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Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinia o ustawie budżetowej na 2013 r. 
 w częściach dotyczących rolnictwa1

I. Uwagi wstępne

Rok 2013 jest czwartym z kolei, w którym zostaną oddzielone dochody i wydatki krajo-
wego budżetu od dochodów i wydatków Budżetu Środków Europejskich (BŚE). Warto więc 
przypomnieć, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) stał się od 2010 r. centralnym pod-
miotem płatniczym realizującym płatności beneficjentom programów UE i dokonuje wszyst-
kich płatności na ich rzecz z rachunków otwartych w tym banku przez Ministra Finansów, za 
wyjątkiem niektórych wydatków budżetu krajowego, na które przewidziano środki w ramach 
pożyczek BGK. Idzie tu głównie o pożyczki z przeznaczeniem na prefinansowanie niektó-
rych działań programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w 2013 r. 
w kwocie 858 mln zł, tj. o 19,78% realnie mniej niż w 2012 r. (podobnie jak w 2012 r.), trak-
towanych jako rozchody budżetu krajowego. Spłaty tych pożyczek zasilą przychody budże-
towe. W tych warunkach płatności realizowane przez BGK są jedyną formą przekazywania 
środków beneficjentom, a tym samym płatności te przestały mieć formę dotacji rozwojowych. 
Jeśli idzie o płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR) w 2013 r. to 
finansowanie płatności za pośrednictwem Agencji płatniczych w części przypadającej na UE 
będzie następować w ramach wydatków Budżetu Środków Europejskich, zaś refundacje z Ko-
misji Europejskiej poniesionych przez Agencje płatnicze wydatków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego (ARiMR i ARR) stanowić będą dochód 
Budżetu Środków Europejskich. Stąd także w 2013 r. nie zaplanowano środków na spłatę po-
życzek na prefinansowanie WPRiR, tak jak to było przed 2010 r., o czym warto pamiętać przy 
interpretacji porównań dotyczących tamtych lat. 

II. Ocena

1. Struktura dochodów i wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz rybołów-
stwo

Dochody budżetowe realizowane przez jednostki nadzorowane przez ministra właściwe-
go ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych planowane są w wysokości 1.635,36 mln zł 
z czego m.in. w części na rolnictwo – 29,16 mln zł, na rozwój wsi – 1.537,96 mln zł, na rynki 
rolne – 67,9 mln zł oraz na rybołówstwo – 0,53 mln zł. Stanowią je m.in. wpływy z usług 
agrochemicznych, opłaty administracyjne, opłaty rejestracyjne za ochronę wyłącznego pra-
wa do odmian roślin uprawnych i innych oraz za czynności administracyjne związane z ich 
upowszechnieniem. Do tych dochodów wliczane są także dochody Agencji Nieruchomości 

1 Opinia dotyczy części: rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32,33,35,62,83,85), 
a także planów finansowych na 2013 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
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Rolnych (ANR) pochodzące z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
wynikające z różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym 
roku, a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu w kwocie 
1.537,96 mln zł. Ponadto dochody budżetu rolnego tworzą wpływy z tytułu rozliczeń z Komi-
sją Europejską (KE) i różnego rodzaju opłaty związane z funkcjonowaniem rynków rolnych. 
Przyjmując, iż dochody budżetu państwa w 2013 roku wyniosą 299.385,3 mln zł, to udział 
w nich jednostek resortu rolnictwa i rozwoju wsi wyniesie 0,55% (w 2012 r. 0,56%, w 2011 r. 
0,84%). Natomiast dochody budżetów wojewodów w 2013 roku wyniosą 302,38 mln zł i będą 
one realnie o 14,78% wyższe niż w 2012 roku (w 2012 r. były one realnie o 8,3% niższe niż 
w 2011 r.).

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz rybołówstwo wraz z budżetami woje-
wodów oraz rezerwami celowymi (z pominięciem Budżetu Środków Europejskich) w 2013 
roku wyniosą 11.587,755 mln zł, tj. będą realnie niższe (stopa inflacji 2,7%) o 2,56% niż 
w 2012 roku. Wliczając wydatki budżetowe na KRUS ogólna kwota wydatków wzrasta do 
28.094,303 mln zł, tj. realnie o 0,46% mniej niż w 2012 r. (w 2012 r. było to realnie o 5% mniej 
niż w 2011 r., w 2011 r. o 5,95% realnie mniej niż w 2010 r., zaś w 2010 r. o 8,7% więcej niż 
w 2009 r., a w 2009 r. było to o 16,74% mniej niż w 2008 r.). Stanowi to 3,46% wydatków 
budżetu państwa bez KRUS (w 2012 r. było to 3,52%, w 2011 r. 4,04%, a w 2010 r. było to 
4,45%). Tak więc w 2013 r. wystąpi spadek tego udziału o 0,06% (bez KRUS), a z wydatka-
mi na KRUS wzrost o 0,05%. Praktycznie więc sytuacja pod tym względem będzie podobna 
do tej w 2012 r. Warto natomiast zauważyć, iż w 2012 roku wystąpiły zdecydowanie wyższe 
spadki w stosunku do 2011 roku, bo wynosiły odpowiednio w pierwszym przypadku 12,9% 
(bez KRUS), w drugim zaś 8,25% (z KRUS). Tak więc warto podkreślić, iż wskaźnik łącz-
nych wydatków w budżecie rolnym (bez środków europejskich) na 2013 r. został osiągnięty 
przy wyższym realnie poziomie planowanych wydatków na KRUS o 1,07%, realnie jednak 
było to o 0,48% mniej niż w 2012 r. (z uwzględnieniem stopy inflacji). Jeśli idzie o udział 
łącznych wydatków na omawiany sektor w PKB (bez KRUS) to w 2013 r. wyniesie on 0,69% 
(w 2012 r. wyniósł 0,72%, w 2011 r. 0,84%). Odpowiednio porównywalny udział w 2010 r. 
wynosił 0,95%, a w 2009 r. 0,75%. Tak więc w relacji do PKB udział ten jest najniższy od 
pięciu lat i co ważniejsze, sukcesywnie spada. W 2013 r. będzie o ok. 4,34% niższy niż w 2012 
r., a z uwzględnieniem wydatków na KRUS udział ten w 2013 r. będzie o ok. 2,33% mniejszy 
niż w 2012 r. Warto podkreślić, iż w 2013 r. będzie to 1,66% PKB wobec 1,7% w 2012 r., 
2,1% w 2011 r. i 2,0% w 2010 roku. Udział ten jest więc mniejszy w 2013 r. o ok. 4,33% niż 
w 2012 r. i  aż o 21% niż w 2010 r. Powyższe porównania potwierdzają także tezę, iż budżet 
krajowych wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz KRUS nie idzie w parze ze 
wzrostem PKB i jak wyżej wspomniano będzie odpowiednio niższy. Zapewne dostosowuje 
się w ten sposób do warunków bieżących ograniczeń finansowych wywołanych globalnym 
kryzysem finansów publicznych, także w UE. Czy powinno to być w takim stopniu, pozostaje 
kwestią dyskusyjną. 

W 2013 roku potrzeby resortu rolnictwa w zakresie wydatków zapisanych w rezerwach 
celowych wyniosą 4.019,857 mln zł, tj. realnie o 13,67% mniej niż w 2012 r. (w 2012 r. było 
o 10,8% mniej niż w 2011 r., a w 2011 r. o 27,98% mniej niż w 2010 r.), z czego na płatności bez-
pośrednie i pozostałe realizowane przez ARiMR przeznaczono 1.156,853 mln zł, tj. o 34,03% 
mniej niż w 2012 r. (w 2012 r. było to o 16,44% mniej niż w 2011 r., zaś w 2011 r. o 24,1% 
mniej niż w 2010 r.). Z kolei na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2007-2013 przeznaczy się w 2013 r. z krajowego budżetu 1.002,881 mln zł, tj. realnie 
o 17,64% mniej niż w 2012 r. (w 2012 r. było to o 4,78% więcej niż w 2011 r.), zaś w 2013 r. 
w budżetach wojewodów na PROW 2007-2013 wydzielono 84,457 mln zł, tj. o 24,8% więcej 
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niż w 2012 r. Dynamika ta potwierdza w sumie tezę o wygasającym charakterze wydatków na 
PROW w miarę zbliżania się do 2013 r., co sugerują wydatki z lat wcześniejszych. Natomiast 
zdecydowanie mniej środków przeznaczono w 2013 r. w rezerwach celowych na współfinan-
sowanie programów unijnych realizowanych przez ARR. Jest to kwota 42,74 mln zł, tj. aż 
o 73,63% niższa niż w 2012 r. Warto przypomnieć, iż na te cele przeznaczono w 2012 r. 145,5 
mln zł, w 2011 r. 176,706 mln zł. Program Operacyjny (PO) „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wykorzystać ma w 2013 roku 
tylko 74,396 mln zł, tj. realnie o 34,17% mniej niż w 2012 r. (w 2012 r. było to o 57,7% mniej 
niż w 2011 r.). Gdy chodzi o pozostałe pozycje zapisane w tej części to należy odnotować, 
że w 2013 r. dopłaty do paliwa rolniczego pozostaną nominalnie w takiej samej kwocie 720 
mln zł co w 2010, 2011 i 2012 r. (realnie będą jednak mniejsze o poziom inflacji 2,7%). Mniej 
planuje się natomiast wydać na wydatki dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
oraz dofinansowania kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, na które przewiduje 
się kwotę 254,6 mln zł, tj. realnie o 3,67% mniej niż w 2012 r. Nominalnie taką samą kwotę 
przewiduje się, gdy idzie o rezerwy celowe na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich - 100 mln zł, tj. tyle co w 2011 i 2012 r. Dodać należy, że w 2013 r. na takim samym 
poziomie pozostaną dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 103,8 
mln zł. Wygasają natomiast wydatki dotyczące programu poakcesyjnego wsparcia obszarów 
wiejskich, które w 2013 r. nie występują. Z zadowoleniem należy odnotować utrzymanie się 
w budżecie na 2013 r. pozycji dotyczącej środków na utrzymanie melioracji wodnych podsta-
wowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (tj. tyle ile 
nominalnie w 2012 r. i 2011 r., do kwestii tej wrócimy). Ponadto w rezerwach celowych na 
2013 r. znalazły się środki z tytułu przyrostu dochodów budżetu w związku z przejęciem przez 
jednostki macierzyste gospodarstw pomocniczych (m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi 
w kwocie 8,4 mln zł, tj. realnie o 5,15% więcej niż w 2012 r.). Zdecydowanie mniej środków, 
ze względu na wygasanie programów, przeznaczono natomiast na współfinansowanie Progra-
mów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-
2013, tj. 2,04 mln zł, realnie o 42,65% mniej niż w 2012 r. ( w 2012 r. było to o 44,2% mniej 
niż w 2011 r.).

W projekcie budżetu rolnego na 2013 r. pojawiły się też trzy nowe pozycje. Dotyczą one 
wydatków na wsparcie producentów owoców i warzyw w wysokości 361,44 mln zł, audytu 
akredytacyjnego w agencjach płatniczych 1 mln zł i PO „Innowacyjna Gospodarka” w wyso-
kości 2,04 mln zł. Wspomnieć wypada także o wydatkach zaplanowanych w innych częściach 
budżetowych w zakresie rolnictwa i rybołówstwa. Mam tu na myśli środki na pomoc tech-
niczną dla PROW 2007-2013 oraz na rzecz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich” , a także przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych. 
W tym pierwszym przypadku planowane wydatki wynosiły 4,22 mln zł i były realnie o 0,76% 
większe niż w 2012 r., a w drugim wyniosły 0,104 mln zł i pozostały nominalnie na takim 
samym poziomie co w 2012 r. Wygasły natomiast w 2013 r. wydatki na działania w PO „Zrów-
noważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” planowanego na 
lata 2007-2013.

