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Finansowanie hodowli roĞlin w Polsce
Changes in financing of plant breeding in Poland
Abstract. The paper aims to present how the plant breeding financing system in Poland was changing
before and after accession to the EU. Before 2004 the plant breeding in Poland was financed from
grants from the state budget. Subsidies covered about 71% of breeding costs in 1996, which then
decreased to only 40% in 2006. The total amount of subsidies granted to plant breeding dropped
accordingly down from 200 million Polish zloty to only 50 million. After 2008 plant breeding in
Poland will no longer be subsidized from the state budget. Only some subsidies to the basic research
connected with plant breeding will be allowed. Breeders will have to cover their expenses on breeding
activities from their own income. The main stream of money assigned to this purpose would come
from breeders’ royalties. The research results indicate that the royalties will replace government
subsidies, if at least 20% of farmers pay the royalties to breeders. A possibility to develop Polish plant
breeding sector arises from strengthening it financially by concentration of breeding activities in
selected companies and expansion of their activities on seed reproduction.
Keywords: plant breeding, costs of plant breeding, financing of plant breeding
Synopsis. Celem opracowania jest przedstawienie systemu finansowania hodowli roĞlin w Polsce w
okresie przed i po integracji z UE. Do 2008 roku hodowla roĞlin byáa wspierana z budĪetu paĔstwa,
jednak kwoty dotacji systematycznie maleją, od 200 mln zá w 1997 roku do 50 mln przewidzianych na
2008 rok. Koszty hodowli byáy finansowane gáównie dotacjami: od 71% w 1996 roku do 40% w 2006
roku. Po 2008 roku hodowla roĞlin nie bĊdzie finansowana z budĪetu. MoĪliwe bĊdzie tylko finansowanie prac badawczych. Podstawowymi Ĩródáami dochodów hodowców bĊdą wpáywy z opáat licencyjnych oraz z prowadzenia innych, poza hodowlą, dziaáalnoĞci. Zastąpienie dotacji Ğrodkami
wáasnymi bĊdzie wymagaáo zwiĊkszenia wielkoĞci opáat otrzymywanych od rozmnoĪeĔ wáasnych.
Systemem tym musi byü objĊte przynajmniej 20% rolników nie objĊtych odstĊpstwem rolnym. Jedną
z moĪliwoĞci zwiĊkszenia Ĩródeá finansowania nakáadów na hodowlĊ jest teĪ tworzenie
przedsiĊbiorstw hodowlano-nasiennych.
Sáowa kluczowe: hodowla roĞlin, koszty hodowli roĞlin, finansowanie hodowli roĞlin

