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I 

(Akty ustawodawcze) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 114, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Stosowanie niektórych aktów Unii regulujących 
swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału na 
rynku wewnętrznym wymaga od państw członkowskich 
skuteczniejszej współpracy i wymiany informacji między 
sobą oraz z Komisją. Ponieważ w tych aktach często nie 
określono praktycznych środków służących urzeczywist
nieniu takiej wymiany informacji, należy stworzyć 
stosowne rozwiązania praktyczne. 

(2) System wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
(„IMI”) jest aplikacją dostępną za pośrednictwem inter
netu, którą Komisja opracowała we współpracy 
z państwami członkowskimi, aby wesprzeć je w prak
tycznym wdrażaniu określonych w aktach Unii 
wymogów w zakresie wymiany informacji, poprzez 
udostępnienie scentralizowanego mechanizmu komuni
kacji służącego usprawnieniu wymiany informacji i świad
czeniu wzajemnej pomocy w wymiarze transgranicznym. 
IMI w szczególności jest pomocny dla właściwych 
organów w ustalaniu ich odpowiedników w innych 
państwach członkowskich oraz w wymianie informacji 
– w tym danych osobowych – w oparciu o proste i jedno

lite procedury, a także w przezwyciężaniu barier języko
wych dzięki uprzednio zdefiniowanym i przetłuma
czonym schematom postępowania. Komisja powinna 
zapewnić użytkownikom IMI – jeżeli są dostępne – 
wszelkie istniejące dodatkowe funkcje tłumaczenia odpo
wiadające potrzebom użytkowników, zgodne z wymo
gami bezpieczeństwa i poufności w zakresie wymiany 
informacji w IMI oraz możliwe do zaoferowania 
w rozsądnym koszcie. 

(3) Aby możliwe było przezwyciężenie barier językowych, 
IMI powinien być, co do zasady, dostępny we wszystkich 
językach urzędowych Unii. 

(4) Celem IMI powinna być poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez udostępnienie skutecznego, 
łatwego w obsłudze narzędzia służącego wdrożeniu 
współpracy administracyjnej między państwami człon
kowskimi oraz między państwami członkowskimi 
i Komisją, ułatwiającego tym samym stosowanie aktów 
Unii wymienionych w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

(5) W komunikacie Komisji z dnia 21 lutego 2011 r. zaty
tułowanym „Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem 
dzięki ściślejszej współpracy administracyjnej. Strategia 
rozszerzania i rozwoju systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (»IMI«)” sformułowano plany ewen
tualnego rozszerzenia stosowania IMI na inne akty Unii. 
W komunikacie Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 zaty
tułowanym „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni 
na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmoc
nienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego«” podkreśla się znaczenie IMI dla zacieś
niania współpracy między zaangażowanymi stronami, 
w tym na szczeblu lokalnym, co przyczynia się do 
lepszego zarządzania jednolitym rynkiem. Konieczne 
jest zatem ustanowienie solidnych ram prawnych doty
czących IMI oraz zbioru wspólnych zasad mających na 
celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania IMI. 

(6) W przypadku gdy stosowanie przepisu aktu Unii 
wymaga od państw członkowskich wymiany danych 
osobowych, a przepis ten określa cel tego przetwarzania, 
przepis taki należy uznać za wystarczającą podstawę
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prawną przetwarzania danych osobowych, z zastrzeże
niem warunków określonych w art. 8 i 52 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. IMI należy przede 
wszystkim traktować jako narzędzie stosowane do 
wymiany informacji, w tym danych osobowych, która 
to wymiana w innym przypadku przebiegałaby z wyko
rzystaniem innych środków, w tym poczty, faksu lub 
poczty elektronicznej, w oparciu o obowiązek prawny 
nałożony na organy i instytucje państw członkowskich 
w aktach Unii. Dane osobowe wymieniane za pośrednic
twem IMI powinny być zbierane, przetwarzane i wyko
rzystywane wyłącznie w celach zgodnych z tymi, do 
których pierwotnie zostały zebrane, i powinny podlegać 
wszystkim odnośnym zabezpieczeniom. 

(7) Zgodnie z zasadą zakładającą uwzględnianie ochrony 
prywatności w fazie projektowania systemu, IMI opraco
wano, mając na względzie wymogi wynikające z prze
pisów w zakresie ochrony danych, i od samego początku 
uwzględniono w nim mechanizmy sprzyjające ochronie 
danych, w szczególności dzięki ograniczeniom dostępu 
do danych osobowych, których wymiana prowadzona 
jest za pośrednictwem IMI. Dzięki temu IMI zapewnia 
znacznie wyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa niż 
inne metody wymiany informacji, takie jak poczta, tele
fon, faks lub poczta elektroniczna. 

(8) Współpraca administracyjna drogą elektroniczną 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy 
państwami członkowskimi a Komisją powinna być 
zgodna z zasadami ochrony danych, określonymi 
w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych ( 1 ) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z prze
twarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 2 ). Definicje używane w dyrektywie 95/46/WE 
i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 powinny również 
mieć zastosowanie na użytek niniejszego rozporządzenia. 

(9) Komisja dostarcza IMI oprogramowanie i infrastrukturę 
informatyczną oraz zarządza nimi, zapewnia ochronę 
IMI, zarządza siecią krajowych koordynatorów IMI 
i jest zaangażowana w szkolenie użytkowników IMI 
i świadczenie im pomocy technicznej. W tym celu 
Komisja powinna mieć dostęp jedynie do tych danych 
osobowych, które są ściśle niezbędne do wykonywania 
jej zadań, wynikających z zakresu odpowiedzialności 
określonego w niniejszym rozporządzeniu, takich jak 
prowadzenie rejestracji krajowych koordynatorów IMI. 
Na żądanie innego uczestnika IMI Komisja powinna 
mieć również dostęp do danych osobowych przy pobie
raniu danych, które zostały zablokowane w IMI i do 
których osoba, której dane dotyczą, zażądała dostępu. 
Komisja nie powinna mieć dostępu do danych osobo
wych wymienianych w ramach współpracy administra
cyjnej w IMI, chyba że dany akt Unii przewiduje dla 
Komisji rolę w takiej współpracy. 

(10) Aby zapewnić przejrzystość, w szczególności w stosunku 
do osób, których dane dotyczą, przepisy aktów Unii, 

w przypadku których stosowany ma być IMI, należy 
wymienić w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

(11) IMI może zostać w przyszłości rozszerzony na nowe 
obszary, w których może być pomocny w zapewnianiu 
skutecznego wdrażania aktu Unii w sposób opłacalny 
i przyjazny dla użytkownika, przy uwzględnieniu tech
nicznej wykonalności oraz ogólnego wpływu na IMI. 
Komisja powinna przeprowadzać niezbędne testy, aby 
zweryfikować techniczną gotowość IMI do jakiegokol
wiek planowanego rozszerzenia. Decyzje o rozszerzeniu 
stosowania IMI na inne akty Unii należy podejmować 
w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. 

(12) Projekty pilotażowe są przydatne przy sprawdzaniu, czy 
rozszerzenie stosowania IMI jest uzasadnione, i przy 
dostosowywaniu funkcji technicznych i ustaleń procedu
ralnych do wymogów użytkowników IMI przed 
podjęciem decyzji o rozszerzeniu IMI na nowe obszary. 
Państwa członkowskie powinny w pełni uczestniczyć 
w decyzjach dotyczących tego, które akty Unii należy 
objąć projektem pilotażowym, oraz warunków tego 
projektu pilotażowego, tak aby projekt pilotażowy 
wychodził naprzeciw potrzebom użytkowników IMI 
i aby w pełni przestrzegano przepisów dotyczących prze
twarzania danych osobowych. Te warunki należy okre 
ślać osobno dla każdego projektu pilotażowego. 

(13) Żaden przepis niniejszego rozporządzenia nie powinien 
stanowić przeszkody dla podjęcia przez państwa człon
kowskie i Komisję decyzji o stosowaniu IMI na potrzeby 
wymiany informacji, która nie pociąga za sobą koniecz
ności przetwarzania danych osobowych. 

(14) W niniejszym rozporządzeniu należy określić zasady 
stosowania IMI na użytek współpracy administracyjnej, 
która może obejmować m.in. wymianę informacji 
między dwiema zainteresowanymi stronami, procedury 
powiadamiania, mechanizmy ostrzegania, ustalenia doty
czące wzajemnej pomocy oraz rozwiązywania proble
mów. 

