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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 ro lin w Polsce w 

okresie przed i po integracji z UE. Do 2008 roku hodowla ro lin by a wspierana z bud etu pa stwa,

jednak kwoty dotacji systematycznie malej , od 200 mln z  w 1997 roku do 50 mln przewidzianych na 

2008 rok. Koszty hodowli by y finansowane g ównie dotacjami: od 71% w 1996 roku do 40% w 2006 

roku. Po 2008 roku hodowla ro lin nie b dzie finansowana z bud etu. Mo liwe b dzie tylko finanso-

wanie prac badawczych. Podstawowymi ród ami dochodów hodowców b d  wp ywy z op at licen-

cyjnych oraz z prowadzenia innych, poza hodowl , dzia alno ci. Zast pienie dotacji rodkami 

w asnymi b dzie wymaga o zwi kszenia wielko ci op at otrzymywanych od rozmno e  w asnych. 

Systemem tym musi by  obj te przynajmniej 20% rolników nie obj tych odst pstwem rolnym. Jedn

z mo liwo ci zwi kszenia róde  finansowania nak adów na hodowl  jest te  tworzenie 

przedsi biorstw hodowlano-nasiennych.  

S owa kluczowe: hodowla ro lin, koszty hodowli ro lin, finansowanie hodowli ro lin

Wst p

 Dzi ki hodowli ro lin powstaj  nowe genotypy ro lin uprawnych, których cechy 

zwykle pozwalaj  podnosi  produktywno  nak adów w rolnictwie. W Polsce hodowl

ro lin rolniczych zajmuj  si  g ównie podmioty skupione wokó  Agencji Nieruchomo ci 

Rolnych oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin.  

 Finansowanie hodowli ro lin w Polsce do czasu integracji z UE nast powa o g ównie 

przez wsparcie prac hodowlanych dotacjami bud etowymi. Po integracji z UE rozwi zanie 

takie nie jest mo liwe. Hodowla mo e by  finansowana tylko po rednio, przez 

finansowanie bada  naukowych, a tak e dzia a  w zakresie ochrony zasobów genowych 

ro lin.

                                                                         
1 Dr in ., adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: ludwik_wicki @sggw.pl 
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 Post p biologiczny odgrywa istotn  rol  w kreowaniu wzrostu produkcyjno ci rolnic-

twa. Jego udzia  we wzro cie produkcyjno ci ro lin w d ugookresowej perspektywie (1930-

2000) by  szacowany na oko o 50% [Wo  1995; Duvick 2005], lub nawet wi cej w ostat-

nim trzydziestoleciu [Ingram i in. 1997]. Jest to wi cej od wp ywu takich czynników jak 

nawo enie, ochrona chemiczna ro lin i mechanizacja procesów produkcji. Niestety, w 

warunkach s abiej rozwini tego rolnictwa wprowadzanie do produkcji rodków o 

charakterze biologicznym pozwala czasami na skokowy wzrost produkcyjno ci (np. 

„zielona rewolucja”), lecz dalszy jej wzrost wymaga zwykle wzrostu nak adów tak e

innych rodków produkcji, zgodnie z potrzebami nowoczesnych odmian [Wicki i Dudek 

2005]. 

 Ograniczeniem dla upowszechniania si  nowych odmian mo e by  brak odpowiedniej 

wiedzy rolników, a tak e konieczno  ponoszenia dodatkowych kosztów na wdro enie 

post pu i poszukiwanie informacji [Day i Klotz-Ingram 1997]. Klepacki [1997] zauwa a,

e wprowadzanie post pu mo e w krótkim okresie przynosi  nawet pogorszenie wyników 

produkcyjnych (np. spadek plonów). W latach 90. XX wieku w Polsce wi kszo

technologii ekstensywnych pozwala a na obni enie kosztów jednostkowych wytwarzania, 

wi c nie by o to si  nap dow  do upowszechnienia nowych odmian b d cych elementem 

intensywnych i wydajnych technologii [Wicki 1997]. 

 Przedstawione czynniki ograniczaj ce zakres wykorzystania no ników post pu biolo-

gicznego, przy jednoczesnym wzro cie jego znaczenia dla produkcyjno ci w rolnictwie, 

przemawiaj  za cz ciowym wspieraniem hodowli ro lin przez pa stwo. Wychodzi si  z 

za o enia, e ma ona tak e spo eczny charakter, a jej efekty maj  szersze oddzia ywanie. 