 Budżet rolny Polski na 2013 r. wydziela też środki na finansowanie i prefinansowanie wy-
datków z Budżetu Środków Europejskich w kwocie 24.171,385 mln zł, które to są realnie 
wyższe o 10,97% niż w 2012 r. Warto zauważyć, iż w projekcie budżetu na 2012 r. były one 
realnie niższe o 9,39% niż w 2011 r., zaś w 2011 r. były one realnie wyższe o 16,48% niż 
w 2010 r. Z powyższego wynika, iż Budżet Środków Europejskich w 2013 r. będzie istotnie 
wyższy niż w roku poprzednim i wcześniejszych latach. Należy zauważyć, iż płatności ob-
szarowe w 2013 r. ujęte w części na rozwój wsi (5.936,998 mln zł) i w rezerwach celowych 
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tego budżetu (5.937,189 mln zł) wyniosą łącznie 11.874,187 mln zł, tj. o 1.955 mln zł więcej 
niż w 2012 r. (w 2012 r. wynosiły 9.919,210 mln zł). W obu przypadkach są to kwoty realnie 
wyższe kolejno o 25,74% i 9,39%, zaś łącznie realnie o 17% wyższe niż w 2012 r., podczas 
gdy w 2012 r. utrzymywały się one na poziomie z 2011 r. Z kolei Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich z przeznaczeniem na rozwój wsi 2.960,935 mln zł plus w rezerwach celowych 
4.853,271 mln zł obejmuje łącznie w 2013 r. 8.814,206 mln zł. W 2012 r. kwota ta wynosiła 
8.858,387 mln zł. Oznacza to, że łączne środki przeznaczone na PROW w 2013 r. w Budżecie 
Środków Europejskich będą realnie o 3,2% niższe niż w 2012 r. W 2012 r. spadek ten się-
gał w stosunku do 2011 r. realnie ok. 20%. Warto też zauważyć, że o ile w 2012 r. środki te 
były w przybliżeniu równo dzielone na te do bezpośredniej dyspozycji i rezerwy celowe, to 
w 2013 r. te pierwsze są wyraźnie mniejsze (realnie o 12,27%), zaś te drugie większe o 6,87% 
w stosunku do 2012 r. Należy też podkreślić, iż nie zawsze na płatności obszarowe wydzielano 
w Budżecie Środków Europejskich istotnie więcej środków niż na PROW. Np. w 2011 r. sytu-
acja była odwrotna, tzn. na płatności obszarowe przeznaczono łącznie z rezerwami celowymi 
9.648,137 mln zł, zaś na PROW 2007-2013 łącznie z rezerwami celowymi 10.838,132 mln 
zł, a więc wyraźnie więcej. Powyższe informacje uzupełniają dane o środkach PROW 2007-
2013 przeznaczonych w rezerwach celowych dla wojewodów, które w 2013 r. wyniosą 136,82 
mln zł i będą o 22,48% realnie wyższe niż w 2012 r. (w 2012 r. wynosiły one 109,296 mln zł, 
a w 2011 r. 107,545 mln zł). 

Realnie większe będzie także prefinansowanie działań interwencyjnych na rynkach rolnych, 
które wyniesie 319,19 mln zł, tj. realnie o 4,93% więcej niż w 2011 r. Dochodzą do tego plano-
wane na 2013 r. wydatki w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” w wysokości 
762 tys. zł, których w 2012 r. nie było. W rezerwach celowych na ten cel zapisano 12,07 mln 
zł (po raz pierwszy w 2013 r.), z tego w MRiRW 11,56 mln zł i ARR 0,508 mln zł. Równo-
cześnie w rezerwach celowych na działania interwencyjne na rynkach rolnych przeznaczone 
jest w 2013 r. 319,188 mln zł, tj. realnie o 4,93 mln zł więcej niż w 2012 r. (Jest to taka sama 
kwota jak przeznaczona na bieżącą interwencję na rynkach rolnych). Korespondują z tym pla-
nowane wydatki dotyczące wsparcia producentów owoców i warzyw (w ramach rozwoju wsi). 
W 2013 r. Budżet Środków Europejskich planuje wydać na ten cel 734,626 mln zł, tj. realnie 
o 6,18% więcej niż w 2012 r., zaś rezerwy celowe dotyczące tego tytułu budżetowego wynoszą 
również 734,626 mln zł i zostały zaplanowane po raz pierwszy w 2013 r. Realny spadek wy-
stąpi także w finansowaniu PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”, jeśli uwzględnić planowane wydatki wraz z rezerwami celo-
wymi. W 2013 roku wyniosą one 605,371 mln zł, tj. realnie o 5,23% mniej niż w 2012 r., kiedy 
to wyniosły 621,369 mln zł. Zaznaczyć jednak trzeba, że w tym przypadku założono wysoki 
realny wzrost prefinansowania o 42,8%, zaś spadek rezerw celowych o 32,11%. Z obowiązku 
recenzenta pragnę dodać, iż wzrastają także wydatki na Wspólną Politykę Rybacką w części 
poświęconej rozwojowi wsi z 33 tys. w 2012 r. do 191 tys. w 2013 r., a więc kilkakrotnie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w wydatkach Budżetu Środków Europejskich wy-
stępuje w 2013 r. podział według części budżetowych tak jak w budżecie krajowym. I tak, 
w wydatkach na rolnictwo przewiduje się w 2013 r. 3,743 mln zł, tj. o 25,96% realnie mniej niż 
w 2012 r. Środki te mają być wydatkowane na dwa programy operacyjne w ramach Narodowej 
Strategii Spójności w latach 2007-2013. Na rozwój wsi planuje się przeznaczyć 10.632,75 
mln zł, tj. realnie o 6,62% więcej niż w 2012 r. (strukturę tych wydatków tworzą wymienio-
ne wyżej płatności obszarowe, PROW 2007-2013, wsparcie producentów owoców i warzyw 
oraz wydatki na Wspólną Politykę Rybacką). Z kolei budżety wojewodów obejmą w 2013 r. 
613,666 mln zł, tj. o 24,98% realnie więcej niż w 2012 r. (w 2011 r. było to 349,649 mln zł). 
Wyraźny, realnie blisko o jedną czwartą wzrost wydatków dotyczył głównie Programu Roz-
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woju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym wydatków na melioracje wodne 337,811 mln zł, 
tj. realnie o 23,19% więcej niż rok wcześniej (w 2012 r. 268,348 mln zł) i prac geodezyjno-urzą-
dzeniowych 72,643 mln zł, tj. 19,25% realnie więcej niż w 2012 r. (w 2012 r. było 17,93% realnie 
więcej niż w 2011 r.). Razem PROW w budżetach wojewodów w 2013 r. obejmuje 410,454 mln 
zł, tj. 24,47% realnie więcej niż w 2012 r. W Budżecie Środków Europejskich przeznaczonych 
dla wojewodów mieści się także PO „Infrastruktura i Środowisko”, na który planuje się wydać 
w 2013 r. 203,2 mln zł, tj. o 30,38% realnie więcej niż w 2012 r. (w 2011 r. było to tylko 27 mln 
zł). Do środków unijnych trzeba też zaliczyć wspomniane na wstępie opracowania pożycz-
ki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom krajowym na prefinansowa-
nie PROW w latach 2007-2013, na które w 2013 r. przewidziano kwotę 858 mln zł, tj. realnie 
o 19,78% niższą niż w 2012r. Warto zauważyć, iż kwota tych pożyczek sukcesywnie maleje, 
w 2012 r. wynosiła 1.039,765 mln zł i była ona blisko 19,43% niższa niż w 2011 r. Na specjalne 
podkreślenie zasługuje natomiast kwota wydatków w budżecie rolnym 2013 r. przewidywana na 
prace melioracyjne i utrzymanie urządzeń wodnych, tj. regulację stosunków wodnych. W budże-
cie krajowym do dyspozycji wojewodów kwotę tych wydatków określono na 369,803 mln zł, 
w rezerwach celowych budżetu krajowego jest to dalsze 210 mln zł, zaś w budżecie wojewodów 
ze środków UE jest to w 2013 r. kwota 337,811 mln zł. W sumie więc na regulację stosunków 
wodnych w polskim rolnictwie planuje się wydać w 2013 r. kwotę 917,614 mln zł. W 2012 r. 
te trzy pozycje zgromadziły środki łącznie 835,28 mln zł. Tak więc, w 2013 r. będzie to realnie 
o 7,16% więcej niż w 2012 r. Szczególnie cieszy, iż wzrost środków na poprawę stosunków 
wodnych w polskim rolnictwie trwa nieprzerwanie od trzech lat, a znaczenie tych inwestycji dla 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest fundamentalne. Łącznie więc wydatki na rolnictwo, 
rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wraz z wydatkami na KRUS i środkami z UE wyniosą 
w 2013 r. 53.123,688 mln zł, tj. realnie o 4,02% więcej niż w 2012 r. (z uwzględnieniem stopy 
inflacji 2,7%). Warto dodać, iż w 2011 r. kwota ta stanowiła 52.490,542 mln zł, zaś w 2012 r. 
49.777,855 mln zł. Oznacza to, iż w 2013 r. zostanie zniwelowany spadek wydatków budżeto-
wych z 2012 r., a realna kwota budżetu rolnego Polski będzie najwyższa po integracji z UE. 

Porównując wydatki budżetowe na 2013 r. w poszczególnych częściach tylko krajowego 
budżetu z rokiem poprzednim należy zauważyć, iż wydatki na część budżetową rolnictwo 
wyniosą 805,075 mln zł, tj. realnie będą wyższe o 0,5% niż w 2012 r. (w 2012 r. realny wzrost 
wynosił 1,36% w stosunku do 2011 r.). Równocześnie na dział rolnictwo i łowiectwo wynio-
są 506,864 mln zł, a więc będą o 0,37% realnie mniejsze, natomiast wydatki na rozwój wsi 
wyniosą 4.871,664 mln zł i będą realnie wyższe o 8,49%. Warto podkreślić, iż w 2012 r. były 
one aż o 17,82% niższe niż w roku 2011. Oznacza to, iż budżet rolny Polski na 2013 r. i w tym 
zakresie wyrównuje wcześniejsze spadki. Z kolei planowane wydatki na rynki rolne wyniosą 
429,297 mln zł i będą realnie 27,68% niższe niż w 2012 r. W ubiegłym roku (2012) były one 
o 7,43% realnie wyższe. Inaczej będzie z wydatkami z budżetu wojewodów. W 2013 r. wy-
niosą one 1.297,563 mln zł, tj. realnie o 6,11% więcej niż w roku ubiegłym. Jest to znacznie 
więcej niż w 2012 r., kiedy to realny wzrost sięgał 1%. 