(15) Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawo państw 
członkowskich do decydowania o tym, które organy 
krajowe wykonują obowiązki wynikające z niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny móc 
dostosowywać funkcje i obowiązki dotyczące IMI do 
swoich wewnętrznych struktur administracyjnych oraz 
móc spełniać potrzeby związane ze szczególnym sche
matem postępowania IMI. Państwa członkowskie 
powinny móc powoływać dodatkowych koordynatorów 
IMI, którzy wykonują zadania krajowych koordynatorów 
IMI samodzielnie lub wspólnie z innymi koordynatorami, 
w konkretnym obszarze rynku wewnętrznego, dziale 
administracji, regionie geograficznym lub w oparciu 
o inne kryterium. Państwa członkowskie powinny infor
mować Komisję o powołanych przez siebie koordynato
rach IMI, ale nie powinny być zobowiązane do wskazy
wania dodatkowych koordynatorów IMI, jeżeli nie jest to 
niezbędne do poprawnego funkcjonowania IMI. 

(16) Aby zapewnić sprawną współpracę administracyjną za 
pośrednictwem IMI, państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, by ich uczestnicy IMI dysponowali 
zasobami niezbędnymi do wykonywania obowiązków 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
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(17) Chociaż IMI jest zasadniczo narzędziem komunika
cyjnym służącym do współpracy administracyjnej, niedo
stępnym dla ogółu społeczeństwa, może być konieczne 
opracowanie środków technicznych mających zapewnić 
podmiotom zewnętrznym, takim jak obywatele, przedsię
biorstwa i organizacje, możliwość interakcji z właściwymi 
organami w celu dostarczania informacji lub pobierania 
danych lub możliwość wykonywania ich praw jako osób, 
których dane dotyczą. Te środki techniczne powinny 
obejmować stosowne zabezpieczenia służące ochronie 
danych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpie
czeństwa każdy publiczny interfejs tego rodzaju powi
nien zostać opracowany w taki sposób, aby był pod 
względem technicznym w pełni oddzielony od IMI, do 
której dostęp powinni mieć jedynie użytkownicy IMI. 

(18) Korzystanie z IMI do celów wsparcia technicznego sieci 
SOLVIT nie powinno naruszać nieformalnego charakteru 
procedury SOLVIT, która opiera się na dobrowolnym 
zobowiązaniu państw członkowskich, zgodnie z zalece
niem Komisji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad 
korzystania z SOLVIT-u – systemu rozwiązywania 
problemów rynku wewnętrznego ( 1 ) („zalecenie w sprawie 
SOLVIT-u”). Aby system SOLVIT mógł nadal funkcjo
nować w oparciu o aktualne ustalenia robocze, centrom 
SOLVIT może zostać przydzielone co najmniej jedno 
zadanie krajowego koordynatora IMI w ramach ich 
własnej pracy, co umożliwi im funkcjonowanie nieza
leżnie od krajowego koordynatora IMI. Przetwarzanie 
danych osobowych i informacji poufnych w ramach 
procedur SOLVIT powinno być objęte wszystkimi 
gwarancjami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
bez naruszania niewiążącego charakteru zalecenia 
w sprawie SOLVIT-u. 

(19) Chociaż IMI obejmuje internetowy interfejs dla użytkow
ników, w pewnych przypadkach i na wniosek danego 
państwa członkowskiego właściwe może być rozważenie 
rozwiązań technicznych zapewniających bezpośredni 
transfer danych z systemów krajowych do IMI, gdy 
takie krajowe systemy już powstały, w szczególności do 
celów procedur powiadamiania. Wdrożenie takich 
rozwiązań technicznych powinno zależeć od wyniku 
oceny ich wykonalności, kosztów i spodziewanych 
korzyści. Te rozwiązania nie powinny mieć wpływu na 
istniejące struktury ani krajowy podział kompetencji. 

(20) Jeżeli państwa członkowskie wywiązały się z obowiązku 
powiadomienia na mocy art. 15 ust. 7 dyrektywy 
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrz
nym ( 2 ), wykorzystując procedurę zgodnie z dyrektywą 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych 
oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyj
nego ( 3 ), nie należy od nich wymagać, by dokonywały 
tego samego powiadomienia także za pośrednictwem 
IMI. 

(21) Podstawą wymiany informacji za pośrednictwem IMI jest 
prawny obowiązek udzielania sobie przez organy państw 
członkowskich wzajemnej pomocy. W celu zapewnienia 

właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego infor
macjom otrzymywanym przez właściwy organ za 
pośrednictwem IMI od innego państwa członkowskiego 
nie należy odmawiać wartości dowodowej w postępowa
niach administracyjnych wyłącznie z tego powodu, że 
pochodzą one z innego państwa członkowskiego lub 
otrzymano je drogą elektroniczną, i powinny być trakto
wane przez ten właściwy organ w taki sam sposób jak 
podobne dokumenty pochodzące z jego państwa człon
kowskiego. 

(22) W celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony 
danych należy określić maksymalne okresy zatrzymy
wania danych osobowych w IMI. Okresy te powinny 
być jednak odpowiednio zrównoważone, tak by nale 
życie uwzględniały konieczność prawidłowego funkcjo
nowania IMI oraz uprawnienia osób, których dane doty
czą, do pełnego wykonywania swoich praw, na przykład 
przez uzyskanie dowodu potwierdzającego fakt doko
nania wymiany informacji w celu odwołania się od 
danej decyzji. W szczególności okresy zatrzymywania 
danych nie powinny przekraczać czasu koniecznego do 
osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. 

(23) Należy dopuścić możliwość przetwarzania imienia 
i nazwiska oraz danych kontaktowych użytkowników 
IMI do celów zgodnych z celami niniejszego rozporzą
dzenia, w tym na potrzeby monitorowania korzystania 
z systemu przez koordynatorów IMI i Komisję oraz na 
potrzeby inicjatyw w zakresie komunikacji, inicjatyw 
szkoleniowych i edukacyjnych, jak również na potrzeby 
gromadzenia informacji dotyczących współpracy admi
nistracyjnej lub wzajemnej pomocy na rynku wewnętrz
nym. 

(24) Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien monito
rować stosowanie niniejszego rozporządzenia – między 
innymi poprzez utrzymywanie kontaktów z krajowymi 
organami ochrony danych – w tym stosownych prze
pisów dotyczących bezpieczeństwa danych, oraz dążyć 
do zapewnienia ich stosowania. 

(25) Aby zapewnić skuteczne monitorowanie i sprawozdaw
czość w odniesieniu do funkcjonowania IMI oraz stoso
wania niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie 
powinny udostępniać Komisji stosowne informacje. 

(26) Osoby, których dane dotyczą, powinny być informowane 
o przetwarzaniu ich danych osobowych w IMI oraz 
o przysługującym im prawie dostępu do danych, które 
ich dotyczą, a także o prawie do sprostowania niedokład
nych danych oraz żądania usunięcia danych przetwarza
nych niezgodnie z prawem, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami krajowymi wdrażającymi 
dyrektywę 95/46/WE. 

(27) Aby umożliwić właściwym organom państwa członkow
skiego wdrożenie przepisów dotyczących współpracy 
administracyjnej i sprawną wymianę informacji za 
pomocą IMI, konieczne może być dokonanie praktycz
nych ustaleń dla takiej wymiany. Te ustalenia powinna 
przyjąć Komisja w formie oddzielnego aktu wykonaw
czego dla każdego aktu Unii wymienionego w załączniku 
lub dla każdego rodzaju procedury współpracy administ
racyjnej; ustalenia te powinny obejmować podstawowe 
funkcje techniczne i ustalenia proceduralne, niezbędne
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do wykonania odpowiednich procedur współpracy admi
nistracyjnej za pośrednictwem IMI. Komisja powinna 
zapewnić utrzymanie i rozwój oprogramowania i infra
struktury informatycznej na potrzeby IMI. 

(28) W celu zapewnienia dostatecznej przejrzystości systemu 
w stosunku do osób, których dane dotyczą, należy upub
licznić uprzednio zdefiniowane schematy postępowania, 
zestawy pytań i odpowiedzi, formularze i inne ustalenia 
dotyczące procedur współpracy administracyjnej w IMI. 

(29) W przypadku stosowania przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 13 dyrektywy 95/46/WE, ograniczeń lub 
wyłączeń w stosunku do praw przysługujących osobom, 
których dane dotyczą, informacje o tych ograniczeniach 
lub wyłączeniach powinny podlegać upublicznieniu 
w celu zapewnienia pełnej przejrzystości w stosunku 
do osób, których dane dotyczą. Takie wyłączenia lub 
ograniczenia powinny być konieczne do osiągnięcia 
zamierzonego celu i współmierne do tego celu oraz 
podlegać odpowiednim zabezpieczeniom. 

(30) Jeżeli między Unią a państwami trzecimi zawierane są 
umowy międzynarodowe, które obejmują także stoso
wanie przepisów aktów Unii wymienionych w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia, możliwe powinno być 
objęcie odpowiedników uczestników IMI w tych 
państwach trzecich procedurami współpracy administra
cyjnej wspieranymi przez IMI, o ile ustalono, że dane 
państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE. 

