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Wykaz stosowanych skrótowców i pojęć
ANR lub Agencja
Badania OWT
Badania WGO
COBORU
Hodowla roślin
Hodowla roślin twórcza
Hodowla roślin
zachowawcza
IHAR-PIB
KOWR lub Ośrodek
KR lub Krajowy Rejestr

Kwalifikowany
materiał siewny
lub KMS

Minister RiRW
MRiRW
Ocena polowa

Odmiana

PIORiN
Postęp biologiczny
w produkcji roślinnej
Spółka hodowli roślin
lub spółka

WIORiN
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Agencja Nieruchomości Rolnych

Badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany, które przeprowadza
COBORU przed przyznaniem wyłącznego prawa do ochrony (badania rejestrowe).
Badania wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Działalność zmierzająca do wytworzenia i zachowania odmian.

Hodowla roślin, której głównym celem jest kreowanie nowych odmian roślin.

Hodowla roślin, która dąży do utrzymania uzyskanych odmian na jak najwyższym poziomie.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Rejestr odmian roślin rolniczych prowadzony przez COBORU na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 633 ze zm.).

Materiał siewny roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych kategorii elitarny lub kwalifikowany, tj. materiał siewny przedbazowy przeznaczony do produkcji materiału siewnego bazowego, materiał siewny bazowy przeznaczony
do produkcji materiału siewnego kwalifikowanego, materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony
do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ocena materiału siewnego roślin rolniczych, z wyłączeniem sadzeniaków
ziemniaka oraz materiału siewnego roślin warzywnych, dokonywana na plantacji nasiennej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
na podstawie art. 35 i nast. ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 633, ze zm.).

Zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego
stopnia, która jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów, jest odróżnialna
od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości oraz pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Całokształt zmian wpływających na wartość technologiczno-użytkową roślin,
który ma na celu podniesienie wydajności lub poprawienie jakości produkcji
rolniczej.

Spółka hodowli roślin uprawnych wymieniona w załączniku do rozporządzenia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek
hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 1746).
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy spółki hodowli
roślin o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki
narodowej skutecznie
realizowały zadania
postępu biologicznego
w rolnictwie?
Pytania definiujące
cele szczegółowe
kontroli
1. Czy Minister RiRW
prawidłowo realizował
zadania dotyczące
postępu biologicznego
w hodowli roślin
i nasiennictwa?
2. Czy spółki
prawidłowo realizowały
wyznaczone im zadania
dotyczące postępu
biologicznego
w rolnictwie?
3. Czy spółki
prawidłowo prowadziły
gospodarkę finansową
oraz majątkową
dotyczącą hodowli
roślin uprawnych?
4. Czy Prezes Agencji
Nieruchomości Rolnych
prawidłowo wykonywał
nadzór właścicielski
nad spółkami hodowli
roślin?
Jednostki
kontrolowane
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
Agencja Nieruchomości
Rolnych, sześć spółek
hodowli roślin, dwie
spółki objęte kontrolą
rozpoznawczą
Okres objęty
kontrolą
Lata 2014–2016

Wzrost produkcji w nowoczesnym rolnictwie w coraz mniejszym stopniu uzyskuje się poprzez intensyfikację nakładów. Możliwości wzrostu plonów metodami agrotechnicznymi mają swoje granice i dodatkowo są limitowane presją
na ograniczenie nawożenia mineralnego oraz eliminowanie środków ochrony
roślin. Potrzeby żywnościowe świata, ze względu na brak możliwości znacznego zwiększenia powierzchni upraw, powinny zostać pokryte przez szybki
wzrost produkcji rolniczej, a więc przez systematyczne zwiększanie plonowania roślin uprawnych. Dlatego w szerszym zakresie należy wykorzystywać
w praktyce rolniczej innowacje. Wśród innowacji w produkcji roślinnej podstawowym czynnikiem plonotwórczym jest postęp biologiczny.

Postęp biologiczny jest ekologicznym sposobem intensyfikacji produkcji
rolniczej polegającym na doskonaleniu genetycznym roślin w taki sposób,
żeby były wydajniejsze oraz jakościowo lepsze z punktu widzenia wymagań człowieka. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej zwany jest też
genetycznym, hodowlanym lub odmianowym. Tworzenie postępu biologicznego odbywa się na etapie doboru materiałów wyjściowych i kreacji
nowych genotypów. W procesie hodowli twórczej tworzone są nowe, ulepszone odmiany i gatunki roślin, które są nośnikiem postępu biologicznego.
Transfer tego postępu do produkcji rolniczej odbywa się poprzez kwalifikowany materiał siewny.

Do priorytetów hodowlanych należy wprowadzenie do produkcji odmian
o wyższej wartości użytkowej, poprawionej plenności, wartości żywieniowej,
paszowej i technologicznej uzyskiwanego plonu, a także zwiększonej odporności na stresy biotyczne, fizyczne i inne. Hodowla twórcza nowych odmian roślin
uprawnych powinna uwzględniać także potrzeby różnych systemów uprawy
roślin, czyli powinna być ukierunkowana na wytwarzanie nowych odmian
dla rolnictwa intensywnego, zrównoważonego, niskonakładowego oraz ekologicznego. Hodowla twórcza roślin uprawnych jest procesem długotrwałym
i kosztownym, a jedynym sposobem na zwrot zainwestowanych środków jest
sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego lub licencji na rozmnażanie
wytworzonych odmian.

Postęp biologiczny jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności ekonomicznej rolnictwa, zarówno z punktu widzenia ilości, jak i jakości produktów rolnych. Postęp biologiczny jest najtańszym
środkiem produkcji. Jednak poziom upowszechnienia postępu biologicznego
w polskim rolnictwie jest znacznie niższy niż w krajach zachodnioeuropejskich.
Polscy rolnicy w niewielkim stopniu korzystają z kwalifikowanego materiału siewnego. Upowszechnienie wśród rolników wiedzy z tego zakresu
stanowi warunek konieczny do poprawy efektywności produkcji rolnej.

Ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe kraju i stabilizację cen materiału nasiennego na rynku krajowym powinny istnieć podmioty prowadzące własne programy hodowlane, w oparciu o odmiany dostosowane
do regionalnych warunków uprawy i klimatycznych Polski. Ich działalność pozwoli na utrzymanie ciągłości produkcji rolnej i zapewni niezależność od zmieniających się warunków zewnętrznych. Podmioty te stanowić
powinny gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego w kraju i stabilizacji
cen materiału siewnego. Powstałe w wyniku tych prac krajowe odmiany
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WPROWADZENIE
pozwalają na ochronę polskiego rolnictwa przed ewentualnymi chorobami
lub epidemiami oraz na realizację własnych celów hodowlanych, nie zawsze
zbieżnych z celami zagranicznych firm nasiennych. Marginalizacja lub likwidacja krajowej hodowli może oznaczać napływ odmian niedostosowanych
do warunków klimatycznych, pogorszenie zdrowotności odmian, wzrost
cen nasion i osłabienie konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Hodowla twórcza roślin w Polsce jest prowadzona głównie w ośmiu spółkach hodowli roślin, których prawa z udziałów wykonywała Agencja Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wykaz
spółek hodowli roślin uprawnych mając na uwadze ich udział w tworzeniu
postępu biologicznego w produkcji roślinnej, prowadzenie przez te spółki
hodowli twórczej i zachowawczej roślin uprawnych, realizację programów
hodowlanych oraz produkcję i sprzedaż materiału siewnego.

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1995 r. zaprzestało dofinansowania hodowli zachowawczej roślin rolniczych, a od 1998 r.
hodowli zachowawczej roślin ogrodniczych. W 2008 r., ze względu na niezgodność z przepisami UE, zaprzestano również dofinansowania hodowli
twórczej w spółkach hodowli roślin. Państwo, po zaprzestaniu dotowania
z budżetu hodowli prowadzonej w spółkach, nie miało wpływu na stan
zaawansowania hodowli twórczej oraz poziom produkcji kwalifikowanego
materiału siewnego.
Do oceny postępu biologicznego można wykorzystać zmiany liczby odmian
roślin uprawnych wprowadzonych do Krajowego Rejestru. Inne sposoby mierzenia postępu biologicznego oraz jego upowszechnienia to: przyrost plonu
spowodowany przez nowe odmiany, postęp w zakresie cech jakościowych,
plony uzyskiwane w praktyce oraz zmiany dotyczące udziału w rynku
nasiennym, tj. sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego, powierzchnia plantacji nasiennych podlegających kwalifikacji polowej i poziom dotacji
do sprzedaży materiału siewnego2. W niniejszej informacji wykorzystano
wyznaczniki oceny postępu biologicznego i jego upowszechnienia w produkcji roślinnej, przydatne do określenia skuteczności realizacji zadań przez
spółki hodowli roślin oraz upowszechnienia postępu biologicznego w produkcji roślinnej, tj.:
– z miany liczby odmian roślin uprawnych wprowadzonych do Krajowego
Rejestru;

– u
 dział powierzchni plantacji nasiennych podlegających kwalifikacji
polowej;
– udział kwalifikowanego materiału siewnego wprowadzonego do obrotu.

1
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2

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. prawa z udziałów w spółkach wykonywane były przez Agencję
Nieruchomości Rolnych, której zadania z dniem 1 września 2017 r. przejął Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 57–80.

2. 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.

Spółki hodowli roślin
nieskutecznie realizowały
zadania postępu
biologicznego
w produkcji roślinnej

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.
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.
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.
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OCENA OGÓLNA
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”.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Spółki hodowli roślin na ogół prawidłowo realizowały zadania dotyczące postępu biologicznego w produkcji roślinnej w celu rejestracji nowych odmian roślin uprawnych. Prowadziły hodowlę twórczą
i zachowawczą roślin rolniczych i ogrodniczych, a także zajmowały się
produkcją i sprzedażą materiału siewnego.
W ocenie NIK zadania realizowane przez spółki hodowli roślin zostały
określone w biznesplanach w sposób ogólny, bez wskazywania pożądanych do osiągnięcia efektów prowadzonych prac hodowlanych. Wykonanie
ich polegało na corocznej rejestracji nowych odmian o ulepszonych parametrach biologicznych. Analizę sytuacji hodowlanej spółek Agencja Nieruchomości Rolnych dokonywała w oparciu o liczbę gatunków w hodowli
twórczej i zachowawczej, liczbę wyhodowanych i zarejestrowanych nowych
odmian oraz odmian zgłoszonych do badań rejestrowych, bez analizowania udziału spółek w produkcji i sprzedaży kwalifikowanego materiału
siewnego w krajowym rynku nasiennym. Tym samym nie zostały zapewnione mechanizmy pozwalające na ocenę realizacji celów, do jakich spółki
hodowli roślin zostały powołane, tj. czy faktycznie mają strategiczne znaczenie w kreowaniu postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli
roślin uprawnych oraz czy gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe kraju
i stabilizację cen materiału siewnego.
[str. 37–38]

W okresie objętym kontrolą skuteczność realizacji przez spółki zadań
postępu biologicznego w produkcji roślinnej uległa pogorszeniu
w porównaniu do poprzednich lat.

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 odmian. Ten niższy poziom wynoszący średnio w roku 22 odmiany
utrzymuje się nadal.
[str. 14–17]

Realizacja przez spółki
zadań w zakresie
postępu biologicznego
w produkcji roślinnej

Skuteczność spółek
w realizowaniu zadań
postępu biologicznego
w produkcji roślinnej

W wyniku zmniejszenia liczby rejestracji nowych odmian, w latach 2014–2016
całkowita liczba zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian roślin
uprawnych należących do spółek uległa zmniejszeniu o 4,3% w porównaniu
do lat 2011–2013 oraz o 2,5% w stosunku do lat 2008–2010.
[str. 18]

W latach 2014–2016 udział odmian roślin rolniczych należących do spółek3
w krajowym rynku nasiennym wyniósł średnio 30,3%, w tym dla zbóż 29,1%,
a dla ziemniaków 14,2%. Udział zagranicznych odmian w krajowym rynku
nasiennym wyniósł dla zbóż średnio 51,1%, a ziemniaków 70,1%.  [str. 18–21]

Udział kwalifikowanego materiału siewnego spółek w obrocie krajowym
wyniósł w latach 2014–2016 średnio 9,7%.
[str. 22–23]

Efekty hodowli roślin prowadzonej przez spółki nie były w wystarczającym stopniu promowane i upowszechniane w rolnictwie, o czym
świadczył niewielki stopień wykorzystania kwalifikowanego mate3

Udział odmian roślin rolniczych określono na podstawie przedstawionej przez WIORiN informacji
o powierzchni poddanych ocenie polowej plantacji nasiennych w latach 2014–2016.

Niski udział
kwalifikowanego materiału
siewnego w zasiewach
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riału siewnego przez rolników w zasiewach. Udział kwalifikowanego
materiału siewnego w zasiewach w latach 2014–2016 wyniósł dla zbóż
średnio 15,8%, a dla ziemniaków 7,6%. Zużycie kwalifikowanego materiału siewnego nie pozwalało na wymagane przez prawidłową agrotechnikę odnowienie tego materiału4. Udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w zasiewach w Polsce był znacząco mniejszy w porównaniu
do innych państw Unii Europejskiej i wynosił w 2015 r. 17% przy średniej
w UE około 50%.
[str. 24–25]
Infografika nr 1
Udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w zasiewach w Polsce
i wybranych państwach Unii Europejskiej w 2015 r.
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32%
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Polskiej Izby Nasiennej.

Powyższe efekty działalności spółek wskazują, że ich strategiczne
znaczenie w kreowaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej
ma obecnie charakter deklaratywny, co może mieć wpływ na ograniczenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Gospodarka finansowa
i majątkowa
spółek hodowli roślin

Gospodarka finansowa i majątkowa spółek na ogół prowadzona była
prawidłowo. Podkreślić należy, że w latach 2014–2016 uległa pogorszeniu ich sytuacja finansowa. W 2015 r. zysk netto uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2014 r. o 29,1%, a w 2016 r. o 32,2% w porównaniu do 2015 r. W dwóch przypadkach spółki poniosły stratę netto łącznie
w wysokości 634,3 tys. zł. Na zmniejszenie efektywności działalności spółek
miały istotny wpływ czynniki zewnętrzne takie, jak zmniejszenie płatności
4
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Odnowienie kwalifikowanego materiału siewnego polega na zalecanej przez prawidłową
agrotechnikę wymianie nasion przeznaczonych na siew i służy zachowaniu jego odpowiednich
cech biologicznych.
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bezpośrednich w latach 2015–20165, niekorzystne czynniki atmosferyczne,
a także niskie ceny produktów rolnych na krajowym rynku, co skutkowało
niższymi przychodami ze sprzedaży produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz
brakiem pełnego pokrycia kosztów prowadzonej hodowli przychodami z tej
działalności. W wyniku zaprzestania dotowania hodowli twórczej z budżetu
państwa, spółki ponosiły koszty hodowli ze środków własnych, przy czym
przychody z opłat licencyjnych oraz opłat od rozmnożeń własnych w latach
2014–2016 nie przekraczały 63% kosztów tej hodowli.
[str. 26–29]

Postępowania dotyczące sprzedaży zbędnych w działalności spółek nieruchomości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W odniesieniu do niektórych obiektów budowlanych wchodzących
w skład zasobu spółek stwierdzono jednakże nieprawidłowości w zakresie
realizacji obowiązków wynikających z prawa budowlanego, w tym utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym, przeprowadzania ich okresowych kontroli oraz prowadzenia książek obiektu budowlanego. Wynikało to głównie z niedostatecznego nadzoru zarządów spółek oraz Agencji
Nieruchomości Rolnych nad realizacją obowiązków określonych w prawie
budowlanym.
[str. 29–31, 39]

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych sprawował nadzór właścicielski nad spółkami hodowli roślin poprzez wykonywanie praw
z udziałów, oceny działalności zarządów spółek, analizę sytuacji ekonomiczno-gospodarczej i hodowlanej oraz sprawowanie nadzoru bezpośredniego. Zaznaczyć należy, że spółki hodowli roślin nie wskazywały
w biznesplanach, zatwierdzanych przez Agencję, pożądanych efektów prowadzonych prac hodowlanych. Agencja Nieruchomości Rolnych nie analizowała udziału spółek w produkcji i sprzedaży kwalifikowanego materiału
siewnego w krajowym rynku nasiennym. Niepełny nadzór Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczył również nieobjęcia realizacji przez spółki obowiązków wynikających z prawa budowlanego tematykami kontroli przeprowadzonych w spółkach.
[str. 35–39]

Realizacja zadań
przez Ministra RiRW
oraz Prezesa ANR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizował zadania w zakresie
postępu biologicznego w produkcji roślinnej poprzez ocenę stanu
hodowli roślin, finansowanie badań w ramach programów wieloletnich
i dotacji przedmiotowych na rzecz tego postępu realizowanych przez
jednostki naukowo-badawcze, a także dofinansowanie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. Podkreślić należy, że brak było kompleksowych analiz dotyczących udziału sprzedaży kwalifikowanego materiału
siewnego spółek hodowli roślin w krajowym rynku nasiennym. Działania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz zwiększenia udziału kwalifikowanego materiału siewnego w rolnictwie były niewystarczające.
5

W związku z opracowaniem zasad nowego systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników
w Unii Europejskiej na lata 2015–2020, w ramach jednolitej płatności obszarowej przyjęto
zasadę degresywności polegającą na redukcji płatności o nadwyżkę kwoty jednolitej płatności
obszarowej ponad 150 tys. euro. Wprowadzenie zasady degresywności spowodowało obniżenie
dopłat uzyskiwanych przez spółki hodowli roślin o 15,4 mln zł w 2015 r., tj. o 49,1%.