Dzi ki mo liwo ci produkcji ta szej ywno ci pozwala ona zwi ksza  konkurencyjno

krajowego rolnictwa, zwi ksza si  nabywcz  dochodów konsumentów, cz sto umo liwia 

ograniczanie stosowania rodków chemicznych. Mo na wi c osi ga  cele zarówno spo-

eczne, jak i rodowiskowe. Opisane oddzia ywania, które trudno wyceni , to przejaw 

braku rynku (np. na mniejsze obci anie rodowiska naturalnego rodkami chemicznymi). 

Wi  si  one z pozytywnymi oddzia ywaniami zewn trznymi. W zwi zku z tym wydaje 

si  celowe, aby ze rodków spo ecznych wspiera  przynajmniej najwa niejsze kierunki 

hodowli ro lin.

 Takie rozwi zanie nie jest akceptowane przez wszystkich. Malepszy [2007] uwa a, e

przyczynia si  ono do umacniania roszczeniowej postawy wobec pa stwa ze strony hodow-

ców. Z drugiej strony Huffman i Evenson [2006] argumentuj , e stopa zwrotu z publicz-

nych inwestycji w badania dla rolnictwa jest wy sza ni  stopa zwrotu z prywatnych inwe-

stycji w badania i zosta a ona przez nich oszacowana na 10:1. Heisey i Fuglie [2007] 

stwierdzaj , e efektywno  spo eczna nak adów prywatnych na badania jest mniejsza, 

gdy  uzyskiwane innowacje, mimo i  przyczyniaj  si  do wzrostu produkcji, sprzedawane 

s  po wy szych cenach, wi c efekt dla rolnictwa jest ma y, natomiast efekt spo eczny jest 

wysoki, gdy  produkowana jest ta sza ywno . Ponadto inwestycje w badania i rozwój w 

rolnictwie przynosz  efekty z du ym opó nieniem [Alston i in. 1995]. Pierwsze efekty 

pojawiaj  si  najwcze niej po kilku latach, a oddzia ywanie rozci ga si  na okres nawet 30 

lat. Prywatni inwestorzy mog  by  zainteresowani raczej inwestycjami o krótszym okresie 

zwrotu, st d badania dotycz ce d ugoterminowych potencjalnych efektów mog

pozostawa  w zakresie zainteresowania pa stwa i mo e ono wspiera  je odpowiednimi 

rodkami. 

 Rosn ce znaczenie post pu biologicznego przek ada si  na wzrost nak adów

finansowych na prace w tym zakresie i zwi kszanie udzia u rodków prywatnych. W USA 
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zmiany w wydatkach prywatnych na badania by y stymulowane g ównie przez kilka 

czynników, takich jak nowe mo liwo ci technologiczne zwi zane z post pem w naukach 

biologicznych, zwi kszanie zakresu ochrony w asno ci intelektualnej, ochrona prawna 

innowacji biologicznych oraz regulacje u atwiaj ce wspó prac  mi dzy sektorem 

prywatnym a publicznym [Klotz-Ingram i Day-Rubenstein 2003]. Wydatki na badania w tej 

sferze systematycznie ros y, zwi kszaj c jednocze nie swój udzia  w ogólnej kwocie nak a-

dów (rys. 1). 
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Rys. 1. Zmiany w warto ci i znaczeniu nak adów na badania dotycz ce rolnictwa w USA  

Fig. 1. Investments in research in agriculture in the USA 

ród o: [Day i Klotz-Ingram 1997; Klotz-Ingram i Day-Rubenstein 2003]. 

 Zarówno przedstawione argumenty za, jak i g osy poddaj ce w w tpliwo

konieczno  finansowania hodowli ze rodków publicznych sta y si  powodem podj cia

zagadnienia finansowania hodowli ro lin w Polsce.  

Cel, ród a danych i metoda 

 Celem opracowania jest przedstawienie zmian w finansowaniu zada  z zakresu 

post pu biologicznego w produkcji ro linnej w Polsce w okresie przed i po integracji z UE. 

Powy szy cel zosta  osi gni ty przez realizacj  nast puj cych zada : przedstawienie 

podstawowych aktów prawnych reguluj cych wsparcie post pu biologicznego, 

przedstawienie kierunków wsparcia i wielko ci rodków przeznaczanych na finansowanie 

zada  oraz ich zmian, ocen  skutków zmiany systemu wsparcia hodowli ro lin z punktu 

widzenia wielko ci rodków przeznaczanych na prace hodowlane. 

