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1. Wstęp
Niniejsza instrukcja opisuje funkcjonalności umożliwiające rolnikowi złożenie w formie elektronicznej
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowej, rolno-środowiskowoklimatycznej, ekologicznej oraz wypłatę pomocy na zalesienie. Zakres niniejszej instrukcji obejmuje również
obsługę oświadczenia o wystąpieniu z systemu małych gospodarstw na kampanię 2016 - sposób
wypełniania tego typu wniosku opisany został w rozdziale 7.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 należy zapoznać się
z dostępnymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasadami
przyznawania płatności oraz ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku.
Niniejsza instrukcja opisuje jedynie sposób postępowania w systemie e-Wniosek.
Na stronie internetowej Agencji udostępnione zostały filmy instruktażowe, które mogą być pomocne przy
korzystaniu z systemu e-Wniosek.

2. Rodzaje płatności
W systemie e-Wniosek rolnik może ubiegać się o:
 przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
 jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,
 płatności dla młodych rolników,
 płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
 płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,
 płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),
 płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
 płatności do powierzchni uprawy lnu,
 płatności do powierzchni uprawy chmielu,
 płatności do krów,
 płatności do bydła,
 płatności do owiec,
 płatności do kóz,
 płatności niezwiązanej do tytoniu;
 przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (płatność ONW);
 przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).
Dodatkowo, w przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności
ekologicznej (PROW 2014-2020) albo płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), można ubiegać się
o rekompensatę kosztów transakcyjnych. W przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW
2014-2020) rekompensata kosztów transakcyjnych przysługuje w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska
i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura
2000 lub Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, w przypadku
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płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) – w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 lub Pakietu 5. Ochrona zagrożonych
gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz w przypadku płatności
ekologicznej (PROW 2014-2020) - w ramach wszystkich pakietów.
W ramach wniosku o przyznanie płatności do dnia 10 czerwca 2016 r. można wystąpić z systemu dla małych
gospodarstw, z zastrzeżeniem, że rolnik taki w kolejnych latach nie może być już ponownie włączony do
systemu dla małych gospodarstw.
W systemie e-Wniosek każdy rolnik może złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2016 wraz
z wymaganymi załącznikami, niezależnie od tego, czy w latach poprzednich składał wnioski o przyznanie
płatności. Aby skorzystać z systemu e-Wniosek koniecznym jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Wniosek
o nadanie loginu i kodu dostępu składa się do Kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnianym przez Agencję. Formularz
ten dostępny jest na stronie internetowej ARiMR oraz w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych
Agencji.

3. Terminy składania wniosków
Dla wniosków składanych w systemie e-Wniosek obowiązują te same terminy, jak dla wniosków składanych
w wersji papierowej.
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2016 składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja.
Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie
składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od
dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za
każdy dzień roboczy opóźnienia.
Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do
zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
(PROW 2014-2020) (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w gospodarstwie), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) albo płatności rolnośrodowiskowej
(PROW 2007-2013) (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w gospodarstwie) o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub przyznanie premii
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), można składać do dnia 31 maja 2016 r.
Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 czerwca 2016 r., z tym, że złożenie
zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą
zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

4. Logowanie do systemu e-Wniosek
Dostęp do aplikacji e-Wniosek możliwy jest po wybraniu ze strony głównej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) pola „SYSTEMY INFORMATYCZNE AGENCJI” (Ekran 1).
Przeglądarka internetowa przekieruje użytkownika do strony „Systemy informatyczne Agencji”. Na stronie
tej umieszczone są przyciski umożliwiające zalogowanie się do systemu e-Wniosek lub do Platformy
aplikacyjnej (Ekran 2).

4

Ekran 1 – strona internetowa ARiMR – systemy informatyczne Agencji.

Ekran 2 – systemy informatyczne Agencji udostępniane użytkownikom.

Po wybraniu przycisku „Logowanie do systemu e-Wniosek” użytkownik zostanie przekierowany do okna
logowania się do systemu e-Wniosek. W celu zalogowania się należy odpowiednio w pole login oraz hasło
wpisać login i kod dostępu nadany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR i użyć przycisk [Zaloguj]
(Ekran 3).
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Ekran 3 – logowanie do systemu e-Wniosek.

W przypadku, gdy rolnik po raz pierwszy loguje się do systemu e-Wniosek, system ten wymusza zmianę
hasła (Ekran 4).

Ekran 4– zmiana hasła podczas pierwszego logowania do systemu e-Wniosek.

Przy wyborze nowego hasła należy zwrócić uwagę na politykę bezpieczeństwa loginu i hasła zamieszczoną
w lewej części okna logowania (Ekran 4).
Po wpisaniu nowego hasła należy użyć przycisk [Zmień hasło].
Poprzez zalogowanie do systemu e-Wniosek za pomocą loginu i hasła następuje uwierzytelnienie
wnioskodawcy. Aby złożyć e-Wniosek nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.
Kod dostępu nadawany jest bezterminowo. Wnioskodawca może w każdym czasie zmienić hasło do
systemu teleinformatycznego Agencji.
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego hasła dostęp do systemu e-Wniosek
zostanie zablokowany. W takim przypadku należy zwrócić się do Kierownika Biura Powiatowego, który
nadał pierwotnie uprawnienia w celu odblokowania konta. W tym celu należy wypełnić analogicznie
wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (we wniosku należy zaznaczyć pole „odblokowanie dostępu do
systemu teleinformatycznego ARiMR”).
Po zalogowaniu się do systemu e-Wniosek na stronie głównej udostępniane są trzy zakładki (Ekran 5):
 Wprowadzanie i obsługa wniosków
 Wybór doradcy
 Przydatne linki.
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Ekran 5 – okno główne systemu e-Wniosek.

5. Wybór doradcy
System e-Wniosek umożliwia rolnikowi dokonanie wyboru doradcy, który pomoże mu wypełnić wniosek
o przyznanie płatności. W celu wskazania doradcy należy użyć przycisk [Wybór doradcy] (Ekran 6).

Ekran 6 – wybór doradcy.

Wyszukanie doradcy możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z pomocy doradcy,
który jest udostępniany przez Link do regulaminu. Po zapoznaniu się z regulaminem należy zaznaczyć pole
[Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia] (Ekran 7).

Ekran 7 - akceptacja postanowień regulaminu.

Aby wybrać doradcę należy przejść do zakładki [Wyszukiwanie doradców] i wybrać z rozwijanej listy
jednostkę organizacyjną dla doradcy (Ekran 8).
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Ekran 8 – wyszukiwanie doradcy.

System e-Wniosek wyszuka wszystkich doradców z danej jednostki organizacyjnej wskazanej przez rolnika
(Ekran 9).

Ekran 9 - lista wyszukanych doradców.

Aby wyszukany i wybrany przez rolnika doradca mógł wypełnić wniosek o przyznanie płatności konieczne
jest nadanie temu doradcy upoważnienia. W tym celu należy użyć przycisk [Nadaj upoważnienie] (Ekran 9).
System e-Wniosek wyświetli komunikat wymagający potwierdzenia rolnika (Ekran 10).

Ekran 10 – nadanie upoważnienia dla doradcy.

Upoważniony doradca będzie posiadał możliwość wypełnienia wniosku o przyznanie płatności, wrysowania
działek rolnych i elementów proekologicznych, dołączenia do wniosku wymaganych załączników oraz
zapisania wypełnionego wniosku. Zatwierdzenie i wysłanie wniosku do ARiMR możliwe jest wyłącznie przez
rolnika. Upoważniony doradca nie posiada uprawnień do zatwierdzenia wniosku. Po zatwierdzeniu
komunikatu w zakładce [Wybrany doradca] wskazane zostaną dane wybranego doradcy (Ekran 11). Dane
te pochodzą z systemu Agencji. Rolnik może wpisać jedynie „Aktualny numer telefonu” (Ekran 11).
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Ekran 11 - wybrany upoważniony doradca.

Rolnik może w każdej chwili odebrać wcześniej nadane upoważnienie dla doradcy, przez użycie przycisku
[Odbierz upoważnienie] (Ekran 12).

Ekran 12 – odebranie upoważnienia dla doradcy.

Odebranie uprawnień dla doradcy wymaga potwierdzenia wyświetlanego przez system e-Wniosek
komunikatu (Ekran 13). W celu nadania uprawnień innemu doradcy należy wybrać zakładkę [Wyszukanie
doradców].

Ekran 13 – potwierdzenie odebrania upoważnienia.

