Logowanie do aplikacji e-Wniosek – wskazówki do założenia konta
Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji e-Wniosek z poprzednich kampanii mogą go
wykorzystać również w kampanii 2018 w aplikacji eWniosekPlus.
W przypadku, gdy rolnik nie pamięta loginu dla aplikacji a konto zakładane było na wniosek składany
w Biurze Powiatowym ARiMR, a więc loginem nie był numer producenta, w celu odzyskania danych do
logowania należy zgłosić się do BP.
Rolnicy, którzy nie posiadają loginu i kodu dostępu, będą mieli dostęp do aplikacji po założeniu konta
w aplikacji. Uzyskanie dostępu do aplikacji (zakładanie konta), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
odbywa się w formie elektronicznej.
Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus 15 marca 2018 r. konta należy zakładać w aplikacji
eWniosek.
Aby założyć konta w aplikacji e-Wniosek należy przejść poniższą ścieżkę:

Krok 1:
Należy wybrać kafelek „Logowanie do systemu e-Wniosek”

Krok 2:
Po wybraniu przycisku „Logowanie do systemu e-Wniosek” rolnik zostanie przekierowany do okna
logowania się do aplikacji e-Wniosek. Okno logowania aplikacji e-Wniosek umożliwia założenie konta
w aplikacji po wyborze przycisku „Wniosek o nadanie loginu”.

Krok 3:
Po wyborze opcji „Wniosek o nadanie loginu” rolnik, aby uzyskać dostęp do aplikacji, zostanie
poproszony o podanie trzech danych weryfikacyjnych:
 numer identyfikacyjny producenta;
 8 ostatnich cyfr aktualnego numeru rachunku bankowego z Ewidencji Producentów;
 kwota ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR (uwzględniane są wszystkie płatności
realizowane przez ARiMR, także z tytułu płatności innych niż obszarowe), zrealizowanego w
roku 2017 (w przypadku braku otrzymania przelewu z ARiMR w roku 2017, lub rolników
którzy po raz pierwszy w kampanii 2018 będą ubiegać się o przyznanie płatności, należy
wprowadzić wartość 0). W sytuacji kiedy beneficjent jednego dnia dostał na konto więcej niż
jeden przelew z ARiMR należy wpisać kwotę najwyższego przelewu z tego dnia.
Adres e-mail jest polem nieobowiązkowym ale zalecane jest podanie adresu e-mail.
Założenie konta możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z konta
w systemie teleinformatycznym ARIMR, który jest udostępniany przez Link do regulaminu.
Po zapoznaniu się z regulaminem należy zaznaczyć pole „Zapoznałem się z regulaminem
i akceptuję jego postanowienia”.
Aby utworzyć konto w aplikacji po podaniu danych weryfikacyjnych należy wybrać przycisk
„Dalej”.

Numer
producenta
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Uwaga !!!
Rolnicy, którzy będą mieli problem z dostępem do prawidłowych danych weryfikacyjnych mogą
osobiście zwrócić się o pomoc do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Biura
Powiatowego, w celu ustalenia danych uwierzytelniających niezbędnych do założenia konta w
aplikacji.

Krok 4:
Po prawidłowej weryfikacji użytkownika aplikacja utworzy konto oraz wygeneruje jednorazowy kod
dostępu w sposób jawny, tak aby rolnik mógł wydrukować dane logowania.
W celu zalogowania się do aplikacji należy wybrać przycisk „Zaloguj”.
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Krok 5:
Przy pierwszym logowaniu do aplikacji e-Wniosek, aplikacja „wymusi” zmianę kodu dostępu (hasła)
przez rolnika. Należy dwukrotnie podać nowe hasło zwracając uwagę na zgodność hasła z polityką
bezpieczeństwa zamieszczoną w dolnej części okna logowania.
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Po wpisaniu nowego hasła należy wybrać przycisk „Zmień hasło”.
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Kod dostępu nadawany jest bezterminowo. Wnioskodawca może w każdym czasie zmienić hasło do
systemu teleinformatycznego Agencji.

