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Komunikat dotycz?cy pracy ARiMR
Szanowni Pa?stwo,
w zwi?zku z obecn? sytuacj? epidemiologiczn? w Polsce oraz zaleceniami rz?du i s?u?b
sanitarnych dotycz?cych rozprzestrzeniania si? wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby
skutecznie chroni? zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumia?o?? dla
przyj?tego sposobu post?powania w tym okresie. Zmiany dotycz? przede wszystkim przyj??
interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:
ograniczona zostaje mo?liwo?? osobistego za?atwiania spraw w biurach powiatowych,
oddzia?ach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracuj? bez kontaktu z
interesantami;
kontakt z ARiMR – wy??cznie telefoniczny lub pisemny (za po?rednictwem poczty
tradycyjnejlub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail b?d? dost?pne w
widocznym miejscuprzy wej?ciu do placówki Agencji;
w sytuacji braku mo?liwo?ci skorzystania z powy?szych rozwi?za? we wszystkich
jednostkach organizacyjnych ARiMR udost?pnione zostan? wrzutnie / urny, w których
mo?liwe b?dzie pozostawienie dokumentów / wniosków / o?wiadcze? bez konieczno?ci
kontaktuz pracownikami Agencji.

Szanowni Pa?stwo,
wi?kszo?? spraw zwi?zanych z ubieganiem si? o dop?aty i dotacje, a tak?e z rejestracj? zwierz?t
mo?na za?atwi? przez internet
1. Je?eli u?ywasz komputera – z?ó? wniosek o p?atno?ci bezpo?rednie i obszarowez PROW
2014-2020 za pomoc? aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierz?tach zg?o? albo wyja?nijza
pomoc? aplikacjiPortalIRZplus!
2. Je?eli nie u?ywasz komputera – skontaktuj si? telefonicznie z doradc? rolniczym lub z
pracownikiem biura powiatowego ARiMR
3. O?wiadczenie potwierdzaj?ce brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o
przyznanie p?atno?ci z?o?onego w roku 2019 mo?na z?o?y? poprzez:
pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wej?ciu do biura powiatowego,
wys?anie poczt?,
z?o?enie poprzez platform? ePUAP,
przes?anie zeskanowanych dokumentów za pomoc? poczty elektronicznej (e-mail) na
adres mailowy biura powiatowego w?a?ciwego ze wzgl?du na adres zamieszkania
Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o z?o?enie orygina?u
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dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie pó?niejszym.
Adresy e-mail biur powiatowych dost?pne s? na stronie internetowej www.arimr.gov.plw zak?adce
KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.
W przypadku z?o?enia dokumentów do wrzutni lub przes?ania poczt? elektroniczn?,
Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyj?cia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Je?eli chce
otrzyma? potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwi?zaniem jest przes?anie dokumentów
za po?rednictwem poczty.
Rolnicy uprawnieni do z?o?enia O?wiadczenia mog? tak?e zalogowa? si? do aplikacji
eWniosekPlus i z?o?y? wniosek przez internet, do czego zach?camy.

KANA?Y KOMUNIKACJI
W zwi?zku z konieczno?ci? wprowadzenia ogranicze? w kontaktach bezpo?rednich uruchomione
zosta?y dla Pa?stwa dodatkowe kana?y komunikacji z ARiMR. Je?eli maj? Pa?stwo jakiekolwiek
pytania odno?nie funkcjonowania Agencji w zwi?zku z wprowadzeniem stanu zagro?enia
epidemiologicznego, prosimy kierowa? je na nast?puj?cy adres maila lub pod numer telefonu:
ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99
Informacje dotycz?ce dzia?alno?ci ARiMR dost?pne s? równie? za po?rednictwem
dotychczasowych kana?ów komunikacji, w szczególno?ci:
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11
Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
eUs?ugi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podj?te dzia?ania maj? charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania
si? wirusa zach?camy Pa?stwa do ograniczenia wizyt w urz?dach do niezb?dnego minimum, a w
razie konieczno?ci za?atwiania spraw pilnych przy u?yciu powy?szych kana?ów komunikacji.
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W trakcie wyboru sprawy do obs?u?enia prosimy o wskazanie konkretnego urz?du (biura
powiatowego lub oddzia?u regionalnego) w?a?ciwego dla za?atwienia sprawy.

Dane kontaktowe do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
województwo dolno?l?skie
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