Plan działalności
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na rok 2012
dla działu/działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.

Cel

1

2

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

4

5

1

Stworzenie warunków umożliwiających wzrost stopnia
konkurencyjności gospodarstw rolnych, w tym współudział w
tworzeniu systemu podatkowego w rolnictwie

Liczba przyjętych założeń do
ustawy o systemie podatkowym
w rolnictwie

-

1

2

Racjonalizacja wydatków budżetowych na system ubezpieczeń
społecznych rolników

Liczba przyjętych założeń do
ustawy o ubezpieczeniach
społecznych rolników

-

1

Rozwój obszarów wiejskich

% wykorzystania limitu środków
EFRROW na realizację
programów rozwoju obszarów
wiejskich (narastająco)

41,95%

58,44%

3

4

5

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez w
szczególności wdrożenie przepisów z zakresu ochrony roślin i
zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz jakości pasz, materiału
siewnego i zwierząt hodowlanych

Stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności sektora
rybackiego

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

22,85%

21%

Liczba przeprowadzonych
kontroli weterynaryjnych

22619

22744

Ilość próbek analizy gleb

520633

500000

Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie
obrotu materiałem siewnym
roślin w stosuku do liczby
przeprowadzonych kontroli (%)

2,70%

<4

Wykorzystanie limitu środków
EFR (narastająco w %)

35,26%

49,28%

Ilość mteriału zarybieniowego
użytego do zarybiania (w szt.)

1 500 000

1 500 000

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do dokumentu
o charakterze
strategicznym

6

7

Przygotowanie koncepcji reformy
systemu podatkowego w
rolnictwie
Przygotowanie koncepcji reformy
systemu ubezpieczeń
społecznych rolników

Realizacja Wspólnej Polityki
Rolnej oraz pomocy krajowej

1. Wspieranie rozwoju produkcji
roślinnej i ochrona roślin
uprawnych
2. Wspieranie rozwoju produkcji
zwierzęcej i hodowli zwierząt
3. Ochrona zdrowia i dobrostanu
zwierząt oraz zdrowia publicznego
w zakresie weterynarii
4. Wspieranie procesu poprawy
struktury agrarnej gospodarstw
rolnych

Wspieranie inwestycji w sektorze
rybactwa śródlądowego i
rybołówstwa morskiego

1. Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015
2. Wieloletni Plan Finansowy
Państwa 2011-2014

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

1

2

3

4

5

Nazwa

Wartość bazowa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan

3

4

5

Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie obrotu
materiałem siewnym w stosunku do
liczby przeprowadzonych przez
PIORiN kontroli (%)

2,70%

<4%

Przekroczenia NDP (najwyższe
dopuszczalne pozostałości) środków
ochrony roślin w płodach rolnych,
według danych z kontroli
prawidłowości stosowania tych
środków prowadzonych przez PIORiN
(%)

1,40%

<2,5%

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

22,85

21,00

Cel

2

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

Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów
hodowlanych i działań wspomagajacych postep biologiczny w
produkcji zwierzęcej

Liczba zawartych umów kredytowych

4 961

5 759

Liczba odbiorców różnych form
edukacyjnych

9 970

8 250

Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego
oraz przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz
pomocy krajowej

Wsparcie działań zwiększających konkurencyjność sektora
rolnego

Wsparcie działań zwiększających konkurencyjność sektora
rybackiego

Liczba wydanych decyzji

Stopień wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację zadania

339 821

100%

356 942

100%

Podzadania budżetowe służące realizacji
celu

6

1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin
uprawnych
3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu
materiałem siewnym
4. Ochrona roślin

1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji
zwierzęcej

1. Doradztwo rolnicze
2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż
WPR
3. Wspieranie realizacji WPR Unii
Europejskiej
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013
5. Realizacja płatności bezpośrednich
1. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż
WPR
2. Wspieranie realizacji WPR Unii
Europejskiej
1. Wspieranie rybactwa śródlądowego
2. Wspieranie rybołowstwa morskiego
3. PO Zrównoważony rozwój sektora
rybołowstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012
Lp.

