Plan działalności
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na rok 2011
dla działu/działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Lp.

Cel

1

2

1

Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego
sektora rolnego

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
Nazwa
roku, którego dotyczy
plan
3

4

% zrealizowanych przedsięwzięć
z udziałem środków EFRROW

49,9

Ilość kredytów preferencyjnych
udzielonych przez banki z
dopłatami do oprocentowania ze
środków ARiMR

51500

% zrealizowanych decyzji i umów

100

Liczba wydanych przez ARR
decyzji oraz umów (dokumenty
skutkujące płatnością) (szt)

89124

Liczba uczniów korzystających z
dopłaty krajowej do spożycia
mleka i przetworów mlecznych w
szkołach podstawowych (szt)

2450000

Liczba rolników prowadzących
rachunkowość na potrzeby FADN

11100

Najważniejsze zadania służące Odniesienie do dokumentu
realizacji celu
o charakterze strategicznym

5
1. Pomoc krajowa
2. WPR finansowana z EFRG
3. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
4. Realizacja płatności
bezpośrednich
5. Wspieranie realizacji WPR Unii
Europejskiej
6. Zbieranie i wykorzystywanie
danych rachunkowych z
gospodarstw rolnych na potrzeby
FADN (Farm Accountancy Data
Network)

6
1. Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015
2. Wieloletni Plan Finansowy
Państwa 2010-2013

Lp.

Cel

1

2

2

Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z
zasadami dobrej kultury rolnej

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
Nazwa
roku, którego dotyczy
plan
3

4

Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości z zakresie
obrotu materiałem siewnym w
stosunku do liczby
przeprowadzonych przez PIORiN
kontroli

<4%

Liczba przekroczeń NDP
(najwyższe dopuszczalne
pozostałości środków ochrony
roślin w płodach rolnych w
stosunku do liczby prób
poddanych badaniom, według
danych z kontroli prawidłowości
stosowania tych środków
prowadzonych przez PIORiN)

<2,5%

Najważniejsze zadania służące Odniesienie do dokumentu
realizacji celu
o charakterze strategicznym

5
1. Wspieranie postępu
biologicznego w produkcji roślinnej
2. Badania, rejestracja,
rekomendacja i ochrona prawna
odmian roślin uprawnych
3. Nadzór nad zdrowiem
roślin,obrotem i stosowaniem
środków ochrony roślin oraz
wytwarzaniem, oceną i obrotem
materiałem siewnym
4. Ochrona roślin
5. Nadzór nad uprawą roślin
genetycznie zmodyfikowanych,
strefami wolnymi od GMO oraz
kontrolą zamierzonego uwolnienia
organizmów genetycznie
zmodyfikowanych
6. Program wieloletni "Ochrona
roślin uprawnych z
uwzględnieniem bezpieczeństwa
żywności oraz ograniczenia strat w
plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i
środowiska"
7. Program wieloletni " Ulepszanie
Roślin dla Zrównoważonych
AgroEkosystemów, Wysokiej
Jakości Żywności i Produkcji
Roślinnej na Cele
Nieżywnościowe"
8. Program wieloletni "Rozwój
zrównoważonych metod produkcji
ogrodniczej w celu zapewnienia
wysokiej jakości biologicznej i
odżywczej produktów ogrodniczych
oraz zachowania bioróżnorodności
środowiska i ochrony jego
zasobów"

6

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
Nazwa
roku, którego dotyczy
plan

Lp.

Cel

1

2

3

4

3

Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów
hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w
produkcji zwierzęcej

Procentowy udział zwierząt
wpisanych do ksiąg hodowlanych
w stosunku do pogłowia zwierząt
ogółem na przykładzie krów ras
mlecznych

21,00

4

5

Ilość materiału zarybieniowego
użytego do zarybiania (szt)

1500000

Wykorzystanie limitu środków
EFR
(narastająco w %)

40,0

Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego
sektora rybackiego

Doskonalenie realizacji zadań KRUS

Relacja kwoty wypłaty odsetek za
opóźnienia w przyznawaniu
prawa do świadczeń i ich
wypłacie do kwoty wypłaconych
świadczeń

1,9

Wskaźnik wykorzystania
skierowań na rehabilitację
leczniczą w roku w przeliczeniu
na 1000 ubezpieczonych

9,47

Procent realizacji projektów w
ramach POIG

34,14

Najważniejsze zadania służące Odniesienie do dokumentu
realizacji celu
o charakterze strategicznym