Istotnie wzrastają natomiast planowane wydatki w budżecie krajowym na rybołówstwo. 
Sięgają one kwoty 159,979 mln zł i będą aż o 40,86% realnie większe niż w 2012 r., podczas 
gdy w ubiegłorocznym budżecie były one o blisko 40% realnie niższe niż w 2011 r. (111,438 
mln zł). Niższe natomiast będą środki w omawianych wyżej rezerwach celowych. Łączna ich 
kwota wynieść ma w 2013 r. 4.019,857 mln zł, niemniej będzie niższa o 13,67% niż w 2012 r. 
Na koniec odnotować też należy wyraźny spadek łącznych wydatków zaplanowanych w in-
nych częściach budżetowych w zakresie rolnictwa i rybołówstwa (o czym była już mowa) 
realnie aż o 80,19%. (W roku 2012 w tym zakresie odnotowano natomiast ponaddwukrotny 
realny wzrost).
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Przechodząc do konkluzji można postawić tezę, iż krajowy budżet rolny na 2013 r. jest 
budżetem oszczędnym, co widać wyraźnie porównując udział w budżecie ogólnokrajowym 
i PKB i mógłby być proporcjonalnie wyższy ze względu na realny wzrost PKB o ok. 2% 
w 2012 r. Niemniej zapewnia wzrost wydatków na rolnictwo, wyraźnie na rozwój wsi i ry-
bołówstwo, daje większe możliwości budżetom wojewodów, zdecydowanie preferuje po-
prawę stosunków wodnych w rolnictwie. Wyraźne redukcje dotyczą wydatków na rynki 
rolne, w szczególności funkcjonowanie ARR, oraz na wydatki zapisane w innych częściach 
budżetu. Mniej środków będzie także w rezerwach celowych. Można powiedzieć, iż co do 
struktury poziomu wydatków na 2013 r. krajowy budżet rolny jest zbliżony do tego z 2012 r., 
a nawet nieco lepszy, co w warunkach otaczającego Polskę załamania koniunktury, względ-
nie przejawów kryzysu finansowego uznać należy za zjawisko wyraźnie pozytywne. Nato-
miast zdecydowanie korzystniej wyglądają wydatki zapisane w Budżecie Środków Euro-
pejskich. W 2012 r. to one właśnie zadecydowały w największym stopniu o ograniczeniach 
budżetowych całego ówczesnego budżetu rolnego Polski. W 2013 r. sytuacja uległa istotnej 
zmianie. Realnie rosną środki budżetowe w całym budżecie UE przeznaczonym na cele 
rolne w Polsce, w tym na rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, a także w budżetach wo-
jewodów i rezerwach celowych. Wprawdzie nakłady na programy operacyjne realizowane 
w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 sukcesywnie wygasają, ale 
jest to zjawisko oczekiwane. Interesujące jest natomiast to, iż maleją wyraźnie środki udzie-
lane na prefinansowanie i współfinansowanie udzielane z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
co świadczy o konsekwentnym przesuwaniu się punktu ciężkości w tym zakresie na Budżet 
Środków Europejskich, co należy ocenić pozytywnie. W sumie więc środki unijne stanowić 
będą największą stymulantę rozwoju polskiego rolnictwa, wsi i rynków rolnych w 2013 r. 
i to w stopniu jak nigdy wcześniej, jako że łącznie wydatki budżetu rolnego Polski po raz 
pierwszy sięgną w 2013 r. ponad 53,12 mld zł, przy czym 47,12% z tego to środki Unii Eu-
ropejskiej. W 2012 r. było to 44,8%. Tak więc wzrost wydatków z Budżetu Środków Euro-
pejskich sięga w 2013 roku 2,32% tego udziału.

Przyjrzyjmy się z kolei dynamice przyrostów i spadków wydatków budżetowych plano-
wanych w latach 2012-2013 w krajowym budżecie rolnym, podkreślając zauważone tenden-
cje. Zamieszczone poniżej zestawienie (tabela 1) dowodzi asymetryczności dynamiki wy-
datków z krajowego budżetu rolnego na 2013 r. W 9 pozycjach zauważa się wzrost, zaś w 26 
spadek, niemniej tylko w 10 z nich spadek ten jest wyższy od poziomu planowanej inflacji 
(tj. 2,7%). W konsekwencji, jeśli pominąć pozycje o krańcowych przyrostach i spadkach 
to okaże się, iż na 1% wzrostów przypada 1,1% spadków, a więc w ujęciu dynamicznym 
budżet na 2013 r. jest bardziej zrównoważony niż w 2012 r., gdyż wówczas na 1% wzro-
stów przypadało 2,1% spadków. W ocenianym projekcie wyrazistym wzrostem wydatków 
(realnie ponad 3%) charakteryzuje się 5 pozycji, przy czym najwyższą dynamiką wykazu-
ją wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych i prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa. Wzrastają także wydatki na administrację publiczną, dostosowania systemowe 
wynikające ze zmiany instytucjonalnego usytuowania gospodarstw pomocniczych, Inspek-
cję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Realny wzrost wydatków notują też 
takie pozycje jak melioracje wodne (budżety wojewodów), rolnictwo ekologiczne, ochrona 
roślin i postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Jest on jednakże nieznaczny i mieści się 
w granicach 1%. Jeśli idzie o spadki planowanych wydatków to aż w 17 pozycjach można 
uznać je za względnie małe, mieszczące się w zakresie wysokości planowanej inflacji (wzro-
stu cen). Wyraźniejsze ograniczenia wydatków występują w 9 przypadkach m.in. w odnie-
sieniu do Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, nakładów na oświatę i wychowanie 
w szkołach zawodowych pozostających w gestii resortu oraz na doskonalenie zawodowe 
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Tabela 1. Przyrost bądź spadek wydatków z krajowych środków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi 
i rynki rolne w 2013 r. w Polsce

Lp. Cele
Wydatki
w mln zł

Dynamika w %
(realnie do 2012 r.)

1 2 3 4
I. WYRAŹNY WZROST WYDATKÓW W PRZEDZIALE Xi ≥ 3%

1 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 67,16 +2685,65 (1)
2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 49,66 +45,54 (1)
3 Administracja publiczna (łącznie rolnictwo,

rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo) 157,39 +6,9
4 Skutki zmian systemowych wynikających z przejęcia gospo-

darstw pomocniczych i likwidowanego w nich rachunku docho-
dów własnych przez jednostki macierzyste (w tym sfinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi) 8,4 +5,15

5 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (budżet krajowy) 19,47 +4,21 (1)

II.WZROST WYDATKÓW W PRZEDZIALE 0≤Xi<3%
6 Melioracje wodne (budżety wojewodów) 369,8 +0,91 (1)
7 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 105,2 +0,8 (1)
8 Ochrona roślin 3,1 +0,8 (1)
9 Rolnictwo ekologiczne 6,2 +0,63 (1)

III. SPADEK WYDATKÓW W PRZEDZIALE 0≥XI≥-3%
10 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 38,23 -0,61 (2)
11 Państwowa Straż Rybacka 20,21 -0,9 (2)
12 Główny Inspektorat Weterynarii 10,89 -1,27 (2)
13 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (budżet krajowy) 10,83 -1,88
14 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 230,63 -1,92 (2)
15 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (budżety wojewodów) 109,37 -2,08 (2)
16 Spółki wodne 4,05 -2,18
17 Internaty i bursy szkolne 21,7 -2,18
18 Graniczne Inspektoraty Weterynaryjne 9,52 -2,48 (2)
19 Zarybianie polskich obszarów morskich 5,0 -2,7
20 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 18,59 -2,7
21 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 29,6 -2,7
22 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (rezerwy 

celowe) 100,0 -2,7 (2)
23 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

gospodarskich (budżet krajowy) 103,8 -2,7 (2)
24 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i istot-

nych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 210,0 -2,7 (2)
25 Dopłaty do paliwa rolniczego 720,0 -2,7 (2)
26 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 154,14 -2,92 (2)

IV. WYRAŹNY SPADEK WYDATKÓW W PRZEDZIALE XI< -3%
27 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorin-

gowe (budżety wojewodów) 28,97 -6,1
28 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii 108,8 -6,08
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nauczycieli, a także na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (tu biblioteki i muzea pozo-
stające w gestii MRiRW2. 

Niepokojącym jest także ograniczenie wydatków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
oraz badania monitoringowe w budżetach wojewodów, a także na Centrum Doradztwa Rolni-
czego.

Podsumowując można powiedzieć, iż stosunkowo najkorzystniej zaplanowane zostały wy-
datki w budżecie rolnym Polski na 2013 r. na poprawę stosunków wodnych i planów geode-
zyjno-urządzeniowych w polskim rolnictwie, natomiast względnie największe ograniczenia 
dotyczą instytucji weterynaryjnych, ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi oraz insty-
tucji doradczych dla rolnictwa.

 W sumie można powiedzieć, iż budżet krajowy rolnictwa na 2013 r. jest oszczędny, 
ale został zaplanowany w sposób dość zrównoważony i to w większym stopniu niż w 2012 r. 
Przewiduje także zdecydowanie wyższe nakłady na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
niż w latach poprzednich. W relacji do wzrostu PKB, dynamiki wielu wydatków mogłyby być 
jednakże wyższe i nie wywołało by to impulsów inflacyjnych ze względu na efekty podażowe, 
jak też stosunkowo niewielkie kwoty potencjalnego wzrostu, o które przecież chodzi.

2. Rozliczenia z UE w 2013 roku

Członkostwo Polski w UE od 1 stycznia 2010 r. znajduje odzwierciedlenie w zakresie planu 
wydatków budżetowych na ich prefinansowanie w Budżecie Środków Europejskich (BŚE). 
W ramach wydatków z tego budżetu, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w ustawie budżetowej na 2013 r. przewiduje się łącznie wydatkowanie 24.171,384 mln 
zł, tj. realnie więcej o 10,93% niż w 2012 r., z tego na:

1. Rolnictwo – 3.743 mln zł, tj. realnie o 24,96% mniej niż w 2012 r. z przeznaczeniem na 
wygasające Programy Operacyjne realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności w la-
tach 2007-2013. Kwotę tę należy zwiększyć o 2.496 mln zł zapisane w rezerwach celowych 
tego budżetu tj. także o 24,96% realnie mniej niż w 2012 roku. W sumie na rolnictwo wraz 

2  Sejm RP na posiedzeniu plenarnym w grudniu 2012 r. poświęconym dyskusji nad budżetem przyjął poprawkę 
o zwiększeniu o 1.855 tys. zł wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w skali ogólnokrajowej, 
z czego zapewne skorzystają muzea i biblioteki pozostające w gestii MRiRW.

29 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Centralna Biblio-
teka Rolnicza) 

 
5,7

 
-5,41

30 Inspektoraty rybołówstwa morskiego 12,52 -5,18 (2)
31 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 10,08 -3,85
32 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie 

kosztów realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 254,6 -3,67 (2)
33 Centrum Doradztwa Rolniczego 11,74 -3,63 (2)
34 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

(budżety wojewodów) 
 

26,44
 

-3,53
35 Oświata i wychowanie (szkoły zawodowe, dokształcanie i do-

skonalenie nauczycieli, pozostała działalność)
 

155,4
 

-3,09

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o projekcie budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2013 r. 
w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa oraz pozostałych części dotyczącej rolnictwa, MRiRW, War-
szawa 2012.

Uwaga: (1) oznacza wzrost (2) spadek kolejny raz z rzędu.
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z rezerwą celową Budżet Środków Europejskich zamierza przeznaczyć w 2013 r. 6.239 mln zł, 
tj. realnie mniej o 30,35% niż w 2012 r.

