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III i IV kwartał w polityce, zazwyczaj oznaczają prace nad budżetem państwa. Projekt 

przyszłorocznego budżetu wpłynął już do Sejmu. Analizowaliśmy budżet w formie zadaniowej. Budżet 

zadaniowy to plan wydatków budżetowych, który jest sporządzany w układzie funkcji, zadań oraz podzadań, 

wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji 

danego zadania bądź podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów (Budżet zadaniowy 

(BZ), 2019, Ministerstwo Finansów). W analizie budżetu w latach 2019-2021, na uwagę zasługuje prawie 

20% spadek wydatków budżetowych ogółem na rolnictwo w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 (rys. 

1). Plan budżetu jest nawet niższy od tego, który był zrealizowany w roku 2019. Te wartości przedstawiono 

w cenach nominalnych. Jeśli by wziąć pod uwagę inflację, która była rekordowa na przełomie roku 2019  

i 2020 to spadek realnych wydatków na rolnictwo jest jeszcze większy. Analizując plan budżetu na rok 2021 

należy również wskazać na wiele wyzwań, które stają przed rolnikami w Polsce oraz w Europie. Jest to walka 

z suszą, dostosowanie się do wymogów zielonego ładu, konieczność wdrażania innowacji, poprawa pozycji 

rolników na rynku rolnym, walka z ASF oraz ptasią grypą. W tym kontekście reedukacja wydatków 

budżetowych na tak ważną gałąź gospodarki jak rolnictwo jest przynajmniej zastanawiająca. Jest to 

szczególnie ważne w sytuacji pandemii, która dotknęła wszystkie działy gospodarki, w tym rolnictwo. Koniec 

tego roku oraz przyszły rok powinien wiązać się z stymulowaniem przez państwo rozwoju gospodarczego  

i odrabiania strat poprzez dobrze kierowany strumień pieniędzy budżetowych.  

 

Rysunek 1. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Poniżej przedstawiamy analizę budżetu w jego poszczególnych działach.  

 

W ujęciu nominalnym największy spadek dotyczy zadania 21.5. (rys. 2). Plan wydatków budżetowych 

na to zadanie na 2021 rok wynosi 13,19 mld zł, tj. o 3,46 mld zł mniej niż w 2020 roku. Z tego działu 

finansowanych jest bardzo wiele ważnych wydatków budżetowych, które przyczyniają się do koniecznej 

modernizacji rolnictwa i polskiej wsi. Są to między innymi wydatki na dopłaty do kredytów, materiału 
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siewnego czy ubezpieczeń. Już w obecnym roku jako Wielkopolska Izba Rolnicza kilkukrotnie 

interweniowaliśmy w sprawie braku środków na te właśnie działania. Niepokoi nas ograniczenie wydatków 

na transfer wiedzy oraz doradztwo rolnicze. Rolnicy, aby przetrwać muszą mieć dostęp do nowoczesnej 

wiedzy oraz innowacji, które poprawiają słabą na dzień dzisiejszy rentowność produkcji rolniczej. W tym 

dziale znajdują się również wydatki na wspieranie efektywnego gospodarowanie zasobami oraz 

przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną  i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym 

i leśnym. To są działania wynikające wprost z nowych strategii przedstawionych przez Komisję Europejską 

pod hasłem „zielonego ładu”. Koszty ich wdrożenia będą ponosić przede wszystkim  rolnicy, co powinno 

wiązać się z większym finansowaniem tych kosztów.  

 

Rysunek 2. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 – zadanie 21.5. Wsparcie gospodarstw rolnych, 

rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Zadanie 21.5. Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy 

jakości żywności: 

- w zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych 

na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia 

stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu 

zasad dobrej kultury rolnej, 

- realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są 

przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wspierane są 

dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich, 

- wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też 

konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, 

- podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie, 

- odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa, 

- wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną  

i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, 

- prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju 

gospodarczego na terenach wiejskich, 

- realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do 

oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji 
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rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie realizacji zadań w rolnictwie, 

- realizowane są działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych 

w sektorze rolno – spożywczym, 

- zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie 

działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym  

i upowszechnieniowym, 

- w ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie 

kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce, 

- promowane są produkty rolno – spożywcze w celu wzrostu ich spożycia, eksportu i konkurencyjności,  

w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna, 

- upowszechniana jest wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane 

jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego.  