 W opracowaniu uwzgl dniono informacje zawarte w aktach prawnych dotycz ce

dotacji i stawek dotacji, a tak e dotycz ce podstaw prawnych pozwalaj cych na osi ganie 

dochodów z prawa do odmian, w tym dyrektywy unijne okre laj ce kierunki i zakres 

pomocy krajowej. Wykorzystano tak e informacje Pa stwowej Inspekcji Ochrony Ro lin i 

Nasiennictwa (PIORiN) o wielko ci rodków przeznaczanych na bonifikaty na obni enie 

ceny kwalifikowanego materia u siewnego, dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW) dotycz ce kierunków finansowania prac hodowlanych, informacje z ustaw 

bud etowych o wielko ci rodków przeznaczanych na post p biologiczny w produkcji 
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ro linnej, dane Agencji Nasiennej o wysoko ci stawek op at licencyjnych oraz dost pne 

dane opublikowane w literaturze, dotycz ce omawianych zagadnie .

 Wyniki analiz przedstawiono dla lat 1991-2008, a tam, gdzie nie by o to mo liwe ze 

wzgl du na brak danych lub brak danych rozwi za  prawnych, przyj to okresy krótsze. 

 Podstawowymi metodami zastosowanymi w opracowaniu s  metoda opisowa, metoda 

analizy porównawczej, metoda analogii rozwojowej, przygotowano te  prost  symulacj .

Uzyskane wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej. 

Podstawy prawne finansowania post pu biologicznego w Polsce 

 Na poziomie prawa Unii Europejskiej zakres i kierunki pomocy krajowej (w tym 

dotycz ce hodowli ro lin i nasiennictwa) okre lone s  w: 

Rozporz dzeniu Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie 

wspólnotowego systemu ochrony odmian ro lin, 

Rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 2605/98 z dnia 3 grudnia 1998 r. zmieniaj cym

rozporz dzenie (WE) nr 1768/95 ustanawiaj ce przepisy wykonawcze w zakresie 

odst pstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporz dzenia Rady (WE) nr 

2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian ro lin, 

Rozporz dzeniu Rady (WE) nr1782/2003 z dnia 29 wrze nia 2003 r. ustanawiaj cym

wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo redniego w ramach wspólnej polityki 

rolnej i ustanawiaj cym okre lone systemy wsparcia dla rolników,  

Rozporz dzeniu Komisji (WE) NR 1973/2004 z 29 pa dziernika 2004 r. o ustanowie-

niu szczegó owych zasad zastosowania rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w 

sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytu ach IV i IVa tego rozporz dzenia

oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców,

Rozporz dzeniu Rady (WE) NR 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion.  

 Krajowymi aktami prawnymi reguluj cymi finansowanie hodowli ro lin i 

odnosz cymi si  do hodowli, nasion kwalifikowanych i korzystania z praw do odmian, s :

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2003.137.1299 z pó n. 

zmianami),  

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro lin (Dz. U. 

2003.137.1300 z pó niejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. 2007.201.1447), 

 Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w spra-

wie stawek dotacji przedmiotowych dla ró nych podmiotów wykonuj cych zadania na 

rzecz rolnictwa (Dz. U. 2007.67.446) 

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków 

ro lin uprawnych, do których materia u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

przys uguje dop ata z tytu u zu ytego do siewu lub sadzenia materia u siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2007.201.1447). 

 Polskie przepisy s  zgodne z przepisami unijnymi, z uwzgl dnieniem okresów przej-

ciowych. Pomoc publiczna zgodnie z przepisami mo e by  udzielona tylko do produkcji 

nasion kwalifikowanych wybranych gatunków traw, ro lin motylkowych drobnonasiennych 

i orkiszu. 
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 Krajowe przepisy, w szczególno ci za  ustawa o ochronie prawnej odmian ro lin, 

reguluj  mo liwo  uzyskiwania przez hodowców dochodów z odmian. Przede wszystkim 

w tej ustawie okre lony jest tryb ustalania nale nych hodowcom op at licencyjnych od 

wykorzystania w produkcji nasion odmian chronionych. Docelowo op aty licencyjne 

uzyskiwane od przedsi biorstw nasiennych oraz od rolników maj  sta  si ród em 

finansowania prac hodowlanych w przedsi biorstwach zajmuj cych si  hodowl .

 Rozporz dzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych reguluje wspieranie 

rodkami bud etowymi wybranych zada , w tym zada  zwi zanych z hodowl  twórcz

ro lin. Finansowaniu podlegaj  zg oszone i zaakceptowane programy hodowlane dotycz ce 

wa nych gospodarczo gatunków i kierunków hodowli.  