2. Rozwój wsi – 10.632,752 mln zł, tj. realnie o 6,62% więcej niż w 2012 r. z przeznacze-
niem na:

 y płatności obszarowe – 5.936,998 mln zł, tj. realnie 25,74% więcej niż w 2012 r. Do 
kwoty tej należy jednak dodać 5.937,189 mln, zł zapisane w rezerwach celowych tego 
budżetu. W sumie więc na ten cel zamierza się przeznaczyć w 2013 r. 11.874,187 mln 
zł, tj. realnie o ok. 5,49% więcej niż w 2012 r. (po uwzględnieniu stopy inflacji 2,7%).

 y Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.960,935 mln zł, tj. 
o 13,27% realnie mniej niż w 2012 r. W rezerwach celowych BŚE na ten cel przeznacza 
się dodatkowo 4.853,271 mln zł. W sumie jest to kwota 8.814,205 mln zł, tj. realnie 
mniej o 3,2% niż w 2012 r. z uwzględnieniem stopy inflacji. Warto jednak w tym miejscu 
podkreślić, iż w 2013 r. na płatności obszarowe i PROW przeznacza się w BŚE kwotę 
20.688,392 mln zł (wraz z rezerwami celowymi), podczas gdy w 2012 r. była to kwota 
18.584,392 mln zł, tj. realnie o 8,62% niższa niż w 2013 r. Do tego należy dodać kwotę 
734,626 mln zł na wsparcie producentów owoców i warzyw, realnie wyższą o 6,18% 
niż w 2012 r., powiększoną o tyle samo środków w rezerwach celowych, tj. łącznie 
1.469,252 mln zł, oraz środki na Wspólną Politykę Rybacką w kwocie 191 tys. zł, tj. 
5,76 razy realnie więcej niż w 2012 r. Tak więc łącznie na rozwój wsi w 2013 r. wraz 
z rezerwami celowymi (bez budżetu wojewodów) przeznaczy się kwotę 22.157,644 mln 
zł, tj. o 8,8% realnie więcej niż w 2012 r. (bez środków na Wspólną Politykę Rybacką 
i PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” oraz PO Innowacyjna Gospodarka 12,038 mln zł w rezerwach celowych).

3. Rynki rolne – 319,95 mln zł, tj. realnie o 5,19% mniej niż w 2012 r. Wydatki te wspierają 
działania interwencyjne na rynkach rolnych, na które w rezerwach celowych BŚE przeznaczo-
no dodatkowo 319,188 mln zł, tj. realnie o 4,93% więcej niż w 2012 r. W sumie więc na wy-
datki na rynkach rolnych wraz z rezerwami celowymi zaplanowano w 2013 r. kwotę 639,138 
mln zł, tj. realnie o 5,06% więcej niż w 2012 r.

4. Rybołówstwo – 363,371 mln zł, tj. o 42,8% realnie więcej niż w 2012 r. Jeśli dodatkowo 
uwzględnić 242,248 mln zł przeznaczone w rezerwach celowych BŚE na PO „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” to łącz-
nie na rybołówstwo planuje się w 2013 r. wydatki w kwocie 605,619 mln zł, tj. 5,23% realnie 
mniej niż w 2012 r.

5. Budżety wojewodów - w 2013 r. wydatki BŚE zostały zaplanowane na kwotę 613,666 
mln zł, tj. realnie o 24,98% więcej niż w 2012 r. Jeśli uwzględnić środki przewidziane w rezer-
wach celowych omawianego budżetu to kwota ta wzrasta o 136,819 mln zł i wyniesie 750,485 
mln zł, tj. realnie więcej o 24,52% niż w 2012 r. Podkreślić należy, iż środki w budżetach 
wojewodów rosną od dwóch lat o około jedną czwartą rocznie. Tym bardziej to cieszy, iż 
łączy się z wydatkami ponoszonymi w regionach przede wszystkim na Program PROW 2007-
2013, w tym głównie na melioracje wodne (337,811 mln zł), prace geodezyjno-urządzeniowe 
dla rolnictwa (72,643 mln zł) oraz PO „Infrastruktura i Środowisko” (203,212 mln zł) także 
uwzględniający melioracje wodne. Dla pełnego obrazu wysokości środków Unii Europejskiej 
przeznaczanych na wydatki budżetowe Polski w 2013 r. trzeba przypominać o pożyczkach 
udzielanych na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 858,0 mln 
zł, tj. o 19,78% realnie niższej niż w 2012 r.

Przechodząc do konkluzji należy podkreślić, iż wzrost planowanych wydatków z Budżetu 
Środków Europejskich stanowi główną przyczynę ogólnie wyższego budżetu wydatków rol-
nych w Polsce w 2013 r. Zważmy, iż wraz z rezerwami celowymi będą one w sumie realnie 
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o blisko 11% wyższe niż w 2012 r. Wzrost ten wyraża się w realnie większych wydatkach 
tego budżetu przede wszystkim na rozwój wsi o 6,62%, rynki rolne o 5,19%, rybołówstwo 
o 42,8%, budżet wojewodów o blisko 25% oraz rezerwy celowe o 13,77%. Warto podkreślić, 
iż same płatności bezpośrednie i PROW zostały zaplanowane (wraz z rezerwami celowymi) 
na kwotę ok. 20,7 mln zł. Łącznie wydatki na rozwój wsi (wraz z rezerwami celowymi) będą 
bliskie 22,5 mld zł. Podane wyżej kwoty z nawiązką rekompensują więc spadek wydatków na 
rolnictwo (ok. 30%), zapisanych w kończących się w 2013 r. programach operacyjnych reali-
zowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Powyższe wyliczenia należy uzupełnić stwierdzeniem, iż wydatkowaniu z krajowego bu-
dżetu jednej złotówki na współfinansowanie i finansowanie podstawowych celów Wspólnej 
Polityki Rolnej (tj. płatności bezpośrednich i pozostałych, realizowanych przez ARiMR, pro-
gramów unijnych wykonywanych przez ARR, PROW 2007-2013, PO „Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”, Progra-
mów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS) realizowanych w latach 
2007-2013 a zapisanych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz środków na pożyczki 
BGK na prefinansowanie zadań PROW 2007-2013) ogółem w łącznej wysokości 3.220,37 
mln zł w 2013 r. towarzyszy 7,51 zł wydatkowanych z Budżetu Środków Europejskich (ogó-
łem 24.171,385 mln zł) na wymienione cele. W 2012 r. wskaźnik ten wynosił 5,02 zł, w 2011 r. 
4,81 zł, w 2010 r. 2,67 zł, a w 2009 r. 2,41 zł. Interesujące, iż wskaźnik ten w 2013 r. wyraź-
nie wzrasta w stosunku do 2012 r., bo blisko o połowę. Porównanie wydawanych na wyżej 
zaznaczone cele środków z budżetu krajowego dowodzi równocześnie, iż zostały one wraz 
ze zwiększonym finansowaniem z BŚE odpowiednio zredukowane. O ile w 2012 r. było to 
4.230,624 mln zł, to w 2013 r. będzie to 3.220,37 mln zł, a więc o ponad 1 mld zł mniej.

Warto także podkreślić, iż środki unijne stanowią dochód Budżetu Środków Europejskich 
i wpłyną tam po wcześniejszym opłaceniu składki do budżetu UE za 2013 r. oraz prefinan-
sowaniu określonych celów WPR przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Warto pamiętać, iż 
należności za 2012 r. (płatne w 2013 r.) zostaną ostatecznie określone w oparciu o przyjęty 
przez Komisję Europejską kurs Euro/PLN na 2013 r., obowiązujący w dniu 31 grudnia 2012 r. 
W budżecie na 2013 r. składka ta jest szacowana na 17.775,269 mln zł (por. uzasadnienie do 
ustawy budżetowej, T.1, s.174), przy czym do szacunku przyjęto prognozowany kurs 4,1 PLN/
Euro. (Por. uzasadnienie do ustawy budżetowej …, T.1, s.189). W świetle tych szacunków 
składka członkowska Polski na 2013 r. będzie wyższa o 1.629,051 mln zł niż w 2012 r., tj. 
realnie wzrośnie o 7,39% (uwzględniając planowany poziom inflacji). Ewentualna aprecja-
cja kursu złotego spowoduje automatyczny wzrost tej składki w walucie unijnej, deprecjacja 
natomiast spadek, zaś należne Polsce środki w euro w związku z WPRiR będą odpowiednio 
pomniejszone lub powiększone w zł ze względu na różnice kursowe. 

Jeśli wziąć pod uwagę refinansowane środki z UE, przeznaczone na wydatki w Budżecie 
Środków Europejskich w 2013 r., tj. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo (wraz 
z budżetami wojewodów i rezerwami celowymi) w kwocie 24.171,385 mln zł, to stanowią one 
28,78% ogółu środków pochodzących z UE (83.997,697 mln zł). Z pożyczkami z BGK jest to 
25.029,385 mln zł, tj. 29,8% środków, które mają być przekazane Polsce przez UE w 2013 r. 
Kwota ta (83.997,697 mln zł) jest nominalnie wyższa o 9,114 mln zł niż planowana w 2012 r. 
(74.883,579 mln zł), niemniej udział w niej wydatków z Budżetu Rolnego Środków Europej-
skich przeznaczonego dla Polski był zbliżony do tego z 2012 r. (28,78% w 2013 r. – 28,4% 
w 2012 r.), głównie ze względu na wzrost ogólnej sumy środków przekazywanych Polsce 
przez UE w 2013 r. Warto zauważyć, iż odsetek ten wykazuje od kilku lat tendencję malejącą. 
W 2012 r. było to – 28,4%, w 2011 r. – 31,9%, w 2010 r. – 35,9%, w 2009 – 48,49%, w  2008 
– 1,49%, w 2007 – 43,28% i w 2006 – 43,32%. WPRiR wyrosła więc konkurencja w zakresie 
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tytułów, na które wydatkowane są środki przekazywane Polsce przez UE, w głównej mierze 
w postaci programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści. Tłumaczy to względny spadek udziału WPRiR we wspólnotowej polityce gospodarczej 
UE. Beneficja polskiego sektora rolnego i rybołówstwa z tytułu finansowego wsparcia przez 
środki przekazane przez UE, pozostaną jednak w 2013 roku nadal wyraźne. Można szacować, 
iż o ile na 1 zł wniesionej przez Polskę składki do budżetu ogólnego UE przypadło w 2013 r. 
4,73 zł ze środków przekazanych przez UE (w 2012 r. było to – 4,64 zł, w 2011 r. – 4,56 zł, 
w 2010 r. – 3,48 zł, w 2009 – 2,69 zł, w 2008 – 3,77 zł, w 2007 – 2,53 zł, a w 2006 – 2,44 zł), 
to z tego 1,36 zł (tj. proporcjonalnie do 28,78% udziału) przeznaczone będzie w 2013 r. na 
cele i zadania w budżecie rolnym Polski. W poprzednich latach odpowiednie liczby wynosiły: 
w 2012 r. – 1,32 zł, w 2011 r. – 1,53 zł, w 2010 r. – 1,50 zł, w 2009 – 1,30 zł, w 2008 – 1,56 zł, 
w 2007 – 1,10 zł, a w 2006 – 1,06 zł. (Średnia za okres 2006-2013 wynosi 1,34). Z powyż-
szego wynika, iż rolnictwo i wieś w Polsce będą także w 2013 r. beneficjentem netto procesu 
integracji Polski z UE i będzie to w stopniu nieco wyższym niż w 2012 r.

3. Agencje płatnicze

3.1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Projekt planu finansowego ARiMR na 2013 rok został sporządzony m.in. w układzie przy-
chodowo-kosztowym (memoriałowym). Łączna kwota planowanych na 2013 r. przychodów 
ogółem wynosi 2.338,03 mln zł, tj. po uwzględnieniu planowanej stopy inflacji realnie mniej 
o 4,8% niż w 2012 r. Przewidziano w tym dotację podmiotową z budżetu państwa w kwo-
cie 2.198,969 mln zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 mln zł. W sumie dotacje 
te będą w 2013 r. realnie niższe o 3,4% niż w 2012 r. Planowana jest także dotacja celowa 
w kwocie 24,336 mln zł, w tym na realizację pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 
18,336 mln zł i na finansowanie projektów z udziałem środków UE 6 mln zł wraz ze współfi-
nansowaniem 1,5 mln zł. Pozostałe przychody Agencji stanowić będą 14,725 mln zł. 

