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Szanowny Panie Prezesie,  
 
Zwracam się do Pana w imieniu Odlewniczej Izby Gospodarczej, instytucji 
reprezentującej polski przemysł odlewniczy. Polskie odlewnictwo to blisko 400 
odlewni, zatrudniających 25 tysięcy osób, produkujących 1 milion ton odlewów 
rocznie – a to komponenty dla motoryzacji, przemysłu kolejowego, rolniczego, 
energetycznego, górniczego, medycyny i wielu innych. Odlewy znajdują 
zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu, dlatego tak ważne jest, aby dbać  
o interesy i przyszłość tej branży. 
 
Odlewnie żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych to przedsiębiorstwa 
energochłonne. Ale przede wszystkim to przedsiębiorstwa, które muszą mieć 
zagwarantowany właściwy poziom dostaw energii elektrycznej. 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych 
oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2209) to zagrożenie dla setek przedsiębiorstw w kraju. 
 
Dotychczas w odlewniach 20. stopień zasilania równał się mocy zamówionej tzw. 
mocy bezpiecznej, która gwarantowała zapewnienie dostaw energii do bieżącej 
produkcji.  W tej chwili Ustawodawca zmienił przepisy w sposób bardzo 
niekorzystny, który nie gwarantuje ani bezpieczeństwa produkcji ani 
bezpieczeństwa zachowania sprawności urządzeń w przypadku ogłoszenia 20. 
stopnia zasilania. Ogłoszenie tegoż stopnia nakazuje natychmiastowe 
ograniczenie mocy do mocy minimalnej, a jeśli przedsiębiorstwa się nie 
dostosują to zostaną na nie nałożone wysokie kary finansowe przez URE.  
 

 



Proces topienia metalu w wielu odlewniach przebiega w piecach o różnej 
pojemności i mocy. Przy obecnych wartościach, każdy jest w stanie sobie 
wyobrazić co się może stać, gdy odlewnia zostanie zmuszona by natychmiast 
wyłączyć moc, jeśli będzie obowiązywał 20. stopień zasilania. 
 
Aby spuścić roztopiony metal odlewnie potrzebują do kilku godzin czasu, 
natomiast wyłączenie pieców natychmiast jak życzy sobie Ustawodawca, 
spowoduje zamrożenie metalu a to doprowadzić może do wielomilionowych 
strat, utraty płynności finansowej a w konsekwencji nawet do upadłości firmy.   
   
Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie rozporządzenia  
i możliwość przywrócenia poprzedniego statusu odbiorcy, który posiadał prawo 
do zachowania mocy bezpiecznej, czyli mocy zamówionej w przypadku 20 
stopnia zasilania, co gwarantowało bezpieczeństwo technologiczne i nie 
narażało firm na ogromne straty a także kary finansowe. 
 
Z poważaniem,  
 

Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej 
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