
 
Kraków, 10 marca 2022 r.  

l.dz. AR01/03/2022 
 

 Rekomendacja Odlewniczej Izby Gospodarczej – z dnia 9 marca 2022 r. w związku 
z drastycznym wzrostem cen energii oraz materiałów stosowanych 

w odlewnictwie. 
Szanowni Państwo, 
 
Obecna sytuacja na rynkach surowcowych związana z agresją Rosji na Ukrainę była głównym 
przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków Odlewniczej Izby Gospodarczej, które 
miało miejsce 8 marca br. w Krakowie. 
 
OIG z wielkim niepokojem obserwuje drastyczne podwyżki cen surowców i energii nie tylko na rynku 
krajowym, ale również światowym. Wynikają one między innymi z perturbacji (zakłócenia ustalonego 
porządku), a nawet zerwania łańcuchów dostaw materiałów z terenów ogarniętych konfliktem oraz 
spekulacji na rynkach surowcowych. Dotyczy to w szczególności podstawowych surowców  
i materiałów używanych w przemyśle odlewniczym (surówka, złomy, koks, materiały pomocnicze, 
żelazostopy), które do tej pory, w naszym kraju, w bardzo znacznym stopniu pochodziły z Ukrainy  
i Rosji. 
Polskie przedsiębiorstwa odlewnicze mierzą się z podobnymi wyzwaniami już od roku, ale obecna 
sytuacja jest wyjątkowa. Ceny surowców rosną wręcz z dnia na dzień, dalsze przewidywane wzrosty są 
dwucyfrowe, a terminy płatności – są drastycznie skracane przez dostawców, włącznie z wymaganiem 
przedpłat za dostawy. 
Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, Odlewnicza Izba Gospodarcza rekomenduje polskim odlewniom by 
w związku z zaistnieniem siły wyższej zawiesiły obowiązujące długoterminowe umowy na dostawy  
w zakresie kalkulacji cen oraz na bieżąco aktualizowały ceny sprzedaży odlewów w powiązaniu  
z wzrostami cen surowców oraz energii, a nowe ceny stosowały w trybie natychmiastowym.  
Jak już wspomniano powyżej, Izba rekomenduje również zawieszenie lub odejście od stosowania 
dodatków surowcowych i energetycznych (wskaźniki MTZ i ETZ) bazujących na wskaźnikach  
z przeszłości, publikowanych w praktyce z 2 miesięcznym opóźnieniem w stosunku do realnych cen 
rynkowych, a w to miejsce wprowadzenia bieżącego wskaźnika materiałowego uwzględniającego 
najbardziej aktualny przyrost cen materiałów lub używania cen przewidywanych, które Izba będzie 
publikowała na stronie http://www.oig.com.pl/wskazniki.html 
 
Ceny materiałów będą aktualizowane na podstawie informacji dostarczanych Izbie przez członków OIG 
na ostatni dzień każdego miesiąca. 
 
Rekomendacja ma na celu zapobieżenie utraty płynności finansowej przez odlewnie w sytuacji 
gwałtownych wzrostów cenowych, które nie znajdują odzwierciedlenia w przełożeniu na ceny 
sprzedaży i utrzymanie dzięki takim działaniom ciągłości produkcji i dostaw dla Klientów krajowych 
i zagranicznych. 
  Z poważaniem, 
          Prezes OIG 
 
 
          
 
         Andrzej Ryba 
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