WstĊp
DziĊki hodowli roĞlin powstają nowe genotypy roĞlin uprawnych, których cechy
zwykle pozwalają podnosiü produktywnoĞü nakáadów w rolnictwie. W Polsce hodowlą
roĞlin rolniczych zajmują siĊ gáównie podmioty skupione wokóá Agencji NieruchomoĞci
Rolnych oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji RoĞlin.
Finansowanie hodowli roĞlin w Polsce do czasu integracji z UE nastĊpowaáo gáównie
przez wsparcie prac hodowlanych dotacjami budĪetowymi. Po integracji z UE rozwiązanie
takie nie jest moĪliwe. Hodowla moĪe byü finansowana tylko poĞrednio, przez
finansowanie badaĔ naukowych, a takĪe dziaáaĔ w zakresie ochrony zasobów genowych
roĞlin.
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PostĊp biologiczny odgrywa istotną rolĊ w kreowaniu wzrostu produkcyjnoĞci rolnictwa. Jego udziaá we wzroĞcie produkcyjnoĞci roĞlin w dáugookresowej perspektywie (19302000) byá szacowany na okoáo 50% [WoĞ 1995; Duvick 2005], lub nawet wiĊcej w ostatnim trzydziestoleciu [Ingram i in. 1997]. Jest to wiĊcej od wpáywu takich czynników jak
nawoĪenie, ochrona chemiczna roĞlin i mechanizacja procesów produkcji. Niestety, w
warunkach sáabiej rozwiniĊtego rolnictwa wprowadzanie do produkcji Ğrodków o
charakterze biologicznym pozwala czasami na skokowy wzrost produkcyjnoĞci (np.
„zielona rewolucja”), lecz dalszy jej wzrost wymaga zwykle wzrostu nakáadów takĪe
innych Ğrodków produkcji, zgodnie z potrzebami nowoczesnych odmian [Wicki i Dudek
2005].
Ograniczeniem dla upowszechniania siĊ nowych odmian moĪe byü brak odpowiedniej
wiedzy rolników, a takĪe koniecznoĞü ponoszenia dodatkowych kosztów na wdroĪenie
postĊpu i poszukiwanie informacji [Day i Klotz-Ingram 1997]. Klepacki [1997] zauwaĪa,
Īe wprowadzanie postĊpu moĪe w krótkim okresie przynosiü nawet pogorszenie wyników
produkcyjnych (np. spadek plonów). W latach 90. XX wieku w Polsce wiĊkszoĞü
technologii ekstensywnych pozwalaáa na obniĪenie kosztów jednostkowych wytwarzania,
wiĊc nie byáo to siáą napĊdową do upowszechnienia nowych odmian bĊdących elementem
intensywnych i wydajnych technologii [Wicki 1997].
Przedstawione czynniki ograniczające zakres wykorzystania noĞników postĊpu biologicznego, przy jednoczesnym wzroĞcie jego znaczenia dla produkcyjnoĞci w rolnictwie,
przemawiają za czĊĞciowym wspieraniem hodowli roĞlin przez paĔstwo. Wychodzi siĊ z
zaáoĪenia, Īe ma ona takĪe spoáeczny charakter, a jej efekty mają szersze oddziaáywanie.
DziĊki moĪliwoĞci produkcji taĔszej ĪywnoĞci pozwala ona zwiĊkszaü konkurencyjnoĞü
krajowego rolnictwa, zwiĊksza siáĊ nabywczą dochodów konsumentów, czĊsto umoĪliwia
ograniczanie stosowania Ğrodków chemicznych. MoĪna wiĊc osiągaü cele zarówno spoáeczne, jak i Ğrodowiskowe. Opisane oddziaáywania, które trudno wyceniü, to przejaw
braku rynku (np. na mniejsze obciąĪanie Ğrodowiska naturalnego Ğrodkami chemicznymi).
WiąĪą siĊ one z pozytywnymi oddziaáywaniami zewnĊtrznymi. W związku z tym wydaje
siĊ celowe, aby ze Ğrodków spoáecznych wspieraü przynajmniej najwaĪniejsze kierunki
hodowli roĞlin.
Takie rozwiązanie nie jest akceptowane przez wszystkich. Malepszy [2007] uwaĪa, Īe
przyczynia siĊ ono do umacniania roszczeniowej postawy wobec paĔstwa ze strony hodowców. Z drugiej strony Huffman i Evenson [2006] argumentują, Īe stopa zwrotu z publicznych inwestycji w badania dla rolnictwa jest wyĪsza niĪ stopa zwrotu z prywatnych inwestycji w badania i zostaáa ona przez nich oszacowana na 10:1. Heisey i Fuglie [2007]
stwierdzają, Īe efektywnoĞü spoáeczna nakáadów prywatnych na badania jest mniejsza,
gdyĪ uzyskiwane innowacje, mimo iĪ przyczyniają siĊ do wzrostu produkcji, sprzedawane
są po wyĪszych cenach, wiĊc efekt dla rolnictwa jest maáy, natomiast efekt spoáeczny jest
wysoki, gdyĪ produkowana jest taĔsza ĪywnoĞü. Ponadto inwestycje w badania i rozwój w
rolnictwie przynoszą efekty z duĪym opóĨnieniem [Alston i in. 1995]. Pierwsze efekty
pojawiają siĊ najwczeĞniej po kilku latach, a oddziaáywanie rozciąga siĊ na okres nawet 30
lat. Prywatni inwestorzy mogą byü zainteresowani raczej inwestycjami o krótszym okresie
zwrotu, stąd badania dotyczące dáugoterminowych potencjalnych efektów mogą
pozostawaü w zakresie zainteresowania paĔstwa i moĪe ono wspieraü je odpowiednimi
Ğrodkami.
Rosnące znaczenie postĊpu biologicznego przekáada siĊ na wzrost nakáadów
finansowych na prace w tym zakresie i zwiĊkszanie udziaáu Ğrodków prywatnych. W USA
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zmiany w wydatkach prywatnych na badania byáy stymulowane gáównie przez kilka
czynników, takich jak nowe moĪliwoĞci technologiczne związane z postĊpem w naukach
biologicznych, zwiĊkszanie zakresu ochrony wáasnoĞci intelektualnej, ochrona prawna
innowacji biologicznych oraz regulacje uáatwiające wspóápracĊ miĊdzy sektorem
prywatnym a publicznym [Klotz-Ingram i Day-Rubenstein 2003]. Wydatki na badania w tej
sferze systematycznie rosáy, zwiĊkszając jednoczeĞnie swój udziaá w ogólnej kwocie nakáadów (rys. 1).
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Rys. 1. Zmiany w wartoĞci i znaczeniu nakáadów na badania dotyczące rolnictwa w USA
Fig. 1. Investments in research in agriculture in the USA
ħródáo: [Day i Klotz-Ingram 1997; Klotz-Ingram i Day-Rubenstein 2003].

Zarówno przedstawione argumenty za, jak i gáosy poddające w wątpliwoĞü
koniecznoĞü finansowania hodowli ze Ğrodków publicznych staáy siĊ powodem podjĊcia
zagadnienia finansowania hodowli roĞlin w Polsce.