11

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Nie osiągnięto poprawy skuteczności funkcjonowania spółek, co wynikało
również z okoliczności nie zawsze zależnych od nadzorujących podmiotów, dotyczących niedostatecznego upowszechnienia wiedzy o korzyściach
stosowania kwalifikowanych nasion, istotnego wpływu na rynek nasienny
globalnych koncernów chemiczno-nasiennych oraz systematycznego ograniczania dofinansowania hodowli roślin ze środków publicznych. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 r. rozpoczął prace nad projektem „Programu wsparcia hodowli roślin w Polsce”.
[str. 31–35]
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4. WNIOSKI
Spółki hodowli roślin, nad którymi nadzór sprawowała Agencja Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. sprawuje Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, są ważnym elementem we wdrażaniu postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej. Od wielu lat udział
kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach w polskim rolnictwie
jest niski. Upowszechnienie wśród rolników wiedzy o korzyściach stosowania kwalifikowanego materiału siewnego było niedostateczne. Wyniki
działalności spółek wskazywały, że ich strategiczne znaczenie w kreowaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej miało charakter deklaratywny. Dla zapewnienia strategicznego znaczenia spółek wskazane
jest podjęcie działań mających na celu jak najpełniejsze wykorzystanie oraz wypromowanie efektów ich prac hodowlanych.
W związku z powyższym, Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę:

1) uwzględnienia 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;

Wnioski
do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

1) wyznaczenia 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;

Wnioski
do Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa

2) zintensyfikowania działań na rzecz promocji i upowszechnienia stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w rolnictwie.

2) wzmocnienia nadzoru nad spółkami hodowli roślin w zakresie realizacji
obowiązków wynikających z prawa budowlanego.
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5.1. Realizacja przez spółki hodowli roślin zadań dotyczących
postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli
roślin uprawnych
Spółki hodowli roślin prawidłowo realizowały wyznaczone im zadania
dotyczące postępu biologicznego w produkcji roślinnej, które polegały
na prowadzeniu hodowli roślin w celu rejestracji nowych odmian roślin
uprawnych. Spółki prowadziły hodowlę twórczą i zachowawczą roślin rolniczych i ogrodniczych, a także zajmowały się produkcją i sprzedażą materiału siewnego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w latach 2008–2010
rejestrowano średniorocznie 36 odmian roślin tych spółek. W 2011 r. nastąpił blisko 40% spadek rejestracji odmian. Ten niższy poziom wynoszący
średnio w roku 22 odmiany utrzymuje się nadal. W latach 2014–2016 uległa zmniejszeniu o 4,3% całkowita liczba ogółem odmian roślin uprawnych spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze w porównaniu do lat
2011–2013 oraz o 2,5% w stosunku do lat 2008–2010. W okresie objętym kontrolą udział zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian
roślin uprawnych spółek hodowli roślin w stosunku do wszystkich odmian
wyniósł średnio 26,4% i kształtował się na podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Udział powierzchni plantacji odmian roślin rolniczych należących do spółek kształtował się na poziomie 30,3% ogólnej
powierzchni plantacji nasiennych. Udział wprowadzonego przez spółki
do obrotu materiału siewnego w obrocie siewnym w kraju wynosił w latach
2014–2016 średnio 9,7%. Udział kwalifikowanego materiału siewnego
w zasiewach był niski i wyniósł średnio 15,8% dla zbóż i 7,8% dla ziemniaków, przy średniej UE około 50%.
5.1.1. Hodowla twórcza i zachowawcza odmian roślin uprawnych

Hodowla twórcza
i zachowawcza
roślin uprawnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa6 (zwanej dalej ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), ustalił w rozporządzeniu z dnia
14 kwietnia 2003 r.7, wykaz spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli
zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin
uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej8 (zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie
wykazu spółek), określono osiem takich spółek. Były to: „Danko” Hodowla
Roślin z siedzibą w Choryni (dalej Danko HR), Poznańska Hodowla Roślin
z siedzibą w Tulcach (dalej PHR Tulce), Małopolska Hodowla Roślin z siedzibą w Krakowie (dalej MHR Kraków), Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Straszkowie (dalej KHBC Straszków), Pomorsko Mazurska
6
7

8
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Dz. U. z 2016 r. poz. 1491, ze zm.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 726, ze zm.) – uchylone z dniem 18 sierpnia 2011 r.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1746. Poprzednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt
gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 161, poz. 974, ze zm.).
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Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie (dalej PMHZ Strzekęcin), Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan z siedzibą w Krakowie
(dalej KHiNO Polan), „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze z siedzibą w Nochowie (dalej Spójnia HiNO) oraz „PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” z siedzibą w Zielonkach Parcelach (dalej
PlantiCo Zielonki). Dane hodowlane spółek przedstawiono w tabeli nr 1
i wykresie nr 11 zawartych w załączniku 6.4. do niniejszej informacji.
Mapa nr 1
Lokalizacja spółek hodowli roślin na terenie Polski

PMHZ Strzekęcin

PHR TULCE

PlantiCo Zielonki

SPÓJNIA Nochowo
DANKO Choryń

KHBC Straszków

Małopolska HR
POLAN Kraków

Źródło: Opracowanie własne NIK.

W okresie objętym kontrolą skuteczność realizacji przez spółki zadań
postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych
uległa pogorszeniu w porównaniu do poprzednich lat.

W okresie 2008–2010 rejestrowano łącznie 36 odmian roślin wyhodowanych przez te spółki średnio w roku. W 2011 r. nastąpił blisko 40% spadek rejestracji odmian. Ten niski poziom wynoszący średnio 22 odmiany
w roku utrzymuje się nadal. Główną przyczyną zmniejszenia liczby rejestrowanych odmian było zaprzestanie w 2008 r. dofinansowania hodowli
twórczej ze środków budżetowych w związku z wejściem Polski do UE.
Spółki hodowli roślin do końca 2007 r. realizowały programy hodowlane,
które były zatwierdzane i dotowane przez MRiRW z Funduszu Postępu Biologicznego. Od 2008 r. spółki finansowały realizację programów hodowlanych z własnych środków, bez udziału środków dotacji. Spółki hodowli
roślin w latach 2014–2016 wprowadziły do Krajowego Rejestru ogółem
65 nowych odmian roślin uprawnych, w tym 49 odmian roślin rolniczych.
Spółki hodowli roślin ogrodniczych wprowadziły do KR 17 odmian roślin
ogrodniczych. Zmiany w liczbie i udziale wprowadzonych do KR odmian
spółek hodowli roślin w latach 2008–2016 przedstawia wykres nr 1.

Zmniejszenie liczby
wprowadzanych
do KR nowych odmian
roślin uprawnych
w okresie 2014–2016
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Liczba i udział
rejestracji nowych
roślin spółek hodowli roślin
w Krajowym Rejestrze w latach 2008–2016

Liczba rejestracji

Wykres nr 1
Liczba i udział odmian roślin uprawnych wpisanych do Krajowego Rejestru przez spółki hodowli roślin w latach 2008–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Krajowego Rejestru COBORU.

Najważniejsze
gatunki roślin
spółek hodowli roślin
w Krajowym Rejestrze

W okresie objętym kontrolą udział odmian wprowadzonych do KR
przez spółki w danym roku wyniósł średnio 14,9%. W porównaniu do lat 2011–2013 średni udział odmian roślin uprawnych spółek
hodowli roślin w ogólnej liczbie odmian roślin uprawnych wprowadzonych do KR uległ zmniejszeniu o 0,7 punktu procentowego (15,6%),
a w porównaniu do lat 2008–2011 o 7,6 punktu procentowego (22,5%).
W 2014 r. udział odmian roślin uprawnych spółek hodowli roślin wyniósł
14,6% (19 odmian). W 2015 r. udział odmian roślin uprawnych spółek
hodowli roślin wyniósł 15,8% (21 odmian), a w 2016 r. 14,4% (26 odmian).
Udział odmian roślin rolniczych spółek hodowli roślin wyniósł w latach
2014–2016 odpowiednio 12,9%, 15,0% i 14,2%. Udział odmian roślin ogrodniczych wyniósł w latach 2014–2016 odpowiednio 18,9%, 20,0% i 15,4%.
W latach 2014–2016 spółki hodowli roślin wpisały do Krajowego Rejestru 49 odmian roślin rolniczych9. Największą aktywnością w hodowli
zbóż w Polsce wykazała się spółka Danko HR (17 odmian), MHR Kraków
(13 odmian) i PHR Tulce (osiem odmian). Zbożem o największym znaczeniu w polskim rolnictwie jest pszenica zwyczajna ozima. W 2016 r. zarejestrowanych było 107 odmian pszenicy w KR, w tym 33 odmiany krajowe.
W latach 2014–2016 wpisano do KR dwie nowe odmiany pszenicy MHR
Kraków oraz jedną odmianę Danko HR (w latach 2008–2013 spółka ta zarejestrowała siedem odmian). Duże znaczenie pod względem powierzchni
zasiewów w polskim rolnictwie ma pszenżyto ozime. W 2016 r. zarejestrowanych w KR było 44 odmiany pszenżyta, z tego 36 odmian, tj. 81,8%
9
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Informacje opracowano na podstawie informacji otrzymanych od COBORU, w tym dokumentu
pt. „Potencjał hodowlany i ocena postępu biologicznego roślin rolniczych i warzywnych w Polsce
w latach 2007–2016”.
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pochodziło z krajowej hodowli, a 21 odmian należało do Danko HR. W okresie objętym kontrolą Danko HR wpisało do KR cztery odmiany.

W latach 2014–2016 zarejestrowano w Polsce ogółem 45 odmian buraków cukrowych, w tym pięć odmian należących do KHBC Straszków oraz
18 odmian ziemniaka, w tym sześć odmian PMHZ Strzekęcin.

W okresie objętym kontrolą nastąpiło ożywienie zakresu prac hodowlanych
w większości gatunków roślin bobowatych (strączkowych) grubonasiennych, np. wyki siewnej, grochu siewnego i łubinu wąskolistnego. PHR Tulce
wprowadziła do KR sześć odmian tych roślin, a Danko HR dwie odmiany.
Spółki hodowli roślin zarejestrowały w latach 2008–2010 sześć odmian,
w latach 2011–2013 cztery odmiany, a w latach 2014–2016 osiem odmian.
Hodowla twórcza traw pastewnych (wiechlinowatych) spółek hodowli
roślin prowadzona była głównie w gatunkach kostrzewy łąkowej, tymotki
łąkowej i życicy wielokwiatowej. W latach 2014–2016 spółki wprowadziły
do KR cztery odmiany tych traw, w tym MHR Kraków trzy odmiany, PHR Tulce
jedną odmianę. Liczba ta uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzednich okresów. W latach 2011–2013 spółki hodowli roślin zarejestrowały
10 odmian, a w latach 2008–2010 12 odmian.

Niekorzystnym zjawiskiem było zmniejszenie w latach 2014–2016 liczby
nowych odmian zgłaszanych do badań rejestrowych oraz rejestracji nowych
odmian roślin warzywnych. Najwięcej zarejestrowano nowych odmian ogórków, tj. sześć (Spójnia HiNO cztery odmiany, PlantiCo i KHiNO Polan po jednej odmianie). Do KR wprowadzono również trzy odmiany papryki oraz
po dwie odmiany rzodkiewki, pomidorów i cebuli. W okresie objętym kontrolą,
tj. w latach 2014–2016, wprowadzono do KR 17 nowych odmian roślin warzywnych, w latach 2008–2010 spółki hodowli roślin zarejestrowały 49 odmian,
a w latach 2011–2013 – 23 nowe odmiany. Hodowla twórcza w spółkach
hodowli roślin ogrodniczych uległa zmniejszeniu ze względu na zwiększony
import nasion odmian należących do podmiotów zagranicznych.
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe (PDO) prowadzone przez
COBORU, na podstawie których określano wartość gospodarczą odmian (WGO)
wskazywały, że w odniesieniu do nowych odmian roślin rolniczych wprowadzonych do KR największe znaczenie miał wzrost plenności i jakości
plonu, a także zimnotrwałości. Przy wyborze odmian do uprawy określano także odporność na wyleganie, zdrowotność, odporność na porastanie i inne właściwości. Na podstawie wyników PDO, w poszczególnych
województwach COBORU sporządzało listy odmian zalecanych na obszarze województwa.

Badania rejestrowe
nowych odmian
spółek hodowli roślin

W latach 2014–2016 uległa zwiększeniu liczba odmian zgłoszonych
do badań rejestrowych COBORU (badania OWT i WGO) na podstawie art. 13
i 14 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie10 (dalej ustawa
o nasiennictwie) o 25% w porównaniu do lat 2011–2013 (średnio w tym
okresie zgłaszano 132 rody rocznie) oraz o 29% w stosunku do lat 2008–2010
(średnio 128 rodów). W okresie objętym kontrolą spółki średnio zgłaszały
po 165 rodów rocznie.
10

Dz. U. z 2017 r. poz. 633.
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Zmniejszenie liczby
zarejestrowanych w KR
odmian spółek hodowli
roślin według stanu
na koniec roku

W okresie objętym kontrolą nastąpiło zmniejszenie liczby odmian roślin
zarejestrowanych w KR przez spółki według stanu na koniec roku w porównaniu do lat wcześniejszych. Średnia liczba zarejestrowanych w KR odmian
spółek w latach 2014–2016 wyniosła 623 i uległa zmniejszeniu o 4,3%
w porównaniu do lat 2011–2013 (651 odmian) oraz o 2,5% w porównaniu
do lat 2008–2010 (639 odmian). Liczba odmian roślin uprawnych zarejestrowanych w KR według stanu na koniec roku wyniosła: 620 według stanu
na dzień 31 grudnia 2014 r., 615 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oraz 634 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 2
Udział odmian roślin zarejestrowanych w KR przez spółki według stanu na koniec roku w latach 2008–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Krajowego Rejestru COBORU.

W latach 2014–2016 udział odmian roślin uprawnych spółek hodowli
roślin w ogólnej liczbie odmian wpisanych do KR według stanu na dzień
31 grudnia wyniósł średnio 26,4%. W porównaniu do lat 2011–2013
średni udział uległ zmniejszeniu o 0,6 punktu procentowego (27,0%).
W latach 2008–2011 udział ten wyniósł również 26,4%. Największe
zmniejszenie, tj. o 2,1 punkty procentowe, wystąpiło w przypadku odmian
roślin rolniczych. Ich udział wyniósł w latach 2014–2016 średnio 22,4%,
a w latach 2011–2013 – 24,5%. Udział odmian roślin rolniczych wpisanych do KR należących do pozostałych podmiotów krajowych wyniósł
26,3%, a do podmiotów zagranicznych 51,3%. Udział odmian roślin
ogrodniczych należących do spółek wyniósł w latach 2014–2016 średnio
30,6%, do pozostałych podmiotów krajowych 48,7%, a do podmiotów
zagranicznych – 20,7%.
5.1.2. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego

Struktura
upraw nasiennych
spółek hodowli roślin
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Znaczącą rolę w działalności spółek hodowli roślin oraz upowszechnieniu
postępu biologicznego ma produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego. Powierzchnia upraw nasiennych prowadzonych w spółkach
w latach 2014–2016 wyniosła od 14,9 tys. ha do 17,6 tys. ha i kształtowała
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się na podobnym poziomie w porównaniu do lat 2008–2013. W latach
2014–2016 średnia powierzchnia plantacji nasiennych uległa zwiększeniu o 1,3% w stosunku do lat 2011–2013 oraz o 4,6% w stosunku
do lat 2008–2010.

Powierzchnia upraw nasiennych spółek hodowli roślin rolniczych w 2016 r.
uległa zmniejszeniu o 15,5% w odniesieniu do 2015 r., a powierzchnia
upraw nasiennych spółek hodowli roślin ogrodniczych o 10,5%. Powierzchnia upraw nasiennych spółek hodowli roślin w 2016 r. wyniosła ogółem
14,9 tys. ha, w tym spółek hodowli roślin rolniczych 13,9 tys. ha i spółek
hodowli roślin ogrodniczych 0,9 tys. ha. Na zmniejszenie powierzchni
upraw nasiennych w 2016 r. miały wpływ m.in. nadprodukcja nasion zbóż
ozimych w 2015 r., zwiększenie upraw roślin paszowych oraz zwiększenie
powierzchni przeznaczonej pod uprawę buraków cukrowych.

W powierzchni upraw nasiennych spółek hodowli roślin rolniczych
dominowały zboża (od 65,3% w 2015 r. do 68,3% w 2014 r.). Uprawy
nasienne roślin strączkowych zajmowały od 11,3% upraw w 2014 r.
do 16,6% w 2015 r., a ziemniaków 3,0%–3,6%. Pozostałe uprawy zajmowały od 15,1% w 2015 r. do 17,3% w 2014 r. W powierzchni upraw
nasiennych spółek hodowli roślin ogrodniczych dominowały uprawy
roślin warzywnych (od 58,5% w 2014 r. i 2015 r. do 66,1% w 2016 r.),
a znaczącą rolę miały uprawy roślin rolniczych (od 32,5% w 2016 r.
do 40,4% w 2014 r.).

W latach 2014–2016 udział zagranicznych odmian w powierzchni plantacji nasiennych zbóż wyniósł odpowiednio: 51,6%, 52,7% i 49% (średnio w okresie objętym kontrolą 51,1%). Zagraniczne odmiany dominowały
w produkcji nasion jęczmienia ozimego (ponad 90%) i jarego (ponad 70%).
Wysoki był także udział nasion zagranicznych odmian pszenicy ozimej
(ponad 60%) i jarej (około 50%). Duże znaczenie miały odmiany zbóż nierejestrowane w Krajowym Rejestrze. Udział zagranicznych odmian niezarejestrowanych w KR11 w powierzchni plantacji nasiennych wyniósł średnio
około 24%. W latach 2014–2016 udział zagranicznych odmian ziemniaków
uległ zwiększeniu o 2,5 punktu procentowego (z 69,0% w 2014 r. do 71,5%
w 2016 r.)12.
Udział odmian roślin rolniczych spółek hodowli roślin w krajowym rynku
nasiennym określono analizując dane za okresy 2014/2015, 2015/2016
i 2016/2017 dotyczące powierzchni plantacji nasiennych podlegających
kwalifikacji, tj. ocenie polowej przeprowadzanej przez PIORiN13.
11

Zagraniczne odmiany mogą być reprodukowane w Polsce na podstawie wpisu do Wspólnotowego
Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin
Warzywnych (CCV).