Cel

1

2

1

2

3

4

Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i
wychowania

Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Nazwa

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

3

4

5

Liczba uczniów i słuchaczy
kształcących się w szkołach i
placówkach rolniczych

12942

13000

Liczba nauczycieli szkół i placówek
rolniczych

1737

1750

Liczba nauczycieli szkół rolniczych odbiorców usług edukacyjnych

219

200

Liczba wspieranych muzeów

4

4

Liczba zakupionych publikacji

381200

383700

Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
dziedzictwa narodowego

Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia
publicznego w kraju w zakresie weterynarii

Liczba krajów trzecich z którymi polscy
przedsiębiorcy mogą podpisywać
kontrakty handlowe na dostawę
żywych zwierząt, produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz

77

77

Liczba przeprowadzonych kontroli

22619

22744

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu
6
1. Kształcenie ogólne, zawodowe i
ustawiczne
2. Kształcenie i doskonalenie
nauczycieli oraz kształtowanie ich
pragmatyki zawodowej
3. Edukacja pozalekcyjna i
pozaszkolna
4. Utrzymanie i rozbudowa
infrastruktury systemu oświaty
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
oraz kształtowanie ich pragmatyki
zawodowej
1. Utrzymanie muzeów
2. Utrzymywanie i powiększanie
zasobów archiwalnych oraz zbiorów
bibliotecznych, filmowych i
audiowizulanych
1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób
zakaźnych i dobrostan zwierząt
2. Bezpieczeństwo żywności
pochodzenia zwierzęcego i pasz w
miejscach ich pozyskiwania,
wytwarzania, przetwarzania i
składowania oraz transportu
3. Działania laboratoriów
referencyjnych w zakresie kontroli
urzędowych

5

Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem
ochrony środowiska

Ilość próbek

520633

500000

Agrochemiczna obsługa rolnictwa w
Polsce

6

Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez
wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne
systemu rolnictwa ekologicznego

Liczba gospodarstw ekologicznych

15000

21000

Rolnictwo ekologiczne

7

Zwiększenie liczby producentów produktów regionalnych i
tradycyjnych oraz promocja jakości produktów żywnościowych

Liczba producentów produktów
regionalnych i tradycyjnych wg stanu
na dzień 31 grudnia

-

300

Żywność regionalna, tradycyjna i
systemy jakości żywności

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

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

3

4

5

6

8

Promocja jakości produktów żywnościowych

Ilość produktów ozanczonych
znakiem PDŻ

474

610

1. Targi POLAGRA
2. Działania informacyjno - promocyjne

1. Prowadzenie Pokazowego
Gospodarstwa Ekologicznego
2. Koordynacja zadań wykonywanych
przez ODR z zakresu rolnictwa
ekologicznego

Nazwa

9

Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa
ekologicznego i systemów jakości żywności

Liczba odbiorców usług doradczych,
szkoleniowych, upowszechnieniowych

1785

1510

10

Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej

Powierzchnia ubezpieczonych upraw
rolnych

4500000

4500000

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich

11

Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby
gospodarstw rolnych do bazy FADN

Liczba rolników prowadzących
rachunkowość na potrzeby FADN

12100

12100

Zbieranie i wykorzystywanie danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych
na potrzeby FADN (Farm Accountancy
Data Network)

Odsetek wykonanych przez
przedsiębiorców zaleceń
pokontrolnych %

80%

86%

Realizacja zadań w zakresie jakości
handlowej artykułów rolnospożywczych

4,80%

7,80%

100%

100,00%

Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno12 spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami
regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczym

13

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

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

14

Poprawa terminowości implementacji prawa UE

Procent w pełni wdrożonych dyrektyw

Gospodarowanie mieniem Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pełne wdrożenie dyrektyw UE w
zakresie nasiennictwa i środków
ochrony roslin

……………………….

……………………………………………………

(data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