Cel, Ĩródáa danych i metoda
Celem opracowania jest przedstawienie zmian w finansowaniu zadaĔ z zakresu
postĊpu biologicznego w produkcji roĞlinnej w Polsce w okresie przed i po integracji z UE.
PowyĪszy cel zostaá osiągniĊty przez realizacjĊ nastĊpujących zadaĔ: przedstawienie
podstawowych aktów prawnych regulujących wsparcie postĊpu biologicznego,
przedstawienie kierunków wsparcia i wielkoĞci Ğrodków przeznaczanych na finansowanie
zadaĔ oraz ich zmian, ocenĊ skutków zmiany systemu wsparcia hodowli roĞlin z punktu
widzenia wielkoĞci Ğrodków przeznaczanych na prace hodowlane.
W opracowaniu uwzglĊdniono informacje zawarte w aktach prawnych dotyczące
dotacji i stawek dotacji, a takĪe dotyczące podstaw prawnych pozwalających na osiąganie
dochodów z prawa do odmian, w tym dyrektywy unijne okreĞlające kierunki i zakres
pomocy krajowej. Wykorzystano takĪe informacje PaĔstwowej Inspekcji Ochrony RoĞlin i
Nasiennictwa (PIORiN) o wielkoĞci Ğrodków przeznaczanych na bonifikaty na obniĪenie
ceny kwalifikowanego materiaáu siewnego, dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW) dotyczące kierunków finansowania prac hodowlanych, informacje z ustaw
budĪetowych o wielkoĞci Ğrodków przeznaczanych na postĊp biologiczny w produkcji
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roĞlinnej, dane Agencji Nasiennej o wysokoĞci stawek opáat licencyjnych oraz dostĊpne
dane opublikowane w literaturze, dotyczące omawianych zagadnieĔ.
Wyniki analiz przedstawiono dla lat 1991-2008, a tam, gdzie nie byáo to moĪliwe ze
wzglĊdu na brak danych lub brak danych rozwiązaĔ prawnych, przyjĊto okresy krótsze.
Podstawowymi metodami zastosowanymi w opracowaniu są metoda opisowa, metoda
analizy porównawczej, metoda analogii rozwojowej, przygotowano teĪ prostą symulacjĊ.
Uzyskane wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej.

Podstawy prawne finansowania postĊpu biologicznego w Polsce
Na poziomie prawa Unii Europejskiej zakres i kierunki pomocy krajowej (w tym
dotyczące hodowli roĞlin i nasiennictwa) okreĞlone są w:
 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roĞlin,
 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2605/98 z dnia 3 grudnia 1998 r. zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 1768/95 ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie
odstĊpstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roĞlin,
 Rozporządzeniu Rady (WE) nr1782/2003 z dnia 29 wrzeĞnia 2003 r. ustanawiającym
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoĞredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiającym okreĞlone systemy wsparcia dla rolników,
 Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1973/2004 z 29 paĨdziernika 2004 r. o ustanowieniu szczegóáowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w
sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytuáach IV i IVa tego rozporządzenia
oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców,
 Rozporządzeniu Rady (WE) NR 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion.
Krajowymi aktami prawnymi regulującymi finansowanie hodowli roĞlin i
odnoszącymi siĊ do hodowli, nasion kwalifikowanych i korzystania z praw do odmian, są:
 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2003.137.1299 z póĨn.
zmianami),
 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roĞlin (Dz. U.
2003.137.1300 z póĨniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. 2007.201.1447),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róĪnych podmiotów wykonujących zadania na
rzecz rolnictwa (Dz. U. 2007.67.446)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków
roĞlin uprawnych, do których materiaáu siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
przysáuguje dopáata z tytuáu zuĪytego do siewu lub sadzenia materiaáu siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2007.201.1447).
Polskie przepisy są zgodne z przepisami unijnymi, z uwzglĊdnieniem okresów przejĞciowych. Pomoc publiczna zgodnie z przepisami moĪe byü udzielona tylko do produkcji
nasion kwalifikowanych wybranych gatunków traw, roĞlin motylkowych drobnonasiennych
i orkiszu.
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Krajowe przepisy, w szczególnoĞci zaĞ ustawa o ochronie prawnej odmian roĞlin,
regulują moĪliwoĞü uzyskiwania przez hodowców dochodów z odmian. Przede wszystkim
w tej ustawie okreĞlony jest tryb ustalania naleĪnych hodowcom opáat licencyjnych od
wykorzystania w produkcji nasion odmian chronionych. Docelowo opáaty licencyjne
uzyskiwane od przedsiĊbiorstw nasiennych oraz od rolników mają staü siĊ Ĩródáem
finansowania prac hodowlanych w przedsiĊbiorstwach zajmujących siĊ hodowlą.
Rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych reguluje wspieranie
Ğrodkami budĪetowymi wybranych zadaĔ, w tym zadaĔ związanych z hodowlą twórczą
roĞlin. Finansowaniu podlegają zgáoszone i zaakceptowane programy hodowlane dotyczące
waĪnych gospodarczo gatunków i kierunków hodowli.
Rozporządzenie dotyczące dopáat z tytuáu zuĪycia do siewu materiaáu
kwalifikowanego nie reguluje bezpoĞrednio spraw dotyczących hodowli roĞlin lecz
poĞrednio wywiera wpáyw na hodowlĊ ze wzglĊdu na zwiĊkszanie popytu na nasiona
kwalifikowane, co przyczynia siĊ do wzrostu kwot opáat licencyjnych otrzymywanych
przez hodowców.