13

Na podstawie art. 35 i nast. ustawy o nasiennictwie materiał siewny roślin rolniczych,
z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka oraz materiał siewny roślin warzywnych podlegają
ocenie polowej. W analizie nie ujęto informacji dotyczących odmian roślin warzywnych,
gdyż w raportach PIORiN o wynikach oceny polowej dane dotyczące roślin warzywnych były
fragmentaryczne. Zachowujący odmiany roślin warzywnych nie mają obowiązku zgłaszania
plantacji nasiennych własnych odmian kategorii Standard.

12

Udział powierzchni
plantacji odmian roślin
należących do spółek
hodowli roślin

Na podstawie raportów rynkowych za lata 2014–2016 „Rynek nasion”, Oleksiak T. Raporty
dostępne na stronie http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Rynek-nasion-44-na-strone-IHAR.PDF.
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Udział kwalifikowanego materiału siewnego odmian roślin rolniczych
spółek w krajowym rynku nasiennym wskazywał na małą efektywność
wykorzystania potencjału hodowlanego spółek w rolnictwie. W latach objętych kontrolą nastąpił wzrost udziału powierzchni plantacji nasiennych
odmian roślin rolniczych należących do spółek hodowli roślin w krajowym
rynku nasiennym z 28,0% w 2014 r. do 33,0% w 2016 r. Dane o udziale
przedstawiono w tabeli nr 3 zawartej w załączniku 6.4. do informacji.

Udział powierzchni plantacji nasiennych odmian roślin rolniczych należących do spółek hodowli roślin, w odniesieniu do powierzchni plantacji
nasiennych objętych oceną polową w kraju, był znaczący w grupie roślin
zbożowych (pszenżyta jarego i ozimego, żyta ozimego, pszenicy zwyczajnej jarej i ozimej, owsa nagiego i zwyczajnego) i średnio w okresie
objętym kontrolą wynosił 29,1%. Powierzchnia upraw nasiennych roślin
zbożowych w kraju stanowiła około 56% ogólnej powierzchni upraw
podlegających ocenie polowej w 2016 r. Powierzchnia upraw nasiennych
wiechlinowatych (traw – życicy wielokwiatowej i trwałej, tymotki łąkowej,
kostrzewy łąkowej i czerwonej oraz festulolium) obejmowała 14% ogólnej
powierzchni upraw wiechlinowatych, a udział odmian spółek hodowli
roślin wyniósł średnio 44,8%. Powierzchnia upraw nasiennych roślin
bobowatych grubonasiennych (strączkowych, tj. bobiku, grochu siewnego, łubinu żółtego i wąskolistnego, wyki kosmatej i siewnej) obejmowała 10% ogólnej powierzchni upraw bobowatych grubonasiennych,
a udział odmian spółek – 49,2%. Udział odmian spółek bobowatych
drobnonasiennych (komornicy zwyczajnej, koniczyny krwistoczerwonej
i łąkowej oraz lucerny mieszańcowej) wyniósł średnio 36,5%, Powierzchnia upraw nasiennych grupy innych roślin rolniczych (brukiew, facelia
błękitna, kapusta pastewna i rzodkiew oleista) obejmowała 9% ogólnej
powierzchni upraw podlegających ocenie polowej w 2016 r., w tym plantacje nasienne odmian facelii należących do spółek hodowli roślin stanowiły średnio 53,1%.
Powierzchnia upraw sadzeniaków ziemniaka zajmowała 5% ogólnej
powierzchni upraw podlegających ocenie polowej w 2016 r., w tym plantacje odmian należących do spółek hodowli roślin stanowiły od 14,0%
do 14,2%. Powierzchnia upraw nasiennych odmian buraków była prowadzona w Polsce na niewielką skalę, w tym 97,7%–99,5% zajmowały plantacje nasienne buraków pastewnych odmian MHR Kraków. Udział powierzchni
plantacji nasiennych odmian roślin spółek przedstawia wykres nr 3.
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nr 3. Udział powierzchni
plantacji
nasiennych
odmian roślin spółek w powierzchni
Ważniejsze wyniki kontroli
plantacji nasiennych roślin rolniczych podlegających kwalifikacji polowej w Polsce
w latach 2014–2016
100%

Wykres nr 3
Udział powierzchni plantacji nasiennych odmian roślin spółek w powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych
podlegających kwalifikacji polowej w Polsce w latach 2014–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PIORiN.

Opracowanie własne NIK na podstawie danych
5.1.3. PIORiN.
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liczba wprowaburaków
ograniczona
wprowadzonych
nowychzagranicznych
odmian do KR,
dzonych pastewnych,
nowych odmian
do KR,liczba
wzrost
udziału podmiotów
wzrost
udziału
podmiotów
zagranicznych
w
rynku
i
brak
popytu
rynku
w rynku i brak popytu na rynku materiału nasion kwalifikowanych na
w Polsce.
materiału nasion kwalifikowanych w Polsce.
Wykres nr 5
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wpływach
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siewnego
spółek hodowli
roślin
Wykres
nr 5.własnych
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we materiału
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materiału
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siewnego spółek hodowli roślin w latach 2008–2016
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Źródło:
Opracowanie
własne
NIK na
podstawie
danych
Źródło: Opracowanie
własne NIK
na podstawie
danych
spółek hodowli
roślinspółek
i ANR. hodowli roślin i ANR.
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materiału
Niski
udział
materiału
siewnego
siewnego
spółek spółek
hodowliroślin
roślinw obrocie
hodowli
w materiałem
obrocie materiałem
siewnych
siewnych

Najwyższy udział
udział odmian
odmian własnych
własnych spółek
spółek hodowli
hodowli roślin
roślin w
w sprzedaży
Najwyższy
sprzedaży
materiału siewnego
siewnegoosiągnęły:
osiągnęły:KHBC
KHBC(89,2%
(89,2%
2014r.,r.,94,8%
94,8%ww2015
2015r.r.
materiału
w w2014
ii 95,1%
95,1% w
w 2016
2016r.),
r.), Spójnia
SpójniaHiNO
HiNO(87,9%
(87,9%ww2014
2014r.,r.,89,1%
89,1%ww2015
2015r.r.iiw
w2016
2016r.),
r.),
PMHZ
Strzekęcin
(92,3%
w
2014
r.,
87,2%
w
2015
r.
i
89,2%
w
2016
r.)
PMHZ Strzekęcin (92,3% w 2014 r., 87,2% w 2015 r. i 89,2% w 2016 r.) i Danko HR
i Danko HR (80,0% w 2014 r., 81,7% w 2015 r. i 84,0% w 2016 r.).
(80,0% w 2014 r., 81,7% w 2015 r. i 84,0% w 2016 r.).
W badanym okresie udział spółek hodowli roślin w obrocie materiałem

W badanym okresie udział spółek hodowli roślin w obrocie materiałem
siewnym w kraju wyniósł średnio 9,7%, w tym 9,8% w roku gospodarczym
siewnym
w kraju
9,7%, w tym
9,8% w roku
2014/2015,
9,2%wyniósł
w rokuśrednio
gospodarczym
2015/2016
orazgospodarczym
10% w roku
2014/2015,
9,2%
w
roku
gospodarczym
2015/2016
oraz
10%
w roku
gospodarczym 2016/201714.
14
gospodarczym 2016/2017 .
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Dane dotyczące udziału spółek hodowli roślin w obrocie materiałem siewnym opracowano w NIK
na podstawie przekazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji
o wytwarzaniu i obrocie materiałem siewnym za okresy sprawozdawcze od 1 lipca 2014 r.
do 30 czerwca 2015 r., od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca
Dane r.,
dotyczące
udziału
spółek na
hodowli
roślinart.
w 92
obrocie
materiałem
siewnym
opracowano
2017
składanych
do WIORiN
podstawie
ustawy
o nasiennictwie
przez
podmioty
w NIK na podstawie
przekazanych
przezmateriałem
Głównego Inspektora
zajmujące
się wytwarzaniem
i obrotem
siewnym. Ochrony Roślin i Nasiennictwa
informacji o wytwarzaniu i obrocie materiałem siewnym za okresy sprawozdawcze
od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz
od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., składanych do WIORiN na podstawie art. 92 ustawy
o nasiennictwie przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym.
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Najwyższy udział w obrocie materiałem siewnym w latach gospodarczych 2014/2015, 2015/2016
i 2016/2017 spółki hodowli roślin odnoNajwyższy udział w obrocie materiałem siewnym w latach gospodarczych
towały w grupie roślin pastewnych
– 16,9%, roślin
2014/2015, strączkowych
2015/2016 i 2016/2017
spółkipastewhodowli roślin odnotowały
nych drobnonasiennych w– grupie
16,1%,roślin
warzyw
–
14%,
roślin
zbożowych
– 9% roślin pastewnych
pastewnych strączkowych – 16,9%,
oraz roślin pastewnych wiechlinowatych
– warzyw
8,5%. Najmniejszy
drobnonasiennych (traw)
– 16,1%,
– 14%, roślinśredni
zbożowych – 9% oraz roślin
pastewnych
wiechlinowatych
(traw) roślin
– 8,5%.
Najmniejszy średni udział
udział w obrocie materiałem
siewnym
spółek hodowli
dotyczył
w
obrocie
materiałem
siewnym
spółek
hodowli
roślin
grup: rośliny pastewne (inne gatunki) – 5,6%, burak i ziemniak – 5,4%dotyczył grup: rośliny
pastewne (inne gatunki) – 5,6%, burak i ziemniak – 5,4% oraz rośliny oleiste
oraz rośliny oleiste i włókniste
– 2%. Dane w tym zakresie przedstawiono
i włókniste – 2%. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 6.4.5.
w tabeli nr 4 zawartej w do
załączniku
6.4. do niniejszej informacji.
niniejszej informacji.

Wykres
nr 6 nr 6. Udział sprzedaży materiału siewnego spółek hodowli roślin we wprowadzonym do
Wykres
Udział sprzedaży materiału
hodowli
do obrotu2014/2015,
materiale siewnym
w Polsce
obrotu siewnego
materialespółek
siewnym
w roślin
Polscewewwprowadzonym
latach gospodarczych
2015/2016
w latach gospodarczych
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
i 2016/2017
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PIORiN.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PIORiN.

5.1.4. Realizacja zadań dotyczących upowszechniania postępu
REALIZACJA
ZADAŃ DOTYCZĄCYCH UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU
biologicznego w5.1.4.
praktyce
rolniczej

BIOLOGICZNEGO W PRAKTYCE ROLNICZEJ
Spółki hodowli roślin realizowały
określone w biznesplanach zadania
dotyczące promocji odmian
oraz
upowszechniania
postępuokreślone
biologicznego
Spółki
hodowli
roślin realizowały
w biznesplanach zadania
poprzez uczestnictwo wdotyczące
konferencjach,
targach
i innych
imprezach rolnipromocji
odmian
oraz upowszechniania
postępu biologicznego
poprzez
uczestnictwo
w konferencjach,
targach
innych imprezach rolniczych.
czych. Spółki prezentowały
odmiany
własne
na wysiewanych
na iterenie
Spółki prezentowały
własne własne
na wysiewanych
kraju tzw. poletkach demonstracyjnych
orazodmiany
organizowały
imprezyna terenie kraju tzw.
poletkach
oraz organizowały
własne imprezy (np. PHR
(np. PHR Tulce organizowała
„Dnidemonstracyjnych
Pola” oraz „Ogólnopolskie
dni grochu
Tulce organizowała „Dni Pola” oraz „Ogólnopolskie dni grochu i łubinu”).
i łubinu”). Wydawały również materiały informacyjne, zalecenia agrotechWydawały również materiały informacyjne, zalecenia agrotechniczne,
niczne, materiały promocyjno-reklamowe
oraz katalogi dotyczące oferomateriały promocyjno-reklamowe oraz katalogi dotyczące oferowanych
wanych produktów. Działalność
promocyjna
polegała także
na także
publikaproduktów. Działalność promocyjna
polegała
na publikacji materiałów
cji materiałów reklamowych
w prasiewrolniczej
i wydawnictwach,
a takżea także na stronach
reklamowych
prasie rolniczej
i wydawnictwach,
internetowych
spółek.
Ponadto
Agencja
Nieruchomości
Rolnych
na stronach internetowych
spółek. Ponadto
Agencja
Nieruchomości
Rolupowszechniała
osiągnięcia
spółek
poprzez
organizowanie
wspólnych
stoisk
nych upowszechniała osiągnięcia spółek poprzez organizowanie wspópodczas
targów
rolniczych,
na
których
promowano
osiągnięcia
hodowlane
oraz
lnych stoisk podczas targów rolniczych, na których promowano osiągnięcia
ofertę handlową spółek hodowli roślin.
hodowlane oraz ofertę handlową spółek hodowli roślin.
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Niski udział
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kwalifikowanego
kwalifikowanego
materiału
siewnego
materiału
siewnego
w zasiewach w Polsce

w zasiewach w Polsce
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Powyższe
działania
podjęte
przez
spółki
hodowli
i ANR
nie przyPowyższe działania
podjęte
przez
spółki
hodowli
roślin iroślin
ANR nie
przyczyniły
czyniły
się
do
wzrostu
poziomu
wykorzystania
kwalifikowanego
materiału
się do wzrostu poziomu wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego
siewnego
w zasiewach.
w zasiewach.

W
utrzymywałsię
sięniski
niskiudział
udziałnasion
nasionkwalifikowanych
kwalifikowanych
W latach
latach 2014–2016
2014–2016 utrzymywał
Udziałkwalifikowanego
kwalifikowanegomateriału
materiału
siewnego
ogólnej
ilości
w
w zasiewach
zasiewach1515. .Udział
siewnego
w w
ogólnej
ilości
zużytych
do siewu
siewunasion
nasionzbóż
zbóżww2014
2014r. r.wyniósł
wyniósł
15,7%,
2015
r. 16,6%
zużytych do
15,7%,
ww
2015
r. 16,6%
2016
r. 15,1%.
Udział
kwalifikowanych
sadzeniaków
ziemniaka
ii ww2016
r. 15,1%.
Udział
kwalifikowanych
sadzeniaków
ziemniaka
w całw
całkowitym
zużyciu
wyniósł
w
2014
r.
8,4%,
w
2015
r.
7,2%
i
w
2016
r.
kowitym zużyciu wyniósł w 2014 r. 8,4%, w 2015 r. 7,2% i w 2016 r. 7,1%.
7,1%. Przykładowo,
w 2016
r. udział
kwalifikowanego materiału
materiału siewnego
zbóż
Przykładowo,
w 2016
r. udział
kwalifikowanego
siewnego
zbóż
16, a najwięcej nasion kwalifikowanych stosowano w uprawie
wyniósł
15,1%
wyniósł 15,1%16, a najwięcej nasion kwalifikowanych stosowano w uprajęczmienia
ozimego
(20,1%),(20,1%),
jęczmienia
jarego (18,1%),
a najmniej
w auprawie
wie
jęczmienia
ozimego
jęczmienia
jarego
(18,1%),
najmniej
17.
owsa
(11,5%)
i
pszenżyta
(11,6%)
w uprawie owsa (11,5%) i pszenżyta (11,6%)17.

Niewielka ilość
materiału
siewnego
w obrocie
nie pozwalała
Niewielka
ilośćkwalifikowanego
kwalifikowanego
materiału
siewnego
w obrocie
nie pozwana
wymagane
przez
prawidłową
agrotechnikę
odnowienie
tego
lała na wymagane przez prawidłową agrotechnikę odnowieniemateriału.
tego mateZalecenia
agrotechniczne
odnośnie
areału
obsiewu
materiałem
riału. Zalecenia agrotechniczne odnośnie areału obsiewu materiałem
kwalifikowanym wynoszą
np.:
25-30%
ogólnej
powierzchni
uprawy
pszenicy,
kwalifikowanym
wynoszą
np.:
25–30%
ogólnej
powierzchni
uprawy
psze18
33-50%
–
żyta
oraz
50-100%
pszenżyta
.
W
wielu
krajach
europejskich
obecnie
nicy, 33–50% – żyta oraz 50–100% pszenżyta18. W wielu krajach eurostosuje się
w zasiewach
materiał
siewny po materiał
1-2 latachsiewny
od
pejskich
obecnie
stosujekwalifikowany
się w zasiewach
kwalifikowany
poprzedniego siewu KMS. Dane dotyczące odnowień przedstawiono
po 1–2 latach od poprzedniego siewu KMS. Dane dotyczące odnowień
w załączniku nr 6.4.6. do informacji.
przedstawiono w tabeli nr 5 zawartej w załączniku 6.4. do informacji.