Z kolei koszty funkcjonowania ARiMR określone są w budżecie na 2013 r. kwotą 1.242,352 
mln zł, tj. realnie o 0,52% większą niż w 2012 r. Składają się na to koszty amortyzacji, ma-
teriałów i energii, usług obcych, wynagrodzenia, różnego rodzaju składki i pozostałe koszty 
funkcjonowania. W sumie obejmują one koszty utrzymania Centrali ARiMR, 16 oddziałów 
regionalnych i 314 biur powiatowych. W stosunku do 2012 r. realnie wzrastają koszty mate-
riałów i energii, remontów, składki na ubezpieczenia społeczne. Maleją natomiast pozostałe 
pozycje kosztów, w tym m.in. na amortyzację i wynagrodzenia przy takiej samej liczbie etatów 
we wszystkich jednostkach Agencji tj. 23.116 osobach. Jeśli idzie o koszty realizacji zadań 
Agencji, to zostały one określone z kolei kwotą 1.111,922 tys. zł. Są one realnie o 12% niższe 
w 2012 r. Składają się na to: 
1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów inwestycji 

i częściową spłatę kapitału kredytów. Tych środków będzie 863,916 mln zł, tj. nieco mniej 
(o ok. 450 tys. zł) niż w 2012 r., 

2. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia 
produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód. Na cele te 
przewiduje się kwotę 128,099 mln zł, tj. o ok. 26 mln zł więcej niż w 2012 r., 

3. koszty utylizacji padłych zwierząt mieszczą się natomiast w kwocie 66,2 mln zł, tj. o ponad 
2,291 mln zł mniej niż w 2012 r., 

4. finansowanie zalesiania gruntów rolnych. Nieco więcej środków zostało zapisanych na ten 
cel. Kwota 47,371 mln zł jest o ponad 2,2 mln zł wyższa niż w budżecie na 2012 r., 
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5. działalność informacyjno-promocyjną – zdecydowanie mniej środków zostało przeznaczo-
nych w 2013 r. bo tylko 2,629 mln zł, podczas gdy w 2013 r. było to 4,688 mln zł., 

6. identyfikacja i rejestracja zwierząt w wysokości 887 tys. zł (121 tys. zł więcej niż w 2012 r.) 
oraz na cele realizacji udzielonych poręczeń i gwarancji. Zaplanowana kwota w wysokości 
2,750 mln zł jest ok. 3,7 razy wyższa od tej z 2012 r. 
Do wymienionych pozycji dodać należy także pozostałe koszty w wysokości 48,695 mln 

zł, która to pozycja jest blisko 6-cio krotnie wyższa niż w 2012 r. Składają się na nią różnego 
rodzaju odszkodowania, odsetki za zwłokę i koszty oraz opłaty sądowe, koszty wynikające 
ze zobowiązań wobec beneficjentów itp. Rachunek przychodów i kosztów funkcjonowania 
ARiMR daje ujemny wynik brutto i netto w wysokości -64,939 mln zł. Budżet ARiMR na 
2013 r. zawiera również środki na wydatki majątkowe w wysokości 100,167 mln zł z prze-
znaczeniem na budowę i rozbudowę systemów IT, budowę systemów informacji zarządczej, 
modyfikację systemów informatycznych funkcjonujących już w Agencji, dostosowanie tych 
systemów do nowego oprogramowania w latach 2014-2020, czy inne modyfikacje. Do infor-
macji tych dodać należy, iż na koniec 2013 r. stan środków pieniężnych w Agencji określa 
kwota 79,557 mln zł, należności wyniosą 27,2 mln zł, zaś zobowiązania wg wartości nominal-
nej 292,773 mln zł.

Porównując poziom planowanych kosztów (wydatków ogółem) w ARiMR z wielkością 
posiadanych przychodów ogółem, statystyczny stopień ich zabezpieczenia w 2013 r. wynie-
sie 97,3%, gdy w 2012 r. było to 97,8%, a w 2011 r. wyniósł 97,15%. Jest to sytuacja mniej 
korzystna niż w roku poprzednim. Wynik netto jest ujemny i wyższy o ok. 14,8 mln zł od 
tego w 2012 r. Realizacja zadań Agencji jest więc w pewnym stopniu zależna od znalezienia 
sposobu sfinansowania tego deficytu (np. przez kredyt), gdyż zapisane dla ARiMR środki nie 
zabezpieczają w pełni zadań do realizacji zaplanowanych w 2013 roku.

Powyższe rozważania dotyczą zadań statutowych i wydatków majątkowych ARiMR finan-
sowanych z dotacji budżetowych. Nie uwzględniają jednak zadań zleconych, realizowanych 
przez ARiMR jako agencję płatniczą a finansowanych ze środków będących w dyspozycji Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc pod uwagę finansowanie przez ARiMR celów WPR 
planowane łączne wydatki Agencji wzrastają w 2013 roku do kwoty 4.844,362 mln zł, tj. 
realnie o 8,52%. W 2012 r. kwota ta (4.355,609 mln zł) była realnie niższa o 17,89% od wystę-
pującej w 2011 r. (5.129,429 mln zł). 

3.2. Agencja Rynku Rolnego (ARR)

W 2013 r. Agencja Rynku Rolnego będzie prowadziła działalność związaną z: administro-
waniem mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, w tym interwencyjną, w zakresie zakupu 
towarów, dopłat, refundacji, wsparcia na określonych rynkach rolnych WPR i współfinanso-
wania mechanizmów WPR z budżetu krajowego. Idzie tu o poprawę produkcji i wprowadzenie 
do obrotu produktów pszczelarskich, programy wsparcia działań informacyjnych i promocyj-
nych produktów rolnych na rynku wewnętrznym i krajach trzecich, program „Owoce w szko-
le”, a także finansowanie podatku VAT od WPR. Ponadto ARR ma w 2013 r. administrować 
mechanizmami krajowymi, promować produkty rolne i żywnościowe, metody ich produkcji, 
a także systemy jakości produktów rolnych i żywnościowych, realizować wydatki na pomoc 
techniczną w ramach PROW 2007-2013, realizować PO „Innowacyjna Gospodarka” pn. „Pro-
mocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, a także prowadzić administrację 
nałożonych działań statutowych i funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. 

W budżecie państwa na działalność Agencji planuje się w 2013 r. 400,339 mln zł, tj. realnie 
29,09% mniej niż w 2012 r. oraz w rezerwach celowych na współfinansowanie programów 
unijnych realizowanych przez ARR 42,740 mln zł, tj. o 73,33% realnie mniej niż w 2012 r. 
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Z kolei w Budżecie Środków Europejskich na działalność interwencyjną na rynku rolnym pro-
jektuje się 319,188 mln zł, tj. realnie o 4,93% więcej niż w 2012 r., zaś w rezerwach celowych 
tego budżetu, jak już wspomniano, także taką samą kwotę. Ponadto w 2013 r. w budżecie 
tym pojawia się nowa pozycja pt. PO „Innowacyjna Gospodarka”, na którą planuje się wydać 
0,762 mln zł. W sumie więc na działania na rynkach rolnych Budżet Środków Europejskich 
wydatkować będzie 319,950 tys. zł, tj. o 5,19% realnie więcej niż w 2012 r. Tak więc ARR 
w 2013 r. może dysponować budżetem 1.082,217 mln zł, tj. realnie o 18,35% mniejszym niż 
w 2012 r. (w którym to spadek w stosunku do 2011 r. wynosił realnie także 19,32%). Pro-
gnozy Agencji wykazują, że zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne na realizację 
mechanizmów WPR w 2013 r. może kształtować się na poziomie 726,019 mln zł (podczas gdy 
w 2012 r. było to 892,419 mln zł, tj. o 21,35% realnie więcej). Z kwoty tej na prefinansowanie 
zamierza się wydać w 2013 r. 638,376 mln zł, na współfinansowanie 40,016 mln zł, podatek 
VAT od działań w ramach WPR 45,563 mln zł oraz na pomoc techniczną w ramach PROW 
2,159 mln zł. Wszystkie te kwoty są realnie wyższe niż w 2012 r. odpowiednio o: 9,92%, 
12,22% oraz 265,52% i 172,83%. Warto tu podkreślić, iż w 2013 r. podatek VAT od działań 
WPR na rynkach rolnych wzrasta 2,65 raza, a pomoc techniczna w ramach PROW (z podat-
kiem VAT) o 1,73 raza. Szczegółowy zakres proponowanych wydatków w odniesieniu do po-
szczególnych rynków rolnych przedstawia Tabela 2. Wskazuje ona, iż w największym stopniu 
środki finansowe ARR zostaną przeznaczone w 2013 r. na pomoc żywnościową 315,681 mln 
zł, tj. 49% udziału (w 2012 r. 45,6%), a w dalszej kolejności na interwencję rynkową 143,929 
mln zł (23% udziału, w 2012 r. 10,7%), dopłaty 132,83 mln zł (21% udziału, w 2010 r. 23,2%), 
refundacje 45,835 mln zł (7% udziału, w 2012 r. 10,9%). Wynika stąd, iż w 2013 r. zwiększy 
się istotnie pomoc żywnościowa dla najuboższych krajów UE, a także interwencja rynkowa, 
zmniejszą się natomiast dopłaty i refundacje. (Wygasła natomiast interwencja ARR na rynkach 
skrobii ziemniaczanej, cukru i suszu paszowego). Warto tu przypomnieć, iż idzie m.in. o re-
fundacje wywozowe, skup interwencyjny, dopłaty do przechowywania, produkcji i spożycia 
mleka w placówkach oświatowych itp. instrumenty. Zamieszczone w tabeli 2 dane informują, 
iż w 2013 r. postępować będzie dalsza redukcja realnego finansowego wsparcia finansowane-
go ze środków unijnych, na rynku zbóż (-82,62%) i na rynku mięsa, drobiu i jaj (-18,01%). 
Istotnie zmieni się natomiast działalność ARR na pozostałych rynkach rolnych, w szczegól-
ności na rynku mleka i przetworów mlecznych, gdzie planuje się wzrost wydatków o blisko 
187%, zaś środków na interwencje 2,8 raza. W przeciwieństwie do 2012 r. także na rynku mio-
du, lnu i konopi wystąpiły istotne wzrosty wydatków. To samo można powiedzieć o planowa-
nej w 2013 r. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności UE, która ma wzrosnąć realnie 
o 18,52%, podczas gdy w 2012 r. spadła o 46,95%. Więcej środków przeznacza się także na 
program „Owoce w szkole” (9,45%). Wzrost nakładów będzie miał także miejsce w  odnie-
sieniu do działań promocyjnych i informacyjnych ARR na wybranych rynkach. Planuje się, iż 
wyniesie on realnie 17,61% tj. mniej niż w 2012 r., gdzie wyniósł 29,23%. W sumie w 2013 r. 
nakłady na administrowanie mechanizmami WPR na rynkach rolnych w Polsce, finansowane 
w ramach WPR UE wyniosą 638,376 mln zł, tj. realnie o 8,92% więcej niż w 2012 r. Dla po-
równania w 2013 r. wystąpiła redukcja unijnego wsparcia na rynkach rolnych sięgająca 36,5% 
w stosunku do 2012 r. W 2013 r. widać wyraźnie, iż konsekwentna redukcja finansowego 
wsparcia dotyczy wyłącznie rynku zbóż oraz rynku mięsa czerwonego, drobiu i jaj.

Współfinansowanie mechanizmów WPR z budżetu krajowego dotyczy: 
1. programu poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich, 
2. programów wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących   produktów 

rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich oraz 
3. programu „Owoce w szkole”. 
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Współfinansowanie to planuje się w 2013 r. na kwotę 43,729 mln zł, przy czym zapotrzebo-
wanie na środki w ramach współfinansowania i podatku VAT od WPR będzie się kształtować 
na poziomie 85,479 mln zł. Planuje się więc, iż MRiRW będzie występować w tym przypadku 
o uruchomienie środków z rezerwy celowej na 2013 r. Do tych działań Agencji w 2013 r. na-
leży jeszcze dodać wydatki na pomoc techniczną w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 
2,159 mln zł, dotyczącą poprawy systemu zarządzania, zakupu sprzętu komputerowego i opro-
gramowania, wyposażenia i materiałów, a także działań interwencyjnych i promocyjnych. 