 

Bardzo niepokoi nas, niewielki co prawda, ale jednak spadek wydatków w dziale 21.3. (rys. 3). Z tego 

działu finansowane są między innymi koszty zwalczania takich chorób jak ASF czy ptasia grypa. Od wielu 

miesięcy postulujemy jako Wielkopolska Izba Rolnicza, o zwiększenia nakładów na służby weterynaryjne. 

W tym roku mamy już prawie 90 ognisk ASF w Polsce, w tym 4 ogniska w Wielkopolsce. To jest znaczący 

wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Niebieskie strefy, które pojawiają się na mapie Polski oznaczają 

znaczące utrudnienia w handlu oraz drastyczny spadek cen dla rolników. Obecnie nie ma środków na 

rekompensaty, bioasekurację, czy też premii za dobrowolne zaprzestanie produkcji przez małe gospodarstwa 

trzodowe.   

 

Rysunek 3. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 – zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu 

zwierząt oraz zdrowia publicznego (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego: 

- realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia 

publicznego w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt, 
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- Inspekcja Weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu 

zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, 

- realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, 

- zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania  

i składowania oraz transportu, 

- kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, 

- prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, 

- finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz. 

 

Zupełnie nie rozumiemy redukcji środków budżetowych w dziale 21.6., w którym w ujęciu 

procentowym spadek środków budżetowych jest największy – plan na 2021 rok zakłada na to zadanie poziom 

środków budżetowych wynoszący 0,06 mld zł, tj. aż o niespełna 80% niższy aniżeli w roku 2020 (rys. 4). 

Rynki rolne w wyniku pandemii koronawirusa oraz ASF są zdestabilizowane. Ceny płacone rolnikom za 

żywiec wieprzowy, wołowy czy drobiowe są ciągle niskie i nie pokrywają kosztów produkcji. Rolnicy są 

słabo zorganizowani, co powoduje ich słabą pozycję na rynku rolnym. Polski eksport, którym się chwalimy 

jest realizowany przez pośredników, którzy narzucają swoje warunki oraz swoje marże. Nie budujemy marki 

polskiej żywności zagranicą, co powoduje, że sprzedajemy surowce rolnicze w niskich cenach. Redukcja  

budżetu w tym dziale, w sytuacji konieczności odbudowywania rynku rolnego wewnętrznego oraz 

eksportowego wydaje się być bezzasadna.  

 

Rysunek 4. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 – zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków 

rolnych i żywnościowych (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych: 

- w tym obszarze realizowane są działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla 

sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów 

rolnych i żywnościowych, 

- prowadzone są działania administracyjne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi  

i przetworzonymi z państwami poza unijnymi, 
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- wspierane i nadzorowane są działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m. in. 

poprzez realizację programu mleko, owoce i warzywa dla szkół, wspomaganie produkcji artykułów rolno – 

spożywczych, 

- prowadzone są działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków 

oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń. 

 

Poniżej przedstawiamy wydatki budżetowe w pozostałych działach, które kształtują się podobnie jak 

w latach 2019 i 2020 (rys. 5, rys. 6, rys. 7). 

 

Rysunek 5. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 – zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona 

roślin uprawnych (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych: 

- utrzymanie stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, 

- produkcja i bezpieczeństwem żywności,  

- konkurencyjność i dochodowość gospodarstw rolnych, 

- realizowanie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej,  

- ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie,  

- prowadzenie działań dotyczących badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, 

- prowadzenie doświadczeń płodozmianowych oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej, 

- prowadzenie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także 

wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, 

- kontrola i nadzór obejmuje także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO),  

- przeprowadzanie badań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, 

- prowadzenie monitoringu azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju  

i ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin. 
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Rysunek 6. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 – zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji 

zwierzęcej (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej: 

- wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), 

służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych 

osiągnięć genetyki i hodowli, 

- działania ukierunkowane są na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału 

hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych 

decyzji hodowlanych,  

- zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich, 

- ocena wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz ochrona zasobów genetycznych 

zwierząt gospodarskich,  

- prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych, 

- wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, 

- utrzymywana jest kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też 

działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych. 
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W przypadku zadania 21.4. w planie na 2021 rok można zauważyć spadek środków budżetowych o 

około 10%, w porównaniu z rokiem 2020 (rys. 7). 