6. Wprowadzanie i obsługa wniosków
Przy wypełnianiu wniosku pomocna będzie szczegółowa Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie
płatności na rok 2016 dostępna na stronie internetowej ARiMR. Link do instrukcji znajduje się w zakładce
[Przydatne linki] (Ekran 14).
Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności, dołączenie wszystkich wymaganych załączników oraz jego
zatwierdzenie możliwe jest z zakładki [Wprowadzanie i obsługa wniosków] (Ekran 14). Następnie
wyświelony zostanie ekran z typami wniosków - należy wybrać Wniosek o przyznanie płatności (Ekran 15).
System e-Wniosek udostępnia stronę, na której dostępne będą wszystkie składane wnioski o przyznanie
płatności (Ekran 16). Dla każdego wniosku podane zostaną następujące dane:
 Numer dokumentu
 Rok kampanii
 Data utworzenia
 Stan.
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Wniosek może być w stanie:
 Roboczy – wniosek, który został utworzony i zapisany
 Wysłany do ARiMR – wniosek zatwierdzony przez rolnika, dla którego nie został jeszcze wygenerowany
dokument „Potwierdzenie przyjęcia wniosku”
 Przyjęty w ARiMR - wniosek zatwierdzony przez rolnika, dla którego został wygenerowany dokument
„Potwierdzenie przyjęcia wniosku”.

Ekran 14 – wprowadzanie i obsługa wniosków.

Ekran 15 – wniosek o przyznanie płatności.

Ekran 16 – okno główne zakładki Wprowadzanie i obsługa wniosku.

Aby wywołać formularz wniosku o przyznanie płatności należy użyć przycisk [Nowy wniosek] (Ekran 16).
W oknie formularza wniosku prezentowane są zakładki podstawowe (Ekran 17):
 Dane wnioskodawcy
 Cel złożenia/płatności
 Działki ewidencyjne
 Działki rolne
 Załączniki
 Oświadczenia
 Podsumowanie
a ich liczba może się zwiększyć w zależności od wnioskowanych płatności.
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6.1.

Dane wnioskodawcy

Informacje w zakładce Dane wnioskodawcy (Ekran 17) wypełnione są automatycznie przez system
e-Wniosek na podstawie danych zawartych w ewidencji producentów ARiMR. Dane te nie są edytowalne.
W przypadku zmiany tych danych należy złożyć do Kierownika Biura Powiatowego zmianę do Wniosku
o wpis do ewidencji producentów. Zmianę tą składa się w wersji papierowej. W sekcji Dane identyfikacyjne
wnioskodawcy edytowalne są pola:
 Aktualny numer telefonu
 E-mail.
Wprowadzenie tych danych nie skutkuje zmianą danych w ewidencji producentów ARiMR. Dane te mogą
być jedynie wykorzystane w trakcie obsługi wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.

Ekran 17 – dane wnioskodawcy.

W górnej części ekranu widoczny jest komunikat (Ekran 17) dotyczący weryfikacji poprawności numeru
rachunku bankowego, a w sekcji Dane konta bankowego umieszczone zostały dwa pola (Ekran 17):
 Potwierdzam numer rachunku
 Rachunek nieaktualny.
W przypadku wyboru pola [Rachunek nieaktualny], w górnej części ekranu wyświetla się komunikat
informujący rolnika, że należy złożyć zmianę do wniosku o wpis do ewidencji producentów (Ekran 18).

Ekran 18 – dane konta bankowego.
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Po weryfikacji danych w zakładce Dane wnioskodawcy należy wybrać zakładkę Cel złożenia/płatności.
Przejście do tej zakładki możliwe jest także po wybraniu przycisku [Dalej] (Ekran 18).

6.2.

Cel złożenia/płatności

W zakładce tej wnioskujący ma możliwość (Ekran 19):
 wskazać cel złożenia wniosku
 wskazać płatności, o które się ubiega
 złożyć oświadczenie, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo
 wskazać informacje o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw.

Ekran 19 – widok zakładki Cel złożenia/płatności.

W dolnej części każdego okna znajduje się stopka zawierająca informację o wersji aplikacji oraz dostępne są
następujące przyciski (Ekran 20):
 [Odśwież] - wybór powoduje powrót do ostatniego zapisanego widoku. Użycie przycisku przed
zapisaniem danych skutkuje usunięciem wprowadzonych danych.
 [Drukuj] – umożliwia na każdym etapie wprowadzania danych dokonanie wydruku wniosku w formacie
PDF. Wydrukowany zostanie wniosek, jak i dołączone dokumenty (z wyłączeniem dokumentów, na
których wymagany jest podpis osób trzecich), a także załączniki graficzne, na których wrysowano działki
rolne deklarowane do płatności lub wskazano elementy proekologiczne.
 [Zapisz] – Zapisanie wprowadzonych danych wniosku. Należy pamiętać o tym, że użycie przycisku nie
powoduje przesłania wniosku do ARiMR a jedynie zapisanie roboczej postaci wniosku
 [Wstecz] – przejście do wcześniejszej zakładki; użycie przycisku powoduje zapis danych wniosku
 [Dalej] – przejście do następnej zakładki; użycie przycisku spowoduje automatyczne zapisanie
aktualnego stanu całego wniosku.
12

Ekran 20 – przyciski nawigacyjne dostępne w każdym oknie.

6.2.1. Cel złożenia
W sekcji Cel złożenia wniosku domyślnie zaznaczone jest pole [Wniosek] (Ekran 21).

Ekran 21 – cel złożenia.

Jeżeli wnioskodawca składa do złożonego wcześniej wniosku o przyznanie płatności, korektę, zmianę,
wycofanie części wniosku lub wycofanie całego wniosku należy odznaczyć właściwe pole.
6.2.2. Wnioskowania
Jeżeli wnioskodawca w roku 2015 ubiegał się o przyznanie płatności wówczas automatycznie zostaną
zaznaczone płatności, o które rolnik ubiegał się w roku 2015 (Ekran 22).

Ekran 22 – zaznaczone wnioskowania na podstawie roku 2015.
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Automatycznie mogą być zaznaczone pola przy:




















jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej
płatności dla młodych rolników
płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych
płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych
płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych
płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych
płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin)
płatności do powierzchni uprawy pomidorów
płatności do powierzchni uprawy lnu
płatności do powierzchni uprawy chmielu
płatności do krów
płatności do owiec
płatności do kóz
płatności niezwiązanej do tytoniu
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW)
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020)
płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)
płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013)

Wnioskodawca zobowiązany jest zaznaczyć pola dla wszystkich płatności, o które ubiega się we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2016.
W przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie:
 płatności związanej do zwierząt (płatność do krów, płatność do bydła, płatność do owiec, płatność do
kóz) wówczas na panelu zakładek zostanie dodana zakładka Zwierzęta
 płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie albo płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie wówczas na panelu
zakładek zostanie dodana zakładka Zwierzęta PRŚ/PRŚK
 pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) wówczas na panelu zakładek zostanie dodana zakładka
Zalesienia PROW 2007-2013.
Dodatkowo, w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie:




płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) wówczas zostanie wyświetlony
komunikat informujący o konieczności dołączenia:
 „Oświadczenia o grupie rolników lub grupie rolników i zarządców”, w sytuacji gdy rolnik jest
członkiem grupy,
 „Infromacji zawierającej wymogi określone przez eksperta przyrodniczego”, w przypadku
realizacji pakietu 4 lub 5 (z wyłączeniem wariantu 4.7),
 „Informacji zawierającej wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego”, w
przypadku realizacji wariantu 4.7. (Ekran 23)
płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o
konieczności dołączenia:
 „Oświadczenia o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakończenia
realizacji zobowiązania ekologicznego”, w przypadku realizacji wariantu 10.1.1 lub 10.2 w
pierwszym roku
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 „Oświadczenia o grupie rolników”, w sytuacji gdy rolnik jest członkiem grupy,
 „Oświadczenia małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z
uwzględnieniem zwierząt będących w jego posiadaniu”, w przypadku realizacji pakietu 5,
6, 11 lub 12 i wnioskowania o płatność do zwierząt małżonka. (Ekran 24)
płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) wówczas zostanie wyświetlony komunikat
informujący o konieczności dołączenia:
 „Oświadczenia małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z
uwzględnieniem zwierząt będących w jego posiadaniu”, w przypadku realizacji wariantu 2.3
lub 2.4 i wnioskowania o płatność do zwierząt małżonka. (Ekran 25)

Ekran 23 – komunikat dotyczący załączników rolno-środowiskowo-klimatycznych

Ekran 24 – komunikat dotyczący załączników ekologicznych

Ekran 25 – komunikat dotyczący załączników rolnośrodowiskowych

W odpowiednim przypadku należy wprowadzić wymagane dane do wskazanych zakładek (Ekran 26).
Sposób wprowadzania został omówiony w dalszej części niniejszej instrukcji.
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Ekran 26 – dodatkowe zakładki związane z wnioskowaniem.

Płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) w roku 2016 może zostać przyznana jedynie
beneficjentowi, który kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW
2007-2013 lub gdy kontynuuje realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez
innego rolnika.
6.2.3. Rolnik aktywny zawodowo
Wnioskodawca, którego kwota płatności bezpośrednich za rok 2015 przekraczała równowartość w złotych
kwotę 5 000 euro i prowadzi on jedną ze wskazanych na ekranie działalności, może być uznany za rolnika
aktywnego zawodowo, o ile we wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 złoży stosowne oświadczenie i
dołączy do wniosku wymagane dokumenty. O ile dotyczy należy zaznaczyć odpowiednie pole (Ekran 27).
Szczegółowe informacje w zakresie rolnika aktywnego zawodowo zamieszczone są w Instrukcji szczegółowej
wypełniania wniosku o przyznanie płatności, umieszczonej na stronie internetowej Agencji (można
skorzystać z zakładki Przydatne linki).