Zmiany kierunków wspierania postĊpu biologicznego
Integracja Polski z UE oraz przyjĊcie prawa wspólnotowego w zakresie wspierania
rolnictwa spowodowaáy, Īe finansowanie hodowli roĞlin ze Ğrodków publicznych we
wczeĞniej obserwowanym zakresie nie byáo juĪ moĪliwe. Dopuszczalnym obszarem
dofinansowania z budĪetu, po upáywie czteroletniego okresu przejĞciowego, pozostaáy:
wspieranie prac badawczych o charakterze podstawowym, ukierunkowanych na tworzenie
materiaáów wyjĞciowych przydatnych w hodowli roĞlin (np. prace naukowe prowadzone w
uczelniach i instytutach badawczych), urzĊdowa ocena odmian, ochrona zasobów
genowych roĞlin oraz wsparcie produkcji nasion wybranych odmian traw, motylkowych i
orkiszu. Podstawowe kierunki wsparcia z budĪetu zestawiono na rysunku 2.
Okres
przed akcesją przejĞciowy po akcesji

Kierunek wsparcia
Dotacje do cen kwalifikatów
Dotacje do hodowli twórczej
Dofinansowanie wytwarzania materiaáów wyjĞciowych
Wsparcie poĞrednie (np. dotacje do powierzchni obsianej kwalifikatami)
Finansowanie oceny odmian
Ochrona zasobów genowych

Uwaga: okres przejĞciowy oznacza okres, w którym obowiązywaáy wynegocjowane przez PolskĊ rozwiązania
przejĞciowe. MoĪe on obejmowaü lata 2002-2008 ze wzglĊdu na fakt wdraĪania niektórych przepisów UE przed
datą integracji.
Rys. 2. Kierunki wsparcia hodowli ze Ğrodków budĪetowych w Polsce
Fig. 2. Titles of governmental subsidies to plant breeding in Poland
ħródáo: opracowanie wáasne.
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ħródáa finansowania hodowli roĞlin
Gáównym Ĩródáem finansowania hodowli roĞlin w przedsiĊbiorstwach hodowlanych,
zgodnie z zaáoĪeniami systemu prawnego, mają byü wpáywy uzyskiwane przez hodowców
z praw do odmian. MoĪliwe jest uzyskiwanie opáat licencyjnych od rozmnoĪeĔ odmian
chronionych.
Opáaty licencyjne mają stanowiü podstawowe Ĩródáo finansowania prac hodowlanych.
Wpáat tych opáat dokonują przedsiĊbiorstwy nasienne rozmnaĪające i sprzedające nasiona
kwalifikowane (krajowe i zagraniczne). Drugim Ĩródáem są opáaty od rozmnoĪeĔ wáasnych
(tzw. farm saved seeds, fss), które są zbierane bezpoĞrednio od rolników. Koordynacją prac
w tym zakresie zajmuje siĊ reprezentująca hodowców Agencja Nasienna sp. z o.o.
Na zakres prac hodowlanych wpáywają takĪe Ğrodki wydatkowane na wspieranie
stosowania kwalifikowanego materiaáu siewnego oraz pomoc dla hodowców udzielana
przez wáaĞcicieli placówek hodowlanych. NajwiĊkszy potencjaá w zakresie hodowli roĞlin
mają w Polsce spóáki bĊdące wáasnoĞcią Agencji NieruchomoĞci Rolnych oraz Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji RoĞlin, a wiĊc podmiotów naleĪących do skarbu paĔstwa.
Ostatnią, byü moĪe nie najmniejszą, pozycją w strukturze finansowania hodowli mogą
byü Ğrodki uzyskiwane z innych niĪ hodowla dziaáalnoĞci w przedsiĊbiorstwach, bowiem
wiĊkszoĞü polskich przedsiĊbiorstw hodowlanych zajmuje siĊ teĪ dziaáalnoĞcią nasienną, a
takĪe typową produkcją rolniczą.

WielkoĞü Ğrodków przeznaczanych na wsparcie hodowli roĞlin
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Rys. 3. WartoĞü dotacji do tworzenia i upowszechniania postĊpu biologicznego w produkcji roĞlinnej
Fig. 3. Subsidies for biological progress in crop production
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych o wielkoĞci dotacji zadaĔ związanych z hodowlą roĞlin MRiRW,
sprawozdaĔ z wykonania budĪetu paĔstwa oraz informacji PIORiN.