(31) Należy uchylić decyzję Komisji 2008/49/WE z dnia 
12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu 
wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod 
względem ochrony danych osobowych ( 1 ). Decyzję 
Komisji 2009/739/WE z dnia 2 października 2009 r. 
określającą praktyczne ustalenia dotyczące wymiany 
informacji drogą elektroniczną między państwami człon
kowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty
czącej usług na rynku wewnętrznym ( 2 ) należy nadal 
stosować do kwestii odnoszących się do wymiany infor
macji na podstawie dyrektywy 2006/123/WE. 

(32) Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, Komisja powinna otrzymać uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące 
trybu kontroli przez państwa członkowskie wykony
wania uprawnień wykonawczych przez Komisję ( 3 ). 

(33) Wyniki państw członkowskich dotyczące skutecznego 
stosowania niniejszego rozporządzenia powinny być 
monitorowane w ramach corocznego sprawozdania 
z funkcjonowania IMI, w oparciu o dane statystyczne 
pochodzące z IMI i wszelkie inne stosowne dane. Wyniki 

państw członkowskich należy oceniać między innymi na 
podstawie średniego czasu odpowiedzi, co ma służyć 
zapewnieniu szybkich odpowiedzi dobrej jakości. 

(34) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie zasad użytkowania IMI na potrzeby współ
pracy administracyjnej, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, 
a z uwagi na jego skalę i skutki możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym artykule 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu. 

(35) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
45/2001 zasięgnięto opinii Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, który wydał swoją opinię w dniu 
22 listopada 2011 r. ( 4 ), 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady użytkowania 
systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („IMI”) 
na potrzeby współpracy administracyjnej, w tym przetwarzania 
danych osobowych, między właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją. 

Artykuł 2 

Ustanowienie IMI 

Niniejszym formalnie ustanawia się IMI. 

Artykuł 3 

Zakres stosowania 

1. IMI jest wykorzystywany do współpracy administracyjnej 
między właściwymi organami państw członkowskich oraz 
między właściwymi organami państw członkowskich a Komisją, 
niezbędnej do wykonania aktów Unii w dziedzinie rynku 
wewnętrznego, w rozumieniu art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej (TFUE), które przewidują współpracę 
administracyjną, w tym również wymianę danych osobowych, 
między państwami członkowskimi lub między państwami 
członkowskimi a Komisją. Te akty Unii są wyszczególnione 
w załączniku. 

2. Żaden przepis niniejszego rozporządzenia nie skutkuje 
nadaniem mocy prawnej aktom Unii, które nie mają mocy 
wiążącej.
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Artykuł 4 

Rozszerzenie stosowania IMI 

1. Komisja może realizować projekty pilotażowe, by ocenić, 
czy IMI będzie skutecznym narzędziem wykonywania prze
pisów o współpracy administracyjnej w zakresie aktów Unii, 
których nie wymieniono w załączniku. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy, aby postanowić, które przepisy aktów Unii 
zostaną objęte projektem pilotażowym, i określić warunki 
każdego projektu, w szczególności podstawowe funkcje tech
niczne i ustalenia proceduralne niezbędne do wdrożenia odpo
wiednich przepisów o współpracy administracyjnej. Ten akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 24 ust. 3. 

2. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ocenę wyników projektu pilotażowego obejmującą kwestie 
ochrony danych i efektywne funkcje tłumaczenia. W stosownych 
przypadkach tej ocenie może towarzyszyć wniosek ustawo
dawczy w sprawie zmiany załącznika, tak aby uwzględnić 
rozszerzenie stosowania IMI na odpowiednie przepisy aktów 
Unii. 

Artykuł 5 

Definicje 

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje okre 
ślone w dyrektywie 95/46/WE i w rozporządzeniu (WE) 
nr 45/2001. 

Ponadto stosuje się następujące definicje: 

a) „IMI” oznacza narzędzie elektroniczne udostępnione przez 
Komisję w celu usprawnienia współpracy administracyjnej 
między właściwymi organami państw członkowskich oraz 
między właściwymi organami państw członkowskich 
a Komisją; 

b) „współpraca administracyjna” oznacza współpracę właści
wych organów państw członkowskich lub właściwych 
organów państw członkowskich i Komisji, prowadzoną 
w drodze wymiany i przetwarzania informacji, w tym prze
kazywania powiadomień i ostrzeżeń, lub udzielania 
wzajemnej pomocy, w tym pomocy w rozwiązywaniu 
problemów, w celu lepszego stosowania prawa Unii; 

c) „obszar rynku wewnętrznego” oznacza wydzielony pod 
względem prawnym lub funkcjonalnym obszar rynku 
wewnętrznego w rozumieniu art. 26 ust. 2 TFUE, w którym 
stosowany jest IMI zgodnie z art. 3 niniejszego rozporzą
dzenia; 

d) „procedura współpracy administracyjnej” oznacza uprzednio 
określony schemat postępowania przewidziany w ramach 
IMI umożliwiający uczestnikom IMI wzajemną komunikację 
i interakcję przebiegającą w ustrukturyzowany sposób; 

e) „koordynator IMI” oznacza organ wyznaczony przez 
państwo członkowskie do wykonywania zadań pomocni
czych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania IMI, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 

f) „właściwy organ” oznacza każdy organ ustanowiony na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym i zarejestro
wany w IMI, posiadający szczególne obowiązki w zakresie 
stosowania prawa krajowego lub aktów Unii wymienionych 
w załączniku w co najmniej jednym obszarze rynku 
wewnętrznego; 

g) „uczestnicy IMI” oznaczają właściwe organy, koordynatorów 
IMI i Komisję; 

h) „użytkownik IMI” oznacza osobę fizyczną wykonującą pracę 
pod zwierzchnictwem uczestnika IMI oraz zarejestrowaną 
w IMI w imieniu tego uczestnika IMI; 

i) „podmioty zewnętrzne” oznaczają osoby fizyczne lub 
prawne inne niż użytkownicy IMI, które mogą wchodzić 
w interakcję z IMI wyłącznie przy użyciu odrębnych 
środków technicznych oraz zgodnie z uprzednio okre 
ślonym schematem postępowania przewidzianym do tego 
celu; 

j) „blokowanie” oznacza stosowanie środków technicznych 
powodujących niedostępność danych osobowych dla użyt
kowników IMI za pośrednictwem standardowego interfejsu 
IMI; 

k) „formalne zamknięcie” oznacza zastosowanie funkcji tech
nicznej udostępnionej w IMI do zamknięcia procedury 
współpracy administracyjnej. 

ROZDZIAŁ II 

FUNKCJE I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z IMI 

Artykuł 6 

Koordynatorzy IMI 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza jednego krajo
wego koordynatora IMI, którego obowiązki obejmują: 

a) rejestrację lub potwierdzanie rejestracji koordynatorów IMI 
i właściwych organów; 

b) pełnienie roli głównego punktu kontaktowego w sprawach 
dotyczących IMI dla uczestników IMI w państwach człon
kowskich, w tym na potrzeby udzielania informacji o aspek
tach dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem; 

c) pełnienie roli punktu kontaktowego dla Komisji w sprawach 
dotyczących IMI, w tym na potrzeby udzielania informacji 
o aspektach dotyczących ochrony danych osobowych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 

d) przekazywanie wiedzy, prowadzenie szkoleń i udzielanie 
wsparcia, w tym podstawowej pomocy technicznej, na 
rzecz uczestników IMI w państwach członkowskich; 

e) zapewnianie sprawnego funkcjonowania IMI, w zakresie, 
w jakim pozostaje to pod ich kontrolą, w tym terminowego 
i właściwego reagowania uczestników IMI w państwach 
członkowskich na wnioski dotyczące współpracy administ
racyjnej. 

2. Każde państwo członkowskie może dodatkowo wyzna
czyć, stosownie do swojej wewnętrznej struktury administracyj
nej, jednego koordynatora IMI lub większą ich liczbę na 
potrzeby wykonywania zadań wymienionych w ust. 1. 

3. Państwa członkowskie informują Komisję o koordynato
rach IMI wyznaczonych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz o zadaniach, 
za które są oni odpowiedzialni. Komisja przekazuje te infor
macje pozostałym państwom członkowskim. 

4. Wszyscy koordynatorzy IMI mogą pełnić rolę właściwych 
organów. W takich przypadkach koordynatorowi IMI przysłu
gują takie same prawa dostępu co właściwym organom. Każdy 
koordynator IMI pełni rolę administratora danych w stosunku 
do własnych czynności z zakresu przetwarzania danych wyko
nywanych w charakterze uczestnika IMI.
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Artykuł 7 

Właściwe organy 

1. Prowadząc współpracę za pomocą IMI, właściwe organy 
zapewniają za pośrednictwem użytkowników IMI i z zastoso
waniem procedur współpracy administracyjnej udzielanie, 
zgodnie z mającym zastosowanie aktem Unii, stosownej odpo
wiedzi w możliwie najkrótszym terminie i w każdym przy
padku w terminie określonym w tym akcie. 

