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Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu 
Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa









Wnioskodawca - podmiot, o którym mowa w art.
43a ust. 1 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. 2015 r., poz. 349 ze zm.). –
„...podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej
oraz beneficjent…”

Użytkownik – osoba, której nadano login i hasło
dostępu do portalu ogłoszeń ARiMR.



01. Numer identyfikacyjny producenta. Jeżeli został nadany - pole obowiązkowe.

Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta, który został nadany przez ARiMR, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia
2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 z późn. zm.).

Uwaga: W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy dołączyć do wniosku kopię
złożonego do biura powiatowego ARiMR wniosku o wpis do ewidencji producentów.



02. Nazwa pełna – pole obowiązkowe

W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy wpisać pełną nazwę,
jaka została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego albo podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).



03. Nazwisko – pole obowiązkowe

Należy wpisać nazwisko Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest instytucja, należy wpisać
nazwisko Użytkownika.



04. Pierwsze imię/ Nazwa skrócona – pole obowiązkowe

Należy wpisać pierwsze imię Wnioskodawcy, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej - nazwę skróconą, jaka została podana przy zgłoszeniu do
odpowiedniego organu rejestrowego albo podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest instytucja, należy
wpisać imię Użytkownika.



05. Drugie imię/ Nazwa organu założycielskiego jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej - pole obowiązkowe

Jeżeli Wnioskodawca/Użytkownik nie posiada drugiego imienia, pole pozostaje puste. W przypadku
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy wpisać nazwę organu
założycielskiego.



06. PESEL

Pole obowiązkowe dla osoby fizycznej. W przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa
polskiego należy wypełnić pole 06 oraz 07. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest instytucja, należy wpisać
PESEL Użytkownika.



07. Kod kraju pochodzenia

Pole obowiązkowe dla osoby fizycznej, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Kod kraju należy wpisać
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji.



08. Nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości

Pole obowiązkowe dla osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego.



09. NIP

Pole obowiązkowe dla podmiotów, które mają nadany REGON. Pole nie dotyczy osoby fizycznej, która nie
prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i
usług. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest instytucja, należy wpisać NIP Wnioskodawcy.



- e-mail
- odbiór osobisty
- adres korespondencyjny z wniosku o wpis do ewidencji producentów
- adres korespondencyjny z sekcji IV

Należy wpisać znak „X” w jednym z pól, w zależności od sposobu odbioru loginu i hasła do Portalu Ogłoszeń ARiMR.



10. – 18. Adres do korespondencji

Pola od 10 do 18 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wnioskujący nie posiada numeru
identyfikacyjnego, nadawanego zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z
2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.).



19. Telefon, 20. Fax – pola nieobowiązkowe



21. E-mail – pole nieobowiązkowe

Pole obowiązkowe dla Wnioskodawcy, który w sekcji III. SPOSÓB DORĘCZENIA LOGINU I KODU DOSTĘPU
DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR oznaczył znakiem „X” pole „Proszę przesłać w formie elektronicznej na
adres e-mail podany w sekcji IV, pkt. 20”.



22. Data i podpis wnioskodawcy

W tym polu Wnioskodawca lub osoba upoważniona do reprezentacji składa obowiązkowo czytelny podpis
(imię i nazwisko) oraz wpisuje datę wypełnienia Wniosku, potwierdzając tym samym prawdziwość
podanych we Wniosku danych.



REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA NA PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR

1. Otrzymując na czas nieokreślony login i hasło do portalu ogłoszeń ARiMR wnioskodawca/ użytkownik otrzymuje możliwość publikacji ogłoszeń

wynikających z art. 43 a ust. 3 i 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. 2015 r., poz.

349 ze zm.) na stronie internetowej portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.portalogloszen.arimr.gov.pl).

2. Wnioskodawca/ użytkownik nie może przechowywać danych służących do logowania do portalu w miejscach dostępnych dla innych osób, jak i nie

może ujawniać tych danych innym osobom.

3. Dane służące do logowania do portalu ogłoszeń ARiMR mogą być używane wyłącznie przez wnioskodawcę/użytkownika, któremu zostały

przydzielone.

4. Wnioskodawca/ użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego loginu i hasła.

5. ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim danych służących do identyfikacji wnioskodawcy/ użytkownika

w portalu ogłoszeń ARiMR.

6. W przypadku sześciokrotnego wprowadzenia błędnego kodu dostępu podczas logowania do portalu ogłoszeń ARiMR dostęp do niego zostanie

zablokowany na okres 48 godzin.

7. W przypadku utraty loginu lub hasła do portalu ogłoszeń Agencji, wnioskodawca/ użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym

fakcie biuro powiatowe Agencji/ Oddział Regionalny/ Centralę ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania/ siedzibę wnioskodawcy, w celu

zablokowania dostępu do portalu ogłoszeń Agencji oraz wystąpić o reset hasła.

8. Reset dostępu do portalu ogłoszeń ARiMR następuje po ponownym złożeniu Wniosku o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARiMR.

9. ARiMR ma prawo zablokowania na stałe wnioskodawcy/ użytkownikowi dostęp do jego konta w systemie ogłoszeniowym ARiMR w przypadku

stwierdzenia, że wnioskodawca/ użytkownik korzysta z konta w sposób wskazujący na próby łamania zabezpieczeń lub próby dostępu do danych

innych niż związane z wnioskodawcą.

10. ARiMR ma prawo usunąć ogłoszenie z portalu w przypadku stwierdzenia, że jego treść nie pozostaje w związku z celem utworzenia portalu,

stanowi lub może stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, o czym nie informuje.

11. ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez wnioskodawcę/ użytkownika z konta na portalu ogłoszeń ARiMR

wynikającej z przyczyn niezależnych od ARiMR lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu ogłoszeń ARiMR.

12. Wszystkie zapytania oraz nieprawidłowości występujące przy korzystaniu z konta wnioskodawca/ użytkownik powinien zgłaszać telefonicznie lub

pocztą elektroniczną do prowadzonego przez ARiMR działu pomocy technicznej, zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.arimr.gov.pl.

13. ARiMR zastrzega sobie prawo obsługi zgłoszeń serwisowych w sposób określony na stronie www.arimr.gov.pl.

14. ARiMR nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu korzystania z konta na portalu ogłoszeń ARiMR.

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/



