen energii, materiałów, 

wynagrodzeń oraz innych usług – rekomendować wszystkim polskim odlewniom podniesienie cen za 

swoje wyroby o od 8 - 12% aktualnej wartości (w zależności od wyników analiz finansowych 

przeprowadzonych w tym celu w indywidulanych przedsiębiorstwach). 

 
Taka podwyżka jest niezbędna do zachowania płynności finansowej i ciągłości produkcji  

w polskich odlewniach co jest niewątpliwie również w interesie Klientów tych zakładów. Liczymy na 

zrozumienie tego apelu przez wszystkich odbiorców wyrobów wyprodukowanych przez polskie 

odlewnie.  

 

W imieniu Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej, 

Prezes 

                                             
 

      Andrzej Ryba 