ARR w 2013 r. administrować będzie także krajowymi mechanizmami regulacji rynków 
rolnych. Kwota dotacji na ten cel zaplanowana w budżecie krajowym wynosi 220,242 mln zł. 

Tabela 2. Zestawienie przewidywanych wydatków ARR związanych z administrowaniem mechanizmami 
WPR na rynkach rolnych w Polsce w 2013 r. (interwencja, dopłaty, pomoc żywnościowa)

Wyszczególnienie
Kwota w 2013 r.

w mln zł

Dynamika 
realny spadek / wzrost w stosunku

do 2012 r. (plan) w %
1. Rynek zbóż
 w tym:
      – interwencja

2.497

2.497

-82,62*

2. Rynek mięsa i drobiu i jaj
 w tym:
      – refundacje
      – dopłaty

54.13

45.84
8.29

-18,01

-17,63
-20,34

3. Rynek mleka i przetworów mlecznych
 w tym:
      – interwencja
      – dopłaty

188.242

141.427
46.815

+186,76
 

+282,53
+4,55

4. Rynek miodu
 w tym:
      – dopłaty

9.934
 

9.934

+4,3

5. Rynek lnu i konopi
 w tym:
      – dopłaty

0.747

0.747

+4,32

6. Dostarczanie nadwyżek żywności uboższej 
ludności UE
 w tym:
      – dopłaty

315.681

315.681

+18,52

7. Program działań promocyjnych i informacyj-
nych na rynkach wybranych produktów rolnych 
w tym:
      – dopłaty

26.030

26.030

+17,61

8. Program „Owoce w szkole”
 w tym:

41.115 +9,45

      – dopłaty 41.115
R A Z E M 638.378 +8,92

U w a g a : 
1) Do wyliczeń finansowych dla 2013 r. zastosowano kurs średni w roku 3.95 PLN/Euro, określony w informacji Ministerstwa 
Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 
środków finansowych projektowanych ustaw” (Por. Biuletyn Informacji Publicznej M.F.). Wyjątek stanowi kurs dla programu 
„Owoce w szkole” - dla 2013 r. przyjęto kurs z dn. 31 grudnia 2011 r. w wysokości 4,458 PLN/Euro.
2) Gwiazdką oznaczono spadek po raz kolejny.
Źródło: Informacja ARR o projekcie ustawy budżetowej na 2013 r., ARR, s.39-40.
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Dodatkowym źródłem finansowania tych wydatków są planowane do uzyskania środki wła-
sne. W ramach tych mechanizmów Agencja wspierać będzie w 2013 r. dopłaty krajowe do 
spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych tzw. program „Szklanka 
mleka” w kwocie 118 mln zł, tj. tyle, ile wynosi obowiązujący od kilku lat limit przyzna-
nych przez Radę Ministrów środków finansowych. Mechanizmem tym objęte zostanie 51,3 
mln litrów (52,8 tys.ton) mleka i jego przetworów. Warto podkreślić, iż z dopłaty tej korzysta 
1,7 mln uczniów szkół podstawowych tj. 79% wszystkich uprawnionych dzieci w kraju, które 
uczęszczają do 9,4 tys. szkół podstawowych (69% placówek oświatowych). Drugim mechani-
zmem krajowego finansowego wsparcia jest regulacja rynku kwalifikowanego materiału siew-
nego. Na to ARR przeznacza dopłaty finansowane ze środków krajowych dotyczące materiału 
siewnego w kategorii elitarnej lub kwalifikowanej, a dotyczącego zbóż, mieszanek zbożo-
wych i pastewnych, roślin strączkowych, ziemniaków. Na te cele Agencja zamierza w 2013 r. 
wydać 99,910 mln zł, w tym 168 tys. środków własnych, tj. w sumie o ok. 40 mln zł mniej 
niż w 2012 r. Zakłada się przy tym, iż nasionami zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych 
zostanie obsianych 562 tys. ha gruntów ornych, sadzeniakami 18 tys. ha i nasionami roślin 
strączkowych 12 tys. ha. 

Jeśli idzie o plan finansowy funkcjonowania samej ARR w 2013 r. to należy podkreślić, iż 
przychody ogółem określane są kwotą 374,438 mln zł, zaś koszty ogółem 375,499 mln zł, co 
daje w sumie ujemny wynik finansowy (brutto) -1,061 mln zł. Podkreślić też należy, iż ARR 
w 2013 r. planuje uzyskać dochody z tytułu opłat cukrowych 67,640 mln zł i w ramach PROW 
2007-2013 1,320 mln zł.

 Podsumowując, Agencja w 2013 r. będzie dysponować budżetem realnie niższym od tego 
z 2012 r. o ponad 18,35%. (W 2012 r. redukcja była podobna, bo ok. 19%). Ograniczenie środ-
ków unijnych na regulacje rynków rolnych (refundacje, dopłaty, interwencje) dotyczyć będą 
jednak tylko rynku zbóż i czerwonego mięsa, drobiu i jaj. Wydatki na pozostałych rynkach 
(mleka i przetworów mlecznych, miodu, lnu i konopi), jak też w zakresie pomocy żywnościo-
wej dla uboższej ludności UE oraz na cele promocyjne i informacyjne będą wyraźnie wyższe, 
tak, iż w sumie wydatki na administrowanie mechanizmami WPR w Polsce będą w 2013 r. 
również realnie wyższe o ok. 9%. Jest to zjawisko nowe w stosunku do 2012 r., uwarunkowane 
głównie przez wzrost wydatków z Budżetu Środków Europejskich.

3.3. Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)

Planuje się, iż przychody Agencji wyniosą ogółem w 2013 r. 270,85 mln zł, zaś koszty ogó-
łem 161,764 mln zł tzn., że te pierwsze będą realnie wyższe o 65,74% niż w 2012 roku, zaś te 
drugie o 1,71% realnie niższe. Daje to dodatni wynik finansowy (brutto) 7 mln zł (w 2012 r. 
1,5 mln zł). Warto też podkreślić, iż w planie finansowym ANR na 2013 r. uwzględnia się 
środki na wydatki majątkowe w wysokości 7,1 mln zł. Na koniec 2013 r. na rachunkach ANR 
zgromadzone zostaną wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt Ministra 
Finansów w wysokości 33,9 mln zł, przy czym zobowiązania ANR wg wartości nominalnej 
wynoszą 25 mln zł. 

Natomiast plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na rok 
2013 zakłada wielkość przychodów (głównie ze sprzedaży i korzystania z mienia zasobu) 
ogółem na kwotę 3.531,4 mln zł, tj. realnie mniej o 3,24% niż w 2012 roku (tj. -19,1 mln zł). 
Z kolei koszty ogółem mają wynieść w 2013 r. 2.263,250 mln zł, tj. będą realnie o 13,71%, 
niższe niż w 2012 r. Daje to dodatni wynik finansowy ZWRSP w wysokości 1.268,15 mln zł, 
tj. realnie o 23,23% więcej niż w 2012 r., a więc blisko o jedną czwartą (w 2012 r. wskaźnik ten 
wynosił 25,72%). Wpłaty do budżetu państwa wyniosą za 2013 r. 1.460,336 mln zł, tj. o ok. 
5,23% realnie mniej niż w 2012 r. (wówczas było to ok. 40% realnie mniej niż w 2011 r.), zaś 
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zasilenie funduszu rekompensacyjnego wyniesie 133,45 mln zł, podczas gdy w 2012 r. 
było to 181,1 mln zł, tj. nominalnie tyle ile w 2011 r. Warto jednak pamiętać, iż wpływy 
z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa planuje się w 2013 
r. na kwotę 2.032,2 mln zł (w 2012 r. było to 2.593,75 mln zł, w 2011 r. 2.439,0 mln zł, 
a w 2010 r. 1.956,4 mln zł), a więc na poziomie zbliżonym do 2010 r., zaś wydatki ogółem 
wyniosą 2.234,236 mln zł (w 2012 r. było to 2.475,314 mln zł, a w 2011 r. wynosiły one 
3.354,202 mln zł). Różnica wyniesie więc w 2013 r. -241 mln zł w stosunku do 2012 r. 
i 1.119,976 mln zł w stosunku do 2011 r., głównie ze względu na zwiększoną wówczas 
wpłatę do budżetu państwa ponad 2,5 mld zł. Podkreśla to wysokość przekazów zewnętrz-
nych ZWRSP, która w 2013 r. wyniesie 1.593,786 mln zł, w 2012 r. wynosiła ona 1.767,25 
mln zł, a w 2011 r. było to 2.704,202 mln zł.

Na rachunkach ZWRSP zgromadzone zostaną na koniec 2013 r. środki w wysokości 
103,849 mln zł, podczas gdy w 2012 r. było to 310,885 mln zł, a w 2011 roku 197,449 mln zł. 
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2012 r. wynosiła 1230 
osób, podobnie jak w 2011 r. W 2013 r. nie jest ona podana w projekcie ustawy budżetowej, 
natomiast kwota wynagrodzeń z narzutami ma być o 6 mln mniejsza niż w 2012 r., co sugeruje 
planowane zmniejszenie zatrudnienia o kilkadziesiąt osób.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kwota dotacji budżetowej wydatkowana na potrzeby KRUS (tj. wydatków społecznie zde-
terminowanych) będzie w 2013 roku wynosiła 16.506,548 mln zł, tj. realnie o 1,07% więcej 
niż w 2012 roku (z uwzględnieniem stopy inflacji 2,7%). Jest to 139,75% zaplanowanych na 
2013 r. wydatków na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w wyrażeniu realnym. 
Warto zauważyć, iż w 2012 r. było to 134,23%, w 2011 r. 122,5%, w 2010 r. 120,7%, w 2009  r. 
128,8% planowanego wykonania ówczesnego budżetu. Tak więc relacja ta w 2013 r. jest o bli-
sko 5,52% korzystniejsza niż w roku poprzednim. Zmiany zapisów środków budżetowych na 
prefinansowanie WPR w związku z powołaniem w 2010 r. Budżetu Środków Europejskich 
uniemożliwiają bezpośrednie porównywanie tej relacji do wcześniejszych okresów. Zauważ-
my jednak, że w  budżetach z lat poprzednich (z uwzględnieniem pożyczek na prefinansowanie 
wydatków unijnych w budżecie rolnym) relacja ta była znacznie większa np. w 2006 roku wy-
nosiła 181%, w 2005 r. 182%, a w 2004 r. 213% wydatków planowanych na rozwój rolnictwa, 
wsi, rynków rolnych i rybołówstwa. Liczby te warto przypominać by wskazać, iż w dłuższym 
okresie widać postępującą tendencję do ograniczania socjalizacji krajowego budżetu rolne-
go, zaś lata 2011-2013 dowodzą względnej stabilizacji. W przekonaniu recenzenta proporcja 
wydatków na KRUS z jednaj strony i z drugiej na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne zbliża 
się jednak do optymalnego poziomu. Niemniej warto podkreślić, iż w okresie przedakcesyj-
nym, tj.w latach 2001-2002 wydatki na KRUS były ponad 4-krotnie wyższe niż na rolnictwo, 
rozwój wsi i rynki rolne. W latach 2009-2012 udział ten wynosił średnio 129,2% w relacji do 
wydatków na cele rolnicze, zaś wahania tego wskaźnika w tym okresie oscylują wokół ±10%.