Ekran 27 – oświadczenie wnioskodawcy, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo.

Wnioskodawcy, których kwota płatności bezpośrednich za rok 2015 nie przekracza równowartości
w złotych kwoty 5.000 euro (niezależnie od tego czy prowadzą wskazaną powyżej działalność czy też nie)
oraz wnioskodawcy, których kwota płatności bezpośrednich za rok 2015 przekracza równowartości
w złotych kwoty 5.000 euro, ale nie prowadzą wskazanych powyżej działalności, zostaną automatycznie
uznani za rolników aktywnych zawodowo.
6.2.4. System dla małych gospodarstw
W roku 2016 rolnik nie może przystąpić do systemu dla małych gospodarstw.
We wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 rolnik może zatem jedyniezłożyć oświadczenie o
wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole (Ekran 28).
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Ekran 28 – system dla małych gospodarstw.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw zostały opisane w Szczegółowej
instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.

6.3.

Działki ewidencyjne

W zakładce Działki ewidencyjne rolnik zobowiązany jest wykazać wszystkie działki ewidencyjne będące
w jego posiadaniu, na których występują obszary kwalifikujące się do przyznania płatności.
Jeżeli rolnik ubiegał się o przyznanie płatności w roku 2015 wówczas system e-Wniosek udostępni listę
działek ewidencyjnych deklarowanych we wniosku w roku 2015 (działki spersonalizowane). Udostępnione
działki ewidencyjne oznaczone są kolorem czerwonym, co wskazuje, że należy uzupełnić dane dla tych
działek (Ekran 29).

Ekran 29 – udostępnione działki ewidencyjne na podstawie wniosku z roku 2015.

Dla każdej spersonalizowanej działki ewidencyjnej system e-Wniosek udostępnia informacyjnie następujące
dane (Ekran 29):
 Maksymalna kwalifikowana PEG – maksymalna kwalifikująca się do przyznania płatności powierzchnia
na danej działce ewidencyjnej
 Największy spójny obszar PEG
 TUZ cenne przyrodniczo – powierzchnia trwałego użytku zielonego cennego przyrodniczo
 TUZ - powierzchnia trwałego użytku zielonego.
Wartości dla powyższych danych pochodzą z systemu LPIS Agencji i nie są udostępnione do edycji. Dla
każdej działki ewidencyjnej wskazane jest jej położenie oraz dane według ewidencji gruntów i budynków
(Ekran 30).
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Ekran 30 – dane o położeniu działki ewidencyjnej.

Dla każdej działki ewidencyjnej, na której znajdują się obszary kwalifikujące się do przyznania płatności
należy uzupełnić dane dotyczące (Ekran 31):
 Powierzchni kwalifikującego się hektara ogółem – dana ta może być wpisana przez ARiMR na podstawie
wniosku z roku 2015. Należy ją zweryfikować. Co do zasady powierzchnia ta nie powinna być większa niż
maksymalna kwalifikowana PEG.
 Powierzchni gruntów ornych ogółem, w tym powierzchnia gruntów ornych niezgłoszonych do płatności
 Obszar niezgłoszony do płatności – obszar potencjalnie kwalifikujący się do przyznania płatności (ujęty
także w polu Powierzchnia kwalifikującego się hektara ogółem), do którego rolnik nie wnioskuje o żadne
płatności. Powierzchnia ta zawiera w sobie także powierzchnię gruntów ornych niezgłoszonych do
płatności. Od kampanii 2016 zadeklarowaną powierzchnię gruntów niezgłoszonych do płatności należy
wykazać w podziale na powierzchnię TUZ oraz uprawy na gruncie ornym niezgłoszone do płatności.
(Ekran 31)

Ekran 31 – powierzchnie na działce ewidencyjnej.

Tabele dotyczące powierzchni TUZ niezgłoszonych oraz upraw na gruncie ornym niezgłoszonych do
płatności umożliwiają zadeklarowanie powierzchni gruntów niezgłoszonych do płatności przez użycie
przycisku [Dodaj].
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Z rozwijanej listy w kolumnie Uprawa na gruncie ornym należy wybrać roślinę uprawną położoną na danej
działce ewidencyjnej, która będzie deklarowana, jako obszar niezgłoszony do płatności. (Ekran 32)

Ekran 32 – powierzchnia gruntów niezgłoszonych do płatności.

Każda deklarowana powierzchnia niezgłoszona musi być wrysowana na udostępnionej mapie. Aby
narysować powierzchnie niezgłoszone należy wybrać z paska narzędzi map symbol cyrkla. Wówczas
udostępnione zostanie okno rysowania, w którym należy rozwinąć pole +Powierzchnia niezgłoszona i
wybrać jedną z dostępnych warstw powierzchni niezgłoszonej, która jest zadeklarowana we wniosku: TUZ
lub Uprawa na gruntach ornych.
Po wyborze rodzaju powierzchni niezgłoszonej, która będzie wyrysowywana na mapie zostanie
udostępniony panel w dolnej części mapy zawierający elementy zadeklarowane w części alfanumerycznej
wniosku. (Ekran 33)

Ekran 33 – rysowanie powierzchni niezgłoszonej.
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UWAGA!
Powierzchnie niezgłoszone należy wyrysować z poziomu dolnego panelu w oknie mapy, wykorzystując
przycisk „Utwórz element”
Po wyrysowaniu danego elementu na mapie w dolnym panelu w tabeli Dane, w kolumnie Ma geometrię,
czerwony punkt zmieni kolor na zielony, co oznacza że dany element został wyrysowany na mapie. (Ekran
34)

Ekran 34 – wyrysowana powierzchnia niezgłoszona.

W zakładce Dane działki ewidencyjnej w tabeli dotyczącej powierzchni niezgłoszonej wyrysowanej na mapie
zostanie odznaczone pole Element wyrysowany na mapie poprzez naciśnięcie przycisku [Pobierz
wyrysowane powierzchnie niezgłoszone]/[Zakończ edycję działki]. Nie jest możliwe manualne
odznaczenie tego pola. (Ekran 35)

Ekran 35 – Informacja o wyrysowanej powierzchni niezgłoszonej.
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Zasady dotyczące kwalifikowania powierzchni do danej płatności zostały opisane w Szczegółowej instrukcji
wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016, zamieszczonej na stronie internetowej ARiMR.
Jeżeli dla danej działki ewidencyjnej wskazano wszystkie wymagane dane, wówczas identyfikator działki
ewidencyjnej zmienia kolor na czarny (Ekran 36).

Ekran 36 – zmieniony kolor identyfikatora działki ewidencyjnej, dla której podano wszystkie wymagane dane.

W celu dodania nowej działki ewidencyjnej należy użyć przycisku [Dodaj]. Usunięcie działki ewidencyjnej
możliwe jest przez przycisk [Usuń] (Ekran 36).
Dla każdej nowo dodanej działki ewidencyjnej system e-Wniosek umożliwia pobranie danych w
zakresiemaksymalnej powierzchni kwalifikowanej PEG, największego spójnego obszaru PEG, dane
dotyczące powierzchni trwałych użytków zielonychoraz cennych przyrodniczo. W celu pobrania danych
informacji o działce należy użyć przycisku [Pobierz informacje o działce] (Ekran 37).

Ekran 37 - nowo wprowadzona działka ewidencyjna, pobierz informacje o działce
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Deklarowanie obszarów proekologicznych
Jeżeli w gospodarstwie rolnika powierzchnia gruntów ornych ogółem przekracza 15 ha, rolnik zobowiązany
jest do utrzymywania obszarów proekologicznych na poziomie 5% powierzchni gruntów ornych. Informację
o obszarach deklarowanych, jako obszary proekologiczne podaje się dla każdej działki ewidencyjnej, na
której obszary takie występują. Zaleca się deklarowanie obszarów proekologicznych także w przypadku, gdy
powierzchnia gruntów ornych jest bliska 15 ha.
Jeżeli na działce ewidencyjnej położone są obszary proekologiczne i rolnik będzie je deklarował, jako
obszary proekologiczne wówczas należy zaznaczyć pole Czy element proekologiczny (Ekran 38).

Ekran 38 – deklarowanie na działce ewidencyjnej elementów proekologicznych.