Wykres nr 7. Odnowienia ważniejszych uprawianych roślin rolniczych w latach 2014–2016

Wykres nr 7
Odnowienia ważniejszych uprawianych roślin rolniczych w latach 2014–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz raportów rynkowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy.
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Zużycie kwalifikowanego materiału siewnego zmieniało się od lat 70 XX w. W latach 1975–1980
udział
kwalifikowanego
materiale
siewnym
zbóż
a do 1975–1980
końca 1989 r.
Zużycieziarna
kwalifikowanego
materiałuwsiewnego
zmieniało
się od
lat osiągał
70 XX w.40%,
W latach
przekraczał
Po 1990 r. zużycie
kwalifikowanego
uległo
zmniejszeniu
okołor.10%.
udział ziarna25%.
kwalifikowanego
w materiale
siewnymziarna
zbóż zbóż
osiągał
40%,
a do końcado1989
Przykładowo
w 2008
poziom
zużycia materiału
siewnego
zbóżzbóż
wyniósł
9%,zmniejszeniu
a ziemniakówdo
3,7%.
przekraczał 25%.
Po r.1990
r. zużycie
kwalifikowanego
ziarna
uległo
około
10%.
Przykładowo
w
2008
r.
poziom
zużycia
materiału
siewnego
zbóż
wyniósł
9%,
Przyjmując jako podstawę do oszacowania sprzedaży wartości podawane przez GUS.
a ziemniaków 3,7%.
Oleksiak
T.:jako
Rynek
nasiondo
2015.
Raport rynkowy.
nasion
2016. przez
Raport
rynkowy. Rynek
Przyjmując
podstawę
oszacowania
sprzedażyRynek
wartości
podawane
GUS.
nasion
2017.
Oleksiak
T.: Raport
Rynek rynkowy.
nasion 2015. Raport rynkowy. Rynek nasion 2016. Raport rynkowy.
Rynek nasion
2017. Raport
rynkowy.
Runowski
H. Postęp
biologiczny
w rolnictwie, str. 75. Warszawa.
Runowski H. Postęp biologiczny w rolnictwie, str. 75. Warszawa.
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niskiego
KMS
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Udział kwalifikowanego materiału w Polsce w produkcji zbóż w 2015 r.
był jednym z najniższych w Europie. W Polsce udział ten wyniósł 17%,
Udział kwalifikowanego materiału w Polsce w produkcji zbóż w 2015 r. był
na Litwie
– 19%, w
naEuropie.
Węgrzech
– 39%,
i wna
Czechach
jednym
z najniższych
W Polsce
udziałna
tenSłowacji
wyniósł 17%,
Litwie – 52%,
w Niemczech
53%,
we Francji
– 61%,
Szwecji,52%,
Daniiwi Niemczech
Włoszech 53%,
ponad 75%.
19%,
na Węgrzech
– 39%,
na Słowacji
i wwCzechach
we
Francji
–
61%,
w
Szwecji,
Danii
i
Włoszech
ponad
75%.
Średnia
unijna
Średnia unijna wyniosła około 50%19.
wyniosła około 50%19.

Wykres nr 8
Wykres
nr 8. Udział kwalifikowanego
materiału
siewnegowzbóż
w izasiewach
Udział kwalifikowanego
materiału siewnego
zbóż w zasiewach
Polsce
innych państwach
ww
Polsce
Unii Europejskiej
2015 r.i innych państwach Unii Europejskiej w 2015 r.
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Źródło: Opracowanie
własnewłasne
NIK na podstawie
Polskiejdanych
Izby Nasiennej.
Źródło:
Opracowanie
NIK na danych
podstawie
Polskiej Izby Nasiennej.

Ministerstwo
MinisterstwoRiRW
RiRW przeprowadzało
przeprowadzałocorocznie
coroczniebadania
badaniam.in.
m.in.zużycia
zużycia kwakwalifikowanego
materiału
siewnego.
W
wyniku
badania
„Polska
Wieśi Rolniclifikowanego materiału
siewnego.
W
wyniku
badania
„Polska
Wieś
i Rolnictwo 2016”20 na pytanie skierowane do rolników, dlaczego nie
two 2016”20 na pytanie skierowane do rolników, dlaczego nie zdecydowali
zdecydowali się na zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż,
się
na zakup
kwalifikowanego
materiału
siewnego
zbóż,
respondenci
jako
respondenci
jako
główny powód podali,
że materiał
ten był
za drogi
(60%),
główny
powód
materiał
za drogi
jegosiewnego
jakość ich zdajego
jakość
ich podali,
zdaniemżenie
różniłaten
siębył
istotnie
od (60%),
materiału
niekwalifikowanego
nie od
znali
korzyści zsiewnego
jego stosowania
(10%), dopłaty (16%),
niem nie różniła się(16%),
istotnie
materiału
niekwalifikowanego
do
kwalifikowanego
materiału siewnego
były za niskie
(6%) i inne. kwalifiniestosowania
znali korzyści
z jego stosowania
(10%), dopłaty
do stosowania

Powody niskiego
zużycia KMS

kowanego materiału siewnego były za niskie (6%) i inne.

SPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA SPÓŁEK HODOWLI ROŚLIN

5.2. Gospodarka finansowa i majątkowa spółek hodowli roślin

Sytuacja finansowa spółek hodowli roślin w latach 2014–2016 uległa
Sytuacja finansowa
spółek oraz
hodowli
w latach 2014–2016
pogorszeniu.
Opłaty licencyjne
opłatyroślin
od rozmnożeń
własnych nie uległa
pokrywały
kosztów
hodowli.
Powyższy fakt
oraz
zmniejszone
wpływy z tytułu
pogorszeniu.
Opłaty
licencyjne
oraz
opłaty
od rozmnożeń
własnych
płatności
bezpośrednich
głównymi
przyczynami
zmniejszenia
wynikuwpływy
nie pokrywały
kosztówbyły
hodowli.
Powyższy
fakt oraz
zmniejszone
finansowego
w latach
2015–2016. Skumulowany
zysk przyczynami
netto spółek hodowli
z tytułu płatności
bezpośrednich
były głównymi
zmniejszenia
roślin w 2015 r. uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2014 r. o 29,1%, a zysk
wyniku finansowego w latach 2015–2016. Skumulowany zysk netto spółek
uzyskany w 2016 r. o 32,2% w porównaniu do 2015 r. Gospodarka majątkowa
hodowli
roślin w była
2015
r. uległObjęte
zmniejszeniu
w porównaniu
do 2014 r.
na
ogół prowadzona
właściwie.
kontrolą postępowania
dotyczące
o
29,1%,
a
zysk
uzyskany
w
2016
r.
o
32,2%
w
porównaniu
do 2015 r.
sprzedaży zbędnych w działalności nieruchomości przeprowadzono zgodnie
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Badanie zostało zrealizowane na zlecenie MRiRW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
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Rolnictwa,
ANR, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznegowspomaganych
i Agencji Rynku
Rolnego techniką
badania
kwestionariuszowego
bezpośredniego
oraz komputerowo
wywiadów
badania kwestionariuszowego
bezpośredniego
komputerowo wspomaganych wywiadów
osobistych
w 2016 r. Badania są dostępne
na stronieoraz
https://bip.minrol.gov.pl/Opracowaniaekspertyzy-publikacje/RAPORTY-z-badania-pn.-POLSKA-WIES-I-ROLNICTWO-za-lata-2012-2015.
osobistych w 2016 r. Badania są dostępne na stronie https://bip.minrol.gov.pl/Opracowania-

ekspertyzy-publikacje/RAPORTY-z-badania-pn.-POLSKA-WIES-I-ROLNICTWO-za-lata-2012-2015.
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Gospodarka majątkowa na ogół prowadzona była właściwie. Objęte kontrolą
postępowania dotyczące sprzedaży zbędnych w działalności nieruchomości
przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku kontroli
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji przez spółki obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego.
5.2.1. Koszty hodowli roślin

Zmniejszenie nakładów
na hodowlę roślin
ogrodniczych po 2007 r.
Zmniejszenie nakładów
na hodowlę roślin
ogrodniczych po 2007 r.

Ważniejsze wyniki kontroli
Koszty hodowli w spółkach hodowli roślin wyniosły: 38 155,7 tys. zł w 2014 r.,
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W latach 2014–2016 w spółkach hodowli roślin rolniczych pozostałe środki na
hodowlę roślin stanowiły 44,0% w 2014 r., 39,5% w 2015 r. i 37,3% w 2016 r.
wszystkich źródeł finansowania kosztów tej hodowli. Spółki hodowli roślin
ogrodniczych hodowlę roślin finansowały w 99,8% w 2014 r. oraz w 100%
w latach 2015–2016 z pozostałych środków. Trudności z pozyskaniem
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tów hodowli w latach 2014–2016 kształtował się na podobnym poziomie
i w 2016 r. wyniósł dla: Danko HR – 172,8%, MHR Kraków – 64,2%,
KHBC Straszków – 61,6%, PMHZ – 38,7%, PHR Tulce – 54,0%, KHiNO Polan
– 36,8%, Spójnia HiNO – 37,7%, PlantiCo Zielonki – 36,1%.

W latach 2014–2016 w spółkach hodowli roślin rolniczych pozostałe
środki na hodowlę roślin stanowiły 44,0% w 2014 r., 39,5% w 2015 r. i 37,3%
w 2016 r. wszystkich źródeł finansowania kosztów tej hodowli. Spółki
hodowli roślin ogrodniczych hodowlę roślin finansowały w 99,8% w 2014 r.
oraz w 100% w latach 2015–2016 z pozostałych środków. Trudności
z pozyskaniem wystarczających środków finansowych z rynku nasiennego
na hodowlę twórczą wynikały głównie ze znacznie niższego niż w innych
państwach UE poziomu upowszechnienia postępu biologicznego w praktyce rolniczej.
Największy udział opłat licencyjnych we wpływach z hodowli uzyskała
spółka Danko HR, która znaczną część wpływów uzyskiwała z opłat licencyjnych od podmiotów z innych państw. Wpływy Danko HR z opłat licencyjnych w badanym okresie wyniosły: 22 035,9 tys. zł w 2014 r., tj. 68,8%,
25 435 tys. zł w 2015 r., tj. 73,3% oraz 30 175,8 tys. zł w 2016 r., tj. 82,5%
kosztów hodowli wszystkich spółek hodowli roślin.
5.2.2. Wyniki finansowe spółek hodowli roślin

Osiągnięty przez spółki hodowli roślin za lata 2014–2016 zysk netto22 Wyniki finansowe spółek
(łącznie odpowiednio: 26 662,3 tys. zł, 18 909,9 tys. zł i 12 945,4 tys. zł) za lata 2014–2016
był przeznaczony w szczególności na inwestycje (33 407,5 tys. zł) oraz
na sfinansowanie programów hodowlanych (20 485,4 tys. zł). Łączny zysk
netto spółek hodowli roślin w 2015 r. uległ zmniejszeniu w porównaniu
do 2014 r. o 29,1% oraz w 2016 r. o 32,2% w porównaniu do 2015 r.
Dwie spółki hodowli roślin poniosły stratę netto, tj. KNiHO Polan w wysokości 73,6 tys. zł za 2015 r. oraz PHR Tulce w wysokości 560,7 tys. zł za 2016 r.
Zgromadzenie Wspólników (dalej zwane ZW) podjęło uchwały o pokryciu
straty z kapitału zapasowego spółek.

Głównymi przyczynami zmniejszenia wyniku finansowego spółek hodowli
roślin za lata 2014–2016, w tym ujemnego wyniku finansowego spółek
KNiHO Polan oraz PHR Tulce, było zmniejszenie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, niższe wpływy ze sprzedaży produkcji
roślinnej spowodowane czynnikami atmosferycznymi oraz niskimi cenami
zbóż i mleka, a także brak pokrycia kosztów prowadzonej hodowli przychodami z tej działalności.

22

Analizę wyników finansowych spółek hodowli roślin przeprowadzono na podstawie danych
finansowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych spółek za lata 2014–2016 przyjętych
przez Zgromadzenia Wspólników.
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Wykres nr 10
Osiągnięte przez spółki wyniki finansowe netto za lata 2014–2016

2014
2015
2016

26 662,3 tys. zł

18 909,9 tys. zł
12 954,4 tys. zł
Zysk netto spółek w mln zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych spółek hodowli roślin i ANR.

Przychody ogółem ze sprzedaży i zrównane z nimi23 spółek hodowli roślin
uległy zmniejszeniu od 2014 r. do 2016 r. o 4,6%, tj. z 358 928,7 tys. zł
w 2014 r. (tj. 88,6% przychodów ogółem) do 338 568,4 tys. zł w 2015 r.
(tj. 89,5% przychodów ogółem) i 342 565,4 tys. zł w 2016 r. (tj. 91,3% przychodów ogółem). W przypadku pięciu z sześciu objętych kontrolą spółek
stwierdzono, że przychody te były niższe od przychodów zaplanowanych
w biznesplanach.

Koszty działalności operacyjnej spółek hodowli roślin uległy zmniejszeniu od 2014 r. do 2016 r. o 4,6%, tj. z 358 928,7 tys. zł w 2014 r.
do 338 568,4 tys. zł w 2015 r. i 342 565,4 tys. zł w 2016 r.

Siedem z ośmiu spółek hodowli roślin poniosło stratę ze sprzedaży w całym
okresie objętym kontrolą, tj. za lata 2014–2016. Spółki hodowli roślin
poniosły stratę ze sprzedaży w działalności podstawowej łącznie za lata
2014–2016 w wysokości 31 598,3 tys. zł, w tym za 2014 r. w wysokości 9 570,5 tys. zł, za 2015 r. w wysokości 14 284,7 tys. zł oraz za 2016 r.
– 7 743,1 tys. zł. W okresie objętym kontrolą spółka Danko HR nie poniosła
straty ze sprzedaży.

Koszty działalności operacyjnej spółek hodowli roślin wyniosły łącznie
w latach 2014–2016 1 071 660,9 tys. zł, w tym 368 499,2 tys. zł w 2014 r.,
352 853,1 tys. zł w 2015 r. oraz 350 308,5 tys. zł w 2016 r. Największy
udział w tych kosztach miały koszty zużycia materiałów i energii łącznie za lata 2014–2016 – 352 805,3 tys. zł (32,9%), koszty wynagrodzeń
– 242 745,2 tys. zł(22,7%) oraz koszty usług obcych – 111 202,3 tys. zł
(10,4%).
23
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Wyniki finansowe spółek uzyskane ze sprzedaży i zrównanych z nimi (działalność
podstawowa), operacyjne i finansowe określono na podstawie rachunków zysków i strat ujętych
w sprawozdaniach finansowych spółek hodowli roślin za lata 2014–2016.
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Pozostałe przychody operacyjne w latach 2014–2016 wyniosły
109 496,6 tys. zł i uległy w tym okresie zmniejszeniu o 29,1%. W 2014 r.
pozostałe przychody operacyjne wyniosły 42 204,6 tys. zł, w 2015 r.
– 37 361,6 tys. zł a w 2016 r. – 29 930,4 tys. zł.

Główną przyczyną zmniejszenia pozostałych przychodów operacyjnych
były zmniejszone wpływy z tytułu płatności bezpośrednich. W związku
z opracowaniem zasad nowego systemu wsparcia bezpośredniego dla
rolników w UE na lata 2015–2020, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/200924, w ramach jednolitej płatności obszarowej przyjęto zasadę degresywności polegającą na redukcji płatności o nadwyżkę
kwoty jednolitej płatności obszarowej ponad 150 tys. euro. Według szacunków ANR wprowadzenie powyższych zasad spowodowało obniżenie dopłat
uzyskiwanych przez spółki hodowli roślin z poziomu 30,2 mln zł w 2014 r.
do 15,4 mln zł w 2015 r., tzn. te spółki pozbawione zostały w 2015 r. wpływów na poziomie 14,8 mln zł (zmniejszenie o 49,1%).

Łączny wynik z tytułu działalności finansowej spółek hodowli roślin
był dodatni i wyniósł: 2 378 tys. zł za 2014 r., 950,4 tys. zł za 2015 r.
i 1 350,7 tys. zł za 2016 r. Ujemny wynik na działalności finansowej uzyskały: PlantiCo Zielonki – za 2014 r. – 327,1 tys. zł, za 2015 r. – 342,2 tys. zł
i za 2016 r. – 381,6 tys. zł; PMHZ Strzekęcin – za 2014 r. – 34 tys. zł,
za 2015 r. – 32,2 tys. zł i za 2016 r. – 72,7 tys. zł, MHR Kraków – za 2014 r.
– 164,3 tys. zł, za 2015 r. – 409,7 tys. zł i za 2016 r. – 54,3 tys. zł oraz
KHiNO Polan – za 2014 r. – 40 tys. zł, za 2015 r. – 91,2 tys. zł i za 2016 r.
– 107,1 tys. zł. Ujemny wynik z działalności finansowej spowodowany
był głównie kosztami kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółki
hodowli roślin w celach inwestycyjnych.
Łączne przychody spółek hodowli roślin wyniosły w 2014 r. 405 081,1 tys. zł,
w 2015 r. 378 331,8 tys. zł oraz w 2016 r. 375 201,5 tys. zł. Poniesione
w latach 2014–2016 koszty wyniosły odpowiednio: 378 418,8 tys. zł,
359 421,9 tys. zł i 362 256 tys. zł. Łączny zysk z działalności operacyjnej spółek
hodowli roślin wyniósł: za 2014 r. 24 512,3 tys. zł, za 2015 r. 18 244,7 tys. zł
i za 2016 r. 12 132,4 tys. zł. Dane dotyczące wyników finansowych spółek przedstawiono w tabeli nr 7 zawartej w załączniku 6.4. do niniejszej informacji.

Zmniejszone
płatności bezpośrednie

Wyniki spółek
z tytułu działalności
finansowej

5.2.3. Gospodarka mieniem

Spółki hodowli roślin dysponowały następującą powierzchnią gruntów:

– n
 a dzień 31 grudnia 2014 r. ogółem 29 680,1 ha, w tym 858,6 ha stanowiły grunty własne spółki, 28 704,2 ha – dzierżawione od ANR, 117,3 ha
– dzierżawione od innych podmiotów;

– n
 a dzień 31 grudnia 2016 r. ogółem 29 240,9,1 ha, w tym 828,1 ha stanowiły grunty własne spółki, 28 068,0 ha – dzierżawione od ANR, 344,8 ha
– dzierżawione od innych podmiotów.
24

Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, ze zm.
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W latach 2014–2016 sześć spółek objętych kontrolą dokonało sprzedaży
65 nieruchomości uznanych przez zarządy spółek za nieprzydatne w działalności za 15 120,6 tys. zł. Badaniem objęto 27 transakcji, tj. 41,5% wszystkich transakcji przeprowadzonych przez kontrolowane spółki hodowli
roślin, na kwotę 12 284,6 tys. zł, tj. 81,2%.