2. Właściwy organ może przedstawiać jako dowody wszelkie 
informacje, dokumenty, ustalenia, oświadczenia lub poświad
czone odpisy, które otrzymał drogą elektroniczną za pomocą 
IMI, na tych samych zasadach, co podobne informacje uzyskane 
w swoim własnym państwie, do celów zgodnych z celem, dla 
którego pierwotnie zgromadzono te dane. 

3. Każdy właściwy organ pełni rolę administratora danych 
w stosunku do własnych czynności z zakresu przetwarzania 
danych wykonywanych przez użytkownika IMI pod kontrolą 
tego organu oraz w stosownych przypadkach zapewnia 
osobom, których dane dotyczą, możliwość wykonywania przy
sługujących im praw zgodnie z przepisami rozdziału III i IV, 
w razie konieczności we współpracy z Komisją. 

Artykuł 8 

Komisja 

1. Komisja odpowiada za realizację następujących zadań: 

a) zapewnia bezpieczeństwo, dostępność, utrzymanie oraz 
rozwój oprogramowania i infrastruktury informatycznej na 
potrzeby IMI; 

b) zapewnia wielojęzyczność systemu – obejmującą istniejące 
funkcje tłumaczenia, szkolenia prowadzone we współpracy 
z państwami członkowskimi oraz dział pomocy technicznej 
w celu wsparcia państw członkowskich w stosowaniu IMI; 

c) rejestruje krajowych koordynatorów IMI i przyznaje im 
prawa dostępu do tego systemu; 

d) prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w IMI 
w przypadkach przewidzianych w niniejszym rozporzą
dzeniu zgodnie z celami określonymi w mających zastoso
wanie aktach Unii wymienionych w załączniku; 

e) monitoruje stosowanie niniejszego rozporządzenia i składa 
sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europej
skiemu Inspektorowi Ochrony Danych zgodnie z art. 25. 

2. Na użytek wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 
oraz przygotowywania sprawozdań statystycznych Komisji 
przysługuje dostęp do niezbędnych informacji dotyczących 
operacji przetwarzania danych prowadzonych w IMI. 

3. Komisja nie uczestniczy w procedurach współpracy admi
nistracyjnej obejmujących przetwarzanie danych osobowych, 
chyba że wymagają tego przepisy aktu Unii wymienionego 
w załączniku. 

Artykuł 9 

Prawa dostępu uczestników i użytkowników IMI 

1. Do IMI mają dostęp jedynie użytkownicy IMI. 

2. Państwa członkowskie wyznaczają koordynatorów IMI 
i właściwe organy, a także obszary rynku wewnętrznego, dla 
których te organy i ci koordynatorzy są właściwi. Komisja może 
odgrywać w tym procesie rolę konsultanta. 

3. Każdy uczestnik IMI przyznaje i cofa swoim użytkow
nikom IMI, stosownie do potrzeb, odpowiednie prawa dostępu 
w obszarze rynku wewnętrznego, dla którego jest właściwy. 

4. Komisja i państwa członkowskie wprowadzają stosowne 
środki, aby umożliwić użytkownikom IMI dostęp do danych 
osobowych przetwarzanych w IMI, wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do wykonywania ich obowiązków oraz wyłącznie 
w obszarze lub obszarach rynku wewnętrznego, w których 
użytkownikom tym przyznano prawa dostępu zgodnie z ust. 3. 

5. Zakazuje się wykorzystywania danych osobowych, które 
przetwarzane są w IMI w określonym celu, w sposób niezgodny 
z tym pierwotnym celem, chyba że takie wykorzystanie jest 
wyraźnie dopuszczone przez prawo krajowe zgodnie z prawem 
Unii. 

6. W przypadku gdy procedura współpracy administracyjnej 
przewiduje przetwarzanie danych osobowych, dostęp do takich 
danych osobowych mają wyłącznie uczestnicy IMI będący 
uczestnikami tej procedury. 

Artykuł 10 

Poufność 

1. Każde państwo członkowskie stosuje do swoich uczest
ników IMI i użytkowników IMI własne zasady tajemnicy służ
bowej lub nakłada na nich inne równorzędne obowiązki zacho
wania poufności zgodnie z przepisami prawa krajowego lub 
unijnego. 

2. Uczestnicy IMI zapewniają, aby użytkownicy IMI wykonu
jący pracę pod ich zwierzchnictwem stosowali się do wniosków 
innych uczestników IMI o poufne traktowanie informacji 
wymienianych za pomocą IMI. 

Artykuł 11 

Procedury współpracy administracyjnej 

IMI opiera się na procedurach współpracy administracyjnej 
wdrażających przepisy odpowiednich aktów Unii, które wymie
niono w załączniku. W stosownych przypadkach Komisja może 
przyjmować akty wykonawcze dla określonego aktu Unii 
wymienionego w załączniku lub dla określonego rodzaju proce
dury współpracy administracyjnej; te akty wykonawcze określają 
podstawowe funkcje techniczne i ustalenia proceduralne, które 
są niezbędne, by umożliwić funkcjonowanie odpowiednich 
procedur współpracy administracyjnej, w tym – w stosownych 
przypadkach – interakcje między podmiotami zewnętrznymi, 
o których mowa w art. 12, a IMI. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 24 ust. 2. 

Artykuł 12 

Podmioty zewnętrzne 

Zapewnienie środków technicznych pozwalających podmiotom 
zewnętrznym na interakcję z IMI jest możliwe w przypadku, 
gdy taka interakcja: 

a) jest przewidziana w akcie Unii; 

b) jest przewidziana w akcie wykonawczym, o którym mowa 
w art. 11, aby ułatwić współpracę administracyjną między 
właściwymi organami państw członkowskich w celu zasto
sowania przepisów aktów Unii wymienionych w załączniku; 
lub
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c) jest niezbędna do składania wniosków, aby móc wykonywać 
swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie 
z art. 19. 

Wszelkie takie środki techniczne muszą być oddzielone od IMI 
i nie mogą umożliwiać podmiotom zewnętrznym dostępu do 
IMI. 

ROZDZIAŁ III 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I 
BEZPIECZEŃSTWO 

Artykuł 13 

Ograniczenie celów 

Uczestnicy IMI wymieniają i przetwarzają dane osobowe 
wyłącznie do celów określonych w odpowiednich przepisach 
aktów Unii wymienionych w załączniku. 

Dane dostarczone IMI przez osoby, których dane dotyczą, są 
wykorzystywane jedynie do celów, do których zostały dostar
czone. 

Artykuł 14 

Zatrzymywanie danych osobowych 

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są blokowane w IMI 
z chwilą, gdy przestają być potrzebne do celów, do których 
zostały zgromadzone, zależnie od specyfiki danego rodzaju 
współpracy administracyjnej i co do zasady nie później niż 
sześć miesięcy od daty formalnego zamknięcia procedury 
współpracy administracyjnej. 

Jednak jeśli mający zastosowanie akt Unii, wymieniony w załącz
niku, przewiduje dłuższy okres, dane osobowe przetwarzane 
w ramach IMI mogą zostać zatrzymane w systemie maksy
malnie przez okres osiemnastu miesięcy od daty formalnego 
zamknięcia procedury współpracy administracyjnej. 

2. Jeśli istnienie repozytorium informacji do późniejszego 
wykorzystania przez uczestników IMI wymagane jest na mocy 
prawnie wiążącego aktu Unii wymienionego w załączniku, dane 
osobowe zawarte w takim repozytorium mogą być przetwa
rzane przez cały okres, przez który jest to potrzebne do tego 
celu, za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub gdy przewidziane 
jest to w tym akcie Unii. 

3. Dane osobowe zablokowane na podstawie niniejszego 
artykułu podlegają – z wyjątkiem przypadku ich przechowy
wania – przetwarzaniu wyłącznie do celów udostępnienia 
dowodu potwierdzającego przeprowadzenie wymiany infor
macji za pomocą IMI za zgodą osoby, której dane dotyczą, 
chyba że przetwarzanie jest wymagane ze względu na 
nadrzędny interes publiczny. 

4. Zablokowane dane podlegają automatycznemu usunięciu 
z IMI po trzech latach od daty formalnego zamknięcia proce
dury współpracy administracyjnej. 

5. Na wyraźny wniosek właściwego organu w konkretnym 
przypadku oraz po otrzymaniu zgody osoby, której dane doty
czą, można usunąć dane osobowe przed końcem stosownego 
okresu zatrzymywania. 

6. Komisja zapewnia przy użyciu środków technicznych 
blokowanie i usuwanie danych osobowych oraz ich pobieranie 
zgodnie z ust. 3. 

7. Środki techniczne wprowadza się, by zachęcić uczest
ników IMI do jak najszybszego formalnego zakańczania 
procedur współpracy administracyjnej po zakończeniu wymiany 
informacji oraz by umożliwić uczestnikom IMI zaangażowanie 
koordynatorów IMI odpowiedzialnych we wszelkich procedu
rach, które były nieaktywne bez uzasadnienia dłużej niż przez 
dwa miesiące. 