 Rozporz dzenie dotycz ce dop at z tytu u zu ycia do siewu materia u

kwalifikowanego nie reguluje bezpo rednio spraw dotycz cych hodowli ro lin lecz 

po rednio wywiera wp yw na hodowl  ze wzgl du na zwi kszanie popytu na nasiona 

kwalifikowane, co przyczynia si  do wzrostu kwot op at licencyjnych otrzymywanych 

przez hodowców. 

Zmiany kierunków wspierania post pu biologicznego 

 Integracja Polski z UE oraz przyj cie prawa wspólnotowego w zakresie wspierania 

rolnictwa spowodowa y, e finansowanie hodowli ro lin ze rodków publicznych we 

wcze niej obserwowanym zakresie nie by o ju  mo liwe. Dopuszczalnym obszarem 

dofinansowania z bud etu, po up ywie czteroletniego okresu przej ciowego, pozosta y:

wspieranie prac badawczych o charakterze podstawowym, ukierunkowanych na tworzenie 

materia ów wyj ciowych przydatnych w hodowli ro lin (np. prace naukowe prowadzone w 

uczelniach i instytutach badawczych), urz dowa ocena odmian, ochrona zasobów 

genowych ro lin oraz wsparcie produkcji nasion wybranych odmian traw, motylkowych i 

orkiszu. Podstawowe kierunki wsparcia z bud etu zestawiono na rysunku 2. 

 Okres  
Kierunek wsparcia 

przed akcesj przej ciowy po akcesji 
   

Dotacje do cen kwalifikatów 
   

   

Dotacje do hodowli twórczej 
   

   

Dofinansowanie wytwarzania materia ów wyj ciowych 
   

   

Wsparcie po rednie (np. dotacje do powierzchni obsianej kwalifikatami)
   

   

Finansowanie oceny odmian 
   

   

Ochrona zasobów genowych 
   

Uwaga: okres przej ciowy oznacza okres, w którym obowi zywa y wynegocjowane przez Polsk  rozwi zania 

przej ciowe. Mo e on obejmowa  lata 2002-2008 ze wzgl du na fakt wdra ania niektórych przepisów UE przed 

dat  integracji.

Rys. 2. Kierunki wsparcia hodowli ze rodków bud etowych w Polsce 

Fig. 2. Titles of  governmental subsidies to plant breeding in Poland 

ród o: opracowanie w asne.
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ród a finansowania hodowli ro lin 

 G ównym ród em finansowania hodowli ro lin w przedsi biorstwach hodowlanych, 

zgodnie z za o eniami systemu prawnego, maj  by  wp ywy uzyskiwane przez hodowców 

z praw do odmian. Mo liwe jest uzyskiwanie op at licencyjnych od rozmno e  odmian 

chronionych. 

 Op aty licencyjne maj  stanowi  podstawowe ród o finansowania prac hodowlanych. 

Wp at tych op at dokonuj  przedsi biorstwy nasienne rozmna aj ce i sprzedaj ce nasiona 

kwalifikowane (krajowe i zagraniczne). Drugim ród em s  op aty od rozmno e  w asnych 

(tzw. farm saved seeds, fss), które s  zbierane bezpo rednio od rolników. Koordynacj  prac 

w tym zakresie zajmuje si  reprezentuj ca hodowców Agencja Nasienna sp. z o.o.  

 Na zakres prac hodowlanych wp ywaj  tak e rodki wydatkowane na wspieranie 

stosowania kwalifikowanego materia u siewnego oraz pomoc dla hodowców udzielana 

przez w a cicieli placówek hodowlanych. Najwi kszy potencja  w zakresie hodowli ro lin 

maj  w Polsce spó ki b d ce w asno ci  Agencji Nieruchomo ci Rolnych oraz Instytutu 

Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin, a wi c podmiotów nale cych do skarbu pa stwa. 

 Ostatni , by  mo e nie najmniejsz , pozycj  w strukturze finansowania hodowli mog

by rodki uzyskiwane z innych ni  hodowla dzia alno ci w przedsi biorstwach, bowiem 

wi kszo  polskich przedsi biorstw hodowlanych zajmuje si  te  dzia alno ci  nasienn , a 

tak e typow  produkcj  rolnicz .

