
Stanowisko Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

z dnia 13 maja 2013r. 

w sprawie zwiększenia dopłat do materiału siewnego 

 

.  
Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca się z apelem o zmianę 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2007r. w sprawie stawek dopłat do 

1ha powierzchni gruntów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny 

lub kwalifikowany /Dz. U. nr 201 poz. 1447/ poprzez zwiększenie stawek dopłat na zakup 

materiału siewnego o 100% w stosunku do stawek płatności wymienionych w 

rozporządzeniu. Stawki dopłat do 1 ha  powierzchni gruntów rolnych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym  od roku 2007 do chwili obecnej obowiązują na tym 

samym poziomie. Tymczasem ceny materiału siewnego w tym czasie znacznie wzrosły. 

Według stawek płatności do zbóż  i mieszanek zbożowych tj. pszenica zwyczajna, żyto, 

jęczmień, pszenżyto, owies obowiązuje dopłata 100 zł do ha, do roślin strączkowych takich 

jak: łubin, groch siewny, bobik, wyka siewna 150 zł do hektara i 500zł do ziemniaków.  

Wysoka cena materiału siewnego powoduje, że wielu rolników rezygnuje z zakupu 

wysoko kwalifikowanego materiału siewnego i stosuje własny materiał siewny. Zmiana 

stawek dopłat do materiału siewnego zwiększy natomiast zainteresowanie rolników wymianą 

materiału siewnego,  a tym samym przyczyni się do rozwoju postępu biologicznego i zapewni 

dopływ do praktyki rolniczej nowych odmian roślin rolniczych dostosowanych do 

zmieniających się warunków klimatycznych i agrotechnicznych. Postęp biologiczny jest 

wykorzystywany w Polsce  w niewielkim stopniu. Świadczy o tym częstotliwość wymiany 

materiału siewnego zasadniczo odbiegająca od zalecanych 3-4 lat. W wielu gospodarstwach 

rolnych województwa lubelskiego okres wymiany materiału siewnego przekracza kilkanaście 

lat. Skutkiem tego jest fatalna jakość materiału siewnego. W krajach UE odnawianie 

materiału siewnego przekracza 50 % powierzchni zbóż (we Włoszech, Danii, Irlandii).  

W Polsce natomiast co roku wymienia się jedynie ok. 10% materiału siewnego. Trudna 

sytuacja ekonomiczna polskich rolników nie wpływa korzystnie na rozwój postępu 

biologicznego w naszym kraju. Wprowadzenie kolejnych wymogów Unii Europejskiej 

dotyczących zrównoważonego rozwoju rolnictwa, integrowanej ochrony roślin będzie trudne 

do spełnienia  przez rolników przy tak niskiej opłacalności produkcji rolnej, niskiej dotacji  

z budżetu państwa oraz słabym rozwoju postępu biologicznego. Zwiększenie kwoty dotacji  



z budżetu państwa do materiału siewnego przyczyni się do rozwoju postępu biologicznego  

w Polsce.  

Wskutek rozwoju tego postępu,  rolnikom łatwiej będzie spełnić unijne wymogi ochrony 

środowiska poprzez stosowanie nowych odmian roślin odpornych na choroby i szkodniki oraz 

ograniczyć poziomu stosowania chemicznych środków ochrony roślin.  

W tej sytuacji Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej apeluje o zmianę 

przepisów w tym zakresie. 

 


