
W dniu 6 stycznia 2023 roku weszła w życie nowa ustawa

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku).

W związku z tym ARiMR wdrożyła nowy system do składania do 

komputerowej bazy danych wniosków i zdarzeń dotyczących zwierząt 

– aplikacja IRZplus.



Jak złożyć w aplikacji IRZplus
- wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych (WPPNSI)
- wniosek o zezwolenie na zastąpienie środka 

identyfikacji (WZZSI) – dawniej wniosek o przydzielenie numerów duplikatów



Wejdź na stronę irz.arimr.gov.pl i zaloguj się na swoje konto.

https://irz.arimr.gov.pl/


Na stronie głównej, w prawym górnym rogu kliknij przycisk 
Utwórz nowy dokument.



Z listy dostępnych dokumentów wybierz odpowiedni formularz.



WPPNSI - wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych.
Uzupełnij wymagane pola i wybierz sposób odbioru decyzji.



WZZSI - wniosek o zezwolenie na zastąpienie środka identyfikacji.
Uzupełnij wymagane pola i wybierz sposób odbioru decyzji.



Po wypełnieniu obowiązkowych pól zweryfikuj dokument klikając 
przycisk Weryfikuj dokument.



Jeżeli system nie wskaże błędów, wybierz komórkę organizacyjną i wprowadź 
dokument do systemu klikając przycisku Wprowadź dokument



Po wprowadzeniu, jeśli nie zostaną wskazane błędy oznaczać to 
będzie, że dokument został pomyślnie złożony.



Dokument złożony w aplikacji IRZplus może zawierać błędy weryfikowane w 
systemie ARiMR, dlatego należy śledzić jego stan w zakładce Dokumenty

Najczęstsze statusy:

• Wprowadzony – zapisanie dokumentu, 
• W trakcie kontroli – modyfikacja 

dokumentu, 
• Zatwierdzony – zatwierdzenie 

dokumentu, 
• Przekazany do użytkownika –

przekazanie do użytkownika



Jeżeli dokument przyjmie status zatwierdzony to oczekuj 
odpowiedzi na wniosek (dostarczony w sposób wybrany podczas składania dokumentu).

Po otrzymaniu Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów możesz przystąpić 
do zamawiania kolczyków u Dostawcy



Zanim przystąpisz do zamawiania kolczyków u dostawcy upewnij się, 

że w aplikacji IRZplus masz wyrażoną zgodę dla dostawcy kolczyków

na dostęp do pobierania elektronicznych danych z odpowiedzi na wniosek 

o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych i wniosek o zezwolenie 

na zastąpienie środka identyfikacji.

Sprawdź jak to zrobić!



Wejdź na stronę irz.arimr.gov.pl i zaloguj się na swoje konto

https://irz.arimr.gov.pl/


Po zalogowaniu w lewym, bocznym menu wybierz zakładkę Ustawienia



Następnie, po prawej stronie wybierz zakładkę 
Rejestr zgód dla dostawców



Z listy dostawców wybierz nr 13 Polska Federacja sp. z o.o. 
i kliknij przycisk TAK



Następnie klikając przycisk TAK potwierdź udzielenie zgody 
dla dostawcy Polska Federacja sp. z o.o



Gotowe! 
Podświetlone pole Tak oraz widoczna data oznaczają prawidłowo udzieloną zgodę. 



Polska Federacja Sp. z o.o.
Oddział Psary Małe
Psary Małe, ul. Nekielska 11G
62-300 Września

Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek 
zamów kolczyki w dogodny dla siebie sposób:

Polska Federacja sp. z o.o.
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa

lub

https://polskafederacja.pl/zamow/
mailto:kolczyki@polskafederacja.pl


Teraz oczekuj na swoje kolczyki
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