Zaznaczenie na zakładce pola [Czy element proekologiczny] uaktywnienia dodatkową zakładkę [Element
proekologiczny] (Ekran 38). W przypadku, gdy na danej działce ewidencyjnej położone są stałe elementy
proekologiczne takie jak: drzewa wolnostojące, zadrzewienia grupowe, zadrzewienia liniowe, rowy, oczka
wodne itp.) i działka taka była deklarowana do płatności w poprzednim roku wówczas dodatkowo
udostępniana jest [Karta informacyjna EFA]. W Karcie tej wskazane są łączne powierzchnie elementów
proekologicznych (w podziale na rodzaje tych elementów) dla danej działki ewidencyjnej. (Ekran 39)

Ekran 39 – Karta informacyjna EFA – informacja o stałych elementach proekologicznych.
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Zakładka [Element proekologiczny] umożliwia zadeklarowanie obszarów proekologicznych (Ekran 40) przez
użycie przycisku [Dodaj].

Ekran 40 – zakładka Element proekologiczny - deklarowanie obszarów proekologicznych.

Z rozwijanej listy w kolumnie Nazwa elementu proekologicznego (EFA) należy wybrać obszar/element
proekologiczny położony na danej działce ewidencyjnej, który będzie deklarowany, jako obszar
proekologiczny (Ekran 41).

Ekran 41 – działki ewidencyjne – Nazwa elementu proekologicznego.

Dla każdego obiektu elementu EFA obowiązkowe jest wprowadzenie oznaczenia składającego się z kodu
elementu EFA i kolejnego nr porządkowego, np. jeżeli na działce ewidencyjnej znajduje się 5 drzew
wolnostojących i rolnik deklaruje 3 z nich, jako obszary proekologiczne, wówczas należy dodać trzy wiersze
w tabeli z wybranym elementem EFA3 Drzewa wolnostojące, a w kolumnie Oznaczenie elementu
proekologicznego w każdym wierszu należy wpisać kod EFA3 i dodać nr porządkowy (EFA3.1, EFA3.2,
EFA3.3.
Wszystkie elementy proekologiczne deklaruje się podając faktyczną ich powierzchnię (m2), lub długość
fizyczną (mb.) lub wpisując wartość 1 (dla drzew wolnostojących). Dla każdego elementu proekologicznego
system e-Wniosek automatycznie wylicza powierzchnię obszaru proekologicznego po uwzględnieniu
współczynnika ważenia i współczynnika przekształcenia.
Każdy deklarowany obszar proekologiczny musi być wrysowany na udostępnionej mapie (Ekran 42). Aby
narysować element proekologiczny należy wybrać z paska narzędzi map wybrać symbol cyrkla (Ekran 42).
Udostępnione zostanie okno rysowania, w którym należy rozwinąć pole +EFA Elementy (Ekran 43) i wybrać
element proekologiczny, który będzie deklarowany we wniosku.
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Ekran 42 – udostępniona mapa.

Ekran 43 – okno wyboru elementu EFA, który będzie wrysowany na mapie.

Postępując zgodnie z Instrukcją "Opis funkcjonalności aplikacji e-Wniosek w zakresie aktualizacji danych
GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA” zamieszczoną na stronie internetowej Agencji
należy wrysować deklarowany element proekologiczny.
Po wrysowaniu elementu proekologicznego udostępnione jest okno do wprowadzenia oznaczenia
elementu EFA (to samo oznaczenie, które wpisano w zakładce element proekologiczny) (Ekran 44). Po
zaakceptowaniu przez przycisk OK oznaczenia wrysowanego elementu proekologicznego należy przejść do
zakładki Element proekologiczny.
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Ekran 44 – oznaczenie wrysowanego elementu proekologicznego.

W zakładce Element proekologiczny w wierszu dla elementu EFA narysowanego na mapie automatycznie
zostanie odznaczone pole Element wyrysowany na mapie (Ekran 45). Nie jest możliwe manualne
odznaczenie tego pola.

Ekran 45 – informacja o wrysowanym elemencie proekologicznym – pobieranie powierzchni proekologicznej.

System e-Wniosek umożliwia także pobranie powierzchni wrysowanego elementu proekologicznego przez
przycisk [Pobierz powierzchnie elementów EFA] (Ekran 45). Pobrana przez system e-Wniosek powierzchnia
wrysowanego obszaru proekologicznego nadpisze powierzchnię wpisaną w kolumnie „Faktyczna wielkość
elementu proekologicznego”. Jeżeli powierzchnia wrysowanego elementu proekologicznego nie jest zgodna
ze stanem faktycznym należy zmienić jej wartość w zakładce Elementy proekologiczne.
W przypadku, gdy oznaczenia wpisane w zakładce Elementy proekologiczne różnią się od oznaczeń
użytych w opisie elementu na mapie, wówczas użycie przycisku [Pobierz powierzchnie elementów EFA]
spowoduje dodanie tego elementu do listy znajdującej się na zakładce [Element proekologiczny], jako
nowy (dodatkowy) element EFA. Z dublujących się elementów EFA jeden należy usunąć.
Przy wyborze elementu proekologicznego „EFA14a - Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną międzyplon ścierniskowy” oraz „EFA14b - Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną - międzyplon ozimy”
w tabeli Rośliny w międzyplonie dla EFA14a i EFA14b należy z rozwijalnej listy wskazać oznaczenie gruntu
proekologicznego dla obszarów z międzyplonami lub okrywą zieloną – międzyplon ścierniskowy bądź ozimy
oraz Rośliny w międzyplonie. W kolumnie Oznaczenie gruntu proekologicznego na liście rozwijalnej
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widoczne będą jedynie oznaczenia EFA14a i EFA14b wskazane na danej działce ewidencyjnej w powyższej
tabeli. (Ekran 46) W kolumnie Roślina w międzyplonie należy wskazać rośliny zadeklarowane do danych
elementów proekologicznych (EFA14a bądź EFA14b). (Ekran 47)
Szczegółowe informacje w zakresie deklarowania elementów proekologicznych zamieszczone są w
Instrukcji szczegółowej wypełniania wniosku o przyznanie płatności, umieszczonej na stronie internetowej
Agencji (można skorzystać z zakładki Przydatne linki).

Ekran 46– Deklarowane elementy proekologiczne EFA14a oraz EFA14b

Ekran 47 – Deklaracja roślin w międzyplonie dla EFA14a i EFA14b

6.4.

Działki rolne

Jeżeli rolnik ubiegał się o przyznanie płatności w roku 2015 wówczas system e-Wniosek udostępni listę
działek rolnych deklarowanych we wniosku w roku 2015 (działki spersonalizowane). (Ekran 48) Działki rolne
personalizowane są tylko z grupą upraw: JPO, JPO_Z, JPO_L, PRS, PRSK, RE, ONW (personalizacji podlegają
jedynie dane alfanumeryczne, każdą działkę należy wyrysować na mapie). Personalizacja poniższych pól jest
uzależniona od obsługi sprawy w poprzedniej kampanii(nie wszystkie pola mogą być wypełnione przez
ARIMR):




Oznaczenie działki rolnej,
Grupa upraw/Obszar
Powierzchnia działki rolnej
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Położenie działki rolnej





Działka ewidencyjna
Powierzchnia położenia działki rolnej
Oznaczenie strefy ONW
Powierzchnia położenia deklarowana do płatności ONW

Ekran 48 – działki rolne spersonalizowane

Poprawność spersonalizowanych danych alfanumerycznych
zweryfikować przed zakończeniem edycji działki rolnej.

dotyczące działek rolnych należy

W celu dodania nowej działki rolnej należy użyć przycisku [Dodaj]. Usunięcie działki rolnej możliwe jest
przez przycisk [Usuń]. System e-Wniosek udostępni formatkę do wprowadzenia danych dotyczących
deklarowanej do płatności działki rolnej (Ekran 49), (Ekran 50).

Ekran 49 – deklarowanie działek rolnych.

Ekran 50 – wprowadzanie danych działki rolnej.
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Wprowadzanie danych:
 oznaczenie działki rolnej - w tym polu należy wprowadzić oznaczenie literowe działki rolnej. Litera, którą
została oznaczona działka rolna, może wystąpić tylko jeden raz. W przypadku deklarowania działek
rolnych do: jednolitej płatności obszarowej (grupy upraw: JPO, JPO L, JPO Z), tylko do płatności ONW
(grupa upraw – ONW), tylko do płatności rolnośrodowiskowej (grupa upraw – PRS), tylko do płatności
ekologicznej (grupa upraw RE), tylko do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (grupa upraw –
PRSK), należy wskazać literowe oznaczenie danej działki rolnej, tj. A, B, C, D…itd. (Ekran 51).

Ekran 51 – deklarowanie głównych działek rolnych.

W przypadku deklarowania „podrzędnych” działek rolnych z grupami upraw: TUZ, TUZ C (TUZ cenny
przyrodniczo), P (płatności związane do powierzchni upraw – dla każdego rodzaju płatności należy
zadeklarować odrębną działkę rolną) oraz wykazywania uprawy konopi lub upraw na gruntach ornych (na
potrzeby dywersyfikacji upraw) oraz pojedynczej uprawy (dla płatności rolnośrodowiskowej lub płatności
rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej), działki te oznaczyć należy np. A1, A2 … A10,
AA1, AA2…itd. (Ekran 52).
Rolnicy posiadający w swoim gospodarstwie co najmniej 10 hektarów gruntów ornych muszą podać
powierzchnie wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie, na potrzeby sprawdzenia praktyki
dywersyfikacji upraw (płatność za zazielenienie). Zaleca się, aby rolnicy posiadający powierzchnię gruntów
ornych nieznacznie mniejszą niż 10 ha (wymóg dywersyfikacji upraw) zgłaszali pojedyncze uprawy na tych
samych zasadach, jak rolnicy posiadający powierzchnie gruntów ornych 10 ha lub więcej.

