
Stanowisko 
Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 22 lipca 2014 roku 

w sprawie  drastycznie niskich cen płodów rolnych  
 
 
 

  
Na podstawie § 9 ust.2 Organizacji wewnętrznej i trybu pracy Rady stanowiącego 

Załącznik Nr 8 do Statutu Powiatu Rawskiego, który stanowi załącznik do uchwały Nr 
VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie Statutu Powiatu 
Rawskiego, Rada Powiatu mając na uwadze trudną sytuację mieszkańców Powiatu 
Rawskiego, przyjmuje następujące, wynikające z drastycznie niskich cen na produktu rolne, 
stanowisko: 
  

 

Na terenie powiatu rawskiego, głównym działem rolnictwa jest produkcja sadownicza oraz 

produkcja zbożowa. Stanowi ona źródło dochodu dla znaczącej większości mieszkańców 

ziemi rawskiej. Opłacalność produkcji jest zależna od wysokości plonów i cen jednostkowych 

uzyskanych za poszczególne produkty. W obecnym 2014 roku obszar naszego powiatu 

dotknęły klęski żywiołowe spowodowane przymrozkami wiosennymi i gradobiciem. W wielu 

gospodarstwach plony  będą bardzo niskie lub w przypadku gradobicia owoce będą nadawać 

się jedynie do przetwórstwa. Ceny proponowane przez zakłady przetwórcze są na 

niespotykanie niskim poziomie, niepokrywającym nawet kosztów zbioru np. porzeczka 

czarna 35-40 groszy za kilogram; wiśnia 60-80 groszy za kilogram; jabłko przemysłowe  

10-13 groszy za kilogram. Podobną sytuację obserwujemy obecnie na rynku zbóż. 

Zaproponowane ceny są znacząco niższe niż w latach ubiegłych i nie pokrywają kosztów 

produkcji. Przy takim poziomie cen zagrożone jest funkcjonowanie wielu gospodarstw, część 

z nich - szczególnie dotyczy to gospodarstw inwestujących w swój rozwój, wykorzystujące 

środki pomocowe i kredyty, może zbankrutować. 

Rada Powiatu Rawskiego postuluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 

działań mających na celu stworzenie systemu gwarantującego opłacalny poziom produkcji 

poprzez działania takie jak: 

- wprowadzenie cen minimalnych; 

- upowszechnienie wieloletnich umów kontraktacyjnych; 

- wdrożenie systemu wsparcia na wypadek klęsk żywiołowych. 
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Rada Powiatu Rawskiego wnosi zatem o uwzględnienie powyższych propozycji, które 

w przyszłości zmniejszą ryzyko jakie podejmuje polski rolnik, prowadząc swoją działalność  

– w dużej części uzależnioną od warunków atmosferycznych. 

          
Przewodnicząca Rady 
Powiatu Rawskiego 
 
Maria Charążka 


