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PROCEDURA ZAMAWIANIA KOLCZYKÓW  
Informacja dla hodowców – obowiązuje od 09.01.2023 
 

Zamawianie kolczyków przez system IRZplus  
1. W IRZplus wybierz swojego dostawcę kolczyków – nr 13 (Polska Federacja 

sp z o.o.) i wyraź ZGODĘ na dostęp do pobierania elektronicznych danych 
z odpowiedzi na wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych i wniosek 
o zezwolenie na zastąpienie środka identyfikacji 
Jeśli jeszcze nie korzystasz z IRZplus, to zgodę musisz wyrazić w biurze 
powiatowym ARiMR składając oświadczenie. Jego wzór będzie dostępny na stronie 
internetowej Agencji. 

2. Wskaż sposób odbioru decyzji: 
- bezpośrednio,  
- drogą pocztową, 
- elektroniczną (ta opcja dostępna jest tylko dla użytkowników IRZplus). 

3. Odpowiedź na wniosek złożony w IRZplus otrzymasz bezpośrednio w aplikacji. 
4. Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek, wyślij zamówienie do producenta nr 13 z listy 

ARiMR, które zawiera: 
a. Nr dokumentu;  
b. Kod odpowiedzi (Upewnij się że udzieliłeś wcześniej w ARIMR zgody 

dla producenta! (patrz punkt pierwszy); 
c. Typ kolczyka; 
d. Dane do faktury. 

 

Jak wysłać zamówienie: 
a) Wjedź na polskafederacja.pl/zamow i wypełnij formularz zamówienia  

– najszybciej! 
lub 

b) Mailowo na: kolczyki@polskafederacja.pl 
lub 

c) Telefonicznie: 515 189 906 
lub 

d) wyślij tradycyjnie pocztą polską – tylko do 31 grudnia 2025 r.,  
 

Zamawianie kolczyków w sposób tradycyjny – jeśli jeszcze nie 

korzystasz z IRZplus  
Nadal przyjmiemy Twoje dokumenty wysłane w formie papierowej ale pamiętaj by wcześniej 
wyrazić ZGODĘ dla dostawcy kolczyków nr 13 (Polska Federacja sp z o.o.) na liście 
ARiMR w biurze powiatowym ARiMR. Odpowiedź na wniosek: wyślij tradycyjnie pocztą 
polską tylko do 31 grudnia 2025 r.,  

 

Pamiętaj!  

Bez wyrażonej ZGODY dla dostawcy Twoje zamówienie  
musisz dostarczyć papierowe pocztą lub zeskanowane mailem 
na kolczyki@polskafederacja.pl
 

http://www.polskafederacja.pl/zamow