Ekran 52 – deklarowanie działek podrzędnych.

W przypadku deklarowania na działce podrzędnej (A1) grupy upraw P OM (płatności do owoców miękkich)
i realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, należy dodatkowo wykazać, jako odrębną „podrzędną” działkę
rolną, powierzchnię uprawy truskawki (uprawy maliny nie trzeba wykazywać, gdyż uprawa maliny zalicza się
do upraw trwałych). Działki te należy oznaczać we wniosku, np. A1A, A1B…itd. (Ekran 53). Ta sama zasada
dotyczy wykazywania upraw dla grupy P WB, z tym, że jeżeli roślina uprawiana jest soja, to uprawa ta jest
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zawsze wykazywana przy grupie P WB niezależnie od tego czy gospodarstwo podlega dywersyfikacji czy też
nie.

Ekran 53 – wykazywanie upraw w przypadku grupy P OM.

 grupa upraw/obszar - należy wybrać z listy rozwijanej oznaczenie grupy upraw zgodnie z niniejszymi
zasadami: (Ekran 54)
 w przypadku, gdy rolnik do danej działki rolnej ubiega się o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej, stosuje się oznaczenie JPO; dla obszarów zalesionych po 2008 r. w ramach działania
Schemat I - Zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007-2013) stosuje się oznaczenie JPO L; dla obszarów
zagajników o krótkiej rotacji stosuje się oznaczenie JPO Z. Minimalna powierzchnia powyższych
działek wynosi 0,1 ha. Działki należy oznaczać A, B, C, D…itd.
 w przypadku, gdy rolnik nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, a wnioskuje tylko
o przyznanie:
 płatności ONW wybiera się oznaczenie ONW,
 płatność ekologiczną wybiera się oznaczenie RE,
 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną wybiera się oznaczenie PRSK
 płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013) wybiera się oznaczenie PRS.
Minimalna powierzchnia powyższych działek wynosi 0,1 ha. Działki należy oznaczać A, B, C, D…itd.

Ekran 54 – deklarowanie grup upraw na działkach głównych.

 w przypadku, gdy rolnik ubiega się o jednolitą płatność obszarową i o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) albo płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 20142020) albo płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), należy na działce głównej (np. A) wybrać
oznaczenie (JPO), natomiast na działce podrzędnej (np. A1) należy wybrać oznaczenie PRS albo PRSK
albo RE (Ekran 55).
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Ekran 55 – deklaracja płatności ekologicznej.

 w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanej do powierzchni upraw stosuje się
następujące oznaczenia: P skrobia – płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, P burak
cukrowy – płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych, P chmiel – płatność do powierzchni
uprawy chmielu, P len – płatność do powierzchni uprawy lnu, P konopie – płatność do powierzchni
uprawy konopi włóknistych, P WB – płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, P OM –
płatność do powierzchni upraw owoców miękkich, P pomidory – płatność do powierzchni uprawy
pomidorów. Minimalna powierzchnia powyższych działek wynosi 0,1 ha. Działki należy oznaczać A1, A2…
A10, AA1, AA2…itd. (Ekran 56)

Ekran 56 – deklarowanie na działkach rolnych grup upraw do płatności związanych z powierzchnią

 w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanej do powierzchni upraw i o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) albo płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
(PROW 2014-2020) albo płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), stosuje się następujące oznaczenia:
P skrobia – płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, P burak cukrowy – płatność do
powierzchni uprawy buraków cukrowych, P chmiel – płatność do powierzchni uprawy chmielu, P len –
płatność do powierzchni uprawy lnu, P konopie – płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych, P
WB – płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, P OM – płatność do powierzchni upraw
owoców miękkich, P pomidory – płatność do powierzchni uprawy pomidorów oraz z dodatkowego pola
należy wybrać oznaczenie PRŚ, PRSK lub RE (Ekran 57).
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Ekran 57 – deklaracja działki podrzędnej

 W przypadku dodatkowego wykazywania poszczególnych upraw w grupie P OM i P WB na poziomie
deklarowania działki rolnej należy, jako grupę upraw wybrać P OM lub P WB oraz wybrać z listy
rozwijanej uprawę (nie jest wymagana minimalna powierzchnia 0,1 ha). Działki te oznaczyć należy np.
A1a, A1b itd. (Ekran 58)

Ekran 58 – wykazywanie poszczególnych upraw - P OM

 w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do obszaru:
 stanowiącego trwały użytek zielony (TUZ),
 stanowiącego trwały użytek zielony cenny przyrodniczo (TUZ C),
obszar ten oznacza się, jako odrębną „podrzędną” działkę rolną, podając oznaczenie grupy upraw: TUZ
lub TUZ C. Dla działek tych nie jest wymagana minimalna powierzchnia 0,1 ha. Działki te oznaczyć należy
np. A1, A2… A10, AA1, AA2…itd. (Ekran 59)

Ekran 59 – wykazywanie trwałych użytków zielonych – grupa upraw TUZ
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 w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do obszaru:
 na którym prowadzona jest uprawa konopi włóknistych (konopie),
 objętego uprawą jednej rośliny na gruntach ornych na potrzeby dywersyfikacji upraw,
 na którym prowadzona jest uprawa traw na gruncie ornym (trawy na gruncie ornym)
obszar ten oznacza się, jako odrębną „podrzędną” działkę rolną, podając oznaczenie grupy upraw:
GRUPA_RODZAJ_UPRAWA i wybierając nazwę uprawy. Dla działek tych nie jest wymagana minimalna
powierzchnia 0,1 ha. Działki te oznaczyć należy np. A1, A2… A10, AA1, AA2…itd. (Ekran 60)

Ekran 60 – wykazywanie uprawy konopi (zawsze) i innych upraw na potrzeby dywersyfikacji

 Powierzchnia działki rolnej
Po wprowadzeniu oznaczenia działki rolnej, wprowadzeniu grupy upraw oraz zadeklarowaniu upraw
(o ile są wymagane) należy podać powierzchnię działki rolnej w hektarach z dokładnością do 1 ara (Ekran
61).
Powierzchnia działki rolnej może być także pobrana przez system e-Wniosek po wybraniu [Pobierz
powierzchnię wyrysowanej działki rolnej] po uprzednim jej wyrysowaniu w zakładce [Mapa].

Ekran 61– Powierzchnia działki rolnej

 Położenie działki rolnej
Dla każdej działki rolnej należy wskazać działkę ewidencyjną, na której położona jest działka rolna lub jej
część. W sekcji [Położenie działki rolnej] po użyciu przycisku + Dodaj (Ekran 62) z rozwijalnej listy należy
wskazać działkę/działki ewidencyjne, na której/ych położona jest dana działka rolna oraz podać
powierzchnię położenia działki rolnej oraz przy deklaracji do płatności ONW podać powierzchnie
położenia deklarowaną do płatności ONW (Ekran 63).
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Ekran 62 – Położenie działki rolnej - Dodaj

Ekran 63 – Położenie działki rolnej – wybór działki ewidencyjnej i wskazanie powierzchni działki rolnej w jej obrębie

Od kamapnii 2016 przy deklaracji do płatności ONW należy w kolumnie „Oznaczenie strefy ONW”
wprowadzić z listy rozwijanej odpowiednią wartość:
ONW_1 – obszar ONW typu nizinnego strefa nizinna I
ONW_2 – obszar ONW typu nizinnego strefa nizinna II
ONW_3 – obszar ONW typu górskiego
ONW_4 – obszar ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami
Kolumny „Oznaczenie strefy ONW” i „Powierzchnia położenia deklarowana do płatności ONW” są
aktywne gdy zaznaczono checkbox płatności ONW w zakładce Cel złożenia/Płatności i w polu "Grupa
upraw/obszar" została wybrana wartość: JPO, JPO_Z, PRS, PRSK, RE lub ONW. (Ekran 64)

Ekran 64 – „Oznaczenie strefy ONW” i „Powierzchnia położenia deklarowana do płatności ONW”
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Szczegółowe informacje w zakresie deklarowania działek do płatności zostały opisane w Instrukcji
wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2016
dostępnej na stronie http://www.arimr.gov.pl/.
W przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) albo
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) albo płatności ekologicznej (PROW 20142020) należy wypełnić zakładkę [Informacja w zakresie płatności rolnośrodowiskowej/rolnośrodowiskowo-klimatycznej/rolnictwa ekologicznego] (Ekran 65).
Koniecznym jest także dokonanie wyboru odpowiedniego Pakietu/wariantu (Ekran 65).