Nieprawidłowości
w zakresie realizacji
obowiązków wynikających
z przepisów
Prawa budowlanego

W odniesieniu do wszystkich objętych badaniem nieruchomości Zespół
Nadzoru Właścicielskiego ANR udzielił zgody na sprzedaż w formie uchwał
ZW. W przypadku siedmiu nieruchomości zgody na sprzedaż udzielił Minister Skarbu Państwa na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa25. Postępowania dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych
zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami26 oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o zasadach zbywania mieszkań przedsiębiorstw państwowych, niektórych
spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa27.
Spółki hodowli roślin ponosiły niezbędne nakłady na otworzenie majątku.
W latach 2014–2016 nakłady inwestycyjne spółek objętych kontrolą
wyniosły 130 820,0 tys. zł, a modernizacje i remonty 18 341,4 tys. zł.
Spółki PHR Tulce, Danko HR KHiNO Polan oraz Spójnia HiNO nie osiągnęły
wartości nakładów inwestycyjnych oraz remontów założonych w biznesplanach. Spowodowane to było czynnikami niezależnymi od spółek,
w tym przedłużeniem okresu przygotowania dokumentacji, opóźnieniami
w realizacji inwestycji oraz niedokonaniem stosownych wpisów do ksiąg
wieczystych przez ANR.

Szczegółowym badaniem objęto prowadzenie w latach 2014–2016 wybranych książek obiektów budowlanych należących do spółek hodowli roślin
oraz realizację zadań określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane28 (dalej zwanej Prawo budowlane) dotyczących obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. W wyniku badania książek obiektów budowlanych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– s półki: Danko HR, PMHZ Strzekęcin, Spójnia HiNO i MHR Kraków nie
przeprowadziły kontroli okresowych stanu technicznego 153 obiektów
budowlanych stosownie do wymogów określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1
i 2 Prawa budowlanego,
– n
 ie zostały wykonane zalecenia wobec 40 budynków spółki Spójnia HiNO
po rocznych okresowych kontrolach stanu technicznego,

– d
 la 19 obiektów budowlanych spółek Spójnia HiNO i MHR Kraków
nie założono książki obiektu budowlanego, co stanowiło naruszenie
przepisów art. 64 Prawa budowlanego,

30
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Dz. U. z 2016 r. poz. 154, ze zm. – uchylenie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 52.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
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– w
 55 książkach obiektu budowlanego należących do spółek Danko HR,
MHR Kraków i Spójnia HiNO nie odnotowano informacji o przeprowadzonych kontrolach okresowych, co było niezgodne z § 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego29.

W wyniku oględzin30 40 obiektów budowlanych spółek hodowli roślin, NIK
stwierdziła, że trzy budynki MHR Kraków, które podczas ostatnich przeglądów technicznych zostały uznane za nienadające się do użytkowania
ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska
nie zostały skutecznie wyłączone z dalszego wykorzystywania.

5.3. Realizacja przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadań
dotyczących postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizował zadania w zakresie postępu
biologicznego w produkcji roślinnej. Minister RiRW pozyskiwał corocznie
ze spółek informacje dotyczące ich funkcjonowania oraz stanu hodowli
roślin, dokonywał oceny stanu hodowli roślin uprawnych w Polsce, a także
rozpoczął prace nad projektem programu wsparcia hodowli roślin. Brak
było kompleksowych analiz dotyczących udziału sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego spółek hodowli roślin w krajowym rynku nasiennym. Minister RiRW finansował realizowane przez jednostki naukowo-badawcze badania w zakresie hodowli roślin w ramach programów
wieloletnich oraz badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego
w produkcji roślinnej w ramach dotacji przedmiotowych. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz zwiększenia udziału kwalifikowanego
siewnego w rolnictwie były niewystarczające. Minister RiRW sprawował nadzór nad Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie spółek hodowli roślin.
5.3.1. Rola i zadania spółek w hodowli roślin uprawnych

Hodowla roślin uprawnych w Polsce prowadzona jest głównie przez spółki
hodowli roślin należące obecnie do KOWR oraz przez spółki należące
do IHAR-PIB. Podmioty te wspierane są pracami badawczymi branżowych
instytutów rolniczych (IHAR-PIB Radzików, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice), a także uczelni rolniczych. Na polski rynek wprowadzane są także
odmiany będące własnością zagranicznych podmiotów.

Czynnikami decydującymi o zakwalifikowaniu spółek hodowli roślin
do wykazu spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
wskazanymi w uzasadnieniu do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej był udział w tworzeniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej
oraz uczestnictwo w realizacji krajowych programów hodowlanych obejmujących poszczególne uprawy roślin. W uzasadnieniu do rozporządzenia
w sprawie wykazu spółek z dnia 13 października 2016 r. wskazano, że spółki
hodowli roślin są ważnym elementem we wdrażaniu postępu biologicznego
29
30

Strategiczne znaczenie
spółek hodowli roślin
w kreowaniu
postępu biologicznego
w produkcji roślinnej

Dz. U. Nr 120, poz. 1134 – dalej „rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego”.

Oględziny przeprowadzono na podstawie art. 39 ustawy o NIK.

31

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
do produkcji masowej. Podmioty te poza zasadniczym celem działalności, jakim jest prowadzenie pracy hodowlanej, upowszechniają jej efekty
w praktyce. Spełniają też funkcje centrów edukacji rolniczej, ośrodków
przekazujących i popularyzujących nowe metody i technologie produkcji. Każdej ze spółek wskazano zakres prowadzonej przez spółki hodowli
twórczej, zachowawczej i nasiennictwa roślin uprawnych. Spółki hodowli
roślin umożliwiały wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej w oparciu o odmiany dostosowane do regionalnych warunków uprawy
i warunków glebowo-klimatycznych Polski. Funkcjonowanie spółek zapewniało utrzymanie wykwalifikowanej kadry hodowców oraz wykorzystanie
150 lat dorobku hodowli roślin w Polsce. Spółki realizowały prace obejmujące wszystkie najważniejsze gatunki roślin uprawianych w Polsce w kierunkach ważnych dla polskich rolników i konsumentów. Poprzez konkurencję z podmiotami zagranicznymi, działalność tych spółek miała wpływać
na zahamowanie wzrostu cen kwalifikowanego materiału siewnego odmian
na krajowym rynku.
5.3.2. Monitorowanie i ocena stanu hodowli roślin

Stan hodowli roślin w spółkach w latach 2014–2016 był analizowany
co roku na podstawie informacji przekazywanej przez te spółki do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie przekazanych przez
spółki danych opracowywana była corocznie zbiorcza „Informacja o stanie hodowli roślin”, w której zawarte były najważniejsze informacje
o aktywności hodowlanej spółek. Informacje w tym zakresie uzyskiwane
były również z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polskiej Izby
Nasiennej i instytutów.

Zidentyfikowane
przez Ministra RiRW
trudności w zakresie
realizacji przez
spółki zadań
postępu biologicznego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponował informacjami w zakresie
udziału odmian należących do podmiotów krajowych w rynku materiału
siewnego przygotowanymi przez Polską Izbę Nasienną, która zrzesza firmy
hodowlane i nasienne działające w Polsce, w tym spółki hodowli roślin.
W celu stymulacji popytu na kwalifikowany materiał siewny Minister RiRW
wskazywał na potrzebę długofalowego systemu szkoleń dla rolników, działań oświatowych i promocyjnych wskazujących korzyści z jego stosowania,
popularyzację postępu biologicznego przez media oraz utrzymanie dopłat
do zużycia kwalifikowanego materiał siewnego.
W wyniku oceny stanu hodowli roślin uprawnych w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zidentyfikował, w trakcie kontroli NIK, następujące
trudności w realizacji przez spółki hodowli roślin zadań w zakresie postępu
biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych:

– n
 iewystarczające środki na realizację programów hodowlanych, w tym
z opłat licencyjnych i od rozmnożeń własnych;
– ograniczona współpraca spółek z jednostkami naukowo-badawczymi;

– t rudny dostęp do materiałów roślinnych pozwalających zwiększyć pulę
genową;
– mały udział zużycia kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach;
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Minister RiRW dostrzegał potrzebę wsparcia spółek hodowli roślin
w zakresie poprawy dostępu do najnowszych metod hodowlanych oraz
intensyfikacji współpracy z jednostkami naukowymi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie analizował udziału sprzedaży materiału siewnego spółek hodowli roślin, w tym odmian własnych spółek
w sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego w Polsce. Planowane
jest w 2018 r. przeprowadzenie szczegółowych badań wykorzystania
kwalifikowanego materiału siewnego do zasiewów w Polsce przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Głównym Urzędem
Statystycznym.
5.3.3. Działania podjęte przez Ministra Rolnictwa w związku
z oceną hodowli roślin

W 2016 r. w MRiRW rozpoczęto prace nad „Programem wsparcia hodowli
roślin w Polsce”. Według projektu założeń programu, jego celem będzie
stałe dostarczanie krajowemu rolnictwu nowych odmian o poprawionych
cechach plonowania, jakości zbioru i cechach użytkowych, dobrze zaadaptowanych do krajowych warunków klimatycznych i glebowych31. Jako
słabe strony i zagrożenia dla polskiej hodowli roślin wskazano ograniczony
dostęp do najnowocześniejszych technik hodowlanych, ograniczone środki
na hodowlę twórczą i promocję, niską wymianę materiału siewnego w polskim rolnictwie, konsolidację zagranicznych firm nasiennych oraz dużą
konkurencję odmian z katalogu wspólnotowego (CCA).

Minister RiRW w 2016 r.
rozpoczął prace
nad Programem wsparcia
hodowli roślin w Polsce

Planowane jest zaangażowanie w tym programie wszystkich spółek
hodowli roślin oraz najważniejszych jednostek naukowych prowadzących
badania wspierające hodowlę roślin. Program został włączony do uchwalonej w 2016 r. przez Radę Ministrów „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”. W programie przewidywana jest realizacja projektów badawczo-rozwojowych przy zaangażowaniu środków z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Założono, że udział w projekcie będzie wymagał nawiązania
współpracy pomiędzy spółkami hodowli roślin, instytutami branżowymi,
jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk i uczelniami rolniczymi.
Jako niezbędne wskazano podjęcie działań na rzecz promocji zwiększenia
wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego pochodzącego z krajowej hodowli. Miernikiem będzie udział odmian polskiej hodowli w plantacjach nasiennych zakwalifikowanych przez PIORiN, tj. udział tych odmian
w rynku kwalifikowanego materiału siewnego. W 2017 r. w Ministerstwie
prowadzono prace nad projektem założeń „Programu wsparcia hodowli
roślin w Polsce” oraz nad zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji tego programu. Do dnia
zakończenia kontroli prace nad projektem nie zostały zakończone.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmował działania mające na celu stymulowanie rozwoju upraw niektórych gatunków lub grup gatunków roślin,
a także wsparcie rozwoju badań dla najważniejszych gospodarczo gatunków

31

Jako cele szczegółowe programu podano dostarczenie firmom hodowlanym nowoczesnych
i wydajnych narzędzi do wspomagania hodowli nowych odmian; uzyskanie materiałów
wyjściowych do hodowli odpornych na czynniki biotyczne (np. wirusy lub bakterie) i abiotyczne
(takie jak susza, mróz) oraz stymulacja hodowli gatunków kluczowych dla polskiego rolnictwa.
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roślin uprawnych. Spółki hodowli roślin prowadziły wybrane badania
na rzecz beneficjentów programu, tj. jednostek naukowo-badawczych. Takie
działania podejmowane były m.in. w odniesieniu do upraw roślin wysokobiałkowych, w tym soi, która obecnie jest postrzegana jako gatunek o wzrastającym
znaczeniu w Polsce. Spółki hodowli roślin zostały zaangażowane jako podwykonawcy w prace w zakresie realizacji programów wieloletnich realizowanych
przez ośrodki naukowe dotyczących hodowli roślin uprawnych.

Badania w zakresie hodowli roślin w ramach programów wieloletnich oraz
badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej realizowane przez jednostki naukowo-badawcze32 były finansowane
z budżetu państwa. W 2014 r., 2015 r. i 2016 r. w ramach tych badań wydatkowano odpowiednio 12 214,4 tys. zł, 13 986,1 tys. zł i 15 715,9 tys. zł.

Działania Ministra RiRW
w sprawie ograniczenia
skutków zasady
degresywności

Głównym działaniem wspierającym wykorzystanie materiału do siewu
lub sadzenia były dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W 2014 r., 2015 r. i w 2016 r.
na dopłaty do materiału siewnego wydano z budżetu państwa odpowiednio
119 756,5 tys. zł, 116 962,1 tys. zł oraz 87 994,8 tys. zł, a powierzchnia gruntów rolnych objęta tymi dopłatami wyniosła odpowiednio 1 051,7 tys. ha,
1 174,6 tys. ha i 1 125,8 tys. ha. Obniżenie wydatków w 2016 r. spowodowane było zmianą zasad ustalania wysokości stawek dopłat.

W związku z opracowaniem zasad nowego systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce na lata 2015–2020 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich
dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki
rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/200933, w ramach jednolitej płatności obszarowej przyjęto zasadę degresywności polegającą na redukcji płatności o 100%
nadwyżki kwoty jednolitej płatności obszarowej ponad 150 tys. euro. Działania Ministra RiRW nie doprowadziły do zmiany przyjętych zasad w zakresie
płatności bezpośrednich dotyczących spółek hodowli roślin. Polska podjęła
starania, aby w rozporządzeniu nr 1307/2013 został dodany przepis, który
jednoznacznie umożliwiałby państwom członkowskim zmianę sposobu
wdrożenia mechanizmu redukcji płatności. Nie były one jednak skuteczne.
5.3.4. Nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad Agencją
Nieruchomości Rolnych

Nadzór nad Agencją Nieruchomości Rolnych, która do 31 sierpnia 2017 r.
wykonywała prawa z udziałów w spółkach hodowli roślin sprawowany był
przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Departament Gospodarki
Ziemią, Departament Finansów i Biuro Kontroli.
32
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Na zadania realizowane przez te jednostki przyznawano środki w formie dotacji przedmiotowych
na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz
rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, ze zm.).

Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, ze zm.
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Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przekazywał Ministrowi RiRW coroczne
raporty z działalności ANR, które zawierały informacje o stanie hodowli roślin
i nasiennictwa oraz o wynikach finansowych spółek hodowli roślin.

W wyniku prowadzonego monitoringu sytuacji hodowlanej i ekonomicznej spółek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwukrotnie w okresie objętym kontrolą dokonał przeglądu sytuacji spółek. W sprawozdaniu końcowym z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zespół ds. spółek hodowli roślin uprawnych
oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej34 nie rekomendował przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w spółkach hodowli roślin.

Przegląd sytuacji
hodowlanej i finansowej
spółek hodowli roślin

We wrześniu 2016 r. MRiRW przeprowadziło przegląd sytuacji spółek
hodowli roślin uprawnych. W analizie przekazanej do MRiRW, ANR zaproponowała restrukturyzację trzech spółek hodowli roślin poprzez połączenie
ich z innymi podmiotami nadzorowanymi przez Agencję, w trybie art. 492
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych35
(zwany dalej ksh). Do zakończenia kontroli (lipiec 2017 r.) nie podjęto decyzji w celu restrukturyzacji ww. podmiotów.

5.4. Nadzór właścicielski Agencji Nieruchomości Rolnych
nad spółkami hodowli roślin

Agencja Nieruchomości Rolnych wykonywała prawa z udziałów w spółkach hodowli roślin poprzez oceny działalności zarządów, analizę sytuacji
ekonomiczno-gospodarczej i hodowlanej oraz sprawowanie nadzoru bezpośredniego. Agencja Nieruchomości Rolnych określała kierunki zmian
organizacyjnych, majątkowych i kapitałowych w spółkach hodowli roślin
uprawnych m.in. przez zobowiązywanie zarządów spółek do podjęcia działań restrukturyzacyjnych oraz podejmowanie uchwał o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wynagrodzenia
członków zarządów spółek hodowli roślin mieściły się w limitach określonych przepisami prawa. Zadania nałożone spółkom hodowli roślin były
określone ogólnie, a także nie określano efektów, jakie powinny osiągnąć.
Agencja Nieruchomości Rolnych nie analizowała udziału spółek w produkcji i sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego w krajowym rynku
nasiennym. Niepełny nadzór Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczył
nieobjęcia realizacji przez spółki obowiązków wynikających z prawa
budowlanego tematykami kontroli przeprowadzonych w spółkach.
W okresie objętym kontrolą Agencja Nieruchomości Rolnych (dalej ANR),
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa36, realizowała zadania wynikające z polityki państwa w zakresie wykonywania praw z udzia34

35
36

Wykonywanie
przez ANR praw
z udziałów
spółek hodowli roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 5 z dnia 20 marca 2014 r. powołał Zespół ds. spółek
hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, złożony z przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek
organizacyjnych MRiRW. Do zadań Zespołu należała analiza sytuacji finansowej oraz organizacyjnej
spółek oraz ocena znaczenia działalności prowadzonej w tych spółkach. Zespół miał za zadanie
opracować wykaz spółek wraz z rekomendacjami ich restrukturyzacji, prywatyzacji lub likwidacji.
Dz. U. z 2017 r. poz.1577, ze zm.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1491, ze zm.
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łów w spółkach. Wykonywanie praw z udziałów w spółkach hodowli roślin
należało do zadań Biura Prezesa Agencji stosownie do § 9 pkt 4 Statutu
ANR37, w którym zadania te wykonywał Zespół Nadzoru Właścicielskiego
(dalej Zespół Nadzoru Właścicielskiego lub ZNW ANR).
Prezes Agencji wykonywał prawa z udziałów w spółkach hodowli roślin.
Przedstawiciele ANR, działając jako ZW, zatwierdzali sprawozdania zarządów spółek hodowli roślin z działalności spółek, zatwierdzali biznesplany
i programy inwestycyjne oraz udzielali członkom zarządów absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków. ZW podejmowało uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe spółek na podstawie dokumentów finansowych spółki i opinii biegłego rewidenta.
Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników corocznie podejmowało
uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółek hodowli
roślin. Zysk spółek był przeznaczany, m.in. na podwyższenie kapitału zapasowego, w tym na realizację inwestycji oraz sfinansowanie programów
hodowlanych. Na podstawie art. 191–197 ksh, ZW podjęło uchwały o przeznaczeniu zysku trzech spółek za 2014 r. w łącznej kwocie 930 tys. zł na dywidendę dla Agencji, z tego w Danko HR – 500 tys. zł, w PHR Tulce – 400 tys. zł
oraz w MHR – 30 tys. zł.