Wielko rodków przeznaczanych na wsparcie hodowli ro lin

Rys. 3. Warto  dotacji do tworzenia i upowszechniania post pu biologicznego w produkcji ro linnej

Fig. 3. Subsidies for biological progress in crop production  

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych o wielko ci dotacji zada  zwi zanych z hodowl  ro lin MRiRW, 

sprawozda  z wykonania bud etu pa stwa oraz informacji  PIORiN. 

 W Polsce zarówno tworzenie, jak i wprowadzanie do produkcji rolniczej 

no ników post pu biologicznego, by o wspierane przez pa stwo. Przed 1990 rokiem istnia

nawet przymus wymiany nasion. Nak ady ze rodków publicznych na hodowl  ro lin 

malej  systematycznie od wielu lat. W 2007 roku by o to oko o 83 mln z  razem z 
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dop atami do materia u siewnego (na prace hodowlane przeznaczono 33 mln z ). W 2000 

roku wydatki te si ga y (w cenach z 2007 roku) 130 mln z  [Wicki 2008b]. 

Udzia  wydatków na hodowl  ro lin i zwierz t w wydatkach bud etowych ogó em 

zmniejsza  si  z oko o 0,25% w latach 1991-1998 do oko o 0,05% w 2008 roku. Oznacza 

to, e pa stwo od wielu lat wycofywa o si  z wspierania tej dzia alno ci.

 Wielko rodków bud etowych przeznaczanych na wsparcie hodowli ro lin i upo-

wszechnianie post pu biologicznego zmienia a si  znacznie w kolejnych latach (rys. 3). Do 

1997 roku, po spadku w latach 1992-1994, nast powa o zwi kszenie wydatków na post p

biologiczny w produkcji ro linnej. Wydatki na ten cel oscylowa y w granicach 150-200 

mln z  (licz c w cenach z 2007 roku). Po 1997 roku kwoty wsparcia sukcesywnie 

zmniejsza y si , a  do osi gni cia wielko ci 50 mln z  w 2008 roku.  
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Rys. 4. Struktura wydatków bud etowych na post p biologiczny w produkcji ro linnej.

Fig. 4. Structure of governmental subsidies for biological progress in plant production 

ród o: obliczenia w asne na podstawie wykonania bud etu w kolejnych latach (na 2008 rok wed ug planu 

bud etu)

 Oprócz zmian w wielko ci rodków przeznaczanych na hodowl  zmienia a si  tak e

struktura ich przeznaczenia (rys. 4). Najwa niejsze 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 stanowi y

nawet ponad 40% dotacji przeznaczanych na wspieranie post pu biologicznego. Od 2004 

roku, ze wzgl du na przyj cie regulacji Unii Europejskiej w zakresie wpierania rolnictwa, 

zaniechano wyp acania tych dotacji. Dotacje do hodowli twórczej stanowi y od 30 do 50% 

kwoty dotacji ogó em, przy czym ich warto  w uj ciu realnym (przy przyj ciu cen 

odniesienia z 2007 roku) by a najwy sza w latach 1993-1996, kiedy osi ga a nawet 90 mln 

z otych rocznie (rys. 5). Od 1996 roku wsparcie hodowli twórczej dotacjami sukcesywnie 

mala o, z oko o 50 mln z  do 20 mln z  w 2008 roku. Kwota dotacji do hodowli twórczej 

by a przeznaczana g ównie na finansowanie programów hodowlanych, materia ów

wyj ciowych, ochron  zasobów genowych. Od 2002 roku kwota oko o 6 mln z  trafia nie 

bezpo rednio do hodowców, lecz do instytucji zajmuj cych si  tworzeniem materia ów 

wyj ciowych do dalszej hodowli, a oko o 3 mln z  by o przeznaczane na ochron  zasobów 

genowych. W 2007 roku by o 86 programów hodowlanych, 77 zada  dotycz cych 

wytwarzania materia ów wyj ciowych i 13 zada  zwi zanych z ochron  zasobów 

genowych. Przyk adowo, do spó ek hodowli ro lin podlegaj cych Agencji Nieruchomo ci
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Rolnych (ANR) w 2006 roku trafi o 14,2 mln z  dotacji do hodowli, a jeszcze w 2000 roku 

by o to a  27 mln z  [Informacja... 2007]. 