Ekran 65 - działki rolne - informacja w zakresie płatności rolnośrodowiskowej/rolno-środowiskowoklimatycznej/rolnictwa ekologicznego

W przypadku realizacji pakietu 1 w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” (PROW 20142020) należy w polu [Informacje dodatkowe] wybrać z listy rozwijalnej, realizowaną praktykę dodatkowo
(Ekran 66).

Ekran 66 - informacja w zakresie płatności rolnośrodowiskowej/rolno-środowiskowo-klimatycznej/rolnictwa
ekologicznego - praktyka dodatkowa

W przypadku realizacji pakietu 3, 4 lub 5 w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 lub
pakietu 4 lub 5 w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” (PROW 2014-2020) należy w polu
[Informacje dodatkowe] wybrać z listy rozwijalnej sposób użytkowania (Ekran 67).
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Ekran 67 - informacja w zakresie płatności rolnośrodowiskowej/rolno-środowiskowo-klimatycznej/rolnictwa
ekologicznego – sposób użytkowania

W przypadku realizacji wariantu 6.4 w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 lub
pakietu 3 w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” (PROW 2014-2020) należy w polu
[Informacje dodatkowe] wpisać liczbę drzew owocowych rosnących na danej działce rolnej oraz w polu
[Odmiana] z listy rozwijalnej należy wybrać odmianę tych drzew (Ekran 68).

Ekran 68 - informacja w zakresie płatności rolnośrodowiskowej/rolno-środowiskowo-klimatycznej/rolnictwa
ekologicznego – odmiana drzew

W przypadku realizacji wariantu 8.2 lub 8.3 w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013
lub wariantu 2.1 w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” (PROW 2014-2020) należy w
polu [Rośliny uprawne w międzylonie] z listy rozwijalnej wybrać gatunki roślin uprawianych w
międzyplonie (Ekran 69).

Ekran 69 - informacja w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/rolnictwa ekologicznego

W przypadku realizacji pakietu 9 w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 należy w
polu [Informacje dodatkowe] wpisać długość miedzy śródpolnej w metrach bieżących (Ekran 70).
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Ekran 70 - informacja w zakresie płatności rolnośrodowiskowej/rolno-środowiskowo-klimatycznej/rolnictwa
ekologicznego

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zakończyć edycję działki w celu zapisania
wprowadzonych danych.
6.4.1. Wyrysowanie działek rolnych na mapach
Dla każdej działki rolnej deklarowanej do płatności należy na mapie wskazać jej położenie. W tym celu
należy przejść do zakładki [Mapy] (Ekran 71).

Ekran 71 – udostępniona mapa z zakładki Działki rolne.

Aby narysować działkę rolną należy wybrać z paska narzędzi map wybrać symbol cyrkla (Ekran 72).
Udostępnione zostanie okno rysowania, w którym należy wybrać pole Granice działek rolnych (Ekran 72).
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Ekran 72 – rysowanie działki rolnej.

Na wyrysowanej powierzchni działki rolnej automatycznie zostanie naniesione oznaczenie działki rolnej (np.
A) (Ekran 73).

Ekran 73 – wyrysowana działka rolna wraz z oznaczeniem.

6.5.

Zwierzęta

Zakładka [Zwierzęta] aktywowana jest automatycznie w przypadku, gdy rolnik wskazał wnioskowanie
o przyznanie co najmniej jednej z płatności związanych do zwierząt (bydło, krowy, owce, kozy) (Ekran 26).
W oknie Zwierzęta udostępniane są zakładki Bydło, Krowy, Owce i Kozy, w zależności od wnioskowań
rolnika (Ekran 74).

Ekran 74– Zakładka Zwierzęta.
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Dla każdej grupy zwierząt okna do wprowadzania danych wyglądają identycznie. Omówiona została
zakładka Krowy.
Lista zwierząt zawiera numery identyfikacyjne zwierząt danego gatunku, których posiadanie przez rolnika
zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych - Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt (Ekran 75).
Na liście znajdują się zwierzęta spełniające warunki wieku i płci na dzień 15 maja 2016 r.
Do płatności kwalifikują się zwierzęta, które spełniają warunek wieku i płci na dzień 15 maja 2016 r.
i które zostały zgłoszone przez rolnika wnioskującego o płatność do rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych w terminie. Zwierzęta zgłoszone po terminie na dokonanie tej czynności nie
kwalifikują się do przyznania pomocy. Zgłoszenie do płatności zwierząt niekwalifikujących się może
skutkować pomniejszeniem płatności, odmową jej przyznania a nawet nałożeniu kary
administracyjnej.
Lista zwierząt nie została ograniczona tylko do zwierząt zgłoszonych w wymaganym terminie.
Informacje o terminowości zgłaszania zdarzeń/przemieszczeń zwierząt można uzyskać we właściwym
Biurze Powiatowym.

Ekran 75 – lista zwierząt.

Po weryfikacji zwierząt na udostępnionej liście rolnik ma możliwość wskazania konkretnego zwierzęcia
[Dodaj wybrane], lub może wybrać wszystkie zwierzęta z listy zwierząt [Dodaj wszystkie], co do których
wnioskuje o płatność.

Ekran 76 – zakładka Zwierzęta – nawigacja pomiędzy listami.

Lista wybranych to lista numerów identyfikacyjnych zwierząt wskazanych przez rolnika, do płatności. Do
listy tej można dodać manualnie zwierzęta spełniające warunki do przyznania płatności, które są
w posiadaniu rolnika na dzień składania wniosku, ale nie zostały jeszcze zgłoszone przez niego do systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt (zgłoszenie będzie dokonane w wymaganych terminach).
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Manualne wprowadzanie zwierząt – aby manualnie wskazać zwierzę do płatności należy wpisać jego
numer identyfikacyjny oraz użyć przycisk Dodaj. W przypadku wpisania numeru identyfikacyjnego
zwierzęcia, które wcześniej zostało dodane z listy zwierząt system e-Wniosek zgłosi komunikat (Ekran 77).

Ekran 77 – zakładka Zwierzęta – Komunikat informujący.

Dla nowo dodawanych identyfikatorów w formacie PL+12 cyfr system sprawdza poprawność
wprowadzanego znaku identyfikacyjnego – w przypadku błędnej sumy kontrolnej system oznacza
identyfikator, jako błędny (na czerwono) jednakże istnieje możliwość zatwierdzenia wniosku
z nieprawidłowym identyfikatorem (Ekran 78).

Ekran 78 – zakładka Zwierzęta – Komunikat informujący.

Jeżeli zwierzę w okresie przetrzymywania przebywa poza siedzibą stada należy podać adres miejsca
przebywania zwierzęcia w tym okresie (Ekran 79). Wpisanie adresu możliwe jest po zaznaczeniu pola
w kolumnie „Czy zwierzę przetrzymywane poza siedzibą stada”.

Ekran 79 – zakładka Zwierzęta – Lista wybranych.
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Zwierzęta dodane do listy wybranych można usunąć przez użycie przycisku Usuń wybrane albo Usuń
wszystkie (Ekran 80).

Ekran 80 – zakładka Zwierzęta – usuwanie zwierząt z listy wybranych.

W przypadku ubiegania się o płatności związane do zwierząt system automatycznie tworzy załącznik
dotyczący tego gatunku: Informacja o numerach identyfikatorów krów, Informacja o numerach
identyfikatorów bydła, Informacja o numerach identyfikatorów kóz, Informacja o numerach
identyfikatorów owiec (Ekran 81). Dokumenty te są równoważne z Oświadczeniem o zwierzętach
deklarowanych do płatności.

Ekran 81 – Informacja o numerach zwierząt.

6.6.

Zwierzęta PRŚ/PRŚK

W przypadku, gdy na zakładce Cel złożenia/płatności rolnik wnioskuje o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie, wówczas w zakładce Zwierzęta PRŚ/PRŚK to aktywowane są okna umożliwiające
wprowadzenie danych dla Krów, Owiec, Świń i Koni (Ekran 82).

Ekran 82 - Zwierzęta PRŚ.
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W przypadku, gdy na zakładce Cel złożenia/płatności rolnik wnioskuje o przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie, to aktywowane są okna umożliwiające wprowadzenie danych dla Krów, Owiec, Kóz,
Świń i Koni (Ekran 83).

Ekran 83 - Zwierzęta PRŚK.

Lista zwierząt zawiera listę numerów identyfikacyjnych zwierząt danego gatunku, których przebywanie
w siedzibie stada (siedzibach stad) danego producenta zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych (bydła, owiec, kóz i świń) - Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (Ekran 84).

Ekran 84 - Lista zwierząt.

Lista wybranych to lista numerów identyfikacyjnych zwierząt wskazanych przez rolnika, do których ma
zostać przyznana płatność – tych wskazanych na „Liście wybranych” oraz dodanych manualnie. Po
wskazaniu zwierzęcia i przeniesieniu do Listy wybranych za pomocą przycisku Dodaj wybrane należy
z rozwijalnej listy wybrać rasę (Ekran 85).
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Ekran 85- Lista wybranych – rasa.