W latach 2014–2016 postępowania kwalifikacyjne dotyczące wyboru
członków zarządów spółek hodowli roślin przeprowadzano w ANR zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Prezesa ANR. Członkowie zarządów
byli odwoływani przez ZW na podstawie art. 201 § 4 oraz 203 § 1 ksh.

Analiza sytuacji
finansowej i hodowlanej
spółek hodowli roślin

W okresie objętym kontrolą wynagrodzenia członków zarządów spółek
hodowli roślin mieściły się w limitach określonych w ustawie z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi38, ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami39 oraz zarządzeniu nr 2/15
Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzeń członków zarządów spółek
hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

W latach 2014–2016 Zgromadzenie Wspólników corocznie zatwierdzało
sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów spółek hodowli
roślin z działalności spółki, w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji
ekonomicznej, gospodarczej, hodowlanej i majątkowej spółek, dokonywaną
przez Zespół Nadzoru Właścicielskiego.
Zespół Nadzoru Właścicielskiego wydawał pozytywne opinie dotyczące hodowli roślin i nasiennictwa zawarte w biznesplanach spółek
hodowli roślin na lata 2014–2016. ZNW ANR przeprowadzał corocznie
analizę danych dotyczących hodowli twórczej, zachowawczej, nasiennictwa
oraz kosztów hodowli spółek hodowli roślin. Analiza dokonywana była
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Statut został nadany ANR rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. Nr 262, poz. 1567).

Dz. U. z 2017 r. poz. 1222.
Dz. U. poz. 1202, ze zm.
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w zakresie: liczby gatunków w hodowli twórczej i zachowawczej, liczby
wyhodowanych i wprowadzonych do KR i rejestrów zagranicznych
odmian, odmian zgłoszonych do badań i będących w badaniach rejestrowych, kosztów hodowli i struktury ich finansowania, zatrudnienia w działach hodowli roślin, produkcji nasiennej, sprzedaży materiału siewnego
i efektywności ekonomicznej hodowli roślin i nasiennictwa. W wyniku
prowadzonej analizy Prezes ANR podał, że podstawowym osiągnięciem
spółek w zakresie hodowli roślin było rejestrowanie odmian roślin rolniczych i ogrodniczych.
Zadania, jakie nakładała Agencja na spółki hodowli roślin w zakresie
postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych,
były określone w sposób ogólny, tj. wskazywano na konieczność corocznej rejestracji nowych odmian o ulepszonych parametrach biologicznych.
W zatwierdzanych przez ANR na lata 2014–2016 biznesplanach spółek
hodowli roślin nie wskazywano pożądanych do osiągnięcia efektów prowadzonych prac hodowlanych, dotyczących np. planowanej liczby rejestracji odmian.

Realizacja
przez spółki hodowli roślin
zadań w zakresie
postępu biologicznego
w produkcji roślinnej

Przykład
Biznesplan PHR Tulce na 2015 r. jako cele hodowlane w hodowli twórczej wskazywał ogólnie, że nadrzędnym celem hodowli spółki jest wnoszenie postępu biologicznego do praktyki rolniczej poprzez coroczną rejestrację
nowych, ulepszonych odmian.

Jako cele hodowlane dla poszczególnych gatunków roślin spółka wskazywała
pożądane cechy nowych odmian. Celem hodowli, np. pszenicy ozimej, było
wyhodowanie odmian jakościowych i chlebowych cechujących się dużą plennością, odpornych na choroby, przystosowanych do ekstremalnych warunków
siedliskowych na skutek poprawy odporności na wymarzanie i suszę, tolerancję na ciepło, odporności na porastanie oraz przystosowanych do zbioru
mechanicznego.

W analizach sytuacji hodowlanej spółek hodowli roślin sporządzanych
przez ANR, oceny znaczenia spółek hodowli roślin dla postępu biologicznego w produkcji roślinnej dokonywano w oparciu o liczbę gatunków
w hodowli twórczej i zachowawczej, liczbę wyhodowanych i zarejestrowanych odmian oraz odmian zgłoszonych do badań i będących w badaniach rejestrowych. ANR nie analizowała udziału kwalifikowanego materiału siewnego odmian spółek w krajowym rynku nasiennym. W rezultacie
nie zostały zapewnione mechanizmy pozwalające na ocenę realizacji celów,
do jakich spółki zostały powołane, tj. czy faktycznie mają strategiczne
znaczenie w kreowaniu postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie
hodowli roślin uprawnych oraz czy gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe kraju i stabilizację cen materiału siewnego. Zdaniem Wiceprezesa
ANR brak jest bezpośredniego narzędzia do określenia udziału odmian
spółek w krajowym rynku nasiennym, a podstawowym osiągnięciem
spółek w zakresie hodowli roślin było rejestrowanie w Krajowym Rejestrze nowych odmian roślin rolniczych i ogrodniczych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli ocena udziału odmian hodowli spółek w krajowym rynku
nasiennym może być dokonana na podstawie danych hodowlanych spółek,
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Działania ANR
w zakresie
gospodarki mieniem
spółek hodowli roślin

informacji o powierzchni zakwalifikowanych upraw nasiennych do oceny
polowej przeprowadzanej przez PIORiN oraz informacji o wprowadzonym
do obrotu materiale siewnym posiadanych przez spółki i PIORiN.

W 2014 r. ANR zobowiązała zarządy spółek hodowli roślin do dokonania
inwentaryzacji wszystkich posiadanych nieruchomości pod względem ich
przydatności oraz ewentualnej możliwości wyłączenia gruntów nieprzydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej i przekazania ich do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej Zasób WRSP). W okresie objętym kontrolą zarządy spółek hodowli roślin zadeklarowały do wyłączenia
i przekazania do Zasobu WRSP 1 175,3 ha. W latach 2014–2016 wyłączono
z dzierżawy 189,9 ha, co stanowiło 16,2% deklarowanych do wyłączenia
gruntów. Przyczynami realizacji wyłączenia gruntów na niższym od zakładanego poziomie były długotrwałe procedury sprzedaży nieruchomości,
analizy stanu prawnego, analizy dokumentacji o roszczeniach reprywatyzacyjnych oraz polecenie Prezesa ANR wstrzymania od listopada 2015 r. czynności związanych z prowadzeniem przetargów.
Zgromadzenia Wspólników spółek hodowli roślin w latach 2014–2016
uchwaliły 143 uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości spółek
hodowli roślin, z których 71 zostało zrealizowanych. Powodem sprzedaży
nieruchomości była ich nieprzydatność do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. Spółki nie zrealizowały 72 uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.
W okresie objętym kontrolą ZW podjęło trzy uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w zamian
za objęcie nowych udziałów. Uchwałą z dnia 5 listopada 2015 r. ZW podwyższyło oraz pokryło kapitał zakładowy Danko HR wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni
0,96 ha. Uchwałami z dnia 28 października 2015 r. oraz 15 grudnia 2015 r.
ZW podwyższyło oraz pokryło kapitał zakładowy MHR Kraków wkładem
niepieniężnym poprzez wniesienie odpowiednio: trzech nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,12 ha oraz lokalu mieszkalnego.

Nadzór bezpośredni ANR
nad spółkami hodowli roślin
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Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w uchwałach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zobowiązywało zarządy spółek
hodowli roślin do uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na dokonanie
czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych powyżej równowartości w złotych kwoty 50 tys. euro, zgodnie z art. 5a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

W latach 2014–2016 Zespół Nadzoru Właścicielskiego przeprowadził
w spółkach hodowli roślin 14 kontroli planowych oraz dodatkowo trzy kontrole doraźne, z tego w 2014 r. – pięć kontroli planowych i jedną doraźną,
w 2015 r. – dwie kontrole planowe oraz w 2016 r. siedem kontroli planowych oraz dwie doraźne. Kontrole dotyczyły realizacji przez spółki zadań
w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie, gospodarowania zasobem
oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.
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W sześciu protokołach kontroli planowych przeprowadzonych w latach
2014–2016 przez Zespół Nadzoru Właścicielskiego w spółkach hodowli
roślin nie dokonano zapisów o stanie technicznym budowli i budynków
będących własnością lub dzierżawionych przez spółki hodowli roślin.
W ośmiu z 14 kontroli takie badania zostały przeprowadzone, mimo że
tematyki kontroli nie obejmowały spraw dotyczących stanu technicznego
obiektów budowlanych. NIK zwróciła uwagę, że tematyki kontroli przeprowadzonych przez Zespół Nadzoru Właścicielskiego powinny obejmować
realizację przez spółki hodowli roślin obowiązków wynikających z Prawa
budowlanego, w tym utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, przeprowadzania ich okresowych kontroli oraz prowadzenia książek obiektu budowlanego.

Część kontroli
przeprowadzanych
w spółkach nie obejmowała
realizacji obowiązków
wynikających
z Prawa budowlanego
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy spółki
hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej skutecznie realizowały zadania postępu biologicznego w rolnictwie.

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:
1. Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo realizował zadania
dotyczące postępu biologicznego w hodowli roślin i nasiennictwa?

2. Czy spółki prawidłowo realizowały wyznaczone im zadania dotyczące
postępu biologicznego w rolnictwie?

3. Czy spółki prawidłowo prowadziły gospodarkę finansową oraz majątkową dotyczącą hodowli roślin uprawnych?
Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Pozostałe informacje

4. Czy Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych prawidłowo wykonywał
nadzór właścicielski nad spółkami hodowli roślin?

Kontrolą objęto osiem jednostek, w tym: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencję Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa w Warszawie oraz sześć
spółek hodowli roślin, w których prawa z udziałów wykonywała Agencja
Nieruchomości Rolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli40, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

Lata 2014–2016, z uwzględnieniem zagadnień z okresu wcześniejszego
mających istotny wpływ na działalność objętą kontrolą, a także zdarzeń
późniejszych występujących do dnia zakończenia czynności kontrolnych
w poszczególnych jednostkach. Czynności kontrolne przeprowadzono
w okresie od dnia 10 maja 2017 r. do dnia 21 sierpnia 2017 r.

W ramach postępowania kontrolnego, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK,
uzyskano informacje z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiej Izby
Nasiennej, dotyczące m.in. rejestracji odmian roślin uprawnych, wytwarzania
oraz obrotu materiałem siewnym, a także oceny stanu hodowli roślin w Polsce. W zakresie realizacji zadań postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych uzyskano dane obejmujące lata 2008–2016.

Kontrola pt. Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (P/17/045) została podjęta z inicjatywy
własnej Najwyższej Izby Kontroli. O przeprowadzenie kontroli w zakresie
funkcjonowania tych spółek zwrócił się do Prezesa NIK Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 4 lutego 2016 r.

Została ona poprzedzona przeprowadzeniem w 2016 r. kontroli rozpoznawczej dotyczącej realizacji zadań i gospodarki finansowej, która objęła
m. in. dwie spółki hodowli roślin, tj. PlantiCo Zielonki i KHBC Straszków.
Kontrola wykazała nieprawidłowości polegające na utrzymywaniu w niewłaściwym stanie technicznym obiektów budowlanych oraz nierealizowaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego. W toku
40

40

Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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kontroli rozpoznawczej i planowej, przeprowadzanych w spółkach, dokonano oględzin utrzymania obiektów budowlanych na podstawie art. 39
ustawy o NIK.

Wyniki kontroli przedstawiono w ośmiu wystąpieniach pokontrolnych.
W pięciu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem dziewięć
wniosków pokontrolnych.

Stan realizacji
wniosków pokontrolnych

W kontroli uczestniczył Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz trzy
Delegatury NIK.

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano osiem wniosków oraz podjęto działania
w celu realizacji jednego wniosku.

Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
Ocena
kierownika jednostki kontrolowanej
kontrolowanej
działalności*

Kontrola z Planu pracy NIK na 2017 r.
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel,
Marek Sawicki,
Stanisław Kalemba

P

Agencja
Nieruchomości
Rolnych Biuro Prezesa
w Warszawie

Irena Błaszczyk,
Waldemar Humięcki,
Leszek Świętochowski

P

3.

Poznańska Hodowla
Roślin sp. z o.o.
w Tulcach

Zdzisław Paszkiewicz

P

4.

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo
Ogrodnicze POLAN
sp. z o.o. w Krakowie

Sławomir Rosiek

P

5.

Małopolska Hodowla
Roślin sp. z o.o.
w Krakowie

Bogdan Szumański

PN

6.

„DANKO” Hodowla
Roślin sp. z o.o.
w Choryni

Tomasz Dutkiewicz
Henryk Woś
Karol Marciniak

P

„Spójnia” Hodowla
i Nasiennictwo
Ogrodnicze sp. z o.o.
w Nochowie

Paweł Wachowiak

PN

Pomorsko
Mazurska Hodowla
Ziemniaka sp. z o.o.
w Strzękecinie

Franciszek Klim

PN

1.

2.

Departament
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

Delegatura NIK
w Krakowie

Delegatura NIK
w Poznaniu
7.

8.

Delegatura NIK
w Szczecinie

Kontrola doraźna rozpoznawcza R/16/001

1.
Departament
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
2.

Kutnowska
Hodowla Buraka
Cukrowego sp. z o.o.
w Straszkowie

Józef Stec

P

„PlantiCo – Hodowla
i Nasiennictwo
Ogrodnicze
Zielonki” sp. z o.o.
w Zielonkach
Parcelach

Dariusz Molak

P

* P – ocena pozytywna, PN – ocena pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Hodowla roślin
uprawnych w Polsce

Hodowla twórcza roślin w Polsce jest prowadzona głównie w ośmiu spółkach hodowli roślin, których prawa z udziałów aktualnie wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa41 oraz trzech spółkach hodowli roślin
rolniczych należących do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. W niewielkim zakresie hodowla ta prowadzona jest również przez instytuty rolnicze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niektóre uniwersytety rolnicze oraz inne
podmioty. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut
Badawczy prowadzi hodowlę roślin rolniczych w trzech spółkach: Hodowla
Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR, Hodowla Roślin Zamarte sp. z o.o. Grupa IHAR. Porównanie
potencjału hodowlanego spółek nadzorowanych przez ANR oraz IHAR-PIB
przedstawiono na wykresie nr 11 zawartym w załączniku 6.4. do niniejszej
informacji.

Ponadto na polski rynek są wprowadzane odmiany roślin przez podmioty
zagraniczne w oparciu o badania rejestrowe przeprowadzone w Polsce
lub jako odmiany unijne. W produkcji nasion kwalifikowanych uczestniczy
kilkaset firm nasiennych, współpracujących z 30–40 tysiącami plantatorów, którym zlecają prowadzenie plantacji nasiennych. Hodowla roślin oraz
produkcja nasienna nadzorowana jest przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych – w zakresie oceny i rejestracji odmian oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – w zakresie oceny nasion.
Prace naukowo-badawcze nad materiałem wyjściowym do hodowli roślin
prowadzone są przez instytuty rolnicze (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) a także uczelnie rolnicze.

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1995 r. zaprzestało
dofinansowania hodowli zachowawczej roślin rolniczych, a od 1998 r.
hodowli zachowawczej roślin ogrodniczych. W 1996 r. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zatwierdziło opracowany przy współudziale Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
w Warszawie „Program hodowli roślin na tle zmian organizacyjnych w jednostkach hodowlanych do 2000 r.” Spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa zostały zaliczone do podmiotów gwarantujących realizację programów hodowlanych. W latach 1999–2001 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczało corocznie na dotacje do hodowli roślin od 34,4 mln zł
do 40,2 mln zł. Spółki hodowli roślin do końca 2007 r. realizowały programy
hodowlane, które były zatwierdzane i częściowo dotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Funduszu Postępu Biologicznego.
W 2008 r., w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, zaprzestano
również dofinansowania hodowli twórczej w spółkach hodowli roślin.
Spółki hodowli roślin od 2008 r. prowadziły hodowlę roślin uprawnych
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Do dnia 31 sierpnia 2017 r. prawa z udziałów w spółkach wykonywane były przez Agencję
Nieruchomości Rolnych, której zadania z dniem 1 września 2017 r. przejął Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
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nie korzystając z dotacji budżetowych. Od 2008 r. spółki hodowli roślin
pokrywały koszty hodowli opłatami hodowlanymi i licencyjnymi oraz
od rozmnożeń własnych, a także środkami pochodzącymi z innych rodzajów działalności.

Spółki hodowli roślin, których prawa z udziałów wykonuje ANR, zostały
utworzone na bazie przejmowanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa nieruchomości po byłych państwowych przedsiębiorstwach
gospodarki rolnej, tj. PPGR. W części z jednostek podlegających restrukturyzacji zlikwidowano działalność hodowlaną i przeznaczono je do prywatyzacji, a z pozostałych wyodrębniono jednostki gospodarcze zajmujące
się działalnością hodowlaną. Z majątku tych gospodarstw, w których prowadzono działalność hodowlaną uznaną przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej za szczególnie ważną dla postępu biologicznego w rolnictwie
oraz w tych gospodarstwach, które charakteryzowały się dużym i trudno
podzielnym majątkiem, utworzono jednoosobowe spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (po przekształceniu w 2003 r. Agencji Nieruchomości Rolnych). Łącznie zostało utworzonych 150 jednoosobowych spółek,
w tym 38 spółek specjalizujących się w hodowli roślin. Zgodnie z ustawą
z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa42 akcje i udziały w spółkach, nabyte przez
Agencję Nieruchomości Rolnych za mienie Skarbu Państwa oraz pozostałe
po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Z majątku tych
gospodarstw, w których prowadzono działalność hodowlaną uznaną przez
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za szczególnie ważną
dla postępu biologicznego w rolnictwie utworzono w latach 1992–1996
jednoosobowe spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (po przekształceniu w 2003 r. Agencji Nieruchomości Rolnych). Łącznie zostało
utworzonych 38 spółek specjalizujących się w hodowli roślin.

