
Plan działalności

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1)

na rok 2023

dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo2)

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Mierniki określające
stopień realizacji celu3)

Lp Cel 
nazwa

planowana 
wartość do 
osiągnięcia 
na koniec 

roku, 
którego 
dotyczy 

plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu4) Odniesienie do dokumentu o 
charakterze strategicznym5)

1 2 3 4 5 6
Wartość eksportu 
artykułów rolno - 
spożywczych w 
przeliczeniu na 1
mieszkańca Polski 
(euro/mieszkańca)

>1000 Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych 
gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim 
przez rozszerzenie rolniczego handlu detalicznego i innych 
form sprzedaży, w tym m.in. ułatwienia prawne oraz wsparcie 
finansowe pozwalające rolnikom rozpoczęcie i prowadzenie 
działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego 
żywności pochodzącej w całości lub w części z własnej 
uprawy hodowli lub chowu

Liczba projektów ustaw 
skierowanych do 
rozpatrzenia przez Radę 
Ministrów dotyczących 
Planu Strategicznego dla 
Wspólnej Polityki Rolnej 

2 Skierowanie wniosków o rozpatrzenie projektów ustaw przez 
Radę Ministrów

Projekty ustaw:
1. Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki 

Rolnej
2. Ustawa o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023 – 2027

Liczba projektów ustaw 
skierowanych do 
rozpatrzenia przez Radę 
Ministrów dotyczących 
zmniejszenia ryzyka 
braku należności za 
sprzedane produkty rolne

1 Skierowanie wniosku o rozpatrzenie projektu ustawy o 
Funduszu Ochrony Rolnictwa przez Radę Ministrów

Ustawa umożliwi wprowadzenie przepisów regulujących 
wypłatę rekompensat producentom rolnym, którzy sprzedali 
produkty rolne  podmiotom prowadzącym skup, 
przechowywanie, obróbkę,  przetwarzanie lub dalszą 
odsprzedaż produktów rolnych w przypadku niewypłacalności 
tych podmiotów 

1. Zwiększenie 
opłacalności 
produkcji rolnej i 
rybackiej

Liczba
uruchomionych
inwestycji Krajowego 
Planu Odbudowy i
Zwiększania Odporności, 
za które odpowiada 
Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z zakresu 
dywersyfikacji i 
skracania łańcucha 
dostaw produktów 
rolnych i spożywczych 
oraz budowy odporności 
podmiotów 
uczestniczących w 
łańcuchu, a także 
rozbudowy potencjału 
badawczego

2 1. Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych (w tym 
m.in. regulaminów wyboru przedsięwzięć, rozporządzeń 
wykonawczych)

2. Ogłoszenie informacji o planowanych naborach i ich 
rozpoczęcie

Powyższe zadania będą dotyczyć uruchamiania naborów 
wniosków w zakresie poniższych części:

Inwestycji A1.4.1:

1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
rybołówstwa lub akwakultury

2. Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych 
produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

3. Wsparcie dla rolników i rybaków dot.  przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

4. Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją 
żywności na cele społeczne

5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających 
azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej

6. Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0
7. Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na 

plantacjach chmielu

Inwestycji A2.4.1:

1. Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza 

1. Strategia na Rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju

2. Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 
Rybactwa 2030

3. Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023-2027

4. Polski Ład

1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki nazwę 
jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4) W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji 
tego celu.
5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.



analityczno- laboratoryjnego w sektorze rolno-
spożywczym

2. Wsparcie infrastruktury analityczno- laboratoryjnej 
GIJHARS

3. Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza 
analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin

4. Centrum zrównoważonego rolnictwa obszarów górskich i 
podgórskich

Odsetek podpisanych
umów dotacji celowych 
dla instytutów
badawczych (%)

100% Przygotowanie i podpisanie umów dotacji celowych z 
instytutami badawczymi w celu zapewnienia realizacji
priorytetów badawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odsetek podpisanych
umów dotacji celowych 
dla jednostek
doradztwa rolniczego 
(%)

100% Przygotowanie oraz podpisanie umów oraz aneksów do umów 
dotacji celowej dla 17 jednostek doradztwa rolniczego w celu 
zapewnienia funkcjonowania sprawnego państwowego 
doradztwa rolniczego

Liczba odbiorców
usług kształceniowych,
doradczych, 
informacyjno - 
upowszechnieniowych 
(os.)

1 696 000 Doradztwo rolnicze

Powierzchnia 
upraw objętych 
systemem rolnictwa
ekologicznego (ha)

700 000 1. Wsparcie producentów ekologicznych poprzez 
interwencje PS WPR 2023-2027 skierowane do 
producentów ekologicznych w szczególności finansowe 
(z Ekoschematu dobrostan i interwencję Rolnictwo 
ekologiczne), działania informacyjne, edukacyjne, 
szkolenia, standaryzacja systemu kontroli i inne. 