Pozostałe funkcjonalności, tj. dodawanie manualne zwierząt, sprawdzenia poprawności numeru
identyfikacyjnego zwierzęcia jest identyczne jak w zakładce Zwierzęta.

6.7.

Zalesienia

Zalesienia PROW 2007-2013
W przypadku wnioskowania o wypłatę pomocy na zalesianie i zaznaczeniu w zakładce Cel
złożenia/płatności pola „pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę”, aktywuje się
zakładka Zalesienia PROW 2007-2013 (Ekran 26)

Ekran 86 – zakładka Zalesienia PROW 2007-2013.

W zakładce Zalesienia PROW 2007-2013 (Ekran 86), przycisk Dodaj aktywuje pola do wprowadzenia danych
niezbędnych do ustalenia wysokości pomocy:










Oznaczenie gruntu zalesionego
Powierzchnia gruntu zalesionego
Numer działki ewidencyjnej, na której położony jest grunt zalesiony – należy wybrać z listy
rozwijalnej identyfikator działki ewidencyjnej, na której znajduje się deklarowany grunt zalesiony
(Ekran 87)
Powierzchnia gruntu zalesionego w granicach działki ewidencyjnej
Numer decyzji – należy wprowadzić numer decyzji, na podstawie której kontynuowane jest
zobowiązanie zalesieniowe.
Czy uległa zmianie powierzchnia zalesienia w stosunku do dotychczasowego zobowiązania –
należy zaznaczyć checkbox tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy uległa zmianie powierzchnia
dotychczasowego zobowiązania, podjęta na podstawie wskazanej decyzji. (Ekran 88)
Deklaracja powierzchni zalesionych gruntów - Pokaż składowe działania –Przycisk aktywny tylko w
sytuacji kiedy zmianie uległa powierzchnia zalesienia w stosunku do dotychczasowego
zobowiązania (zaznaczony checkbox). W przypadku zmiany powierzchni zobowiązania
zalesieniowego, należy wypełnić wszystkie składowe (premia pielęgnacyjna oraz premia
zalesieniowa), które będą zgodne ze stanem faktycznym i nową powierzchnią zobowiązania. W
polach, które nie są wypełniane należy wprowadzić wartość „0”. Pomimo faktu, iż w kolejnych
latach nie jest przyznawana premia pielęgnacyjna (od szóstego roku), składowe w tym zakresie
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powinny zostać również
zalesieniowego. (Ekran 89)

wypełnione

w

przypadku

zmiany

powierzchni

zobowiązania

Ekran 87 – zakładka Zalesienia PROW 2007-2013- wybór działki ewidencyjnej.

Ekran 88 – zakładka Zalesienia PROW 2007-2013- zmiana powierzchni zalesienia

Ekran 89 – zakładka Zalesienia PROW 2007-2013 – Pokaż składowe działania

W przypadku, gdy rolnik posiada tylko jedno zobowiązanie zalesieniowe (złożył w latach ubiegłych tylko
jeden wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie - pierwszoroczny), powinna zostać dodana tylko jedna
decyzja zalesieniowa (dodany jeden wiersz) (Ekran 88).

Ekran 90 – zakładka Zalesienia PROW 2007-2013

W przypadku, gdy rolnik posiada kilka zobowiązań zalesieniowych (złożył w latach ubiegłych kilka wniosków
o przyznanie pomocy na zalesianie - pierwszorocznych), liczba dodanych decyzji (wierszy) powinna być
zgodną z liczbą aktywnych zobowiązań zalesieniowych (Ekran 90).
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Zalesienia PROW 2014-2020
W przypadku ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)
należy zaznaczyć odpowiedni checkbox na zakładce Cel złożenia/płatności. (Ekran 91)

Ekran 91 – wnioskowanie o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)

W zakładce Załączniki należy pobrać z sekcji „Wzory dokumentów” załącznik: „Oświadczenie o powierzchni
gruntu, na którym zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 20142020”, wypełnić go i dołączyć do wniosku wybierając analogiczny typ załącznika z listy rozwijalnej. Sposób
dodawania załączników został opisany w rozdziale 6.7.1 Załączniki. (Ekran 92)

Ekran 92 – Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa (PROW 2014-2020)

6.7.1. Załączniki
Rolnik, oprócz wypełnienia formularza wniosku rolnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie
wymagane załączniki (umowy, oświadczenia) a także materiał graficzny z wrysowanymi oznaczonymi
działkami rolnymi, a w przypadku obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych także
z wrysowanymi elementami proekologicznymi. Materiał graficzny dostępny jest z zakładki Mapa.
W tym celu dodania wymaganych załączników należy przejść do zakładki Załączniki.
W sekcji Wymagane załączniki (Ekran 93) wymienione są wszystkie (wymagane dla wnioskowanych
płatności) załączniki.
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Ekran 93 – wymagane załączniki.

W przypadku wnioskowania w zakresie płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec
lub płatności do kóz rolnik nie musi dołączać Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do
płatności. Odpowiednik tego załącznika generowany jest automatycznie po wskazaniu zwierząt
deklarowanych do płatności w zakładce Zwierzęta lub Zwierzęta PRŚ/PRŚK.
Załączniki dołączane do wniosku to:
 załączniki wymagające podpisu „osób trzecich"
 załączniki niewymagające podpisu osób trzecich - podpisywane przez wnioskodawcę.
Załączniki wymagające „podpisu osób trzecich"
Kopie dokumentów wymagające podpisu osób trzecich należy zeskanować i po zapisaniu na komputerze
lokalnym dołączyć do wniosku. W celu wyboru zapisanego załącznika należy w sekcji Załączniki dołączone
do wniosku użyć przycisku [Wybierz plik] i wskazać lokalizację pliku, który ma być dołączony. Po wskazaniu
wybranego załącznika należy użyć przycisku Otwórz (Ekran 94).

Ekran 94 – dołączenie załącznika.

Następnie należy przejść do wyboru rodzaju załącznika z rozwijanej listy [Wybierz typ załącznika] (Ekran 95)
i wybrać przycisk [Dodaj], który umożliwia dodanie załącznika do wniosku (Ekran 96).
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Ekran 95 – dołączenie załącznika.

Ekran 96 – dołączenie załącznika – Dodaj.

Informacja o dołączonym dokumencie wyświetla się w sekcji Załączniki dołączone do wniosku,
jednocześnie załącznik tego typu usuwany jest z listy wymaganych załączników (Ekran 97).

Ekran 97 – dodany załącznik.

Dodatkowo prezentowane są załączniki dodane przez system automatycznie na podstawie wypełnionych
danych w poszczególnych zakładkach wprowadzanego wniosku. W takim przypadku w kolumnie Nazwa
pliku wyświetla się informacja Załącznik systemowy (Ekran 98).
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Ekran 98 – załącznik systemowy.

Załączniki nie wymagające podpisu osób trzecich - podpisywane przez wnioskodawcę należy wypełnić
w formie elektronicznej, następnie zapisać na swoim komputerze i dołączyć do wniosku (dołączenie
wypełnionego załącznika do wniosku odbywa się w analogiczny sposób jak dołączenie załącznika
wymagającego podpisu osób trzecich). Wzory załączników umożliwiające wypełnienie ich w wersji
elektronicznej znajdują się w sekcji Wzory dokumentów.
Po wybraniu danego typu załącznika (poprzez kliknięcie na link) w nowym oknie przeglądarki wyświetli się
elektroniczna wersja danego załącznika, który należy wypełnić, a następnie zapisać na swoim komputerze
pod dowolną nazwą (Ekran 99).

Ekran 99 – Wzór załącznika.

Po wypełnieniu i zapisaniu załączników w wersji elektronicznej należy powrócić do okna głównego aplikacji
i dołączyć je w analogiczny sposób jak załączniki wymagające podpisu osób trzecich.

6.8.

Oświadczenia

Zakładka Oświadczenia (Ekran 100) zawiera formularz prezentujący wszystkie oświadczenia i zobowiązania
rolnika, zamieszczone na ostatniej stronie papierowego formularza wniosku.
Dodatkowo system e-Wniosek umożliwia rolnikowi zaznaczenie dodatkowych oświadczeń, które nie są
obowiązkowe. Należą do nich:
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 Oświadczam, że wspólnie realizuję praktykę utrzymania obszarów proekologicznych. W przypadku
wspólnej realizacji utrzymywania obszarów proekologicznych system e-Wniosek na podstawie
wprowadzonych elementów EFA na działkach ewidencyjnych automatycznie uzupełni pole Procent (%)
obszaru proekologicznego utrzymywanego indywidualnie w gospodarstwie rolnym.
 Oświadczam, że dokonałem zmiany podjętego zobowiązania:
o rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020)
o rolno środowiskowego (PROW 2007-2013)
 Oświadczam, że gospodarstwo rolne jest zarządzane zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym
i rezygnuję z prawa zwolnienia mnie z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia.

Ekran 100 – zakładka Oświadczenia/Zobowiązania.