Utworzenie spółek
hodowli roślin
o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa43, zwanej dalej „ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”, ustalił, w drodze rozporządzenia
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych
oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej44, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2011
r. w sprawie wykazu spółek”, wykaz jednoosobowych spółek hodowli roślin
uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek
w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, których prawa z udziałów albo
akcji wykonuje ANR.
42
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Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1491, ze zm.

Dz. U. Nr 161, poz. 974, ze zm., na podstawie którego straciło moc rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin
uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 726, ze zm.).
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Agencja według stanu na 29 października 2016 r., tj. w dniu wejścia w życie
rozporządzenia w sprawie wykazu spółek, wykonywała uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w 41 spółkach hodowli roślin uprawnych oraz
hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej. Agencja posiadała 100% udziałów w objętych kontrolą spółkach
hodowli roślin uprawnych.

Uzasadnienie
sporządzenia wykazu
spółek o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki
narodowej

Spośród ośmiu spółek hodowli roślin, w których ANR wykonywała prawa
właścicielskie, pięć spółek prowadziło hodowle roślin rolniczych oraz trzy
hodowlę roślin ogrodniczych. W spółkach hodowli roślin rolniczych gromadzony jest materiał genetyczny i tworzone są odmiany roślin zbożowych, strączkowych i motylkowych oraz traw, buraka cukrowego, buraków
pastewnych i ziemniaka, natomiast w spółkach hodowli roślin ogrodniczych gromadzony jest materiał genetyczny i tworzone są odmiany warzyw
i roślin ozdobnych.

W uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie wykazu spółek wskazano,
że spółki hodowli roślin są ważnym elementem we wdrażaniu postępu biologicznego do produkcji masowej. Przedsiębiorstwa te poza zasadniczym
celem działalności, jakim jest prowadzenie pracy hodowlanej, upowszechniają jej efekty w praktyce. Spełniają też funkcje centrów edukacji rolniczej,
ośrodków przekazujących i popularyzujących nowe metody i technologie
produkcji. Odnosząc się szczegółowo do strategiczności każdej ze spółek
wskazano zakres prowadzonej przez spółki hodowli twórczej, zachowawczej i nasiennictwa roślin rolniczych.
Według stanu na koniec 2015 r. spółki hodowli roślin uprawnych oraz
zwierząt gospodarskich dysponowały powierzchnią własną wynoszącą
4,8 tys. ha oraz dzierżawiły od Agencji grunty o powierzchni około
108,6 tys. ha. Łączna nominalna wartość udziałów w spółkach zgodnie z KRS
wyniosła 642 672,8 tys. zł.

Uwagi
do funkcjonowania spółek
zawarte w „Raporcie
o stanie spraw publicznych
i instytucji państwowych”
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Problemy funkcjonowania spółek hodowli roślin uprawnych i zwierząt
gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej były
przedmiotem debat Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, interpelacji poselskich oraz informacji przedstawianych na posiedzeniach Sejmu.

W przedstawionym przez Radę Ministrów na posiedzeniu Sejmu RP w dniu
11 maja 2016 r. „Raporcie o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów PO–PSL (2007–2015)” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę na pogorszenie sytuacji finansowej
spółek hodowlanych w wyniku wprowadzenia nowego systemu, opartego
o zasadę degresywności, wyceny wsparcia bezpośredniego dla rolników
na lata 2015–2020. Z analizy danych finansowych spółek hodowli roślin
uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wynikało, że spółki zamknęły się łącznym
wynikiem finansowym w kwocie 38 mln zł, który był niższy od wyniku uzyskanego za rok poprzedni o 66 mln zł. W niektórych spółkach nie podjęto
działań naprawczych, co spowodowało pogarszanie się ich kondycji ekonomiczno-finansowej. Stwierdzone przez Ministra RiRW nieprawidłowości
dotyczyły również braku odpowiedniego stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych kierowanych do spółek przez Agencję.

ZAŁĄCZNIKI
W ogłoszonym przez Ministra RiRW w dniu 8 grudnia 2015 r. programie
działań MRiRW na lata 2015–2019 pn. „Cele i zadania do realizacji w MRiRW
w latach 2015–2019” wskazano zadanie dotyczące utworzenia holdingu
postępu biologicznego na bazie spółek strategicznych ANR. W ogłoszonej
w kwietniu 2016 r. informacji dotyczącej stanu realizacji ww. programu
Minister RiRW poinformował o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem programu hodowli roślin, w ramach którego określony zostanie stan i kierunki
hodowli roślin wraz ze wskazaniem mechanizmów finansowania tych prac.
Podjęto również prace nad utworzeniem „Polskiego Narodowego Holdingu
Spożywczego”, w którym uczestniczyć miałyby spółki strategiczne ANR.

W „Informacji z realizacji Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 za okres 18 listopada 2015 r. do 17 listopada
2016 r.” (Druk nr 1077) Minister RiRW wskazywał na konieczność dalszych zmian zasad degresywności (w ramach nowego systemu wsparcia
bezpośredniego, obejmujący dopłaty bezpośrednie, realizowanego przez
UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, stosowana jest tzw. degresywność,
polegająca na redukcji płatności o 100% nadwyżki kwoty jednolitej płatności obszarowej ponad 150 tys. euro), wspólnego planowania przez spółki
środków do produkcji, inwestycji sprzedaży materiału siewnego, transferu
wiedzy i innowacji, wspólnej promocji odmian oraz konieczności powołania
podmiotu zaangażowanego w promocję materiału siewnego spółek.
W Ministerstwie RiRW trwały prace nad opracowaniem projektu skierowanego do sektora rolno-spożywczego pn. „Program wsparcia hodowli roślin
w Polsce”, w którym mają zostać ujęte kierunki hodowli roślin z uwzględnieniem zmian klimatu, odporności na organizmy szkodliwe oraz wymagań rynkowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej45 (dalej ustawa o działach administracji rządowej) dział rolnictwo obejmuje m.in. sprawy produkcji roślinnej
i ochrony roślin uprawnych oraz nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego
materiału rozmnożeniowego. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
podlegają Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi46 określiło szczegółowo zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie
art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, utworzono Agencję Nieruchomości Rolnych47 jako państwową
osobę prawną. Agencja Nieruchomości Rolnych realizowała zadania wynikające z polityki państwa w szczególności w zakresie wykonywania praw
z udziałów i akcji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o gospodarowaniu
45
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Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dz. U. z 2017 r. poz. 888, ze zm.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1906.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, ze zm.) – z dniem 1 września 2017 r. kompetencje
Agencji Nieruchomości Rolnych przejął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołany z dniem
1 września 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 623, ze zm.). W związku z tym uchylono przepisy art. 3 i art. 6 tej ustawy.
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nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nadzór nad ANR sprawował
minister właściwy do spraw rozwoju wsi na podstawie art. 3 ust. 2 powołanej ustawy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych48 nadał ANR
statut, który w § 4 określał, że w skład Agencji wchodziły – Biuro Prezesa i oddziały terenowe. W § 9 statutu określono zadania Biura Prezesa
a w § 19 zasady kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponadto
statut ANR określał organizację wewnętrzną zasady udzielania pełnomocnictw, system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa z udziałów i akcji w spółkach wykonywała Agencja. Art. 5 ust.
6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
nałożył na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek określenia
w drodze rozporządzenia, wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz
hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej, których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Agencja, biorąc
pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił wykaz spółek hodowli
roślin uprawnych oraz spółek hodowli zwierząt gospodarskich w załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu spółek. Rozporządzenie z dnia
13 października 2016 r., które poprzedzone było rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r.49 i które na podstawie art. 10
ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw50, utraciło moc z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia. Zbycie
akcji lub udziałów w spółkach, określonych w ww. rozporządzeniu, wymaga
zgody Rady Ministrów (art. 5 ust. 7 tej ustawy).

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Biura Prezesa Agencji51 w jego
skład wchodził Zespół Nadzoru Właścicielskiego. Zakres powierzonych
zadań dla Zespołu Nadzoru Właścicielskiego ANR określał §15 regulaminu organizacyjnego i obejmował wykonywanie funkcji właścicielskich
w rozumieniu ksh; analizę sytuacji ekonomiczno-gospodarczej i hodowlanej; nadzór nad realizacją kierunków rozwoju hodowli roślin uprawnych;
upowszechnianie osiągnięć spółek w zakresie hodowli roślin i ich ocena
na tle dorobku hodowli krajowej i zagranicznej; współudział w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących hodowli roślin;
określenie kierunków zmian organizacyjnych, majątkowych i kapitałowych;
przeprowadzanie okresowej analizy sytuacji finansowej; określanie kierunków
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Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1567 – uchylone z dniem 1 września 2017 r.

Dz. U. Nr 161, poz. 974, ze zm.
Dz. U. poz. 585.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa ANR Nr 5/10z dnia 9 marca 2010 r. – niepublikowane
– nieaktualne z dniem 1 września 2017 r.
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dokapitalizowania spółek w drodze podwyższenia kapitału i dopłat; sprawowanie nadzoru bezpośredniego nad spółkami, w tym w zakresie realizacji postanowień art. 5a ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa52 (zwanej dalej
ustawą o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa).

Dotacje przedmiotowe ze środków budżetowych na postęp biologiczny
są jedną z form pomocy państwa stosowaną w rolnictwie. Podstawą ich finansowania jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca
2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa53. Od dnia wejścia Polski do Unii
Europejskiej spółki hodowli roślin uprawnych o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej nie mają możliwości korzystania z pomocy publicznej.

Jednym ze źródeł przychodów spółek hodowli roślin są opłaty licencyjne i hodowlane. Tryb oraz sposób przyznawania i pozbawiania prawa
do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę
odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej oraz zakres ochrony tego
prawa określa ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian
roślin54, zwanej dalej „uopor”.

Ochrona prawna
roślin uprawnych

Koszty hodowli roślin są pokrywane przez spółki z wpływów pochodzących z opłat licencyjnych ponoszonych na podstawie art. 25 ust. 1 uopor,
tj. z opłat za korzystanie z materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem, opłat od rozmnożeń własnych (tzw. FSS)55 oraz z pozostałych
środków (w tym przychody ze sprzedanego materiału siewnego).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 21 i art. 22 uopor roślin hodowca może
ubiegać się o przyznanie wyłącznego prawa, jeżeli odmiana jest odrębna,
wyrównana, trwała oraz nowa, a jej nazwa odpowiada wymaganiom z art. 9
ust. 1 tej ustawy. Wyłączne prawo oznacza prawo hodowcy do ochrony
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej (dalej zwane wyłącznym prawem). Wyłączne
prawo obejmuje wytwarzanie lub rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inne formy zbywania,
eksport, import, przechowywanie materiału siewnego odmiany chronionej. Obejmuje również materiał ze zbioru lub produkty wytworzone bezpośrednio z tego materiału, jeżeli hodowca nie miał możliwości wykonywania wyłącznego prawa w odniesieniu do materiału siewnego odmiany
chronionej; materiał siewny roślin ozdobnych i sadowniczych, jeżeli jest on
ponownie używany w celach zarobkowych jako: materiał rozmnożeniowy
do produkcji roślin ozdobnych albo kwiat cięty, albo materiał siewny drzew,
krzewów i bylin. Prawo to obejmuje także odmiany pochodne.
52
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Dz. U. z 2016 r. poz. 154, ze zm. – uchylona z dniem 1 stycznia 2017 r.
Dz. U. poz. 1170, ze zm.

Dz. U. z 2016 r. poz. 843, ze zm.

Tzn. Farm saved seed – posiadacz gruntów rolnych może, za opłatą uiszczaną na rzecz hodowcy
na podstawie art. 23 ust. 1 uopor, używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany
chronionej wyłącznym prawem, jeżeli materiał ten uzyskał w posiadanym gospodarstwie rolnym
i użyje go na terenie tego gospodarstwa rolnego.
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Wyłączne prawo przyznaje dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych (COBORU) na podstawie art. 4 ust. 3 uopor. Wyłączne
prawo dotyczy odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin, jest prawem dziedzicznym i zbywalnym w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej (art. 4 ust. 4 i 5 uopor). Wyłącznego prawa nie przyznaje się,
jeżeli odmiana została zgłoszona do ochrony albo jest chroniona przez
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CVPO) na podstawie art. 4
ust. 6 uopor. Przyznanie następuje na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika (art. 10 ust. 1 uopor). Zakres tego wniosku określa art. 11 ust. 2 uopor
i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej
albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania
z niej oraz wzoru kwestionariusza technicznego56. Wniosek o przyznanie
wyłącznego prawa składa się do COBORU. Przed przyznaniem wyłącznego
prawa COBORU przeprowadza badania odrębności, wyrównania i trwałości,
zwane również „badaniami OWT”, chyba że uznał za wystarczające wyniki
badań przeprowadzonych przez jednostkę zajmującą się urzędowymi badaniami w innym państwie stowarzyszonym (art. 11 w zw. z art. 15 uopor).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 uopor posiadacz gruntów rolnych może, za opłatą
uiszczaną na rzecz hodowcy, używać materiału ze zbioru jako materiału
siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem, jeżeli materiał ten uzyskał w posiadanym gospodarstwie rolnym i użyje go na terenie tego gospodarstwa rolnego. Bez uiszczania opłaty, materiału ze zbioru jako materiału
siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem mogą używać posiadacze gruntów rolnych o powierzchni:
1) do 10 ha – w przypadku odmiany chronionej wyłącznym prawem będącej
odmianą ziemniaka;

2) do 25 ha – w przypadku odmiany chronionej wyłącznym prawem będącej
odmianą roślin, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–p powołanej ustawy,
tj. bobiku, grochu siewnego, jęczmienia, kukurydzy, lnu zwyczajnego
(oleistego), lucerny siewnej, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, owsa,
pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, rzepaku, rzepiku, wyki
siewnej oraz żyta.

Jeżeli umowa w sprawie wysokości opłaty nie została zawarta, to opłata
uiszczana na rzecz hodowcy wynosi 50% opłaty licencyjnej za daną kategorię materiału siewnego, ustalonej w danym roku przez hodowcę tego materiału oraz powinna być uiszczona w terminie 30 dni od dnia wykorzystania
materiału ze zbioru (art. 23 ust. 5 uopor).

Posiadacz gruntów rolnych albo organizacja reprezentująca posiadaczy
gruntów rolnych na podstawie art. 23a ust. 1 uopor57 przekazuje hodowcom albo organizacjom hodowców, na ich wniosek, pisemną informację
dotyczącą wykorzystania materiału ze zbioru jako materiału siewnego,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zakres wniosku określa
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art. 23a ust. 2 uopor58. Hodowcy albo organizacji hodowców przysługuje
prawo kontroli zgodności uzyskanych informacji, ze stanem faktycznym
(art. 23c ust. 1 uopor59).

COBORU prowadzi rejestr odmian dla odmian gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian użytkowanych w celach ozdobnych oraz
winorośli, zwany dalej „Krajowym Rejestrem” na podstawie art. 5 ust. 1
i 2 ustawy o nasiennictwie. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy o nasiennictwie prowadzący obrót składa właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa pisemne informacje dotyczące obrotu
materiałem siewnym, w tym materiałem przywożonym z państw trzecich. Zakres i terminy sporządzania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym60. Na podstawie § 5 pkt 2
informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym są składane w terminie
do dnia 31 lipca – za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.

W stosunku do spółek, których prawa z akcji lub udziałów wykonywała
Agencja, zastosowanie mają wymogi dotyczące funkcjonowania spółek
zawarte w ksh.

Spółki kapitałowe

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Składa się on z jednego albo większej liczby członków (art. 201 § 1 i 2 ksh).

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia
przysługujące zgromadzeniu wspólników (art. 156 ksh). Uprawnienia i obowiązki przysługujące zgromadzeniu wspólników w odniesieniu do spółek
hodowli roślin, określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu spółek,
realizowała ANR. Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków (art. 228 ksh). Zwyczajne zgromadzenie
wspólników (dalej zwane ZZW) powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 231 ksh). Przedmiotem
uchwały ZZW powinien być podział zysku, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej (art. 231 § 2 pkt 2 ksh). Inne sprawy nie uregulowane w kodeksie
spółek handlowych wymagające uchwały wspólników mogą być określone
w umowie spółki (art. 228 ksh).

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 212 ksh), przy czym w przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników (art. 213 ksh). W celu realizacji
prawa kontroli wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i doku-
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menty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień
od zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki – jeżeli istnieje uzasadniona
obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki
i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego zarządów spółek jednoosobowych
oraz z większościowym udziałem Skarbu Państwa powinna być zgodna
z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi61, zwanej dalej „ustawą kominową”.
Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego, która została określona w art. 8 pkt 1 w zw. z art. 1 pkt 2 powołanej ustawy, nie może przekroczyć, w przypadku członków zarządów sześciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Od 2009 r. poprzez wprowadzenie zmian do ustawy kominowej „zamrożono” wysokość płac dla członków zarządów spółek podlegających tej ustawie. Zgodnie z art. 29e ust. 1 oraz art. 29f ust. 1 ww. ustawy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowiło w 2014 r. i 2015 r. podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego,
o którym mowa w art. 8 ustawy kominowej.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.62, wyniosło ono
3 454,58 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy kominowej, w zależności od osiągniętych
wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 10 (m.in. członkowie zarządów), może być
przyznana nagroda roczna. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom,
o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 10, nie może przekroczyć trzykrotności
ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej63.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy kominowej, świadczeniami dodatkowymi,
o których mowa w art. 5 ust. 2, są świadczenia z tytułu zatrudnienia,
w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe
i osobowe – inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz
w odrębnych przepisach. Z kolei art. 11 ust. 2 stanowi, że maksymalna
wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom,
o których mowa w art. 2 pkt 1–4, nie może przekroczyć dwunastokrot-
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ności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego tych osób. W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania64.