 

Rysunek 7. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 – zadanie 21.4. Wspieranie rybactwa śródlądowego  

i rybołówstwa morskiego (mld zł) 

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 

 

Zadanie 21.4. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego: 

- zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia 

warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego  

i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony, 

- wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami 

dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też 

funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego, 

- w ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone są 

działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji 

producenckich). 
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Poniżej przedstawiono budżet dla rolnictwa w latach 2019-2021 z podziałem na zadania (rys. 8). 

Rysunek 8. Budżet dla rolnictwa na lata 2019-2021 z podziałem na zadania (mld zł) 

 

21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych  

21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej  

21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego   

21.4. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego  

21.5. Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna  

i systemy jakości żywności  

21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych  

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów; Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, Minister Finansów; 

Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, Rada Ministrów. 
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BUDŻET ROLNICTWO – 2019 r. 

Skonsolidowana kwota wydatków na politykę rolną i rybacką w 2019 roku to 15,26 mld zł. 

W ramach tej funkcji zaplanowano następujące zadania: 

1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych - 0,41 mld zł  

2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej - 0,12 mld zł  

3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego – 0,95 mld zł  

4. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego - 0,20 mld zł 

5. Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna  

i systemy jakości żywności - 13,26 mld zł  

6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych - 0,32 mld zł  

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDŻET ROLNICTWO – 2020 r.  

Skonsolidowana kwota wydatków na politykę rolną i rybacką w 2020 roku to 18,93 mld zł. 

W ramach tej funkcji zaplanowano następujące zadania: 

1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych - 0,45 mld zł  

2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej - 0,11 mld zł  

3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego - 1,05 mld zł  

4. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego - 0,37 mld zł 

5. Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna  

i systemy jakości żywności - 16,65 mld zł  

6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych - 0,29 mld zł  

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2020 rok, Budżet zadaniowy, 

Minister Finansów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDŻET ROLNICTWO – 2021 r. 

Skonsolidowana kwota wydatków na politykę rolną i rybacką w 2021 roku to 15,17 mld zł. 

W ramach tej funkcji zaplanowano następujące zadania: 

1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych - 0,44 mld zł  

2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej - 0,11 mld zł  

3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego - 1,04 mld zł  

4. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego - 0,33 mld zł 

5. Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna  

i systemy jakości żywności - 13,19 mld zł  

6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych - 0,06 mld zł  

 

Źródło: Polityka rolna i rybacka w: Planowanie w układzie zadaniowym na 2021 rok, Budżet zadaniowy, 

Rada Ministrów. 

 

WNIOSKI 

 Budżet zadaniowy na rolnictwo na rok 2021 jest dużo mniejszy od budżetu na rok 2020. Jest również nieco 
mniejszy od budżetu na rok 2019.  

 Znacząco mniejszy budżet będzie przeszkodą w realizacji wielu zadań niezbędnych do dostosowania polskiego 
rolnictwa do nowych strategii UE oraz poprawy dochodów rolników. 

 Mniejszy budżet przypada na okres, kiedy cała gospodarka, a w tym rolnictwo, odczuwają skutki pandemii a 
ich odbudowa powinna być stymulowana i wzmacniana odpowiednimi środkami finansowymi.  

 Największy spadek środków budżetowych w 2021 r., w stosunku do 2020 r., zaobserwowano w przypadku 
zadań 21.5 oraz 21.6. Nieco mniejszy spadek środków budżetowych dotyczył zadania 21.4. Z kolei w przypadku 
pozostałych zadań, poziom środków budżetowych w 2021 r., w porównaniu z rokiem 2020, pozostał na takim 
samym, bądź zbliżonym poziomie. 

 W każdym z analizowanych lat najwięcej środków budżetowych przeznaczono kolejno na zadania: 21.5, 21.3 
oraz 21.1. W 2019 i 2020 roku najmniej środków budżetowych przeznaczono na zadanie 21.2, z kolei w 2021 
roku najmniejszy poziom środków budżetowych dotyczy zadania 21.6. 



 Prawie 80% spadek poziomu środków budżetowych na zadanie 21.6 w 2021 roku, w stosunku do 2020 roku, 
nie jest uzasadniony, z uwagi na konieczność odbudowywania rynku rolnego wewnętrznego oraz 
eksportowego. 

Andrzej Przepióra, Monika Tomczak 

 