Artykuł 15 

Zatrzymywanie danych osobowych użytkowników IMI 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 do zatrzymywania 
danych osobowych użytkowników IMI stosuje się ust. 2 i 3 
niniejszego artykułu. Te dane osobowe obejmują imię i nazwisko 
oraz dane umożliwiające kontakt wszelkimi środkami elektro
nicznymi lub innymi środkami, niezbędne do celów niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Dane osobowe dotyczące użytkowników IMI przechowuje 
się w IMI przez cały okres, przez który osoby te pozostają 
użytkownikami IMI, i dane te mogą być przetwarzane do 
celów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia. 

3. W przypadku gdy osoba fizyczna przestaje być użytkow
nikiem IMI, dotyczące jej dane osobowe podlegają zabloko
waniu przy użyciu środków technicznych na okres trzech lat. 
Dane te podlegają przetwarzaniu wyłącznie do celów udostęp
nienia dowodu potwierdzającego przeprowadzenie wymiany 
informacji za pomocą IMI – z wyjątkiem przypadku ich prze
chowywania – oraz podlegają usunięciu z końcem tego trzylet
niego okresu. 

Artykuł 16 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych 

1. Przetwarzanie za pomocą IMI szczególnych kategorii 
danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE 
i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, dopuszczalne 
jest wyłącznie na szczególnych warunkach określonych w art. 8 
ust. 2 i 4 tej dyrektywy oraz w art. 10 ust. 2 tego rozporzą
dzenia, a także z zastrzeżeniem zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń przewidzianych w tych artykułach w celu zagwa
rantowania praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. 

2. IMI może być wykorzystywany do przetwarzania danych 
dotyczących przestępstw, wyroków skazujących lub środków 
bezpieczeństwa, o których to danych mowa w art. 8 ust. 5 
dyrektywy 95/46/WE i w art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001, z zastrzeżeniem zastosowania zabezpieczeń prze
widzianych w tych artykułach, w tym informacji na temat 
sankcji dyscyplinarnych, administracyjnych lub karnych, czy 
też innych informacji niezbędnych do stwierdzenia nieposzla
kowanej opinii osoby fizycznej lub prawnej, w przypadku gdy 
przetwarzanie takich danych przewiduje akt Unii stanowiący 
podstawę przetwarzania lub za wyraźną zgodą osoby, której 
dane dotyczą, z zastrzeżeniem zastosowania szczególnych 
zabezpieczeń, o których mowa w art. 8 ust. 5 dyrektywy 
95/46/WE. 

Artykuł 17 

Bezpieczeństwo 

1. Komisja zapewnia, by IMI był zgodny z przepisami doty
czącymi bezpieczeństwa danych przyjętymi przez Komisję na 
podstawie art. 22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
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2. Komisja wprowadza środki niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w IMI, 
w tym stosowną kontrolę dostępu do danych oraz plan bezpie
czeństwa, który podlega stałej aktualizacji. 

3. Komisja zapewnia, by w przypadku incydentu w zakresie 
bezpieczeństwa możliwe było sprawdzenie tego, jakie dane 
osobowe były przetwarzane w IMI, kiedy te dane były przetwa
rzane, przez kogo oraz w jakim celu. 

4. Uczestnicy IMI przyjmują wszelkie środki proceduralne 
i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobo
wych przetwarzanych przez nich w IMI zgodnie z art. 17 
dyrektywy 95/46/WE. 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, ORAZ NADZÓR 

Artykuł 18 

Informacje przekazywane osobom, których dane dotyczą, 
oraz przejrzystość 

1. Uczestnicy IMI zapewniają jak najszybsze powiadamianie 
osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobo
wych w IMI oraz o możliwości dostępu do informacji o przy
sługujących im prawach i sposobie ich wykonania, w tym 
danych identyfikacyjnych i kontaktowych administratora danych 
i przedstawiciela administratora danych – jeśli go wyznaczono – 
zgodnie z art. 10 lub 11 dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami 
krajowymi zgodnymi z tą dyrektywą. 

2. Komisja podaje do publicznej wiadomości w łatwo 
dostępny sposób: 

a) informacje dotyczące IMI zgodnie z art. 11 i 12 rozporzą
dzenia (WE) nr 45/2001 w jasnej i zrozumiałej formie; 

b) informacje na temat aspektów procedur współpracy admi
nistracyjnej w ramach IMI, o których mowa w art. 11 niniej
szego rozporządzenia, związanych z ochroną danych; 

c) informacje na temat wyjątków lub ograniczeń dotyczących 
praw osób, których dane dotyczą, o czym mowa w art. 20 
niniejszego rozporządzenia; 

d) typy procedur współpracy administracyjnej, podstawowe 
funkcje IMI oraz kategorie danych, które mogą być przetwa
rzane w IMI; 

e) pełny wykaz wszystkich aktów wykonawczych lub delego
wanych dotyczących IMI, przyjętych na podstawie niniej
szego rozporządzenia lub innego aktu Unii, tekst skonsoli
dowany załącznika do niniejszego rozporządzenia oraz 
późniejsze zmiany do niego wprowadzone innymi aktami 
Unii. 

Artykuł 19 

Prawo do dostępu do danych oraz żądania ich 
sprostowania i usunięcia 

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobom, których dane dotyczą, 
możliwość skutecznego wykonywania prawa dostępu do 
danych w IMI, które ich dotyczą, oraz prawa do żądania spros
towania niedokładnych lub niekompletnych danych oraz 
usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, 
zgodnie z przepisami prawa krajowego. Sprostowania lub 
usunięcia danych dokonuje niezwłocznie, i nie później niż 

30 dni od daty wpłynięcia wniosku osoby, której dane dotyczą, 
odpowiedzialny za to uczestnik IMI. 

2. W przypadku zakwestionowania przez osobę, której dane 
dotyczą, dokładności lub zgodności z prawem danych zabloko
wanych na podstawie art. 14 ust. 1, fakt ten oraz dokładne, 
sprostowane dane podlegają zaewidencjonowaniu. 

Artykuł 20 

Wyjątki i ograniczenia 

Państwa członkowskie informują Komisję o zastosowaniu 
w swoich przepisach krajowych zgodnie z art. 13 dyrektywy 
95/46/WE wyjątków lub ograniczeń dotyczących określonych 
w niniejszym rozdziale praw osób, których dane dotyczą. 

Artykuł 21 

Nadzór 

1. Krajowy organ lub krajowe organy nadzorcze wyznaczone 
w każdym państwie członkowskim, posiadające uprawnienia, 
o których mowa w art. 28 dyrektywy 95/46/WE („krajowy 
organ nadzorczy”), niezależnie monitorują zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych przez uczestników IMI z ich 
państw członkowskich, a w szczególności zapewniają poszano
wanie określonych w niniejszym rozdziale praw osób, których 
dane dotyczą, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

2. Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje czyn
ności z zakresu przetwarzania danych osobowych prowadzone 
przez Komisję, jako uczestnika IMI, oraz dąży do zapewnienia 
wykonywania tych czynności przez Komisję zgodnie z niniej
szym rozporządzeniem. Zastosowanie mają odpowiednio 
obowiązki i uprawnienia określone w art. 46 i 47 rozporzą
dzenia (WE) nr 45/2001. 

3. Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor 
Ochrony Danych, działając w ramach swoich odnośnych 
kompetencji, zapewniają skoordynowany nadzór nad IMI oraz 
nad jego użytkowaniem przez uczestników IMI. 

4. Europejski Inspektor Ochrony Danych może w razie 
konieczności wystąpić do krajowych organów nadzorczych 
z zaproszeniem do udziału w spotkaniu mającym na celu 
zapewnienie skoordynowanego nadzoru nad IMI oraz nad 
jego użytkowaniem przez uczestników IMI, o którym mowa 
w ust. 3. Koszty takich spotkań ponosi Europejski Inspektor 
Ochrony Danych. W razie potrzeby mogą zostać wspólnie 
opracowane dodatkowe metody pracy służące realizacji tego 
celu, w tym regulamin wewnętrzny. Wspólne sprawozdanie 
z działalności przesyłane jest Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji przynajmniej raz na trzy lata. 

ROZDZIAŁ V 

ZASIĘG GEOGRAFICZNY IMI 

Artykuł 22 

Krajowe użytkowanie IMI 

1. Państwo członkowskie może użytkować IMI do celów 
współpracy administracyjnej między właściwymi organami na 
swoim terytorium, zgodnie z prawem krajowym, w przypadku 
gdy spełnione są następujące warunki: 

a) nie są konieczne żadne istotne zmiany w istniejących proce
durach współpracy administracyjnej;
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b) krajowy organ nadzorczy powiadomiono o planowanym 
użytkowaniu IMI, o ile wymaga tego prawo krajowe; oraz 

c) nie ma to z punktu widzenia użytkowników IMI negatyw
nego wpływu na sprawne funkcjonowanie IMI. 

