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1. WSTĘP
Niniejsza instrukcja opisuje funkcjonalności umożliwiające rolnikowi złożenie w formie elektronicznej
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, rolno-środowiskowo-klimatycznej, ekologicznej,
wypłatę pomocy na zalesienie, wypłatę premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej oraz pierwszej
premii pielęgnacyjnej w aplikacji eWniosekPlus.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 należy zapoznać się
z dostępnymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasadami
przyznawania płatności oraz ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku.

Wszystkie operacje w aplikacji eWniosekPlus wykonywane są z wykorzystaniem lewego przycisku
myszy.

2. RODZAJE PŁATNOŚCI
W aplikacji eWniosekPlus 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 krów,
 płatności do bydła,
 płatności do owiec,
 płatności do kóz,
 płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
 płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,
 płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
 płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 płatności do powierzchni uprawy chmielu,
 płatności do powierzchni uprawy truskawek,
 płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
 płatności do powierzchni uprawy lnu,
 płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 płatności niezwiązanej do tytoniu,
 płatności ONW;
 przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).
Dodatkowo, w przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) i płatności
ekologicznej (PROW 2014-2020) można ubiegać się o rekompensatę kosztów transakcyjnych.
W przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) rekompensata kosztów
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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, a w przypadku płatności
ekologicznej (PROW 2014-2020) - w ramach wszystkich pakietów.
W aplikacji eWniosekPlus każdy rolnik może złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz
z wymaganymi załącznikami, niezależnie od tego, czy w latach poprzednich składał wnioski
o przyznanie płatności. Aby skorzystać z aplikacji eWniosekPlus koniecznym jest posiadanie loginu i
kodu dostępu. Od kampanii 2017 dostęp do aplikacji można uzyskać online bez konieczności składania
wniosku papierowego w Biurze Powiatowym Agencji. Producent może przez Internet utworzyć nowe
konto (w przypadku, gdy do tej pory nie posiadał konta), odblokować je, zresetować lub zmienić hasło.

3. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.
Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po
terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia,
licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 % należnej
kwoty płatności.
Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.
Zmiany „zwiększające” do wniosku (przesyłane w formie aktualizacji danych wniosku
w eWniosekPlus) o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do
zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowoklimatycznej (PROW 2014-2020) (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), o wypłatę
pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej
(PROW 2014-2020), lub o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną
(PROW 2014-2020), można składać do dnia 31 maja 2019 r.
Zmiany polegające na zwiększeniu pierwotnie wnioskowanej liczby bydła lub krów bez wcześniejszego
wycofania danej płatności w całości nie będą uznawane.
Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 czerwca 2019 r., z tym, że złożenie
zmiany do wniosku po dniu 15 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej
tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Zmiany związane z wycofaniem części płatności lub zastępowaniem zwierząt mogą być składane
w terminie późniejszym, przy czym w zakresie wycofania z płatności części wniosku jest to możliwe do
dnia wydania decyzji lub daty poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub
w przypadku braku informacji o takim zamiarze do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.
W przypadku zastępowania zwierząt należy zachować 14-dniowy termin od zdarzenia powodującego
konieczność zastąpienia zwierzęcia.
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