W Polsce zarówno tworzenie, jak i wprowadzanie do produkcji rolniczej
noĞników postĊpu biologicznego, byáo wspierane przez paĔstwo. Przed 1990 rokiem istniaá
nawet przymus wymiany nasion. Nakáady ze Ğrodków publicznych na hodowlĊ roĞlin
maleją systematycznie od wielu lat. W 2007 roku byáo to okoáo 83 mln zá razem z
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dopáatami do materiaáu siewnego (na prace hodowlane przeznaczono 33 mln zá). W 2000
roku wydatki te siĊgaáy (w cenach z 2007 roku) 130 mln zá [Wicki 2008b].
Udziaá wydatków na hodowlĊ roĞlin i zwierząt w wydatkach budĪetowych ogóáem
zmniejszaá siĊ z okoáo 0,25% w latach 1991-1998 do okoáo 0,05% w 2008 roku. Oznacza
to, Īe paĔstwo od wielu lat wycofywaáo siĊ z wspierania tej dziaáalnoĞci.
WielkoĞü Ğrodków budĪetowych przeznaczanych na wsparcie hodowli roĞlin i upowszechnianie postĊpu biologicznego zmieniaáa siĊ znacznie w kolejnych latach (rys. 3). Do
1997 roku, po spadku w latach 1992-1994, nastĊpowaáo zwiĊkszenie wydatków na postĊp
biologiczny w produkcji roĞlinnej. Wydatki na ten cel oscylowaáy w granicach 150-200
mln zá (licząc w cenach z 2007 roku). Po 1997 roku kwoty wsparcia sukcesywnie
zmniejszaáy siĊ, aĪ do osiągniĊcia wielkoĞci 50 mln zá w 2008 roku.
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Rys. 4. Struktura wydatków budĪetowych na postĊp biologiczny w produkcji roĞlinnej.
Fig. 4. Structure of governmental subsidies for biological progress in plant production
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie wykonania budĪetu w kolejnych latach (na 2008 rok wedáug planu
budĪetu)

Oprócz zmian w wielkoĞci Ğrodków przeznaczanych na hodowlĊ zmieniaáa siĊ takĪe
struktura ich przeznaczenia (rys. 4). NajwaĪniejsze pozycje w tej strukturze to dotacje do
hodowli twórczej, dotacje do upowszechniania odmian oraz dotacje do systemu oceny
odmian. Do 2004 roku dotacje do upowszechniania nasion kwalifikowanych stanowiáy
nawet ponad 40% dotacji przeznaczanych na wspieranie postĊpu biologicznego. Od 2004
roku, ze wzglĊdu na przyjĊcie regulacji Unii Europejskiej w zakresie wpierania rolnictwa,
zaniechano wypáacania tych dotacji. Dotacje do hodowli twórczej stanowiáy od 30 do 50%
kwoty dotacji ogóáem, przy czym ich wartoĞü w ujĊciu realnym (przy przyjĊciu cen
odniesienia z 2007 roku) byáa najwyĪsza w latach 1993-1996, kiedy osiągaáa nawet 90 mln
záotych rocznie (rys. 5). Od 1996 roku wsparcie hodowli twórczej dotacjami sukcesywnie
malaáo, z okoáo 50 mln zá do 20 mln zá w 2008 roku. Kwota dotacji do hodowli twórczej
byáa przeznaczana gáównie na finansowanie programów hodowlanych, materiaáów
wyjĞciowych, ochronĊ zasobów genowych. Od 2002 roku kwota okoáo 6 mln zá trafia nie
bezpoĞrednio do hodowców, lecz do instytucji zajmujących siĊ tworzeniem materiaáów
wyjĞciowych do dalszej hodowli, a okoáo 3 mln zá byáo przeznaczane na ochronĊ zasobów
genowych. W 2007 roku byáo 86 programów hodowlanych, 77 zadaĔ dotyczących
wytwarzania materiaáów wyjĞciowych i 13 zadaĔ związanych z ochroną zasobów
genowych. Przykáadowo, do spóáek hodowli roĞlin podlegających Agencji NieruchomoĞci
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Rolnych (ANR) w 2006 roku trafiáo 14,2 mln zá dotacji do hodowli, a jeszcze w 2000 roku
byáo to aĪ 27 mln zá [Informacja... 2007].
WaĪną pozycją w strukturze wydatków związanych z tworzeniem i upowszechnianiem
postĊpu biologicznego jest ocena odmian. W miarĊ zmniejszania siĊ kwot dotacji
budĪetowych udziaá tej pozycji rósá z 20% w koĔcu lat 90. do 50% w 2007 roku, chociaĪ
wartoĞü dotacji z tego tytuáu liczona w cenach staáych wynosiáa okoáo 20 mln zá do 2003
roku i okoáo 35 mln zá w latach póĨniejszych. Zmiana ta wynikaáa z przesuniĊcia czĊĞci
zadaĔ związanych z oceną porejestrową do Centralnego OĞrodka Badania Odmian RoĞlin
Uprawnych (COBORU). NaleĪy dodaü, Īe dotacje do oceny odmian nie są od 2004 roku
zaliczane do wydatków na postĊp biologiczny, lecz do wydatków o charakterze
administracyjnym.
1 00

mln z á (ceny s taáe 2007)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
2008