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie planuje 
systematycznie użytkować IMI do celów krajowych, powiadamia 
Komisję o tym zamiarze oraz występuje o jej uprzednią zgodę. 
Komisja ocenia, czy spełnione są warunki określone w ust. 1. 
W razie potrzeby – i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem – 
między tym państwem członkowskim a Komisją zawierana jest 
umowa określająca m.in. ustalenia techniczne, finansowe i orga
nizacyjne, w tym zakres obowiązków uczestników IMI, doty
czące użytkowania krajowego. 

Artykuł 23 

Wymiana informacji z państwami trzecimi 

1. Na podstawie niniejszego rozporządzenia możliwa jest 
w IMI wymiana informacji, w tym również danych osobowych, 
między uczestnikami IMI z Unii a ich odpowiednikami 
z państwa trzeciego wyłącznie po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) informacje te przetwarzane są na podstawie przepisu aktu 
Unii wymienionego w załączniku oraz równoznacznego 
przepisu prawa państwa trzeciego; 

b) informacje są wymieniane lub udostępniane zgodnie 
z umową międzynarodową, która przewiduje: 

(i) stosowanie przez to państwo trzecie przepisu aktu Unii 
wymienionego w załączniku, 

(ii) użytkowanie IMI; oraz 

(iii) zasady i warunki takiej wymiany; oraz 

c) dane państwo trzecie zapewnia odpowiednią ochronę 
danych osobowych zgodnie z art. 25 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE, w tym odpowiednie zabezpieczenia gwarantu
jące, że dane przetwarzane w IMI wykorzystywane są 
wyłącznie do celów, w jakich je pierwotnie poddano wymia
nie, a Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. 25 ust. 6 
dyrektywy 95/46/WE. 

2. W przypadku gdy Komisja jest uczestnikiem IMI, do 
każdej wymiany danych osobowych przetwarzanych w IMI 
z jej odpowiednikami z państwa trzeciego zastosowanie ma 
art. 9 ust. 1 i 7 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

3. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
i aktualizuje wykaz państw trzecich upoważnionych do 
wymiany informacji, w tym danych osobowych, zgodnie 
z ust. 1. 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 24 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Artykuł 25 

Monitorowanie i sprawozdawczość 

1. Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie sprawozdanie z funkcjonowania IMI. 

2. Do dnia 5 grudnia 2017 i następnie raz na pięć lat 
Komisja przedstawia Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych sprawozdanie dotyczące aspektów związanych 
z ochroną danych osobowych w IMI, w tym bezpieczeństwa 
danych. 

3. Na potrzeby przygotowania sprawozdań, o których mowa 
w ust. 1 i 2, państwa członkowskie udostępniają Komisji 
wszelkie informacje istotne z punktu widzenia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w tym informacje na temat stoso
wania w praktyce wymogów w zakresie ochrony danych okre 
ślonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Artykuł 26 

Koszty 

1. Koszty opracowania, promocji, eksploatacji i utrzymania 
IMI pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, bez 
uszczerbku dla ustaleń dokonanych na podstawie art. 22 ust. 2. 

2. O ile akt Unii nie stanowi inaczej, koszty operacji wyko
nywanych w IMI na poziomie państwa członkowskiego, w tym 
koszty zasobów ludzkich wymaganych na potrzeby działań 
szkoleniowych, promocyjnych oraz pomocy technicznej (dział 
pomocy technicznej), jak również koszty administrowania IMI 
na poziomie krajowym, ponosi każde państwo członkowskie. 

Artykuł 27 

Uchylenie 

Decyzja 2008/49/WE traci moc. 

Artykuł 28 

Skuteczne stosowanie 

Państwa członkowskie przyjmują wszelkie środki konieczne do 
zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporzą
dzenia przez swych uczestników IMI. 

Artykuł 29 

Wyjątki 

1. Niezależnie od art. 4 niniejszego rozporządzenia, projekt 
pilotażowy IMI uruchomiony w dniu 16 maja 2011 r. na 
potrzeby sprawdzenia przydatności IMI do wdrożenia art. 4 
dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług ( 1 ) może nadal funkcjonować na 
podstawie ustaleń poczynionych przed wejściem w życie niniej
szego rozporządzenia.

PL 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316/9 

( 1 ) Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.



2. Niezależnie od art. 8 ust. 3, art. 12 akapit pierwszy lit. a) 
i b) niniejszego rozporządzenia na potrzeby wdrożenia poprzez 
IMI przepisów o współpracy administracyjnej zawartych w zale
ceniu w sprawie SOLVIT-u, udział Komisji w procedurach 
współpracy administracyjnej oraz istniejące funkcje dla 
podmiotów zewnętrznych mogą być kontynuowane na 
podstawie ustaleń poczynionych przed wejściem w życie niniej
szego rozporządzenia. Okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia, wynosi osiemnaście miesięcy dla 
danych osobowych przetwarzanych w IMI do celów zalecenia 
dotyczącego SOLVIT-u. 

3. Niezależnie od art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
Komisja może uruchomić projekt pilotażowy mający na celu 
ocenę, czy IMI jest skutecznym, racjonalnym pod względem 
kosztów, łatwym w obsłudze narzędziem wdrożenia art. 3 
ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”) ( 1 ). Nie 
później niż w dwa lata po uruchomieniu takiego projektu pilo
tażowego Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie ocenę, o której mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia, obejmującą również interakcję między współ
pracą administracyjną w ramach systemu współpracy w zakresie 
ochrony konsumentów ustanowionego zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między 
organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie prze
pisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („rozporzą
dzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumen
tów”) ( 2 ) a współpracą w ramach IMI. 

4. Niezależnie od art. 14 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
w tym obszarze nadal mają zastosowanie wszystkie okresy 
wynoszące maksymalnie 18 miesięcy, o których decyzję podjęto 
na podstawie art. 36 dyrektywy 2006/123/WE w odniesieniu 
do współpracy administracyjnej na mocy rozdziału VI tej dyrek
tywy. 

Artykuł 30 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący

PL L 316/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2012 

( 1 ) Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

PRZEPISY DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ ZAWARTE W AKTACH UNII WDRAŻANYCH 
ZA POMOCĄ IMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 

1. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym ( 1 ): rozdział VI, art. 39 ust. 5 oraz art. 15 ust. 7, chyba że powiadomienie przewidziane w tym ostatnim 
artykule jest wymagane zgodnie z dyrektywą 98/34/WE. 

2. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych ( 2 ): art. 8, art. 50 ust. 1, 2 i 3, art. 56. 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej ( 3 ): art. 10 ust. 4. 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1214/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zawo
dowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do 
strefy euro ( 4 ): art. 11 ust. 2. 

5. Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad korzystania z SOLVIT-u – systemu rozwiązywania 
problemów rynku wewnętrznego ( 5 ): rozdziały I i II.

PL 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316/11 

( 1 ) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 
( 2 ) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. 
( 3 ) Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45. 
( 4 ) Dz.U. L 316 z 29.11.2011, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 331 z 15.12.2001, s. 79.
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1. WSTĘP  

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (system IMI) to bezpieczne narzędzie 
online, które pozwala krajowym, regionalnym i lokalnym organom administracji szybko i łatwo 
porozumieć się z instytucjami z innych krajów UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Z broszury 
tej można dowiedzieć się, jak działa IMI i kto za co w nim odpowiada. 

Aby przejść do systemu IMI, należy najpierw wejść na stronę: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Na stronie tej dostępne są linki do systemu IMI oraz do materiałów szkoleniowych i 
wytycznych. Można tu znaleźć między innymi: 

 system testowy IMI (kopia systemu IMI do celów szkoleniowych, identyczna, ale 
niezawierająca żadnych prawdziwych danych) 

 listę często zadawanych pytań wraz z odpowiedziami oraz słowniczek terminów 

 instrukcje dla użytkowników.  

System IMI jest konstrukcją składającą się z różnych elementów, ale nie jest konieczne 
wcześniejsze zapoznanie się z wszystkimi materiałami instruktażowymi – wystarczy przejść 
bezpośrednio do elementu, którego potrzebujemy. 

Podczas korzystania z systemu można na bieżąco uzyskiwać wyjaśnienia na temat tego, co 
należy kolejno zrobić, klikając na ikony oznaczone literą „i”. Wyświetlą się wtedy dodatkowe 
informacje na temat konkretnych pól. Aby uzyskać pomoc lub podzielić się swoimi uwagami, 
należy skontaktować się z krajowym koordynatorem systemu IMI (ang. National IMI 
Coordinator – NIMIC) – to on odpowiada za funkcjonowanie IMI na poziomie kraju. W 
zależności od struktury organizacyjnej koordynator IMI mógł powołać krajowy dział pomocy 
technicznej ds. systemu IMI bądź też kilka zdecentralizowanych punktów udzielających 
wsparcia. Ich dane kontaktowe zamieszczono w części „Działy pomocy technicznej” dostępnej w 
systemie IMI.  