Pole Data złożenia wniosku zostanie automatycznie wypełnione datą zgodną z datą zatwierdzenia wniosku
po zatwierdzeniu i wysłaniu wniosku do ARiMR. (Ekran 101)

Ekran 101 – zakładka Oświadczenia/Zobowiązania – data złożenia wniosku.

6.9.

Podsumowanie EFA

Zakładka Podsumowanie EFA (Ekran 102) zawiera zsumowane dane obszarów proekologicznych (tylko do
odczytu), które zostały wprowadzone we wniosku w zakładce Działki ewidencyjne.

48

Ekran 102 – podsumowanie EFA.

W podsumowaniu EFA prezentowana jest dodatkowo informacja o wymaganym obszarze EFA – pole
Wymagany obszar EFA dla gospodarstwa (Ekran 102).
Informacja o wymaganym obszarze EFA
Uwaga:
W przypadku, gdy wymagany procent powierzchni proekologicznej jest niewystarczający na podsumowaniu
EFA prezentowana jest informacja w formie komunikatu (Ekran 103).

Ekran 103 – Informacja o wymaganym obszarze EFA.

6.10. Podsumowanie
Po zakończeniu wprowadzania danych do wniosku oraz informacji o załącznikach na zakładce
Podsumowanie zostanie przeprowadzona kontrola kompletności, polegająca na sprawdzeniu zależności
wprowadzonych danych pomiędzy poszczególnymi polami we wniosku. Zakładka umożliwia przejrzenie listy
błędów oraz zatwierdzenie wniosku. W przypadku znalezienia błędów kompletności wyświetlona zostanie
lista błędów kompletności wraz z przypisaniem ich do poszczególnych zakładek wniosku (Ekran 104).
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Ekran 104 - zakładka Podsumowanie.

„Kliknięcie” w dany błąd spowoduje automatyczne przejście do zakładki, w której stwierdzony został błąd
(Ekran 104)(nie wszystkie błędy posiadają przekierowanie).Mimo wystąpienia błędów kontroli kompletności
rolnik ma możliwość zatwierdzenia danych (Ekran 104).

Ekran 105 – przekierowanie do zakładki, w której stwierdzono błąd.

Dodatkowo przypadku wykrycia błędów kompletności w danym etapie wprowadzania wniosku o przyznanie
płatności aktywowany będzie symbol wykrzyknika, który prezentowany będzie przy zakładkach głównych
(Ekran 105). Wykryte błędy należy poprawić.
W przypadku braku błędów kompletności zwrócony zostanie komunikat informujący o wypełnieniu
wszystkich obowiązkowych pól i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników do wniosku (Ekran 106).

Ekran 106 – brak błędów kompletności.

Na formularzu dostępny jest przycisk Zatwierdź i wyślij wniosek – przycisk umożliwia zatwierdzenie
wniosku i przesłanie go do ARIMR (złożenie wniosku). Mimo wystąpienia błędów kontroli kompletności
rolnik ma możliwość zatwierdzenia danych (Ekran 107).
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Ekran 107– zatwierdzenie wniosku z błędami.

Potwierdzenie wysłania wniosku do ARIMR pojawi się na Stronie głównej (Ekran 108) – pole Stan wniosku
przyjmie wartość Przyjęty w ARIMR. Wniosek będzie dostępny jedynie do przeglądu lub wydruku (brak
możliwości edycji wniosku).

Ekran 108 – Zatwierdzenie wniosku –przyjęty w ARiMR.

Dostępne jest także potwierdzenie przyjęcia wniosku (Ekran 108). Na potwierdzeniu przyjęcia wniosku
generowany jest unikalny numer wniosku (zawarty w nim jest numer identyfikacyjny producenta - Ekran
109) a także data i godzina jego złożenia.
W przypadku, gdy wniosek zawiera błędy generowana jest także informacja o terminie na ich usunięcie
(ostateczny termin uzupełnienia braków mija w dniu 10 czerwca 2016 r.).

Ekran 109 – potwierdzenie przyjęcia wniosku ARiMR.

Przegląd wniosków składanych przez rolnika jest możliwy po wybraniu Przeglądaj (Ekran 110).

Ekran 110 – przegląd i wydruk wniosku.
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Po użyciu przycisku Wydrukuj (Ekran 110) pojawi się okno podglądu wydruku wniosku wraz z
narysowanymi na załączniku mapie działkami rolnym i elementami proekologicznymi (o ile dotyczy) oraz
załącznikami systemowymi (wydrukowi nie podlegają załączniki samodzielnie dodawane przez rolnika).

7. Wprowadzanie Oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw
Po wybraniu opcji Wniosek o uznanie/Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw
(Ekran 111) utworzona zostanie strona, na której dostępne będą wszystkie składane Wnioski o uznanie za
rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw i Oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla
małych gospodarstw. Od roku 2016 brak jest możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla
małych gospodarstw (na wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw
obejmuje wyłącznie rolników, których włączono do tego systemu w 2015 roku. W roku 2016 rolnik może
jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw. Analogicznie jak dla wniosków o przyznanie płatności
na rok 2016 widoczny będzie: numer dokumentu, rok kampanii, data utworzenia, stan (Ekran 112).

Ekran 111– wybór Wniosku o uznanie/Oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw.

Ekran 112 – okno główne zakładki wprowadzanie i obsługa oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych
gospodarstw.

Aby utworzyć nowy formularz oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw należy użyć
przycisk [Nowy wniosek] (Ekran 112). W oknie formularza prezentowane są zakładki podstawowe (Dane
wnioskodawcy, Cel złożenia, Oświadczenia i Podsumowanie).

7.1 Dane wnioskodawcy
Zakładka zawiera dane identyfikacyjne rolnika wnioskującego o wystąpienie z systemu dla małych
gospodarstw. Dane wypełnione są automatycznie przez system e-Wniosek na podstawie danych zawartych
w ewidencji producentów ARiMR. Poniższe dane nie podlegają edecji (Ekran 113).
 [Numer identyfikacyjny],
 [Nazwisko/Nazwa pełna],
 [Pierwsze imię/Nazwa skrócona],
 [Drugie imię/Nazwa organu założycielskiego jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej],
 [PESEL],
 [REGON],
 [Numer paszportu],
 [Kod kraju].
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Ekran 113– dane wnioskodawcy.

7.2 Cel złożenia
Zakładka Cel złożenia umożliwia złożenie przez rolnika oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych
gospodarstw.
 Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw - dokument składany w przypadku, gdy
rolnik nie zaznaczył na wniosku o przyznanie płatności, że chce wystąpić z systemu dla małych
gospodarstw. Oświadczenie można złożyć do dnia 30 września 2016 roku, jeżeli rolnik nie zaznaczył we
wniosku o przyznanie płatności , że występuje z systemu dla małych gospodarstw.
Zakładka Cel złożenia (Ekran 114) zawiera dwie sekcje:

 [System dla małych gospodarstw] zawiera pole typu checkbox:
 Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw
 [Cel złożenia] - domyślnie zanaczone Oświadczenie.

Ekran 114– cel złożenia.
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7.3 Oświadczenia
Zakładka Oświadczenia (Ekran 115) zawiera formularz prezentujący wszystkie oświadczenia i zobowiązania
rolnika. Zakładka została podzielona na dwie sekcje:
 [Oświadczam, że] - zawiera zestaw oświadczeń
 [Zobowiązuje się, do niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa]

Ekran 115 – zakładka Oświadczenia/Zobowiązania.

7.4 Podsumowanie
Zakładka Podsumowanie umożliwia przegląd błędów kontroli kompletności oraz zatwierdzenie
Oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw.
Po zakończeniu wprowadzania danych zostanie przeprowadzona kontrola, polegająca na sprawdzeniu
zaznaczenia obowiązkowych pól. W wyniku tej kontroli wnioskodawca otrzyma listę błędów (waz
z przekierowaniem do konkretnej zakładki) lub informację o braku błędów. Mimo wystąpienia błędów
kontroli kompletności wnioskujący będzie miał możliwość zatwierdzenia danych (Ekran 116).

Ekran 116 – zakładka Podsumowanie – lista błędów kompletności

W przypadku braku błędów kompletności zaprezentowany zostanie komunikat informujący o wypełnieniu
wszystkich obowiązkowych pól. Następnie należy użyć przycisku [Zatwierdź i wyślij wniosek] (Ekran 117).
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Ekran 117 – zakładka Podsumowanie – brak błędów kompletności.

Potwierdzenie wysłania wniosku do ARIMR pojawi się na ekranie Wybór Wniosku o uznanie/Oświadczenia
o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw (Ekran 118) – pole Stan wniosku przyjmie wartość
Wysłany do ARIMR. Producent nie będzie miał już możliwości edycji wniosku, a jedynie jego przegląd lub
wydruk.

Ekran 118 – potwierdzenie złożenia wniosku

Na potwierdzeniu przyjęcia wniosku generowany jest unikalny numer wniosku - zawarty w nim jest numer
identyfikacyjny producenta a także data i godzina jego złożenia (Ekran 119).

Ekran 119 – potwierdzenie przyjęcia wniosku.

55

