
Projekt z dnia 24 lutego 2023 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia … 2023 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 10c ust. 14 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 2727 oraz z 2023 r. poz. …) zarządza się, 

co następuje:

§ 1. 1. Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, zwany dalej „kodem dostępu”, jest generowany automatycznie po 

złożeniu przez producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. …), 

zwanego dalej „producentem”, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, wniosku o jego nadanie.

2. We wniosku o nadanie kodu dostępu, o którym mowa w ust. 1, producent podaje:

1) login do systemu teleinformatycznego Agencji, zwany dalej „loginem”, którym jest numer 

identyfikacyjny nadany mu zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku prowadzonego w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej 

„ustawą o ewidencji producentów”;

3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez Agencję jako ostatnią w roku 

kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o 

nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w tym roku:

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).



a) Agencja wypłaciła więcej niż jedną kwotę środków finansowych w ostatnim dniu 

wypłaty środków finansowych temu wnioskodawcy, producent podaje największą z 

wypłaconych tego dnia kwot,

b) Agencja nie wypłaciła producentowi środków finansowych, producent wpisuje cyfrę 

zero;

4) dane osoby, którą producent upoważnił do dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub 

przekazania informacji do komputerowej bazy danych, o której mowa w przepisach o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym imię i nazwisko albo nazwę, numer 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) i numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(numer REGON), jeżeli zostały nadane, kod kraju i numer paszportu tej osoby lub innego 

dokumentu stwierdzającego jej tożsamość, w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej 

numeru PESEL, adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych oraz 

numer telefonu, jeżeli dotyczy.

§ 2. 1. W przypadku:

1) producenta, który we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ewidencji 

producentów, nie podał numeru rachunku bankowego lub numeru rachunku 

prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o ewidencji producentów, zwanego dalej „innym producentem”, 

oraz 

2) podmiotu, któremu nie nadano numeru identyfikacyjnego, zwanego dalej „podmiotem 

niebędącym producentem”

– login i kod dostępu uzyskuje się po złożeniu przez tego producenta oraz ten podmiot wniosku 

o ich nadanie do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej 

operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, lub bezpośrednio w biurze 

powiatowym Agencji.

2. We wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu inny producent podaje:

1) numer identyfikacyjny;

2) adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych – jeżeli dotyczy;

3) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres;

4) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu;



5) adres korespondencyjny;

6) dane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, osoby, którą podmiot niebędący producentem 

upoważnił do dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub przekazania informacji do 

komputerowej bazy danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt, jeżeli dotyczy.

3. We wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu podmiot niebędącym producentem podaje:

1) imię i nazwisko albo nazwę;

2) numer PESEL i numer REGON, jeżeli zostały nadane, a w przypadku gdy podmiotem 

niebędącym producentem jest osoba fizyczna nieposiadająca numeru PESEL – kod kraju 

i numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;

3) adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych – jeżeli dotyczy;

4) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres;

5) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu;

6) adres korespondencyjny;

7) dane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, osoby, którą podmiot niebędący producentem 

upoważnił do dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub przekazania informacji do 

komputerowej bazy danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt, jeżeli dotyczy.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera braki formalne albo login i kod 

dostępu zostały już nadane, kierownik biura powiatowego Agencji informuje odpowiednio 

innego producenta i podmiot niebędący producentem o odmowie nadania loginu i kodu dostępu 

z podaniem przyczyny tej odmowy.

§ 3. 1. Producent odbiera kod dostępu bezpośrednio w systemie teleinformatycznym 

Agencji.

2. Inny producent odbiera login i kod dostępu bezpośrednio od kierownika biura 

powiatowego Agencji albo Agencja przesyła ten login i kod dostępu:

1) przy zastosowaniu zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, o 

których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, albo

2) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:

a) wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 

ust. 1 ustawy o ewidencji producentów, albo

b) o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;



3. Podmiot niebędący producentem odbiera login i kod dostępu bezpośrednio od 

kierownika biura powiatowego Agencji albo Agencja przesyła ten login i kod dostępu:

1) przy zastosowaniu zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, o 

których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, albo

2) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 

4.

§ 4. 1. Login, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z co najmniej 8 znaków i jest 

nadawany bezterminowo.

2. Kod dostępu składa się z co najmniej 12 znaków.

3. Producent, inny producent albo podmiot niebędący producentem, który uzyskał kod 

dostępu, może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego Agencji.

4. W przypadku trzykrotnego podania podczas uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym Agencji błędnego kodu dostępu, Agencja zablokuje dostęp do tego 

systemu.

5. Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji uniemożliwiony w przypadku, o 

którym mowa w ust. 4, oraz w przypadku utraty kodu dostępu można uzyskać po nadaniu 

nowego kodu dostępu. Uzyskanie nowego kodu dostępu jest możliwe po złożeniu wniosku, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 albo § 2 ust. 1.

6. W przypadku utraty loginu przez innego producenta albo podmiot niebędący 

producentem mogą oni uzyskać nowy login. Uzyskanie nowego loginu jest możliwe po 

ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. Do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym Agencji mogą być 

wykorzystane:

1) login i kod dostępu nadane na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2026 oraz z 2023 r. poz. …), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 

2022 r. poz. 1570), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529, z 2013 r. poz. 311 



oraz z 2014 r. poz. 240) lub art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. …) lub

2) kod dostępu nadany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2138 

oraz z 2023 r. poz. …), art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w 

ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727) lub art. 

42 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. …).

§ 6. 1. Kod dostępu generowany do dnia 31 grudnia 2023 r. składa się z co najmniej 8 

znaków.

2. Od dnia 1 stycznia 2024 r. kod dostępu podlega zmianie w systemie 

teleinformatycznym Agencji na kod dostępu składający się z co najmniej 12 znaków.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek

zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie loginu i kodu dostępu 

do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 10c ust. 14 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157, z późn. zm.). Zgodnie 

z tym przepisem minister właściwy do spraw rolnictwa został upoważniony do określenia, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu 

do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej 

dalej „Agencją”, mając na względzie identyfikację strony postępowania lub podmiotu 

składającego zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem 

osób nieuprawnionych. 

Konieczność określenia ww. wymagań wynika ze zmiany ustawy z dnia 9 maja 2008 r. 

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ujętej w ustawie o Planie Strategicznym 

dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (UC137) uchwalonej przez Sejm w dniu 

8 lutego 2023 r.

Dotychczasowe regulacje określające w jaki sposób następuje uwierzytelnienie w systemie 

teleinformatycznym Agencji wykorzystywanym m.in. do składania wniosków o przyznanie 

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wniosków o przyznanie pomocy 

i wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

zawarte były w różnych aktach prawnych.

Np. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 grudnia 

2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych 

działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 2619) wniosek o przyznanie pomocy mógł zostać złożony za pomocą formularza 

po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym Agencji:

1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub

2) za pomocą loginu i kodu dostępu do ww. systemu.



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. poz. 487, z późn. zm.) wnioski o przyznanie płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego mogły zostać złożone za pomocą formularza 

udostępnionego na stronie internetowej Agencji po nadaniu wnioskodawcy kodu dostępu do 

systemu teleinformatycznego Agencji.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 

2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji 

do komputerowej bazy danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 29) warunek dokonania zgłoszenia, 

złożenia wniosku oraz przekazania informacji to uwierzytelnienie podmiotu w systemie 

teleinformatycznym Agencji przez zalogowanie do tego systemu za pomocą loginu i kodu 

dostępu. To rozporządzenie określa m.in. w jaki sposób uzyskuje się i odbiera login i kod 

dostępu, wymagania dotyczące loginu i możliwość uzyskania loginu i kodu dostępu dla osoby, 

która została upoważniona do wprowadzania informacji do komputerowej bazy danych. 

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023–2027 porządkuje kwestie składania wniosków, dokonywania zgłoszeń i przekazywania 

informacji w taki sposób, że w przypadku gdy będzie się to odbywało za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji zastosowanie mają przepisy art. 10c zmienianej ustawy z dnia 9 

maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z nimi złożenie 

wniosku, dokonanie zgłoszenia, przekazanie informacji za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu 

składającego wniosek, dokonującego zgłoszenia lub przekazującego informacje a 

uwierzytelnianie następuje:

1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

Projekt rozporządzenia dotyczy jedynie uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym 

Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu i uwzględnia dotychczasowe rozwiązania 

obowiązujące w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia uwzględnia uzyskanie kodu dostępu albo loginu i kodu dostępu przez 

różne podmioty w zależności od tego czy nadano im numer identyfikacyjny zgodnie z art. 12 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 



gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2001, z późn. zm.) oraz czy we wniosku o wpis do ewidencji producentów podano numer 

rachunku bankowego albo numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej. Projekt rozporządzenia uwzględnia również uzyskanie loginu i 

kodu dostępu dla osoby, która została upoważniona do wprowadzania informacji do 

komputerowej bazy danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt.

Zgodnie z projektowanym § 1 rozporządzenia uzyskanie przed producenta, o którym mowa 

w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanego 

dalej „producentem”, kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR możliwe jest po 

złożeniu przez niego za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, wniosku o nadanie kodu 

dostępu. Złożenie tego wniosku możliwe jest po uwierzytelnieniu w pierwszy z ww. sposobów, 

określonych w ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Jako login do systemu teleinformatycznego ARiMR przyjęto numer identyfikacyjny, o którym 

mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej 

„numerem identyfikacyjnym”.

Kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu do tego systemu za pomocą 

loginu (ww. numeru identyfikacyjnego), a następnie podaniu 8 ostatnich cyfr numeru rachunku 

bankowego lub rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

znajdującego się w ww. ewidencji producentów oraz kwoty środków finansowych 

wypłaconych przez Agencję jako ostatniej w roku kalendarzowym bezpośrednio 

poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o nadanie kodu dostępu.

Wybór powyższych atrybutów używanych do logowania ma na celu identyfikację 

i uwierzytelnienie osoby, a tym samym pozwoli na zabezpieczenie tworzonego w systemie 

teleinformatycznym Agencji konta przed dostępem osób nieuprawnionych. Numer rachunku 

bankowego lub rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

figurujący w ewidencji producentów jest mniej jednoznaczny dla osoby postronnej. Dodatkowo 

dokładna wysokość ostatnio wypłaconej kwoty płatności wykazuje charakter poufny, który 

może być znany jedynie beneficjentowi oraz Agencji, a tym samym spełnia wymóg poufności 

stawiany danym autoryzującym.



Zgodnie z projektowanym § 2 ust. 1 rozporządzenia uzyskanie przed producenta, który we 

wniosku o wpis do ewidencji producentów nie podał numeru rachunku bankowego albo numeru 

rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zwanego dalej 

„innym producentem”, oraz przez podmiot, któremu nie nadano numeru identyfikacyjnego, 

zwanego dalej „podmiotem niebędącym producentem”, login i kod dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji, zwane dalej „loginem i kodem dostępu”, możliwe jest po 

złożeniu przez te podmioty wniosku o ich nadanie do kierownika biura powiatowego Agencji 

za pośrednictwem placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) 

lub placówki podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii 

Europejskiej lub bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji. W § 2 ust. 2 i 3 określono 

zawartość wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu w zależności od rodzaju podmiotu 

składającego taki wniosek, w tym dane konieczne do identyfikacji podmiotu.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano również w jakim przypadku kierownik biura 

powiatowego Agencji informuje o odmowie nadania loginu i kodu dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji, tj. jeżeli wniosek o ich nadanie zawiera braki formalne albo login 

i kod dostępu zostały już nadane.

W ww. wnioskach przewidziano możliwość uzyskania kodu dostępu albo loginu i kodu dostępu 

dla osoby, która została upoważniona do wprowadzania informacji do komputerowej bazy 

danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym dane 

konieczne do identyfikacji takiej osoby, tj. numer identyfikacyjny Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) i numer identyfikacyjny 

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON), jeżeli 

zostały nadane, a w przypadku gdy podmiotem niebędącym producentem jest osoba fizyczna 

nieposiadająca numeru PESEL – kod kraju i numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu 

stwierdzającego jej tożsamość. 

W § 3 określono sposób odbioru uzyskanego kodu dostępu albo loginu i kodu dostępu, 

tj. bezpośrednio w systemie teleinformatycznym Agencji jeżeli wniosek został złożony 

za pomocą tego systemu albo na wskazane w projektowanym rozporządzeniu adresy.

W § 4 rozporządzenia określono wymagania dotyczące nadawanego loginu i kodu dostępu do 

systemu teleinformatycznego Agencji, tak aby korzystanie z tego systemu było odpowiednio 

zabezpieczone. Proponuje się, aby login i kod dostępu składały się co najmniej z 12 znaków 

i login nadawany był bezterminowo. Beneficjent może w każdym czasie dokonać zmiany kodu 



dostępu. Proponuje się, aby w przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego 

kodu, dostęp do tego systemu został zablokowany. W celu jego odzyskania konieczne będzie 

ponowne złożenie wniosku o nadanie kodu dostępu. Przewidziano również możliwość 

uzyskania nowego loginu i kodu dostępu po ich utracie.

W § 5 proponuje się także, aby do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym Agencji 

mogły być wykorzystane login i kod dostępu albo kod dostępu nadane w przeszłości w oparciu 

o inne przepisy prawa, tj. przepisy rozporządzeń dotyczących elektronicznych formularzy 

wniosków, wydanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, o 

identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego).