Koordynatorzy systemu IMI w razie problemów mogą: 

 wysłać e-mail do działu pomocy technicznej w Komisji Europejskiej na adres imi-
helpdesk@ec.europa.eu  

 zadzwonić pod numer tel. +32-2-29-55470. 

 

http://ec.europa.eu/imi-net
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. CZYM JEST SYSTEM IMI? 

Jest to narzędzie online, które umożliwia organom administracji w krajach UE, Islandii, 
Liechtensteinie i Norwegii wymianę informacji (czasami również z udziałem Komisji 
Europejskiej) przewidzianą w unijnych przepisach dotyczących jednolitego rynku.   

Więcej informacji na temat dziedzin, w których można korzystać z systemu IMI 

2.2. JAK DZIAŁA SYSTEM IM I?  

IMI pomaga organom administracji znaleźć swojego odpowiednika w innych krajach i 
porozumieć się z nim szybko i skutecznie. 

Pomaga też pokonać przeszkody w komunikacji, takie jak różnice w strukturze administracyjnej 
czy obcy język (zob. pkt 2.3 poniżej), a także trudności ze znalezieniem instytucji o podobnym 
zakresie kompetencji w innych krajach EOG1.  

System IMI jest zbudowany z osobnych elementów, z których można korzystać niezależnie. Są 
to:  

 Baza organów administracji, które są zarejestrowane w systemie IMI i które 
odpowiadają za wymianę informacji na mocy poszczególnych aktów prawnych 
dotyczących jednolitego rynku. Bazę można przeszukiwać w dowolnym języku 
urzędowym UE. 

 Część umożliwiająca wysyłanie wniosków o informacje do innych instytucji. 

 Działa w oparciu o standardowe zestawy gotowych pytań i odpowiedzi 
przetłumaczonych na języki urzędowe UE. Zestawy te opracowano w oparciu o 
odnośne przepisy. 

 Użytkownicy mogą załączać dokumenty oraz sprawdzać, na jakim etapie 
znajduje się ich wniosek w systemie.  

 Część umożliwiająca wysyłanie, odbieranie i przesyłanie powiadomień i ostrzeżeń. 

 Repozytoria informacji, czyli bazy danych zawierające informacje z różnych dziedzin. 
Umożliwiają one scentralizowaną wymianę informacji. 

2.3. PONAD BARIERAMI JĘZYKOWYMI 

Aby ułatwić organom administracji w różnych krajach porozumiewanie się ze sobą, system 
IMI funkcjonuje w oparciu o standardowe formularze i zestawy gotowych pytań i odpowiedzi 
dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.  

                                                                 
1
 Kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia (EOG = Europejski Obszar Gospodarczy) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_pl.htm#maincontentSec3
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Przykład: urzędnik pracujący w instytucji we Włoszech może wybrać kilka pytań po włosku i 
wysłać je jako wniosek o informacje do Węgier. Instytucja na Węgrzech przeczyta je po 
węgiersku i wybierze odpowiednie odpowiedzi ze standardowego zestawu w języku 
węgierskim. Urząd we Włoszech otrzyma odpowiedź w języku włoskim.  

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw użytkownicy mogą wpisać dodatkowe 
informacje w polu tekstowym. W razie takiej konieczności zalecamy pisanie w prosty i 
zwięzły sposób (krótkie zdania). 

Aby ułatwić wymianę dodatkowych informacji, system IMI oferuje wsparcie językowe 
dwojakiego rodzaju:  

 pokazuje, w jakich językach są w stanie porozumieć się użytkownicy w każdej 
instytucji (o ile to możliwie, najlepiej jest wybrać jeden z nich) 

 udostępnia usługę tłumaczenia maszynowego wpisanego tekstu z jednego języka 
urzędowego UE na inny.  

 Tłumaczenie automatyczne oddaje tylko w przybliżeniu ogólny sens tekstu. Jeśli z pewnych 
względów użytkownik potrzebuje dokładnego oddania treści (np. do celów prawnych), musi 
zlecić oficjalne tłumaczenie tekstu. 

 

2.4. KTO ODPOWIADA ZA CO W SYSTEMIE IMI?  

2.4.1. WŁAŚCIWE ORGANY  

System jest przeznaczony przede wszystkim dla właściwych organów w różnych krajach EOG2, 
które za jego pośrednictwem wymieniają się informacjami. Są to organy sektora publicznego lub 
prywatne podmioty, którym powierzono zadanie wprowadzania w życie unijnych przepisów z 
zakresu jednolitego rynku. Mogą to być organy lub podmioty działające na szczeblu krajowym, 
regionalnym bądź lokalnym. 

2.4.2. KOORDYNATORZY SYSTEMU IMI  

Na mocy rozporządzenia w sprawie IMI3 każdy kraj EOG musi wyznaczyć jednego koordynatora 
systemu IMI (koordynator NIMIC). Władze krajowe mogą wyznaczyć dodatkowych 
koordynatorów systemu IMI, którzy będą odpowiadać za część lub całość: 

 konkretnej dziedziny prawodawstwa 

 obszaru administracyjnego 

                                                                 
2
 Kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia (EOG = Europejski Obszar Gospodarczy) 

3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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 regionu geograficznego itp. 

Zadania instytucji pełniących funkcję koordynatora systemu IMI to: 

 rejestrowanie innych organów administracji w systemie 

 pełnienie roli punktu kontaktowego dla użytkowników systemu IMI w swoim kraju i dla 
Komisji 

 przekazywanie użytkownikom IMI w swoim kraju informacji, oferowanie szkoleń i 
zapewnianie wsparcia, w tym podstawowego wsparcia technicznego  

 czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemu IMI (m.in. pilnowanie, by na 
wnioski o informacje odpowiadano na czas i we właściwy sposób). 

Podobnie jak właściwe organy, instytucje pełniące funkcję koordynatorów również mogą 
prowadzić wymianę informacji z innymi organami administracji zarejestrowanymi w systemie 
IMI. 

2.4.3. KOMISJA EUROPEJSKA  

Komisja: 

 jest prawnie zobowiązana do odgrywania pewnej roli w przypadku niektórych rodzajów 
wymiany informacji (np. powiadomienia o usługach czy w dziedzinie kwalifikacji 
zawodowych)  

 zapewnia zaplecze techniczne dla systemu  

 odpowiada za tłumaczenie standardowych pytań i odpowiedzi dostępnych w systemie 

 udostępnia centralny dział pomocy technicznej ułatwiający państwom członkowskim 
korzystanie z systemu IMI. 

Więcej informacji na temat tego, jaką rolę można pełnić w systemie IMI i jakie zadania z niej 
wynikają, można znaleźć w instrukcjach dotyczących funkcji w systemie IMI. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_pl.pdf
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1. WSTĘP  

Z instrukcji tych można dowiedzieć się, jakie są różne rodzaje organów zarejestrowanych w systemie 
IMI i jakie funkcje mogą pełnić te organy. Wyjaśniono tu również, jakie funkcje mogą zostać 
powierzone użytkownikom. 

 

2. FUNKCJE INSTYTUCJI  

Poniżej omówiono cztery funkcje, jakie mogą pełnić instytucje w systemie IMI. Należy pamiętać, że 
jeden organ administracji może pełnić wszystkie funkcje, niektóre z nich bądź też tylko jedną. 

2.1. KRAJOWI KOORDYNATORZY SYSTEMU IMI  

Każde państwo członkowskie wyznaczyło jednego krajowego koordynatora systemu IMI (koordynator 
NIMIC), którego zakres obowiązków określono w rozporządzeniu w sprawie IMI1. Zadaniem 
koordynatora NIMIC jest dbanie o to, by system IMI funkcjonował sprawnie. W tym celu: 

 rejestruje odpowiednie organy 

 zarządza dostępem do poszczególnych modułów 

 zapewnia wsparcie użytkownikom i czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem systemu IMI.  

W zależności od struktury administracji w danym kraju koordynator NIMIC może przekazać innym 
organom administracji część swoich zadań (np. rejestrację organów), powierzając im funkcję 
administratora dostępu. Może również oddelegować część zadań merytorycznych, powierzając 
innym organom funkcję koordynatora w odniesieniu do poszczególnych modułów (będą wtedy 
pomagać mu w zapewnianiu terminowego i skutecznego przebiegu wymiany informacji za 
pośrednictwem wniosków, powiadomień lub ostrzeżeń). 

2.2. ADMINISTRATORZY DOSTĘPU  

Wszyscy koordynatorzy NIMIC automatycznie otrzymują uprawnienia administratorów dostępu oraz 
mogą powierzać tę funkcję innym organom (zob. powyżej). 