2007

2006

200 5

2004

2003

2002

2001

200 0

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Lata

Rys. 5. WielkoĞü dotacji do hodowli twórczej roĞlin, ceny staáe 2007 roku
Fig. 5. Subsidies granted for new varieties creation, constant prices of 2007
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych MRiRW oraz sprawozdaĔ z wykonania budĪetu, dla 2008 roku
wedáug planu budĪetu.

Udziaá dotacji w pokrywaniu kosztów hodowli ogóáem byá szacowany w 1996 roku na
71% [Runowski i Olejniczak 1997], a dla spóáek ANR zajmujących siĊ hodowlą roĞlin
ogrodniczych byáo to 64% [Filipiak 2008]. W kolejnych latach udziaá ten zmniejszaá siĊ i
obecnie jest szacowany na okoáo 20-80% w róĪnych przedsiĊbiorstwach hodowlanych. W
spóákach hodowli roĞlin podlegających ANR udziaá dotacji w finansowaniu kosztów
hodowli okreĞlony zostaá na 45% w 2006 roku [Informacja... 2007]. WielkoĞci te w
powiązaniu z kwotami dotacji pokazują zakres finansowego uzaleĪnienia hodowli twórczej
w Polsce od dotacji budĪetowych. Wymieniony raport ANR [Informacja... 2007] podkreĞla,
Īe czĊĞü spóáek po zakoĔczeniu wspierania dotacjami nie bĊdzie w stanie samodzielnie
finansowaü prac hodowlanych i byü moĪe zmuszona bĊdzie do zaniechania, a przynajmniej
ograniczenia zakresu prac hodowlanych. ANR moĪe zdecydowaü o koncentracji prac
hodowlanych w wybranych podmiotach.
JuĪ obecnie udziaá odmian wytworzonych przez polskich hodowców w produkcji
rolniczej maleje. Jak podaje Gacek [2008] udziaá zagranicznych odmian roĞlin rolniczych w
rejestrze wynosi juĪ 50%, a wĞród nowych zgáoszeĔ przewaĪają te z zagranicy. Marciniak
[2008] przedstawiá dane obrazujące staáy wzrost udziaáu odmian zagranicznych w reprodukcji nasiennej. Dla jĊczmienia siĊgaá on w 2007 roku okoáo 60%, a dla pszenicy 40%.
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Finansowanie hodowli roĞlin w przyszáoĞci
Poglądy o komercyjnym charakterze hodowli roĞlin, przykáady rozwiązaĔ
stosowanych w innych krajach UE oraz ogólne regulacje europejskie byáy podstawą do
przyjĊcia rozwiązaĔ prawnych w zakresie finansowania hodowli roĞlin. Hodowla roĞlin nie
moĪe byü finansowana z budĪetu paĔstwa. Badania wyprzedzające, dáugofalowe, mogą byü
prowadzone przez instytuty naukowe [Niemirowicz-Szczytt 2000], paĔstwo moĪe teĪ
jednostkom naukowo-badawczym zlecaü prace nad materiaáami wyjĞciowymi [Wicki
2001].
ĝrodki na hodowlĊ mają pochodziü z:
- opáat licencyjnych,
- Ğrodków wáasnych pochodzących z innej niĪ hodowla dziaáalnoĞci (np. z
nasiennictwa),
- grantów zlecanych przez instytucje wspierające okreĞlony kierunek badaĔ.
Zdecydowana wiĊkszoĞü funduszy finansujących prace hodowlane bĊdzie pochodziáa
ze Ğrodków wáasnych przedsiĊbiorstw hodowlanych, czyli z uzyskiwanych opáat i
dochodów z innej dziaáalnoĞci. MoĪliwoĞü i skutecznoĞü pozyskiwania opáat licencyjnych
wskazywana byáa jako jeden z najsáabszych elementów polskiej hodowli w okresie przed
integracją [Wicki 2001]. Podlaski [2008] uwaĪa, Īe maáe fundusze na prowadzenie prac
hodowlanych spowodują upadek czĊĞci przedsiĊbiorstw hodowlanych w Polsce i
ograniczenie zakresu prac hodowlanych. Wedáug niego powodem takiego stanu rzeczy są
zaniechania w restrukturyzacji przemysáu nasiennego, a w szczególnoĞci brak jego
prywatyzacji, co nie zmuszaáo przedsiĊbiorstw hodowlanych do wczeĞniejszego zajĊcia siĊ
poszukiwaniem Ĩródeá dochodów. Obecnie (rok 2008) trudno bĊdzie stworzyü
