Zasady uzyskania dostępu do Portalu
IRZplus
Aby uzyskać dostęp i zalogować się do Portalu IRZplus należy zapoznać się
z poniższymi zasadami, następnie w okienku logowania wpisać swój login i hasło.
Zasady logowania do Portalu IRZplus:
• Dotychczasowi użytkownicy aplikacji CK IRZ:
✓ Posiadacz zwierzęcia będący osobą fizyczną może zalogować się za pomocą loginu
i hasła przydzielonego do aplikacji CK IRZ;
✓ Pełnomocnik / reprezentant, ustanowiony przez posiadacza zwierzęcia będącego osobą
prawną, który logował się do aplikacji CK IRZ w imieniu producenta, może się zalogować
do
Portalu
IRZplus
dotychczasowym
loginem
i
hasłem
przydzielonym
pełnomocnikowi/reprezentantowi.
• Użytkownicy aplikacji e-Wniosek:
✓ osoby fizyczne mogą zalogować się do Portalu przy użyciu loginu i hasła do aplikacji
e-Wniosek, po uprzednim potwierdzeniu rozszerzenia uprawnień do Portalu IRZplus przy
pierwszym logowaniu;
✓ osoby prawne nie posiadające pełnomocników/reprezentantów powinny ustanowić taką
osobę dokonując modyfikacji danych w systemie ewidencji producentów. Ustanowieni
pełnomocnicy/reprezentanci musza postąpić jak nowi użytkownicy Portalu IRZplus.
• Nowi użytkownicy Portalu IRZplus mogą założyć konto użytkownika:
✓ Osoby fizyczne będące producentami założą konto w Portalu za pośrednictwem aplikacji
e-Wniosek lub po złożeniu w Biurze Powiatowym ARiMR papierowego wniosku o nadanie
uprawnień do aplikacji;
✓ Pełnomocnicy/reprezentanci osób prawnych lub fizycznych uzyskają dostęp do Portalu
po złożeniu w Biurze Powiatowym ARiMR papierowego wniosku o nadanie uprawnień.
Uwaga! Osoby prawne bez ustanowionych pełnomocników/reprezentantów, posiadające konto w aplikacji
e-Wniosek nie zalogują się do Portalu IRZplus;
Natomiast ustanowiony pełnomocnik/reprezentant producenta będącego osobą prawną, który uzyskał dostęp
do Portalu IRZplus, za pomocą nadanych mu loginów i haseł nie zaloguje się do aplikacji
e-Wniosek na konto producenta.
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji w zakładce Identyfikacja
i Rejestracja Zwierząt/obsługa zgłoszeń przez Internet:
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat
Wypełniony i podpisany wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR.
W przypadku nowego użytkownika przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlone okno wymuszające zmianę
hasła. Aby zmienić hasło, należy podać stare hasło (nadane przez ARiMR), dwukrotnie podać nowe hasło ustalone
przez użytkownika oraz nacisnąć przycisk „Zapisz”. Zmiana hasła może być dokonana w każdej chwili przez
zalogowanego użytkownika podczas przeglądu danych.
Uwaga! Nowe hasło, ustalane przez użytkownika, musi spełniać poniższe warunki:
• musi zawierać co najmniej 8 znaków,
• musi zawierać co najmniej jedną małą literę, oraz
• musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, oraz
• musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny, jak np. @ # $ -%,
• nie może zawierać ciągu 3-ch lub więcej jednakowych znaków,
• nie może zawierać ciągu złożonego z 5-ciu lub więcej samych liter lub samych cyfr.

Zasady zgłaszania problemów z Portalem
IRZplus
Błędy, awarie, problemy występujące w Portalu IRZplus, należy zgłaszać na
adres arimr_hd@arimr.gov.pl , w tytule maila należy wpisać:
problem Portal IRZplus, login użytkownika.
Do weryfikacji zgłoszenia potrzebny jest dokładny opis problemu. Aby został on sprawniej rozwiązany, najlepiej
podać poniższe informacje:
• Login użytkownika,
• Nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
• Opis problemu,
• Czynności wykonywane przed wystąpieniem błędu/problemu (ścieżka postępowania),
• Data i godzina wystąpienia problemu,
• Pełna treść komunikatu błędu (o ile się pojawia),
• Typ i wersja przeglądarki (na stacji użytkownika – np. Internet Explorer wersja 11,),
• Zrzut z ekranu swojego komputera(PrintScreen).
Wersję przeglądarki można sprawdzić:
a.
b.
c.

Na górnym pasku zadań w używanej przeglądarce internetowej otworzyć menu Pomoc;
Sprawdzić informacje o programie;
Podaną wersję przeglądarki należy wpisać do zgłoszenia problemu.

Zrzut z ekranu komputera użytkownika obrazujący zgłaszany problem można zrobić:
a.
b.
c.

Używając klawisza o nazwie Print Screen z klawiatury komputera (ekran komputera
z widocznym komunikatem błędu zostanie skopiowany);
Następnie trzeba otworzyć pustą stronę edytora tekstu np. Microsoft Word Document ;
Wkleić obraz wcześniej skopiowany za pomocą PrintScreen (wkleisz używając klawiszy Ctrl+V
lub prawego przycisku myszy „Wklej” ).
Taki zrzut należy dołączyć do zgłoszenia problemu kierowanego na Helpdesk ARiMR.
arimr_hd@arimr.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać:
• Na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl - zakładka IRZ
• W Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR
• Pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
• Wysyłając wiadomość do ARiMR korzystając z formularza „Zadaj pytanie”
https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/ w przypadku pytań o dostęp do aplikacji
lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

