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Koronawirus postępuje coraz bardziej, praca urzędów w tym czasie ulegnie
zmianie. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby instytucje rolnicze
wprowadzają ograniczenia dotyczące bezpośredniego kontaktu
z beneficjentem. Na chwilę obecną większość spraw można załatwić
telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Kontakt z ARiMR poprzez wrzutnię
Z pracownikami ARiMR można kontaktować się tylko i wyłącznie telefonicznie, lub pisemnie. Jeśli
jednak takie rozwiązanie nie jest wystarczające, to ARiMR zaleca zostawić swoje dokumenty
w specjalnie przygotowanych urnach/wrzutniach.
Praca urzędów i obsługa rolników jest utrudniona w czasie koronawirusa, dlatego ARiMR proponuje:
złożyć wniosek o płatności bezpośrednie bez wychodzenia z domu
zgłosić dane o zwierzętach za pośrednictwem Portalu IRZplus
w przypadku braku dostępu do komputera – zaleca się przesłanie dokumentów za
pośrednictwem Poczty Polskiej
Więcej informacji o działalności ARiMR w tym okresie można znaleźć tutaj.

Praca urzędów w czasie koronawirusa – KOWR zaleca kontakt m.in.
poprzez infolinię
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podążając za innymi instytucjami nie przyjmuje interesantów
w swoich jednostkach organizacyjnych. Kontakt z KOWR możliwy jest poprzez korespondencję
tradycyjną, elektroniczną, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP i infolinii. Dane
kontaktowe do poszczególnych jednostek znajdują się na stronie KOWR, w zakładce KONTAKT.

Ograniczenia wprowadzone również przez KRUS
Praca urzędów w czasie koronawirusa odbywa się inaczej, przede wszystkim ze względu na
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bezpieczeństwo pracowników, jak i rolników. KRUS od dnia dzisiejszego prosi wszystkich
beneficjentów, którzy chcą załatwić swoją sprawę o kontakt telefoniczny, bądź poprzez pocztę
tradycyjną i elektroniczną. Możliwe jest również umieszczenie swoich dokumentów
w wrzutniach, tak jak ma to miejsce w przypadku ARiMR.

Praca urzędów w czasie koronawirusa – apel ODR-ów
Praca urzędów w czasie koronawirusa jest inna, niż dotychczas. O ograniczenie bezpośredniego
kontaktu z doradcą zaapelowały również prawie wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Polsce.
W zamian za to oferują porady telefoniczne i mailowe. Prośba dotyczy również składania
wniosków obszarowych bezpośrednio w formie elektronicznej. Dodatkowo, w takiej sytuacji
osoby uprawnione mogą skorzystać z wydłużonego terminu na złożenie oświadczenia
potwierdzającego brak zmian w swoim gospodarstwie.
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