1. Wybór doradcy
Aplikacja eWniosekPlus umożliwia rolnikowi dokonanie wyboru doradcy, który pomoże mu wypełnić
wniosek o przyznanie płatności. W celu wskazania doradcy należy użyć przycisku „Doradcy”.

Ekran 1 – wybór doradcy.
Wyszukanie doradcy możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z pomocy
doradcy, który jest udostępniany pod linkiem Regulamin korzystania z pomocy doradcy. Po
zapoznaniu się z regulaminem należy zaznaczyć pole „Zapoznałem się / Zapoznałam się z
regulaminem i akceptuję jego postanowienia” i użyć przycisku „Kontynuuj”.

Ekran 2 - akceptacja postanowień regulaminu.
W zakładce „Wyszukaj doradcę” po użyciu przycisku „Doradcy w Twoim Powiecie”, prezentowane
są dane doradców, których jednostka organizacyjna odpowiada powiatowi z ostatniego wniosku o
wpis do ewidencji producentów rolnika.

W celu wyszukania danego doradcy należy wskazać z kryterium wyszukiwania jednostkę
organizacyjną dla doradcy z listy rozwijanej. Wybranie jednostki organizacji aktywuje przycisk
„Wyszukaj”. Po użyciu przycisku „Wyszukaj” aplikacja eWniosekPlus wyszuka wszystkich doradców z
danej jednostki organizacyjnej wskazanej przez rolnika.

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”. Aplikacji eWniosekPlus wyświetli komunikat wymagający potwierdzenia rolnika.

Aby skutecznie nadać upoważnienie należy zaznaczyć checkbox „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych celem obsługi wniosków w aplikacji” oraz wybrać „Nadaj upoważnienie”.

Po nadaniu upoważnienia system wygeneruje komunikat mówiący o przekazaniu upoważnienia do
doradcy, który ma 7 dni na jego zaakceptowanie lub odrzucenie.

W zakładce „Mój Doradca” wskazane są dane wybranego doradcy oraz informacja o tym, że doradca
jeszcze nie zaakceptował upoważnienia. Po zaakceptowaniu upoważnienia przez doradcę, rolnik
zostaje poinformowany poniższym komunikatem. Upoważniony doradca będzie posiadał możliwość
wypełnienia wniosku o przyznanie płatności, wrysowania działek 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.

Rolnik może w każdej chwili odebrać wcześniej nadane upoważnienie dla doradcy, przez użycie
przycisku „Odbierz upoważnienie” lub przez nadanie upoważnienia innemu doradcy zakładka
„Wyszukaj Doradcę”. Po wybraniu i nadaniu upoważnienia innemu doradcy automatycznie zostaje
odebrane upoważnienie poprzedniemu doradcy.