Zgodnie z projektowanym § 6 login i kod dostępu nadane do dnia 31 grudnia 2023 r. składają 

się z co najmniej 8 znaków. Od dnia 1 stycznia 2024 r. system teleinformatyczny przy pierwszej 

próbie logowania do systemu przez dany podmiot wymusi na podmiocie zmianę kodu dostępu 

na składający się z co najmniej 12 znaków. Będzie to wyłącznie czynność techniczna dla 

zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników systemu. Podobne rozwiązania występują np. 

w bankowości elektronicznej. Dlatego też użytkownicy systemu nie będą musieli składać  

wniosków o zmianę kodu dostępu na kod składający się z co najmniej 12 znaków.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został skorelowany z terminem 

wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023–2027. Z tego względu proponuje się, aby termin wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia został ustalony na dzień 15 marca 2023 r. Taki termin wejścia 

w życie projektowanego rozporządzenia nie narusza demokratycznego państwa prawnego. 

Ponadto ważny interes państwa polegający na konieczności wprowadzenia jak najszybciej 

projektowanych przepisów przemawia za takim określeniem terminu wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu są co do zasady znane podmiotom, na które ono 

oddziałuje, gdyż rozporządzenie powtarza odpowiednio rozwiązania zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o 

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o 

przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 



Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków 

lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenie nie zawiera przepisów wymagających zasięgania opinii, dokonywania 

konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2022 r. poz. 348) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.

Opracowano w Departamencie 

Wspólnej Polityki Rolnej:
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Data sporządzenia
22 lutego 2023 r. 

Źródło: 
Upoważnienie ustawowe – art. 10c ust. 14 
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 
2727 oraz z 2023 r. poz. …).
Nr w wykazie prac 496

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie loginu i kodu dostępu do systemu 
teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 10c ust. 13 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2157, z późn. zm.). 
Celem projektowanego rozporządzenia jest uregulowanie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu 
dostępu, za pomocą których następuje uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mając na względzie identyfikację strony postępowania lub 
podmiotu składającego zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego 
ARiMR, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określone w projekcie rozporządzenia wymagania dotyczące loginu i kodu dostępu zapewniają identyfikację 
podmiotu, poczucie bezpieczeństwa i wiarygodność przekazywanych danych.
W odniesieniu do ww. rozwiązań jedynym możliwym środkiem ich wdrożenia jest wydanie rozporządzenia.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Przepisy UE nie narzucają państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań w projektowanym zakresie, 
określają jedynie ramy prawne, w ramach których mogą poruszać się państwa członkowskie. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Producenci figurujący w 
krajowym systemie 
ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie 
płatności

ok. 2 mln Dane z systemu ewidencji 
producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności

Możliwość uwierzytelnienia 
w systemie 
teleinformatycznym ARiMR 
za pomocą loginu i kodu 
dostępu

ARiMR Centrala oraz 314 
biur powiatowych

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 2157, z 
późn. zm.)

Nadawanie kodu dostępu 
albo loginu i kodu dostępu 
do systemu 
teleinformatycznego ARiMR

mailto:lukasz.tomczak@minrol.gov.pl
mailto:renata.flis@minrol.gov.pl


Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania statutu 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1323)

Podmioty, które nie 
figurują w krajowym 
systemie ewidencji 
producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie 
płatności

Brak danych - Możliwość uwierzytelnienia 
w systemie 
teleinformatycznym ARiMR 
za pomocą loginu i kodu 
dostępu

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem zostanie udostępniony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuletynie Informacji Publicznej 
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt będzie podlegał opiniowaniu zgodnie z § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 
r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P z 2022 r. poz. 348) przez ARiMR i Centrum Doradztwa Rolniczego.
Projekt nie zostanie skierowany do konsultacji publicznych z uwagi na harmonogram prac nad projektem, tj. 
zbliżający się termin wejścia w życie rozporządzenia (15 marca 2023 r.) oraz dlatego, że projekt uwzględnia 
rozwiązania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2619) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do 
komputerowej bazy danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 29).
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 



przyjętych do obliczeń 
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa Brak wpływu
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak wpływu

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Brak wpływu

W ujęciu 
niepieniężnym

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze

Brak wpływu

(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość.
Przepisy projektowanego rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i 
społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Projekt rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności 
gospodarczej.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie przewiduje nadawanie przez ARiMR kodu dostępu albo loginu i kodu 
dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR w zależności od rodzaju podmiotu, którego dotyczy wniosek 
o ich nadanie, w tym możliwość uzyskania loginu i kodu dostępu na podstawie papierowego wniosku. 
Projektowane rozporządzenie przewiduje także występowanie z wnioskiem o nadanie nowego loginu i kodu 
dostępu o ich uprzedniej utracie oraz zmianę kodu dostępu w trybie bezwnioskowym. 
9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary



 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne: rolnictwo

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia wpłynie korzystnie na wsparcie rozwoju usług 
elektronicznych oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 15 marca 2023 r.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a 
tym samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak załączników.
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