Zgodnie z art. 12 ustawy kominowej, w razie odwołania ze stanowiska lub
rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą
zatrudnienia przez podmiot zatrudniający, z innych przyczyn niż naruszenie
podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, osobom określonym
w art. 2 (m.in. członkowie zarządu) może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami65, zwana dalej „ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami”, w której zawarto uregulowania dotyczące wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków organów zarządzających spółek, których prawa z akcji lub udziałów przysługują Skarbowi Państwa lub państwowym osobom prawnym (art. 1 ust. 1 ustawy
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami). Ustawa zmieniła sposób ustalania wysokości wynagrodzenia kadry
zarządzającej spółek, wprowadzając mechanizm wymuszający ustalenie
tej wysokości w sposób adekwatny do bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności. Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotyczące członków organu zarządzającego na podstawie art. 4 ust. 1 powyższej ustawy powinny wskazywać, że wynagrodzenie
całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej
kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Wysokość części stałej wynagrodzenia miesięcznego członka
organu zarządzającego określono w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i uzależniono
od skali działalności spółki. Część zmienna wynagrodzenia członka organu
zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy
spółki, na podstawie art. 4 ust. 5 ww. ustawy, powinna być uzależniona
od poziomu realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia
w spółce nie może przekroczyć 50%, a w największych spółkach (o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy) 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
Spółki hodowli roślin, których prawa z udziałów lub akcji wykonywała
ANR, mogą dysponować gruntami własnymi (wniesionymi aportem przy
ich tworzeniu z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), gruntami
dzierżawionymi (na podstawie umów dzierżawy zawieranych z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie). Spółki
te mogą dzierżawić inne grunty (poza ANR). Zasady gospodarowania
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mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa.

Nieruchomości należące do spółki, w której prawa z udziałów lub akcji
wykonuje Agencja, nie są nieruchomościami Skarbu Państwa lub ANR,
lecz nieruchomościami spółki. Artykuł 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny 66 (zwany dalej „kc”) stanowi, że osobami prawnymi
są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne
przyznają osobowość prawną. Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 kc).
Zgodnie z art. 441 § 1 kc, własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym
osobom prawnym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane67, zwana dalej „Prawem
budowlanym”, normuje działalność obejmującą m.in. sprawy projektowania, budowy i remontu oraz utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
Określa szczegółowo: prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik
budowy lub kierownik robót); postępowanie poprzedzające rozpoczęcie
robót budowlanych; budowę i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
oraz obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych. Według
art. 61 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt budowlany
zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego,
tj. użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zgodnie z art. 62 ust. 1
Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym, co najmniej
raz w roku i co najmniej raz na 5 lat kontrolom ich stanu technicznego
w zakresie wynikającym z tego przepisu (z wyjątkiem tych określonych
w art. 62 ust. 2 ww. ustawy). Obowiązek prowadzenia książek obiektu
budowlanego dla budynków i budowli wynika z art. 64 ust. 1 Prawa
budowlanego.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zdefiniowana w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, wymaga zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia należy
dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli
w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji
architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
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i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia (art. 71 ust. 4
Prawa budowlanego). Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania skutkuje wdrożeniem przez organ nadzoru budowlanego
postępowania w trybie art. 71a Prawa budowlanego.

Do użytkowania obiektu budowlanego, o czym stanowi art. 54 Prawa
budowlanego, można przystąpić po dokonaniu zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zróżnicowanie powyższe warunkowane jest kategorią obiektu budowlanego oraz rodzajem obowiązku, jaki został przypisany inwestorowi w decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku przystąpienia do użytkowania
obiektu budowlanego, w zależności od obowiązku wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu
budowy lub pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 57 ust. 7 inwestorowi wymierzana jest kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu
budowlanego.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej68 nałożyła
na osoby fizyczne i prawne korzystające ze środowiska, budynku, obiektu
i terenu, obowiązki zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym,
w tym poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.
Szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ich
wyposażenie w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów69.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 888, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

(Dz. U. z 2016 r. poz. 843, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r.

poz. 633, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 736, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1577).

8. Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, ze zm.)
– uchylenie z dniem 1 stycznia 2017 r.

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) – do dnia
31 grudnia 2016 r. tytuł brzmiał „ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji”.

10. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222).

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń

osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r.

poz. 459, ze zm.).

13. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. poz. 585, ze zm.).

14. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, ze zm.).

15. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(Dz. U. poz. 623, ze zm.).

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1906).

17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia

2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych
(Dz. U. Nr 262, poz. 1567) – uchylone z dniem 1 września 2017 r.

18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
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2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin
uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1746).
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19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli
zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej (Dz. U. Nr 161, poz. 974, ze zm.) – uchylenie z dniem
29 października 2016 r., wejście w życie rozporządzenia z pkt 16.

20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej
materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji
dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz. U. poz. 182).

21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej
albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania
z niej oraz wzoru kwestionariusza technicznego (Dz. U. Nr 60, poz. 569).

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

24. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale
2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 4).
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6.4. Tabele i zestawienia
Tabela nr 1
Dane hodowlane spółek hodowli roślin za lata 2008–2016
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba gatunków w hodowli twórczej roślin
rolniczych i warzywnych

42

41

40

41

42

44

44

44

47

Liczba odmian wpisanych do Krajowego
Rejestru w danym roku

39

34

35

21

27

17

19

21

26

Liczba odmian skreślonych
z Krajowego Rejestru

70

15

50

28

23

26

36

20

9

Liczba odmian wpisanych do Krajowego
Rejestru wg stanu na 31 grudnia

584

672

660

664

649

639

620

615

634

Liczba rodów w badaniach rejestrowych

125

136

123

113

141

141

149

179

166

Liczba rodów przyjętych do badań
rejestrowych w roku

56

61

60

60

76

96

98

111

107

Liczba gatunków w hodowli zachowawczej
roślin rolniczych i warzywnych

87

86

84

87

87

85

86

84

83

Liczba odmian w hodowli zachowawczej

606

689

706

685

701

693

673

643

668

Liczba odmian zarejestrowanych za granicą

164

188

188

192

194

187

213

205

219

Liczba odmian w badaniach za granicą

130

85

130

125

127

127

273

252

251

14 096 17 479 15 236 15 089 16 083

17 194

16 522

17 562

14 885

Powierzchnia upraw nasiennych w ha
Wielkość sprzedaży materiału siewnego w mln zł
Udział odmian własnych należących
do spółek hodowli roślin w sprzedaży
materiału siewnego w %

132,1

129,5

152,7

166,3

159,7

153,6

164,6

161,9

177,9

62,3

67,7

68,2

67,5

65,9

64,4

68,3

65,2

62,0

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych spółek hodowli roślin, COBORU oraz ANR.

Liczba odmian roślin rolniczych
zarejestrowanych w KR w latach 2007–2016

Wykres nr 11
Porównanie potencjału hodowlanego spółek hodowli roślin oraz spółek należących do IHAR-PIB
200

180

175

154

150
125
100
75
50
25
0

Spółki KOWR
(dawniej ANR)

Spółki IHAR-PIB

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie sporządzonego przez COBORU dokumentu pt.: „Potencjał hodowlany i ocena postępu biologicznego roślin
rolniczych i warzywnych w Polsce w latach 2007–2016”.
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Tabela nr 2
Sprzedaż materiału siewnego roślin rolniczych w latach 2008–2016 (tys. ton)
Wyszczególnienie

2008

Zboża

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

24,6

28,3

30,7

30,6

30,5

30,1

30,4

30,0

44,9

Ziemniaki

7,4

7,9

7,3

8,3

8,0

7,7

8,1

8,6

16,6

Strączkowe

1,2

2,0

2,1

1,4

1,6

1,9

2,8

6,0

6,3

Motylkowe

0,6

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2

0,4

0,5

0,4

Trawy

1,8

1,4

1,4

1,4

0,8

0,6

0,9

1,0

0,9

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych spółek hodowli roślin i ANR.

Tabela nr 3
Udział powierzchni plantacji nasiennych odmian roślin rolniczych należących do spółek hodowli roślin na podstawie
wyników oceny polowej przeprowadzonej przez PIORiN w okresach 2014–2015, 2015–2016 oraz 2016–2017
Wyszczególnienie

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Średnia dla okresu
2014–2017

Rośliny Bobowate drobnonasienne

27,0%

39,5%

43,0%

36,5%

Rośliny Bobowate grubonasienne

48,5%

47,3%

51,8%

49,2%

Buraki

99,5%

99,2%

97,7%

98,8%

Inne

51,0%

63,0%

45,3%

53,1%

Oleiste

8,4%

0,0%

0,0%

2,8%

Trawy

48,0%

46,9%

39,4%

44,8%

Ziemniaki

14,2%

14,3%

14,0%

14,2%

Rośliny zbożowe

28,0%

29,4%

29,9%

29,1%

28,0%

29,8%

33,0%

30,3%

Razem rośliny rolnicze

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji uzyskanych od PIORiN o wynikach oceny polowej.

Tabela nr 4
Udział wprowadzonego do obrotu kwalifikowanego materiału siewnego spółek hodowli roślin we wprowadzonym
do obrotu materiale siewnym na terenie kraju w okresach 2014–2015, 2015–2016 oraz 2016–2017
Wyszczególnienie

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Średnia dla okresu
2014–2017

Rośliny zbożowe

8,7%

8,5%

9,9%

9,0%

Rośliny oleiste

1,4%

1,5%

3,1%

2,0%

Rośliny bobowate grubonasienne

19,5%

15,1%

16,2%

16,9%

Rośliny bobowate drobnonasienne

12,2%

10,0%

26,2%

16,1%

Trawy

8,3%

10,7%

6,4%

8,5%

Rośliny pastewne inne gatunki

9,1%

7,1%

0,5%

5,6%

Buraki i ziemniaki

4,5%

6,2%

5,4%

5,4%

Razem warzywa

14,9%

14,7%

12,3%

14,0%

Razem rośliny uprawne

9,8%

9,2%

10,0%

9,7%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie uzyskanych od PIORiN informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym kwalifikowanym.
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Tabela nr 5
Odnowienia ważniejszych gatunków roślin rolniczych w Polsce
Wymagany maksymalny
okres, w którym powinny być
odnowione rośliny (w latach)

Uzyskiwany okres odnowienia
roślin przy udziale kms
w obrocie (w latach)

Pszenica

4

6

Żyto

4

7

Pszenżyto

2

8

Jęczmień

2

5

Owies

4

8

Ziemniaki

4

14

Wyszczególnienie

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie raportów Rynek nasion 2014, 2015 i 2016. Raporty rynkowe zamieszczone na stronie internetowej Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Tabela nr 6
Koszty hodowli roślin i źródła jej finansowania w spółkach hodowli roślin w latach 2007–2016
Koszty i źródła
finansowania

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Spółki rolnicze
Koszty hodowli
(tys. zł)

25 061,4 23 425,00 23 299,70

Dotacje
(tys. zł)

10 984,2

-

Dotacje
(%)

43,8

Opłaty hod. i lic.
(tys. zł)

23 176,00

25 183,10

27 458,10

29 443,80

32 034,80

34 431,80

36 581,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 664,2

10 174,80

10 197,90

10 849,50

12 378,20

12 852,10

13 400,80

16 280,90

19 119,70

21 225,40

38,6

43,4

43,8

46,8

49,1

46,8

45,5

50,8

55,5

58

-

1 078,40

2 213,20

1 618,10

1 422,40

2 062,00

2 640,40

1 676,80

-

4,6

9,5

7

5,7

7,5

9

5,2

4 412,8 12 171,80 10 888,60

10 708,40

11 382,50

12 544,00

13 402,60

46,2

45,2

45,7

45,5

44

5 657,20

6 282,10

6 120,90

Opłaty hod. i lic. (%)
Opłaty od rozmnożeń
własnych
(tys. zł)
Opłaty od rozmnożeń
własnych
(%)
Pozostałe
(tys. zł)
Pozostałe
(%)

17,6

52

52

1 701,00

1 706,30

5

4,7

14 077,10 13 611,10

13 650,20

39,5

37,3

Spółki ogrodnicze
Koszty hodowli
(tys. zł)

8 341,8

Dotacje
(tys. zł)

3 806,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dotacje
(%)

45,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opłaty hod. i lic.
(tys. zł)

6 882,7

5 702,10

5 528,30

5 323,70

6 312,60

2 043,9

766 ,7

196

87,4

141,2

98,1

16,8

10,5

-

-

24,5

11,1

3,4

1,6

2,7

1,8

0,3

0,2

-

-

Pozostałe
(tys. zł)

2 491,7

6 116,0

5 506,10

4 862,00

5 182,50

5 559,10

6 265,30

6 110,40

6 270,00

Pozostałe
(%)

29,9

88,9

96,6

98,4

97,3

98,2

99,7

99,8

100

Opłaty hod. i lic. (%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych spółek hodowli roślin i ANR.
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Tabela nr 7
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej w spółkach hodowli roślin
w latach 2014–2016 (w zł)
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

A. Działalność podstawowa
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

358 928 743,10

338 568 414,12

342 565 420,83

2. Koszty działalności operacyjnej

368 499 228,53

352 853 132,93

350 308 538,45

3. Zysk (strata) ze sprzedaży

-9 570 485,43

-14 284 718,81

-7 743 117,62

42 204 585,26

37 361 583,02

29 930 409,81

8 121 810,08

4 832 147,38

10 054 939,42

34 082 775,18

32 529 435,64

19 875 470,39

24 512 289,75

18 244 716,83

12 132 352,77

1. Przychody finansowe

3 784 985,37

2 401 795,36

2 705 654,46

2. Koszty finansowe

1 406 996,16

1 451 391,51

1 354 977,58

3. Wynik na działalności finansowej

2 377 989,21

950 403,85

1 350 676,88

26 890 278,96

19 195 120,68

13 483 029,65

162 818,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 818,40

0,00

0,00

27 053 097,36

19 195 120,68

13 483 029,65

390 774,59

268 409,78

537 589,93

0,00

16 813,00

0,00

390 774,59

285 222,78

484 851,93

Zysk (strata) netto

26 662 322,77

18 909 897,90

12 945 439,72

Przychody ogółem

405 081 132,13

378 331 792,50

375 201 485,10

Koszty ogółem

378 418 809,36

359 421 894,60

362 256 045,38

B. Pozostała działalność operacyjna
1. Pozostałe przychody operacyjne
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Wynik pozostałej działalności operacyjnej
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
D. Działalność finansowa

E. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej
F. Działalność o charakterze nadzwyczajnym
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
3. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
G. Zysk (strata) brutto
H. Podział wyniku
1. Podatek dochodowy
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)
3. Obowiązkowe obciążenia – razem

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych spółek hodowli roślin i ANR.
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Tabela nr 8
Zestawienie przychodów, kosztów, zysków oraz strat spółek hodowli roślin za lata 2014–2016

Lp.

Nazwa Spółki

Przychody ogółem
(tys. zł)

Koszty ogółem (tys. zł)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2014 r.

2015 r.

Strata netto (tys. zł)

2016 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

1.

DANKO Hodowla
Roślin Sp. z o.o.

101 664,6

104 628,7

108 800,8

88 784,7

89 828,7

100 247,2

12 879,9

14 800,1

8 553,6

0,0

0,0

0,0

2.

Kutnowska
Hodowla Buraka
Cukrowego
Sp. z o.o.

35 877,6

27 898,0

30 186,2

33 845,3

27 797,8

28 728,4

2 032,3

100,2

1 457,8

0,0

0,0

0,0

3.

Małopolska
Hodowla Roślin
HBP Sp. z o.o.

115 963,2

104 215,4

99 168,9

113 045,3

103 269,0

97 130,2

2 917,9

946,4

2 038,7

0,0

0,0

0,0

4.

Spójnia Hodowla
i Nasiennictwo
Ogrodnicze
Sp. z o.o.
w Nochowie

12 018,6

12 083,2

12 215,4

11 533,1

11 675,6

12 093,6

485,4

407,6

121,8

0,0

0,0

0,0

5.

Plantico Hodowla
i Nasiennictwo
Ogrodnicze
Zielonki Sp. z o.o.

23 200,4

22 032,1

22 328,3

22 744,0

21 837,2

22 195,2

456,4

194,9

133,2

0,0

0,0

0,0

6.

Krakowska
Hodowla
i Nasiennictwo
Ogrodnicze
„POLAN” Sp. z o.o.

26 415,6

23 826,7

24 156,2

25 931,9

23 900,3

24 001,9

483,7

0,0

154,3

0,0

73,6

0,0

7.

PomorskoMazurska Hodowla
Ziemniaka
Sp. z o.o.
z/s w Strzekecinie

35 925,7

34 400,5

31 660,4

33 011,5

32 650,0

30 613,6

2 914,1

1 750,5

1 046,8

0,0

0,0

0,0

8.

Poznańska
Hodowla Roślin
Sp. z o.o.
z/s w Tulcach

54 015,5

49 247,2

46 685,3

49 523,0

48 463,4

47 246,0

4 492,5

783,8

0,0

0,0

0,0

560,7

405 081,1 378 331,8

375 201,5

378 418,8 359 421,9 362 256,0

26 662,3

18 983,5

13 506,1

0,0

73,6

560,7

Razem

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych spółek hodowli roślin i ANR.
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

10. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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