2. Promocja rolnictwa ekologicznego wśród rolników i 
konsumentów

Powierzchnia zbadanych 
gleb pod kątem 
wapnowania (ha)

80 000 1. Badanie pH gleby
2. Ocena odczynu gleby

Liczba
uruchomionych
inwestycji Krajowego
Planu Odbudowy i
Zwiększania Odporności, 
za które odpowiada 
Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z zakresu 
gospodarki wodno-
ściekowej oraz 
gospodarki wodnej na
obszarach wiejskich

2 1. Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych (w tym 
m.in. regulaminów wyboru przedsięwzięć, rozporządzeń 
wykonawczych)

2. Ogłoszenie informacji o planowanych naborach i ich 
rozpoczęcie

Powyższe zadania będą dotyczyć uruchamiania naborów 
wniosków w zakresie:

1. Inwestycji B3.1.1. - Inwestycji w zrównoważoną 
gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich

2. Inwestycji B3.3.1. - Inwestycji w zwiększanie potencjału 
zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach 
wiejskich

Liczba nowych lub 
rozbudowanych 
publicznych systemów 
informatycznych

2 Dotyczy Centralnego Systemu Obsługi Beneficjenta (CSOB) 
– platformy świadczenia usług elektronicznych. Cyfryzacja 
procesów back office: Obsługa interwencji Planu 
Strategicznego 2023-2027 w oparciu o KPC ze wsparciem 
systemowym 
1. Zawarcie w dn. 28.08.2022 r. Umowy nr 

48/DI/2022/2610 na budowę, wdrożenie, rozwój i 
utrzymanie CSOB

2. Budowa i wdrożenie CSOB - II Q 2023

Dotyczy Portalu Rolnika rolnik.gov.pl
1. Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i technologicznej 

wraz z planem wdrożenia oraz wsparcie przy realizacji 
uruchomienia. Etap I - II Q 2023

2. Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i technologicznej 
wraz z planem wdrożenia oraz wsparcie przy realizacji 
uruchomienia. Etap II - IV Q 2023

3. Uruchomienie pierwszej odsłony Portalu Rolnika - IV Q 
2023

Liczba wybudowanych i 
przebudowanych dróg 
lokalnych w ramach 
instrumentu - Rozwój lub 
modernizacja 
infrastruktury 
wpływającej na poprawę
jakości życia (km)

140

2. Poprawa jakości 
życia, 
infrastruktury i 
stanu środowiska

Liczba wybudowanych i 
przebudowanych 
zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę 
(km)

850

1. Ogłoszenie naboru
2. Rejestracja wniosków
3. Weryfikacja wniosków
4. Kontrola merytoryczna i krzyżowa
5. Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy
6. Realizacja płatności

1. Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa 2030

2. Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023-2027

3. PROW 2014-2020
4. Ramowy Plan Działań dla 

Żywności i Rolnictwa 
Ekologicznego w Polsce na 
lata 2021 – 2027

5. Strategia KE od pola do 
stołu



Liczba wybudowanych i 
przebudowanych 
systemów kanalizacji
zbiorczej dla ścieków 
komunalnych w ramach 
instrumentu - Wsparcie 
inwestycji z zakresu 
gospodarki wodno-
ściekowej na obszarach 
wiejskich (km)

1 100

Postęp we wdrażaniu
Modelu gospodarstwa 
opiekuńczego (%)

100% 1. Organizacja posiedzeń Zespołu do spraw wdrożenia 
modelu gospodarstwa opiekuńczego

2. Przygotowanie założeń do projektu aktu prawnego w 
zakresie deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych na 
obszarach wiejskich

Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć na rzecz 
kół gospodyń wiejskich

17 1. Przygotowanie i organizacja konkursu dedykowanego 
kołom gospodyń wiejskich na poziomie wojewódzkim w 
liczbie 16 wydarzeń

2. Przygotowanie i organizacja konkursu dedykowanego 
kołom gospodyń wiejskich na poziomie ogólnopolskim w 
ilości 1 wydarzenia

Liczba utworzonych 
miejsc pracy 
(wykazanych we 
wniosku o płatność 
końcową) w ramach 
Wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju

2 800

3. Rozwój 
przedsiębiorczości, 
pozarolniczych 
miejsc pracy i 
aktywnego
Społeczeństwa

Liczba utrzymanych 
miejsc pracy
(na etapie wniosku o 
płatność końcową) w 
ramach Wdrażania
lokalnych strategii 
rozwoju

2 000

1. Ogłoszenie naboru
2. Rejestracja wniosków
3. Weryfikacja wniosków
4. Kontrola merytoryczna i krzyżowa
5. Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy
6. Realizacja płatności

1. Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 
Rybactwa 2030

2. PROW 2014-2020

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2023 
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych 
jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi 
realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)

Mierniki określające stopień realizacji celu³)

Lp. Cel
nazwa

planowana 
wartość do 
osiągnięcia na 
koniec roku, 
którego 
dotyczy plan

Podzadania budżetowe służące realizacji celu6)

1 2 3 4 5
1. Objęcie ochroną 

ubezpieczeniową produkcji 
rolniczej

Powierzchnia ubezpieczonych upraw 
w stosunku do powierzchni gruntów 
ornych (%)

30 Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR

2. Wsparcie i stabilizacja 
dochodów rolniczych 
zapewniająca warunki do 
prowadzenia produkcji 
rolnej zgodnej z zasadami 
dobrej kultury rolnej

Liczba beneficjentów, dla których 
zrealizowano płatności w danym roku 
kalendarzowym (os.)

1 250 000 1. Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
4. Doradztwo rolnicze
5. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
6. Wsparcie infrastruktury wsi

3. Tworzenie 
konkurencyjnego, 
nowoczesnego i 
dynamicznego sektora 
rybackiego

Udział eksportu ryb i bezkręgowców 
wodnych w eksporcie zwierząt 
żywych i produktów pochodzenia 
zwierzęcego ogółem (%)

19,5 1. Wspieranie rybactwa śródlądowego
2. Wspieranie rybołówstwa morskiego
3. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

 ……………………                                                                                                                      ……………………………………………..
            data                                                                                                                                                        podpis ministra
                                            

6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.
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