Łączna suma wydatków na KRUS w 2013 roku to około 4,93% ogółu wydatków budżetu 
państwa. W latach poprzednich udział ten wynosił: w 2012 r. 4,82%, w 2011 roku – 5,04%, 
w 2010 roku – 5,37%, w 2009 roku – 5,52%, w 2008 roku – 5,09%, w 2007 roku – 5,9%, 
w 2006 roku – 6,63%, w 2005 roku – 6,93%, w 2004 roku – 7,8%, w 2003 roku – 8,7%, 
w 2000 roku – 9,06%, a w 1998 roku – 10,16%. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 16 lat 
zmniejszył się on o ponad połowę (ściślej o 51,48%), przy czym w 2013 roku nastąpił wzrost 
o 0,11% w stosunku do 2012 roku. Niemniej w stosunku do 2004 r. (data przystąpienia Polski 
do UE) jest to o 2,87% mniej. 
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Powyższe dowodzi, iż rola wydatków na KRUS w budżecie rolnym Polski relatywnie spa-
da, przy czym w pierwszym siedmioletnim okresie przedakcesyjnym tj. w latach 1998-2004 
spadły one o 2,36%, zaś po akcesji Polski do UE, tj. w latach 2005-2012 (tj. w ciągu kolejnych 
8-lat) spadek ten osiągnął dalsze 2%. Można więc sądzić, iż racjonalizacja budżetu rolnego, 
polegająca na niezbędnym ograniczeniu jego funkcji socjalnych na rzecz stymulacji ekono-
micznych, trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, przy czym przystąpienie Polski do UE potrze-
bę tę wzmogło. Wskazuje na to wyżej przedstawiona relacja wydatków na KRUS oraz sektor 
rolny tj. rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo. Ostatnie lata 2010-2012 przyno-
szą względną stabilizację co świadczy, iż redukcje państwowych dotacji na KRUS zbliżyły 
się do krytycznego progu wydatków społecznie zdeterminowanych, co oznacza, iż przyrost 
„oszczędności” z tego tytułu będzie coraz bardziej ograniczany, jeśli w ogóle możliwy. Plano-
wane wydatki na KRUS w 2013 r. to właśnie potwierdzają. Warto podkreślić, iż ma to miejsce 
w Polsce w warunkach sukcesywnie rosnącego PKB. 

Przedstawiona wyżej argumentacja przeczy tezie o potrzebie likwidacji KRUS. Potrzeb-
na jest natomiast dalsza jej racjonalizacja. W ostatnich latach nasilił się proces uszczelniania 
zasad przyznawania świadczeń z tego tytułu i rezerwy w tym zakresie są nikłe. Problem doj-
rzał do systemowego rozwiązania. Tylko wprowadzenie podatku dochodowego (lub jednoli-
tego obrotowego) w rolnictwie dla szerszej grupy gospodarstw rolnych może istotnie zmienić 
przedstawione wyżej proporcje. Sprawa ta wymaga jednak dodatkowych symulacji i czasu. 
Przez pewien okres trzeba będzie wspierać zarówno sferę ekonomiczną, jak i socjalną w go-
spodarstwach rolnych, ze względu na niewydolność dochodową większości z nich, w zgodzie 
z akceptowaną społecznie wizją przekształceń w obu sferach.

Jeśli idzie o funkcjonowanie KRUS jako instytucji, to z kwoty dotacji do KRUS 16.506,548 
mln zł w 2013 r. 96,18% środków przeznacza się na fundusz emerytalno-rentowy (15.875,205 
mln zł), 3,7% na świadczenia finansowane z budżetu państwa do wypłaty przez ZUS i KRUS 
(611,284 mln zł), oraz 0,12% na pozostałe świadczenia. W 2012 r. te trzy wskaźniki przedsta-
wiały się podobnie i wynosiły: 95,83%, 4,03% i 0,14%. Na pozostałe świadczenia składają się 
w 2013 r. dotacje celowe do funduszu prewencji i rehabilitacji (274 tys. zł), refundacji ulg dla 
inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC w kwocie 30 tys. zł oraz 
na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 19,745 mln zł. Warto zauważyć, iż dotacja 
uzupełniająca z budżetu państwa do świadczeń emerytalno-rentowych, wypłaconych zgodnie 
z ustawą o ubezpieczeniach społecznych rolników wynosi 14.113,871 mln zł, tj. 88,9% ogól-
nej dotacji, zaś dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników wy-
nosi 1.761,364 mln zł, tj. 11,1% ogólnej dotacji. Natomiast przychody ze składek od rolników 
w 2013 r. wyniosą 1.563,325 mln zł i stanowią 8,9% łącznych przychodów funduszu emery-
talno-rentowego i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2012 r. o 4,6%, przyjmując 
liczbę ubezpieczonych na poziomie 1.471 tys. osób.

III. Konkluzje

1. W strukturze wydatków budżetowych państwa na 2013 rok na sektor rolno-żywnościowy 
można wyodrębnić trzy wyraźne części. W pierwszej określone są wydatki na rolnictwo, roz-
wój wsi i rynki rolne oraz rybołówstwo, w tym rezerwy celowe wraz ze współfinansowaniem 
programów WPRiR łącznie na kwotę 11.587,755 mln zł, tj. realnie o 2,56% mniej niż w 2012 
roku. W drugiej części budżetu rolnego Polski wydatki te zwiększa się o środki przewidzia-
ne planem finansowym KRUS, co powoduje, iż pierwotna kwota wzrasta o 16.506,546 mln 
zł, tj. realnie o 0,46% mniej niż w 2012 roku. W trzeciej części uwzględniono środki z UE 
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(Budżet Środków Europejskich) w wysokości 24.174,388 mln zł, tj. o 10,97% realnie więcej 
niż w 2012 roku. Dodać trzeba także środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) na prefinansowanie PROW 2007-2013 w kwocie 858 mln zł, tj. realnie niższe o 19,78% 
niż w roku poprzednim. Tak więc łączna suma wydatków na rozwój rolnictwa, wsi i rynków 
rolnych wraz ze środkami z UE i  prefinansowaniem PROW 2007-2013 z budżetu państwa 
za pośrednictwem BGK wynosi 53.123,688 mln zł, tj. o 4,02% realnie więcej niż w 2012 r. 
Warto tu podkreślić, iż udział wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne 
oraz rybołówstwo bez KRUS oraz środków unijnych wyniesie w 2013 r. 3,46% wydatków 
budżetu państwa (w 2012 r. było to 3,52%, w 2011 r. 4,04%, w 2010 r. 4,45%) a z uwzględ-
nieniem wydatków KRUS 8,39% (w 2012 r. 8,34%, w 2011 r. 9,1%, w 2010 r. 9,83%). Wraz 
ze środkami unijnymi udział ten w 2013 r. wzrasta do 15,86%, podczas gdy w 2012 r. wynosił 
15,13%. Warto tu przypomnieć, iż jeszcze w 2002 roku udział kwot przeznaczonych na rolnic-
two, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wynosił 1,98%, a w całym okresie preakcesyjnym 
1997–2003 średnio 2,23%. Można więc przyjąć, iż udział ten w 2013 roku, jakkolwiek niższy 
niż w latach poprzednich, to jednak jest około 1,55 raza wyższy niż przed akcesją Polski do 
UE. Jeśli zaś chodzi o udział wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne (bez KRUS) 
w PKB to wyniesie on w 2013 roku 0,69% (w 2012 r. 0,73%, w 2011 r. 0,85%, w 2010 r. 
0,95%). Gdy wziąć pod uwagę także wydatki na KRUS to wskaźnik ten wzrasta do 1,66% 
wobec 1,7% w 2012 r., 1,88% w 2011 r. i 2,1% w 2010 r., zaś z KRUS i środkami z UE wraz 
z prefinansowaniem na pożyczki z BGK rośnie do 3,15% (w 2012 r. było to 3,08%, w 2011 r. 
3,51%, a w 2010 r. 3,59%). Bez uwzględnienia wydatków z Budżetu Środków Europejskich 
liczby te wynoszą odpowiednio w 2013 r. 1,66%, w 2012 r. 1,73%, w 2011 r. 1,99%, w 2010 
r. 2,23%. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, iż korzystny udział budżetu rolnego Polski 
w budżecie ogólnokrajowym 15,13% (z KRUS i środkami unijnymi jest większy o 0,73% niż 
w 2012 r.), jak też udział w PKB (z KRUS i środkami unijnymi 3,15% tj. większy o 0,07 niż 
w 2012 r.) zawdzięczać należy rosnącej wysokości środków unijnych zapisanej w Budżecie 
Środków Europejskich w 2013 r. Udział ten wynosi aż 25,03 mld zł, co stanowi 47,11% środ-
ków całego budżetu rolnego Polski, podczas gdy w 2012 r. było to 44,84%, tj. o 2,27% mniej. 
Bez tych środków krajowy budżet rolny jest oszczędny, a pod względem udziałów w budżecie 
ogólnokrajowym i PKB niższy niż w 2012 r., pomimo wzrostu tego ostatniego o co najmniej 
2% w relacji do 2012 r. Uzasadnione przeto jest twierdzenie, iż redukcje wydatków w ogólno-
krajowym budżecie na 2013 r., także w rolnym, będące logicznym dostosowaniem do ogólnie 
kryzysowej sytuacji w finansach publicznych w skali UE czy nawet globalnej, podejmowane 
były ze świadomością, że pewną kompensacją tych redukcji będą wydatki zaplanowane w Bu-
dżecie Środków Europejskich, co w przypadku budżetu rolnego Polski spowodowało, iż jest 
on w sumie w 2013 r. korzystniejszy niż w 2012 r. Dodatkową, korzystną przesłanką jest fakt, 
iż 2013 r. jest ostatnim rokiem perspektywy budżetowej 2007-2013, co w praktyce budżetowej 
ma swoje, w tym przypadku pozytywne, znaczenie.

2. Dynamika realnych wydatków na cele budżetu rolnego w 2013 roku finansowane z bu-
dżetu państwa (wraz z budżetami wojewodów) dowodzi asymetrii planowanych wydatków, 
podobnie jak w 2012 r. W 9 pozycjach zauważa się realny wzrost, zaś w 26 spadek, tj. więcej 
niż w 2012 r. (20 pozycji). Jeśli pominąć pozycje krańcowe z każdej strony, to na 1% wzrostów 
przypada 1,1% spadków, co oznacza, że te ostatnie są średnio małe. Tak więc w ujęciu dyna-
micznym budżet na 2013 r. jest w sumie bardziej zrównoważony niż w 2012 r., gdyż wówczas 
na 1% wzrostów przypadało 2,1% spadków. Wyrazistym wzrostem (realnie ponad 3% w sto-
sunku do 2012 r.) charakteryzuje się 5 pozycji, przy czym najbardziej ważące to wzrost nakła-
dów na prace geodezyjno-urządzeniowe i administrację publiczną, natomiast zdecydowanie 
najwyższą dynamikę wykazują środki przeznaczone na zwalczanie klęsk żywiołowych (67,16 



21

Opinia o ustawie budżetowej na 2013 r. w częściach dotyczących rolnictwa

mln zł), gdzie wzrost jest kilkunastokrotny. Realny wzrost i to trzeci raz z rzędu, wykazują 
natomiast melioracje wodne w budżetach wojewodów, a także postęp biologiczny w produkcji 
zwierzęcej, ochrona roślin oraz rolnictwo ekologiczne. Wprawdzie wzrosty te mieszczą się 
w przedziale 1% ponad poziom spodziewanej inflacji, niemniej w przypadku np. melioracji 
wodnych realny wzrost sięga ok. 3,4 mln zł. Wzrastają także w krajowym budżecie wydatki na 
Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (realnie o ponad 4%) i na skutki 
wynikające ze zmiany administracyjnego usytuowania gospodarstw pomocniczych. Jeśli idzie 
o spadki to wyraźniejsze ograniczenia wydatków w relacji do 2012 r. występują w odniesieniu 
do Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, nakładów na oświatę i wychowanie w szkołach 
zawodowych, pozostających w gestii resortu oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
a także na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W tym ostatnim przypadku Sejm RP 
przyjął poprawkę o zwiększeniu wydatków w skali ogólnokrajowej o 1,855 tys. zł (kosztem 
subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego), z czego zapewne skorzystają 
także biblioteki i muzea pozostające w gestii resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niepokoi 
jednak ograniczanie kolejny raz z rzędu wydatków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
oraz badania monitoringowe w budżetach wojewodów, a także na Centrum Doradztwa Rol-
niczego. Zanotowano także spadki wydatków aż w 17 innych pozycjach (por. tabelę 1), ale 
można je uznać za względnie małe, mieszczące się w zakresie planowanej inflacji. Niemniej, 
trudno nie zauważyć, iż aż w 11 przypadkach te względnie niewielkie spadki powtarzają się 
któryś raz z rzędu. W sumie budżet krajowy rolnictwa na 2013 r. został zaplanowany w sposób 
dość zrównoważony i to w większym stopniu niż w 2012 r. Niemniej w relacji do wzrostu 
PKB (realnie o ok. 2% w relacji do 2012 r.), dynamika wielu wydatków mogłaby być jednak 
wyższa i nie wywołałoby to impulsów inflacyjnych ze względu na efekty podażowe z tytułu 
spodziewanego wzrostu wydajności pracy, jak też stosunkowo niewielkich kwot potencjalne-
go wzrostu, o które przecież chodzi.