5
1. Wspieranie postępu
biologicznego w produkcji
zwierzęcej
2. Wspieranie działalności
kontrolnej
3. Program wieloletni "Biologiczne,
środowiskowe i technologiczne
uwarunkowania rozwoju producji
zwierzęcej"
1. Wspieranie rybactwa
śródlądowego
2. Wspieranie rybołówstwa
morskiego
3. PO Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013
4. Program wieloletni "Wieloletni
Program Zbierania Danych
Rybackich 2007-2013"
1. Poprawa Komunikacji
wewnętrznej w KRUS
2. Budowa Zintegrowanego
Systemu Informatycznego (ZSI)
zapewniającego otrzymywanie
kompletnych i bezbłędnych danych
o ubezpieczonych i płatnikach
składek

6

Lp.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
Nazwa
roku, którego dotyczy
plan
3

4

Najważniejsze zadania służące Odniesienie do dokumentu
realizacji celu
o charakterze strategicznym

5

6

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

1

2

Cel

2

Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia
publicznego w kraju w zakresie weterynarii

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan

3

4

Liczba krajów trzecich, do których
Polska może wysyłać zwierzęta,
produkty pochodzenia zwierzęcego i
pasze

77

Liczba przeprowadzonych kontroli

29936

Odsetek kierunków badań, które
uzyskały pozytywny wynik w
badaniach biegłości

100

Liczba przeszkolonych osób

1400

Liczba gospodarstw ekologicznych

19000

Liczba próbek

500000

Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi

Podzadania budżetowe służące realizacji
celu

5
1. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt
2. Nadzór nad zdrowotną jakością środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz
w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania i składowania
3. Realizacja zadań laboratoriów
referencyjnych i innych zadań zleconych
4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia
zwierząt i zdrowia publicznego"

1. Rolnictwo ekologiczne
2. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce
3. Program wieloletni " Kształtowanie
środowiska rolniczego Polski oraz
zrównoważony rozwój producji rolniczej"
4. Program wieloletni "Ekonomiczne i
społeczne uwarunkowania rozwoju
gospodarki żywnościowej po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej"

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

Cel

2

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan

3

4

Podzadania budżetowe służące realizacji
celu

5
1. Doradztwo rolnicze

3

Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa
rolniczego

Liczba przeszkolonych doradców z
zakresu udzielania rolnikom pomocy
doradczej w korzystaniu z
instrumentów finansowych WPR

Liczba uczniów i słuchaczy
kształcących się w szkołach i
placówkach rolniczych
4

Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i
wychowania

Liczba nauczycieli szkół i placówek
rolniczych
Liczba realizowanych zadań z zakresu
wspierania rozwoju i edukacji
młodzieży wiejskiej

8000

14300

1. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz
kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

1600

3. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

5

5

Przygotowanie Instytucji Zarządzającej do wykonywania zadań
związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i
kontrolą w zakresie Pomocy Technicznej PROW 2007-2013

Wartość realizowanych operacji

57812

6

Przygotowanie Instytucji Zarządzającej do wykonywania zadań
związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i
kontrolą w zakresie Pomocy Technicznej Zrównoważony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich 2007-2013

Wartość realizowanych operacji

16708

7

Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i
tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji

1. Realizacja zadań w zakresie jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych

Odsetek wykonywanych przez
przedsiebiorców zaleceń
pokontrolnych (w %)

83

Odsetek kierunków badań, które
uzyskały pozytywny wynik w
badaniach biegłości (w %)

96

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan

2

3

4

8

Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania
ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych

Liczba emerytów i rencistów
otrzymujących świadczenia z
Funduszu Emerytalno - Rentowego
przypadajacych na 100 osób
ubezpieczonych w systemie
ubezpieczeń społecznych rolników

87,77

9

Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej

Liczba osób objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym (bez członków rodziny)

1505 tys. osób

1

Podzadania budżetowe służące realizacji
celu

5
1. Świadczenia społeczne
2. Prewencja i rehabilitacja
3. Wypłaty świadczeń zleconych do realizacji
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane z budżetu państwa za osoby
uprawnione

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2011
Lp.

Cel

1

2

1

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wydzierżawienie oraz
przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do osiągnięcia
Nazwa
na koniec roku, którego dotyczy
plan
3

4

Udział powierzchni gruntów
sprzedanych i nieodpłatnie
przekazanych w danym roku w
powierzchni gruntów ZWRSP na
początek roku (w %)

7,3

Udział powierzchni gruntów
wydzierżawionych na koniec roku w
powierzchni ZWRSP na początek roku
(w %)

75,5

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu
5
1. Rozdysponowanie gruntów
znajdujących się w Zasobie Własności
Rolnej Skarbu Państwa

……………………….

……………………………………………………

(data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