 Wa n  pozycj  w strukturze wydatków zwi zanych z tworzeniem i upowszechnianiem 

post pu biologicznego jest ocena odmian. W miar  zmniejszania si  kwot dotacji 

bud etowych udzia  tej pozycji rós  z 20% w ko cu lat 90. do 50% w 2007 roku, chocia

warto  dotacji z tego tytu u liczona w cenach sta ych wynosi a oko o 20 mln z  do 2003 

roku i oko o 35 mln z  w latach pó niejszych. Zmiana ta wynika a z przesuni cia cz ci

zada  zwi zanych z ocen  porejestrow  do Centralnego O rodka Badania Odmian Ro lin 

Uprawnych (COBORU). Nale y doda , e dotacje do oceny odmian nie s  od 2004 roku 

zaliczane do wydatków na post p biologiczny, lecz do wydatków o charakterze 

administracyjnym. 
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Rys. 5. Wielko  dotacji do hodowli twórczej ro lin, ceny sta e 2007 roku 

Fig. 5. Subsidies granted for new varieties creation, constant prices of 2007 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych MRiRW oraz sprawozda  z wykonania bud etu, dla 2008 roku 

wed ug planu bud etu.

 Udzia  dotacji w pokrywaniu kosztów hodowli ogó em by  szacowany w 1996 roku na 

71% [Runowski i Olejniczak 1997], a dla spó ek ANR zajmuj cych si  hodowl  ro lin 

ogrodniczych by o to 64% [Filipiak 2008]. W kolejnych latach udzia  ten zmniejsza  si  i 

obecnie jest szacowany na oko o 20-80% w ró nych przedsi biorstwach hodowlanych. W 

spó kach hodowli ro lin podlegaj cych ANR udzia  dotacji w finansowaniu kosztów 

hodowli okre lony zosta  na 45% w 2006 roku [Informacja... 2007]. Wielko ci te w 

powi zaniu z kwotami dotacji pokazuj  zakres finansowego uzale nienia hodowli twórczej 

w Polsce od dotacji bud etowych. Wymieniony raport ANR [Informacja... 2007] podkre la,

e cz  spó ek po zako czeniu wspierania dotacjami nie b dzie w stanie samodzielnie 

finansowa  prac hodowlanych i by  mo e zmuszona b dzie do zaniechania, a przynajmniej 

ograniczenia zakresu prac hodowlanych. ANR mo e zdecydowa  o koncentracji prac 

hodowlanych w wybranych podmiotach.  

 Ju  obecnie udzia  odmian wytworzonych przez polskich hodowców w produkcji 

rolniczej maleje. Jak podaje Gacek [2008] udzia  zagranicznych odmian ro lin rolniczych w 

rejestrze wynosi ju  50%, a w ród nowych zg osze  przewa aj  te z zagranicy. Marciniak 

[2008] przedstawi  dane obrazuj ce sta y wzrost udzia u odmian zagranicznych w repro-

dukcji nasiennej. Dla j czmienia si ga  on w 2007 roku oko o 60%, a dla pszenicy 40%.  
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Finansowanie hodowli ro lin w przysz o ci

 Pogl dy o komercyjnym charakterze hodowli ro lin, przyk ady rozwi za

stosowanych w innych krajach UE oraz ogólne regulacje europejskie by y podstaw  do 

przyj cia rozwi za  prawnych w zakresie finansowania hodowli ro lin. Hodowla ro lin nie 

mo e by  finansowana z bud etu pa stwa. Badania wyprzedzaj ce, d ugofalowe, mog  by

prowadzone przez instytuty naukowe [Niemirowicz-Szczytt 2000], pa stwo mo e te

jednostkom naukowo-badawczym zleca  prace nad materia ami wyj ciowymi [Wicki 

2001]. 

rodki na hodowl  maj  pochodzi  z: 

- op at licencyjnych, 

- rodków w asnych pochodz cych z innej ni  hodowla dzia alno ci (np. z 

nasiennictwa), 

- grantów zlecanych przez instytucje wspieraj ce okre lony kierunek bada .

 Zdecydowana wi kszo  funduszy finansuj cych prace hodowlane b dzie pochodzi a

ze rodków w asnych przedsi biorstw hodowlanych, czyli z uzyskiwanych op at i 

dochodów z innej dzia alno ci. Mo liwo  i skuteczno  pozyskiwania op at licencyjnych 

wskazywana by a jako jeden z najs abszych elementów polskiej hodowli w okresie przed 

integracj  [Wicki 2001]. Podlaski [2008] uwa a, e ma e fundusze na prowadzenie prac 

hodowlanych spowoduj  upadek cz ci przedsi biorstw hodowlanych w Polsce i 

ograniczenie zakresu prac hodowlanych. Wed ug niego powodem takiego stanu rzeczy s

zaniechania w restrukturyzacji przemys u nasiennego, a w szczególno ci brak jego 

prywatyzacji, co nie zmusza o przedsi biorstw hodowlanych do wcze niejszego zaj cia si

poszukiwaniem róde  dochodów. Obecnie (rok 2008) trudno b dzie stworzy

przedsi biorstwo hodowlano-nasienne o takim potencjale, który pozwoli na konkurowanie 

z koncernami zagranicznymi. 