3. Przepływy środków finansowych pomiędzy UE a Polską z przeznaczeniem na rolnictwo, 
rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo przyniosą stronie polskiej także w 2013 r. efekty 
netto. Składka Polski do budżetu UE, którą w 2013 roku szacuje się na 17.775,269 mln zł 
(przy prognozowanym kursie 4,1 PLN/Euro, por. uzasadnienie do projektu ustawy budżeto-
wej, s.189) będzie wyższa o 1.629,051 mln zł niż w 2012 roku (realnie o 7,34%). Równo-
cześnie będzie niższa o ok. 7,25 mld zł od przyznanej Polsce kwocie w Budżecie Środków 
Europejskich. Stanowi ona 71,01% środków w budżecie rolnym przyznanych Polsce jako 
środki UE, które będą w 2013 r. prefinansowane, podczas gdy w 2012 r. wynosiły one 75,9%, 
w 2011 r. 65,2%, a w 2010 r. 88%. Należy jednak dodać, że ogólna suma środków przekaza-
nych w 2013 r. Polsce przez UE wynieść ma 83.997,693 mln zł, z czego na zadania ujęte w bu-
dżecie rolnym finansowane ze środków UE 25.029,385 mln zł, tj. ok. 29,80%. Z pominięciem 
pożyczek z BGK, głównie na pomoc techniczną, jest to 24.171,385 mln zł, tj. 28,78%. Udział 
ten jest minimalnie wyższy niż w 2012 r. odpowiednio o 0,02% i 0,38%, pomimo ogólnie wyż-
szej sumy środków przekazywanych Polsce przez UE, a także wyższej składce płaconej przez 
Polskę. Można też przyjąć, iż wydatkowaniu z krajowego budżetu 1 zł na współfinansowanie 
i prefinansowanie celów unijnych zapisanych w rezerwach celowych budżetu państwa i środ-
kach na pożyczki BGK (łącznie 3.591,213 mln zł) towarzyszy w 2013 r. 6,97 zł wydatkowane 
z Budżetu Środków Europejskich na prefinansowanie zadań i programów unijnych w budżecie 
rolnym Polski. W 2012 r. było to 5,02 zł, w 2011 r. 4,81 zł, 2010 r. 2,67 zł, a w 2009 r. współ-
czynnik ten wyniósł 2,41 zł. Inne wyliczenia dowodzą także, iż beneficja polskiego rolnictwa 
i wsi z tytułu WPR ulegną w 2013 r. także zwiększeniu w porównaniu z 2012 r. Można przyjąć, 
iż o ile na 1 zł wniesionej przez Polskę składki do budżetu ogólnego UE przypada w 2013 roku 
4,73 zł środków przekazanych przez UE (w 2012 r. było to 4,64, w 2011 r. – 4,56 zł, w 2010 r. 
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– 3,48 zł, w 2009 r. – 2,69 zł, w 2008 r. – 3,77 zł, w 2007 r. – 2,53 zł, w 2006 r. – 2,44 zł), to 
z tego 1,36 zł (tj. proporcjonalnie do 28,78% udziału) przeznaczone będzie w 2013 r. na cele 
i zadania unijne w budżecie rolnym Polski. W poprzednich latach odpowiednie liczby wyno-
siły: w 2012 r. – 1,32 zł, w 2011 r. – 1,53 zł, w 2010 r. – 1,50 zł, w 2009 r. – 1,30, w 2008 r. 
– 1,56 zł, w 2007 r. – 1,10 zł, a w 2006 r. – 1,06 zł. (Średnia za okres 2006-2013 wynosi 1,34). 
Z powyższego wynika, iż rolnictwo i wieś w Polsce będą także w 2013 roku beneficjentem net-
to procesu integracji Polski z UE i co więcej beneficja te będą co do skali najwyższe w całym 
okresie budżetowego wsparcia Polski przez UE 2007-2013. 

4. W budżecie rolnym Polski w 2013 roku zahamowana została tendencja malejącego udziału 
KRUS w ogóle wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo. 
Wydatki na KRUS będą w 2013 roku realnie o 1,07% wyższe niż w 2012 r. uwzględniając 
stopę planowanej inflacji 2,7%. Niemniej stanowić będą 139,75% projektowanych w 2013 r. 
wydatków na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo, podczas gdy w 2012 r. było 
to 134,25%, w 2011 r. 122,5%, a w 2010 r. 120,7% planowanego wykonania ówczesnego 
budżetu rolnego. Tak więc relacja ta w 2013 r. jest o blisko 5,52% korzystniejsza niż w roku 
poprzednim. Zauważmy jednak, iż w budżetach z lat poprzednich (tj. sprzed okresu powołania 
Budżetu Środków Europejskich w 2010 r.) była ona znacznie większa np. w 2006 r. wynosiła 
181%, w 2005 r. 182%, a w 2004 r. 213% wydatków na cele rolnicze. W dłuższym okresie 
widać więc tendencję do ograniczania socjalizacji krajowego budżetu rolnego. Tym bardziej 
jest to widoczne, jeśli zważyć, iż w okresie przedakcesyjnym wydatki na KRUS były ponad 
4-krotnie wyższe niż na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. W ostatnich czterech latach udział 
ten względnie się ustabilizował na poziomie średnio ok. 129,4% omawianego wskaźnika, zaś 
średnioroczne jego wahania oscylują wokół 5%. Łączna suma wydatków na KRUS w 2013 r. 
to około 4,93% ogółu wydatków z budżetu państwa. W latach poprzednich udział ten wynosił 
w 2012 r. 4,82%, w 2011 r. 5,04%, w 2005 r. 6,93%, a w 1998 r. 10,16%. Oznacza to, że na 
przestrzeni ostatnich 16-lat zmniejszył się on o ponad połowę (51,5%), przy czym w 2013 
roku nastąpi pewien jego wzrost i udział ten zwiększy się o kolejne 0,11% w stosunku do 2012 
roku, a w stosunku do 2005 r., tj. pierwszego pełnego roku akcesji Polski do UE zmniejszy się 
o blisko 2%.

Powyższe dowodzi, iż racjonalizacja budżetu rolnego polegająca na ograniczaniu jego 
funkcji socjalnych na rzecz stymulacji ekonomicznych trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, 
przy czym wstąpienie Polski do UE potrzebę tę jeszcze bardziej uwypukliło. Lata 2012-2013 
przyniosły jednak pewną stabilizację poziomu wydatków na KRUS, co świadczy, iż redukcje 
państwowych dotacji na ten cel zbliżyły się do krytycznego progu wydatków społecznie zde-
terminowanych. Wyrażam opinię, iż tylko wprowadzenie podatku dochodowego (ewentualnie 
jednolitego obrotowego) dla szerszej grupy gospodarstw rolnych może istotnie zmienić przed-
stawione wyżej proporcje. Nie jest to jednak sprawa prosta i wymaga jeszcze wielu wyliczeń 
i symulacji. Póki co trzeba wspierać zarówno sferę ekonomiczną jak i socjalną w gospodar-
stwach rolnych, ze względu na niewydolność dochodową większości z nich, w zgodzie z ak-
ceptowaną społecznie wizją przekształceń w obu sferach.

5. Od wielu lat rząd konsekwentnie i w rosnącym stopniu wiąże rozwój krajowego rolnic-
twa, wsi i obszarów wiejskich ze środkami pomocowymi z UE. W 2013 roku będą one stano-
wić aż 89,09% łącznych wydatków budżetu krajowego na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne 
wraz z KRUS, zaś w poprzednich latach wskaźnik ten wynosił: w 2012 r. – 77,53%, w 2011 
roku – 79,93%, w 2010 roku – 71,26%, w 2009 r. – 49,9%, w 2008 roku – 35%, w 2007 roku 
– 39%, w 2006 roku – 46,5%, w 2005 roku – 41%, zaś w 2004 roku – 25,1%. Liczby te do-
wodzą narastającej tendencji do wzrostu udziału pomocy unijnej w wydatkach budżetowych 
na sektor rolny w Polsce, przy czym wskazują, iż w 2013 r. tendencja ta zostanie utrzymana 
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i udział środków unijnych w krajowym budżecie rolnym Polski (wraz z KRUS) wzrośnie 
o 11,56%. Jeśli idzie o krajową część budżetu rolnego Polski, to przede wszystkim zauważa się 
dużą ostrożność i oszczędność w planowaniu wydatków, większą aniżeli wskazywałoby na to 
tempo wzrostu PKB. Wyraża to redukcja wydatków aż w 26 pozycjach i stosunkowo nieliczne 
przykłady ich wzrostu. W budżecie rolnym na 2013 r. występują jednak obszary budżetowego 
wsparcia, które wymykają się ogólnej tendencji do redukcji wydatków. Są to przede wszyst-
kim działania na rzecz poprawy stosunków wodnych, tj. melioracji, urządzeń melioracyjnych, 
ale także prac geodezyjno-urządzeniowych w rolnictwie, postępu biologicznego w produkcji 
zwierzęcej, czy też wsparcia producentów owoców i warzyw. Do takich tytułów należy też 
m.in. finansowanie (na poziomie 2012 r.) programu „Szklanka mleka” dla szkół. W zakresie 
wielu pozycji budżetowych zauważa się także próbę utrzymania dotychczasowego nominalne-
go poziomu wydatków, jak to ma miejsce np. w przypadku dopłat do paliwa rolniczego.

Budżet rolny na 2013 rok jest w sumie budżetem dobrym dla rolnictwa, wsi i obszarów 
wiejskich w Polsce. W części finansowanej ze środków krajowych jest oszczędny, aczkol-
wiek bardziej zrównoważony niż ten z 2012 r. Można powiedzieć, iż rząd biorąc pod uwagę 
otaczający Polskę kryzys finansów publicznych, wykazał wysoką ostrożność w planowaniu 
wydatków budżetowych pomimo rosnącego w 2013 r. PKB (o ok. 2%). Niemniej Budżet Środ-
ków Europejskich z nawiązką rekompensuje redukcje wydatków w krajowej części budżetu 
rolnego, powodując, iż w sumie w 2013 r. będzie on najbardziej korzystnym w całej unijnej, 
mijającej właśnie, perspektywie budżetowej 2007-2013.
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