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Funkcjonowanie spółek hodowli roślin
o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, marzec 2018 r.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Udział kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych w zasiewach
wybranych państw Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Polskiej Izby Nasiennej.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach
zbóż w Polsce w sezonie 2014/2015 [w%]

03 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 W latach 2014-2016 udział kwalifikowanego materiału
siewnego w zasiewach w rolnictwie był bardzo niski – dla zbóż
wyniósł 15,8%, a dla ziemniaków 7,6%
 Kwalifikowany materiał siewny jest najtańszym nośnikiem
postępu biologicznego w produkcji roślinnej
 Temat kontroli zaproponowany przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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Promocja i upowszechnianie postępu biologicznego
w produkcji roślinnej
Hodowla roślin

• Hodowla nowych odmian
• Urzędowa ocena i kwalifikacja odmian
• Przekazanie materiału siewnego kat. elitarny
do dalszego rozmnażania

Nasiennictwo

•
•
•
•

Reprodukcja nasion kat. kwalifikowany
Kwalifikacja polowa (PIORiN)
Zbiór nasion
Próbkowanie i zaprawianie nasion

Promocja
i upowszechnianie
postępu
biologicznego

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie literatury przedmiotu.

• Marketing i sprzedaż
producentom rolnym
• Działania wpływające
na zużycie KMS
w zasiewach

05 Państwowa hodowla roślin uprawnych w Polsce
Nadzór nad
produkcją roślinną
i nasiennictwem
Nadzór
właścicielski

Hodowla roślin
uprawnych

Źródło: Opracowanie własne NIK .

Minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Krajowy Ośrodek
Wsparcia
Rolnictwa

Pięć spółek
hodowli roślin
rolniczych

Trzy spółki
hodowli roślin
ogrodniczych

Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji
Roślin - PIB
w Radzikowie

Trzy spółki
hodowli roślin
rolniczych

06 Co kontrolowaliśmy?
Czy spółki hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej skutecznie realizowały zadania postępu biologicznego
w produkcji roślinnej?
W szczególności:
 Czy spółki prawidłowo realizowały zadania postępu biologicznego
w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych?
 Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo realizował
zadania dotyczące postępu biologicznego w produkcji roślinnej?
 Czy spółki hodowli roślin prawidłowo prowadziły gospodarkę
finansową oraz majątkową dotyczącą hodowli roślin uprawnych?
 Czy Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych prawidłowo
wykonywał nadzór właścicielski nad spółkami?
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Kogo kontrolowaliśmy?

 Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
 Agencja Nieruchomości
Rolnych
 osiem spółek hodowli roślin

Okres objęty kontrolą: 2014-2016

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Stwierdzony stan

Działania spółek na rzecz postępu biologicznego w produkcji
roślinnej nie były skuteczne, pomimo prawidłowej realizacji
wyznaczonych zadań

 Efekty działalności hodowlanej spółek uległy pogorszeniu
 W 2011 r. nastąpił 40% spadek rejestracji nowych odmian
w Krajowym Rejestrze, który trwa nadal
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Stwierdzony stan – rejestracje nowych odmian roślin spółek

hodowli roślin w Krajowym Rejestrze w latach 2008-2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych z COBORU.
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Stwierdzony stan – wyniki hodowlane spółek hodowli roślin

ANR w latach 2014-2016 [w %]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PIORiN.
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Stwierdzony stan – udział odmian wybranych roślin spółek

hodowli roślin ANR w produkcji kwalifikowanego materiału
siewnego w kraju w latach 2015-2016 [w %]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PIORiN oraz raportów rynkowych za lata 2014-2016 „Rynek nasion”, Oleksiak T.
(dostęp: http://pw.ihar.pl/assets/Uploads/Rynek-nasion-44-na-stronie-IHAR.PDF.

12 Stwierdzony stan

 Strategiczne znaczenie spółek w kreowaniu postępu
biologicznego w produkcji roślinnej ma charakter
deklaratywny, co może mieć wpływ na ograniczenie
bezpieczeństwa żywnościowego kraju

13 Stwierdzony stan – sytuacja finansowa spółek

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ze spółek oraz ANR.

14 Stwierdzony stan – zmniejszenie płatności bezpośrednich
 W systemie wsparcia bezpośredniego dla rolników
na lata 2015-2020 wprowadzono zasadę degresywności,
która spowodowała zmniejszenie płatności bezpośrednich
dla spółek hodowli roślin

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ze spółek oraz ANR.
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Stwierdzony stan
Dotacje budżetowe do hodowli twórczej prowadzonej w spółkach hodowli roślin

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ze spółek oraz ANR.
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Stwierdzony stan – liczba i wynik finansowy netto

spółek hodowli roślin ANR za lata 1996-2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podst. danych za okres 1996-2005 pochodzą z artykułu „Zmiany zasobów i wyników spółek ANR w latach 1996-2005”
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G,T.94, z. 1, 2007; dane za okres 2006-2016 pochodzą z „Raportów z działalności ANR” oraz „Analizy działalności hodowlanej
oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek ANR wg stanu na 31 grudnia 2015 r. po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych”, ANR, wrzesień 2016 r.