 Wielko rodków przeznaczanych na hodowl  ro lin zale e  b dzie od skuteczno ci

ci gania op at licencyjnych. Zak adaj c, e z kwoty oko o 30 mln z  przeznaczanych na 

hodowl , po odj ciu innych tytu ów, oko o 18 mln z  trafia o jako wsparcie hodowli twór-

czej, utrzymanie stanu prac hodowlanych b dzie wymaga  osi gni cia co najmniej takiej 

kwoty z op at licencyjnych. Jak podaje Marciniak [2008] w 2007 roku przedsi biorstwa 

hodowlane uzyska y wp ywy 9,1 mln z otych z op at licencyjnych krajowych, z czego 8 

mln z otych pochodzi o ze sprzeda y nasion kwalifikowanych, a 1,1 mln z  z op at od 

rozmno e  w asnych. Oznacza to, e op aty te musz  znacznie wzrosn , aby utrzyma

zakres finansowania hodowli ro lin. Pokrywa y one dotychczas rednio zaledwie do 40% 

kosztów hodowli [Informacja... 2007].  

 Wiele spó ek hodowlanych prowadzi reprodukcj  nasienn , a sprzeda  bezpo rednia 

kwalifikatów ze spó ek si ga a 21% ogólnej sprzeda y dla zbó  i 16% dla ziemniaków. 

Kwota uzyskana ze sprzeda y nasion w spó kach hodowli ro lin rolniczych ANR wynosi a

w 2006 roku 93,2 mln z . Pozwala o to uzyska  w postaci mar y na sprzeda y nasion 

ca o  op at licencyjnych, czyli oko o 3,2 mln z , a tak e ewentualn  nadwy k . Przyjmu-

j c, e nadwy ka ze sprzeda y nasion wynosi oko o 10% ich ceny, otrzymujemy kwot  9,3 

mln z . Wskazuje to na jedn  z mo liwo ci zwi kszenia dost pnych rodków 

przeznaczanych na finansowanie prac hodowlanych, tzn. na rozwój nasiennictwa w 

powi zaniu z dzia alno ci  hodowlan . Zak adaj c taki kierunek zmian nale a oby 

wspiera  tworzenie i umacnianie przedsi biorstw hodowlano-nasiennych. 
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 Mo liwo  zwi kszenia wp ywów z op at od nasion kwalifikowanych zale y od 

popytu na nie oraz od wysoko ci stawek op at. W 2008 roku stawki wzros y o prawie 50%. 

Przewiduje si  te , e do 2015 roku nast pi 30 do 50-procentowy wzrost popytu na nasiona 

kwalifikowane ro lin rolniczych w stosunku do 2006 roku [Wicki 2008a]. Dotyczy  on 

b dzie g ównie zbó , a oko o 60% z tego wzrostu zostanie zaspokojona przez poda

odmian krajowych. Taki wzrost popytu przy wzro cie stawek op at licencyjnych pozwoli 

na uzyskiwanie dodatkowo od 5 do 8 mln z otych wp ywów z op at. Pozosta a cz  ubytku 

rodków wynikaj ca ze zniesienia dotacji powinna zosta  pokryta op atami od rozmno e

w asnych.  

 Mo liwo  skutecznego zwi kszania otrzymywania op at od rozmno e  w asnych jest 

obecnie ograniczona. Nie istniej  jeszcze sprawne mechanizmy pozwalaj ce na zebranie 

op at od ponad 1 mln rolników, szczególnie, e nie ma bazy informuj cej o tym, jakimi 

odmianami obsiewany jest area  uprawy. Wed ug Marciniaka [2008] od rozmno e

w asnych uzyskano w 2007 roku zaledwie 3% nale nych kwot. 