przedsiĊbiorstwo hodowlano-nasienne o takim potencjale, który pozwoli na konkurowanie
z koncernami zagranicznymi.
WielkoĞü Ğrodków przeznaczanych na hodowlĊ roĞlin zaleĪeü bĊdzie od skutecznoĞci
Ğciągania opáat licencyjnych. Zakáadając, Īe z kwoty okoáo 30 mln zá przeznaczanych na
hodowlĊ, po odjĊciu innych tytuáów, okoáo 18 mln zá trafiaáo jako wsparcie hodowli twórczej, utrzymanie stanu prac hodowlanych bĊdzie wymagaü osiągniĊcia co najmniej takiej
kwoty z opáat licencyjnych. Jak podaje Marciniak [2008] w 2007 roku przedsiĊbiorstwa
hodowlane uzyskaáy wpáywy 9,1 mln záotych z opáat licencyjnych krajowych, z czego 8
mln záotych pochodziáo ze sprzedaĪy nasion kwalifikowanych, a 1,1 mln zá z opáat od
rozmnoĪeĔ wáasnych. Oznacza to, Īe opáaty te muszą znacznie wzrosnąü, aby utrzymaü
zakres finansowania hodowli roĞlin. Pokrywaáy one dotychczas Ğrednio zaledwie do 40%
kosztów hodowli [Informacja... 2007].
Wiele spóáek hodowlanych prowadzi reprodukcjĊ nasienną, a sprzedaĪ bezpoĞrednia
kwalifikatów ze spóáek siĊgaáa 21% ogólnej sprzedaĪy dla zbóĪ i 16% dla ziemniaków.
Kwota uzyskana ze sprzedaĪy nasion w spóákach hodowli roĞlin rolniczych ANR wynosiáa
w 2006 roku 93,2 mln zá. Pozwalaáo to uzyskaü w postaci marĪy na sprzedaĪy nasion
caáoĞü opáat licencyjnych, czyli okoáo 3,2 mln zá, a takĪe ewentualną nadwyĪkĊ. Przyjmując, Īe nadwyĪka ze sprzedaĪy nasion wynosi okoáo 10% ich ceny, otrzymujemy kwotĊ 9,3
mln zá. Wskazuje to na jedną z moĪliwoĞci zwiĊkszenia dostĊpnych Ğrodków
przeznaczanych na finansowanie prac hodowlanych, tzn. na rozwój nasiennictwa w
powiązaniu z dziaáalnoĞcią hodowlaną. Zakáadając taki kierunek zmian naleĪaáoby
wspieraü tworzenie i umacnianie przedsiĊbiorstw hodowlano-nasiennych.
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MoĪliwoĞü zwiĊkszenia wpáywów z opáat od nasion kwalifikowanych zaleĪy od
popytu na nie oraz od wysokoĞci stawek opáat. W 2008 roku stawki wzrosáy o prawie 50%.
Przewiduje siĊ teĪ, Īe do 2015 roku nastąpi 30 do 50-procentowy wzrost popytu na nasiona
kwalifikowane roĞlin rolniczych w stosunku do 2006 roku [Wicki 2008a]. Dotyczyü on
bĊdzie gáównie zbóĪ, a okoáo 60% z tego wzrostu zostanie zaspokojona przez podaĪ
odmian krajowych. Taki wzrost popytu przy wzroĞcie stawek opáat licencyjnych pozwoli
na uzyskiwanie dodatkowo od 5 do 8 mln záotych wpáywów z opáat. Pozostaáa czĊĞü ubytku
Ğrodków wynikająca ze zniesienia dotacji powinna zostaü pokryta opáatami od rozmnoĪeĔ
wáasnych.
MoĪliwoĞü skutecznego zwiĊkszania otrzymywania opáat od rozmnoĪeĔ wáasnych jest
obecnie ograniczona. Nie istnieją jeszcze sprawne mechanizmy pozwalające na zebranie
opáat od ponad 1 mln rolników, szczególnie, Īe nie ma bazy informującej o tym, jakimi
odmianami obsiewany jest areaá uprawy. Wedáug Marciniaka [2008] od rozmnoĪeĔ
wáasnych uzyskano w 2007 roku zaledwie 3% naleĪnych kwot.
Zebranie opáat od okoáo 50% rolników podlegających obowiązkowi ich wnoszenia
pozwoliáoby uzyskaü 30-50 mln zá (zaleĪnie od wysokoĞci stawek opáat), z czego do
hodowli krajowych trafiaáoby od 23 do 35 mln zá. Tak wysoki udziaá rozmnoĪeĔ objĊtych
systemem opáat licencyjnych bĊdzie moĪliwy do osiągniĊcia dopiero w perspektywie 5-10
lat ze wzglĊdu na brak danych o odmianach w produkcji. W najbliĪszych latach (do 2010
roku) ĞciągalnoĞü opáat od rozmnoĪeĔ wáasnych moĪe osiągnąü okoáo 20%. StrukturĊ
wpáywów zastĊpujących dotacjĊ przedstawia rysunek 6.
JeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ moĪliwoĞü áącznego wystąpienia wzrostu stawek opáat