17 Stwierdzony stan
 Gospodarka majątkowa spółek na ogół była prowadzona
właściwie. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji
obowiązków wynikających z prawa budowlanego
 Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie
postępu biologicznego w produkcji roślinnej były
niewystarczające. W styczniu 2018 r. Minister zatwierdził
program wsparcia hodowli roślin w Polsce
 Nadzór właścicielski Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
nad spółkami hodowli roślin był niepełny

18 Ocena ogólna
Działania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej były
nieskuteczne, pomimo na ogół prawidłowej realizacji przez spółki
wyznaczonych zadań.
Efekty działalności hodowlanej spółek uległy pogorszeniu. Wpływ na to miało
przede wszystkim systematyczne ograniczanie dofinansowania hodowli roślin
ze środków publicznych oraz istotne oddziaływanie na polski rynek globalnych
koncernów chemiczno-nasiennych, przy niedostatecznej promocji
i upowszechnieniu potencjału hodowlanego spółek oraz kwalifikowanego
materiału siewnego w praktyce rolniczej.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i zaprzestaniu od 2008 r., po okresie
przejściowym, dofinansowania hodowli twórczej roślin ze środków
budżetowych oraz wsparcia finansowego spółek ze środków Agencji
Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2010 rejestrowano średniorocznie
36 odmian roślin tych spółek. W 2011 r. nastąpił blisko 40% spadek rejestracji
i ten niższy poziom wynoszący średnio w roku 22 odmiany utrzymuje się nadal.

19 Ocena ogólna cd.
W latach 2014–2016 udział zagranicznych odmian w krajowym rynku
nasiennym wynosił w przypadku roślin zbożowych średnio 51,1%, ziemniaków
70,2%, a udział wyhodowanych przez spółki odmian tych roślin odpowiednio
29,1% i 14,2%. Niski był także udział spółek w obrocie kwalifikowanym
materiałem siewnym, który wynosił średnio 9,7% rocznego obrotu krajowego.
W latach 2014–2016 udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż
i ziemniaków w zasiewach klasyfikował Polskę na ostatnim miejscu w Unii
Europejskiej i nie zapewniał wymaganego przez prawidłową agrotechnikę
odnowienia tego materiału.
Gospodarka finansowa i majątkowa spółek na ogół prowadzona była
prawidłowo. Podkreślić należy, że w latach 2014–2016 uległa pogorszeniu
sytuacja finansowa spółek, na co istotny wpływ miały niższe przychody ze
sprzedaży, niepełne pokrycie kosztów hodowli przychodami z tej działalności,
a także zmniejszenie płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Stwierdzono pojedyncze przypadki utrzymywania przez spółki
obiektów niezgodnie z prawem budowlanym, co było wynikiem
niedostatecznego nadzoru zarządów spółek oraz Agencji Nieruchomości
Rolnych.

20 Ocena ogólna cd.
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wykonywał prawa z udziałów w spółkach
hodowli roślin, jednak nadzór ten był niepełny. Agencja Nieruchomości Rolnych
nie wskazywała spółkom pożądanych efektów prowadzonych prac
hodowlanych, a także nie analizowała ich udziału w produkcji i sprzedaży
kwalifikowanego materiału siewnego w rynku nasiennym.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizował zadania w zakresie postępu
biologicznego w produkcji roślinnej, jednak jego działania na rzecz zwiększenia
udziału kwalifikowanego materiału siewnego w rolnictwie były
niewystarczające. Brak było kompleksowych analiz dotyczących udziału
sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego spółek w rynku nasiennym.
Nieosiągnięcie poprawy skuteczności funkcjonowania spółek wynikało również
z okoliczności nie zawsze zależnych od nadzorujących podmiotów.
Przy formułowaniu ocen, NIK uwzględniła fakt, że Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w 2016 r. rozpoczął prace nad projektem „Programu wsparcia
hodowli roślin w Polsce".

21 Wnioski
Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
– uwzględnienie w „Programie wsparcia hodowli roślin w Polsce”
działań mających na celu poprawę skuteczności realizacji przez
strategiczne spółki hodowli roślin zadań postępu biologicznego
w produkcji roślinnej
– zintensyfikowanie działań na rzecz promocji i upowszechnienia
stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w rolnictwie
Do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o:
– wyznaczenie spółkom hodowli roślin zadań wraz z efektami
do osiągnięcia adekwatnych do ich strategicznego znaczenia
w kreowaniu postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie
hodowli roślin uprawnych
– wzmocnienie nadzoru nad spółkami hodowli roślin w zakresie
realizacji obowiązków wynikających z prawa budowlanego
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