 Zebranie op at od oko o 50% rolników podlegaj cych obowi zkowi ich wnoszenia 

pozwoli oby uzyska  30-50 mln z  (zale nie od wysoko ci stawek op at), z czego do 

hodowli krajowych trafia oby od 23 do 35 mln z . Tak wysoki udzia  rozmno e  obj tych 

systemem op at licencyjnych b dzie mo liwy do osi gni cia dopiero w perspektywie 5-10 

lat ze wzgl du na brak danych o odmianach w produkcji. W najbli szych latach (do 2010 

roku) ci galno  op at od rozmno e  w asnych mo e osi gn  oko o 20%. Struktur

wp ywów zast puj cych dotacj  przedstawia rysunek 6.  

 Je li we mie si  pod uwag  mo liwo cznego wyst pienia wzrostu stawek op at 

licencyjnych o 50%, wzrostu ci galno ci op at od rozmno e  w asnych do 20%, 

zwi kszenia sprzeda y nasion kwalifikowanych o 30%, co mo e nast pi  nie wcze niej ni

w perspektywie 4-5 lat, to wp ywy z praw do odmian pozwol  hodowcom na zast pienie 

obecnie otrzymywanych kwot dotacji. Stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do 

ca ego sektora, lecz w wietle danych ANR wiele podmiotów hodowlanych b dzie 

zmuszone do ograniczenia lub zaprzestania hodowli ro lin. 
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Podsumowanie

 Zmiana systemu wsparcia hodowli ro lin w Polsce spowoduje znaczne zmniejszenie 

rodków przeznaczanych na finansowanie post pu biologicznego, w tym w szczególno ci

na finansowanie hodowli twórczej odmian. Dokonane oszacowania pokazuj , e oko o

po owy kosztów hodowli by o finansowane z dotacji bud etowych. Zast pienie dotacji 

wp ywami z praw do odmian mo liwe b dzie w perspektywie 3-5 lat, o ile nast pi wzrost 

kwot op at licencyjnych uzyskiwanych od rozmno e  w asnych oraz wzrost rynku nasion 

kwalifikowanych. W pierwszym okresie, do 2010 roku, stopa zast pienia mo e wynosi

40-50%. Dopiero w dalszej perspektywie hodowcy mog  zwi kszy  wp ywy do poziomu 

obserwowanego w latach 2006-2007.  

 Przedstawiona sytuacja spowoduje, e podmioty hodowlane, uzale nione w du ym 

stopniu od dotacji w zakresie prowadzenia prac hodowlanych, b d  zmuszone do 

ograniczenia zakresu prac, a nawet, e mo e doj  do likwidacji hodowli w takich 

przedsi biorstwach. Mo e to dotyczy  nawet po owy przedsi biorstw hodowlanych. W 

efekcie nast pi koncentracja prac hodowlanych w najsilniejszych podmiotach. Jednym z 

mo liwych rozwi za  jest tak e wspieranie tworzenia przedsi biorstw hodowlano-

nasiennych, w których dzia alno  hodowlana by aby w cz ci finansowana przez wp ywy 

z nasiennictwa. 

 Wa nym kierunkiem wspierania post pu biologicznego w produkcji ro linnej sta o si

w minionych latach, a w przysz o ci b dzie odgrywa o nawet wi ksz  rol , finansowanie 

wytwarzania materia ów wyj ciowych do hodowli z bud etu pa stwa. U atwi to hodowcom 

prace nad tworzeniem nowych odmian i obni y koszty. Wsparcie w tym zakresie zostanie 

zwi kszone. Bez zmian pozostanie bud etowe finansowanie urz dowej rejestracji i oceny 

odmian. 

 Bior c pod uwag  uwarunkowania prawne i przeprowadzone analizy mo na ze 

smutkiem skonstatowa , e rodki przeznaczane na hodowl  ro lin, inaczej ni  w krajach 

rozwini tych, b d  ograniczane, przynajmniej okresowo. Nie wynika to bynajmniej z 

u omno ci przepisów, lecz jest wynikiem splotu okoliczno ci: zbyt wolnego 

dopasowywania si  przedsi biorstw hodowlanych do nowych regu  finansowana oraz 

ma ego popytu na nasiona kwalifikowane w Polsce. Jest nadzieja, e nieunikniona 

koncentracja prac hodowlanych pozwoli utrzyma  szybkie tempo post pu odmianowego, a 

tak e wzmocni ekonomicznie polski sektor hodowli ro lin. Jedn  z mo liwo ci jest, 

równolegle z koncentracj  hodowli, powi zanie jej z nasiennictwem. Je eli polski sektor 

hodowlano-nasienny nie b dzie w stanie samodzielnie finansowa  prac hodowlanych, 

staniemy si  zale ni od dop ywu odmian zagranicznych. 
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