licencyjnych o 50%, wzrostu ĞciągalnoĞci opáat od rozmnoĪeĔ wáasnych do 20%,
zwiĊkszenia sprzedaĪy nasion kwalifikowanych o 30%, co moĪe nastąpiü nie wczeĞniej niĪ
w perspektywie 4-5 lat, to wpáywy z praw do odmian pozwolą hodowcom na zastąpienie
obecnie otrzymywanych kwot dotacji. Stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do
caáego sektora, lecz w Ğwietle danych ANR wiele podmiotów hodowlanych bĊdzie
zmuszone do ograniczenia lub zaprzestania hodowli roĞlin.
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Rys. 6. MoĪliwoĞci zastąpienia dotacji do hodowli twórczej
Fig. 6. Evaluation of possibility of subsidies replacement in breeders’ incomes
ħródáo: opracowanie wáasne.
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Podsumowanie
Zmiana systemu wsparcia hodowli roĞlin w Polsce spowoduje znaczne zmniejszenie
Ğrodków przeznaczanych na finansowanie postĊpu biologicznego, w tym w szczególnoĞci
na finansowanie hodowli twórczej odmian. Dokonane oszacowania pokazują, Īe okoáo
poáowy kosztów hodowli byáo finansowane z dotacji budĪetowych. Zastąpienie dotacji
wpáywami z praw do odmian moĪliwe bĊdzie w perspektywie 3-5 lat, o ile nastąpi wzrost
kwot opáat licencyjnych uzyskiwanych od rozmnoĪeĔ wáasnych oraz wzrost rynku nasion
kwalifikowanych. W pierwszym okresie, do 2010 roku, stopa zastąpienia moĪe wynosiü
40-50%. Dopiero w dalszej perspektywie hodowcy mogą zwiĊkszyü wpáywy do poziomu
obserwowanego w latach 2006-2007.
Przedstawiona sytuacja spowoduje, Īe podmioty hodowlane, uzaleĪnione w duĪym
stopniu od dotacji w zakresie prowadzenia prac hodowlanych, bĊdą zmuszone do
ograniczenia zakresu prac, a nawet, Īe moĪe dojĞü do likwidacji hodowli w takich
przedsiĊbiorstwach. MoĪe to dotyczyü nawet poáowy przedsiĊbiorstw hodowlanych. W
efekcie nastąpi koncentracja prac hodowlanych w najsilniejszych podmiotach. Jednym z
moĪliwych rozwiązaĔ jest takĪe wspieranie tworzenia przedsiĊbiorstw hodowlanonasiennych, w których dziaáalnoĞü hodowlana byáaby w czĊĞci finansowana przez wpáywy
z nasiennictwa.
WaĪnym kierunkiem wspierania postĊpu biologicznego w produkcji roĞlinnej staáo siĊ
w minionych latach, a w przyszáoĞci bĊdzie odgrywaáo nawet wiĊkszą rolĊ, finansowanie
wytwarzania materiaáów wyjĞciowych do hodowli z budĪetu paĔstwa. Uáatwi to hodowcom
prace nad tworzeniem nowych odmian i obniĪy koszty. Wsparcie w tym zakresie zostanie
zwiĊkszone. Bez zmian pozostanie budĪetowe finansowanie urzĊdowej rejestracji i oceny
odmian.
Biorąc pod uwagĊ uwarunkowania prawne i przeprowadzone analizy moĪna ze
smutkiem skonstatowaü, Īe Ğrodki przeznaczane na hodowlĊ roĞlin, inaczej niĪ w krajach
rozwiniĊtych, bĊdą ograniczane, przynajmniej okresowo. Nie wynika to bynajmniej z
uáomnoĞci przepisów, lecz jest wynikiem splotu okolicznoĞci: zbyt wolnego
dopasowywania siĊ przedsiĊbiorstw hodowlanych do nowych reguá finansowana oraz
maáego popytu na nasiona kwalifikowane w Polsce. Jest nadzieja, Īe nieunikniona
koncentracja prac hodowlanych pozwoli utrzymaü szybkie tempo postĊpu odmianowego, a
takĪe wzmocni ekonomicznie polski sektor hodowli roĞlin. Jedną z moĪliwoĞci jest,
równolegle z koncentracją hodowli, powiązanie jej z nasiennictwem. JeĪeli polski sektor
hodowlano-nasienny nie bĊdzie w stanie samodzielnie finansowaü prac hodowlanych,
staniemy siĊ zaleĪni od dopáywu odmian zagranicznych.
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