Administrator dostępu wykonuje zadania administracyjne i może: 

 rejestrować organy (i użytkowników) w systemie IMI 

 konfigurować dane zarejestrowanych organów i zarządzać ich użytkownikami 

 przyznawać i usuwać w systemie dostęp do różnych modułów 

 kierować wprowadzeniem nowych modułów (poprzez rejestrację nowych organów z 
dostępem do modułu i/lub umożliwienie wcześniej zarejestrowanym organom dostępu do 
nowego modułu). 

                                                                 
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.3. KOORDYNATORZY 

W odniesieniu do każdego modułu można wyznaczyć jednego lub kilku koordynatorów powiązanych. 
Funkcja ta obejmuje monitorowanie przebiegu wymian informacji i może w praktyce oznaczać 
zatwierdzanie wniosków, odpowiedzi, powiadomień lub ostrzeżeń wysyłanych przez organy, z 
którymi powiązany jest koordynator. W przypadku wniosków o informacje może również oznaczać 
reagowanie w sytuacji, gdy organ wysyłający lub otrzymujący wniosek odeśle go do koordynatora z 
prośbą o pomoc.  

Jedna instytucja może być zarejestrowana jako koordynator w odniesieniu do jednego modułu (np. 
powiadomienia w dziedzinie usług), ale jednocześnie pełnić funkcję organu w innym module (np. 
wnioski o informacje w dziedzinie delegowania pracowników). Instytucja zarejestrowana jako 
koordynator w danym module może również wykonywać w tym module wszelkie czynności 
odpowiadające funkcji organu (np. przygotowywać i wysyłać wnioski o informacje). 

* Czynności te mogą wykonywać wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami zatwierdzającego i w 
odniesieniu do wymian informacji, z którymi ich instytucja została powiązana jako koordynator (zob. 
pkt 3: „Funkcje użytkowników”). 

2.4. ORGANY 

Z systemu IMI korzystają głównie właściwe organy z UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
(Europejski Obszar Gospodarczy), które za jego pośrednictwem wymieniają się informacjami ze 
swoimi odpowiednikami z innych krajów. W zależności od kompetencji i praw dostępu do IMI mogą 
one wysyłać i otrzymywać wnioski o informacje, powiadomienia lub ostrzeżenia oraz zarządzać 
wpisami do repozytoriów (np. licencje na transport gotówki czy wykaz rejestrów). 

Jeżeli instytucja została zarejestrowana w systemie IMI z dostępem do danego modułu, ale nie pełni 
funkcji koordynatora, uznaje się, że odgrywa w tym module funkcję „organu”. 

TYP WYMIANY 
INFORMACJI 

KOORDYNATOR 
(koordynator powiązany) 

ORGAN 

Wnioski o informacje Monitoruje wnioski  

Zatwierdza wnioski (opcjonalnie)* 

Odpowiada za nadzór (ingeruje w 
wymianę w przypadku odesłania do niego 
wniosku)* 

Zajmuje się wnioskami (wysyła 
i otrzymuje wnioski, udziela 
odpowiedzi itp.) 

Powiadomienia i 
ostrzeżenia 

Monitoruje powiadomienia i ostrzeżenia 

Zatwierdza i rozpowszechnia 
powiadomienia i ostrzeżenia* 

Rozsyła powiadomienia i ostrzeżenia* 

Zajmuje się powiadomieniami 
i ostrzeżeniami (wysyła 
powiadomienia i ostrzeżenia, 
zamieszcza uwagi, załącza 
dokumenty itp.) 

Repozytoria (bazy 
danych i rejestry) 

 Dokonuje wpisów w 
repozytoriach 
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3. FUNKCJE UŻYTKOWNIKÓW (ADMINISTRACYJNE I MERYTORYCZNE)  

Ponieważ organy administracji zarejestrowane w systemie IMI różnią się znacznie pod względem 
wielkości i struktury organizacyjnej, system jest elastyczny. Mała instytucja, która nie otrzymuje zbyt 
wielu wniosków, może zarejestrować tylko jednego czy dwóch użytkowników, którzy będą 
wykonywać wszystkie zadania w systemie IMI (najlepiej co najmniej dwóch, aby jeden mógł zastąpić 
drugiego podczas jego nieobecności). Z drugiej strony organ taki jak izba lekarska, który otrzymuje i 
wysyła dużą liczbę wniosków, może zarejestrować wielu użytkowników systemu IMI i przyznać im 
różne uprawnienia. Zarejestrowany użytkownik IMI reprezentuje tylko jeden organ administracji. 

3.1. FUNKCJA ADMINISTRATORA 

Każdy organ w systemie IMI ma przynajmniej jednego użytkownika pełniącego funkcję 
administratora. Użytkownik zarejestrowany w systemie jako pierwszy z danej instytucji 
automatycznie otrzymuje funkcję administratora. Funkcja ta może zostać powierzona również innym 
użytkownikom. 

Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą: 

 aktualizować dane swojej instytucji 

 rejestrować dodatkowych użytkowników 

 zarządzać wszystkimi użytkownikami w swojej instytucji (w tym usuwać użytkowników, 
edytować ich dane, zmieniać ich uprawnienia i generować hasła). 

Użytkownik o uprawnieniach administratora w instytucji pełniącej funkcję administratora dostępu 
może również rejestrować nowe organy w systemie IMI oraz zarządzać prawami dostępu innych 
organów, konfigurować ich dane i zarządzać uprawnieniami ich użytkowników. 

ADMINISTRATORZY – 
ADMINISTRATOR DOSTĘPU 

ADMINISTRATORZY – 
ORGAN 

Rejestrują nowe organy 

Wysyłają instytucjom zaproszenia do samodzielnej 
rejestracji i zatwierdzają ich rejestrację 

Dokonują samodzielnej rejestracji 

Przyznają organom dostęp do nowych modułów  

W odniesieniu do swojej instytucji i innych 
organów: 

- konfigurują dane organu 

- zarządzają użytkownikami (rejestrują i usuwają 
użytkowników, aktualizują ich dane, generują 
hasła). 

W odniesieniu do swojej instytucji: 

- konfigurują dane organu 

- zarządzają użytkownikami (rejestrują i 
usuwają użytkowników, aktualizują ich dane, 
generują hasła). 
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 Każdy organ powinien mieć co najmniej dwóch użytkowników z uprawnieniami administratora – 
ważne jest, aby zapewnić zastępstwo na potrzeby zarządzania dostępem użytkowników do systemu, 
tj. generowania haseł i rejestrowania nowych użytkowników.  

3.2. FUNKCJE UŻYTKOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MODUŁACH (FUNKCJE 

MERYTORYCZNE)  

W tabeli poniżej przedstawiono funkcje użytkowników dla każdego z dostępnych typów wymiany 
informacji. 

 WNIOSKI O 
INFORMACJE 

POWIADOMIENIA /  
OSTRZEŻENIA 

REPOZYTORIA 

Obserwator    

Referent    

Zatwierdzający    

Przydzielający    

* Wyłącznie organy wyznaczone jako koordynatorzy dla danego modułu mogą mieć użytkowników o 
funkcji „zatwierdzających”. 

3.2.1. FUNKCJE UŻYTKOWNIKÓW – WNIOSKI O INFORMACJE 

Użytkownicy o uprawnieniach obserwatora mają wgląd w pełną treść wniosków wysyłanych i 
otrzymywanych przez swoją instytucję (w tym dane osobowe) i mogą te wnioski drukować, lecz nie 
mogą podejmować w odniesieniu do nich żadnych działań. 

Użytkownicy z uprawnieniami referenta (dawniej: „osoba zajmująca się wnioskami”) mogą w imieniu 
swojej instytucji wysyłać wnioski o informacje i odpowiadać na otrzymane wnioski. Każdy organ musi 
mieć przynajmniej jednego referenta z dostępem do jednego z modułów, w których używa się 
wniosków o informacje. 

Przydzielający może przypisywać wnioski konkretnym referentom ds. wniosków w oparciu o temat 
lub inne kryteria. Przydzielanie wniosków jest typową metodą w przypadku większych organów, 
które otrzymują i wysyłają wiele wniosków. W przypadku aktywacji procedury przydzielania 
wniosków organ musi mieć co najmniej jednego przydzielającego. Dlatego uprawnienia 
przydzielającego są automatycznie przyznawane administratorom, którzy mogą następnie powierzyć 
tę funkcję innym użytkownikom. 

Funkcje wymienione powyżej mogą sprawować użytkownicy w każdym organie z dostępem do 
jednego z modułów, w których używa się wniosków o informacje, w tym również w organach 
pełniących funkcję koordynatorów w odniesieniu do wniosków o informacje (koordynatorzy ds. 
wniosków). 

Funkcję zatwierdzającego mogą pełnić wyłącznie koordynatorzy. Użytkownicy z takimi 
uprawnieniami odpowiadają za zatwierdzanie w imieniu swojej instytucji wysyłanych wniosków i/lub 
odpowiedzi, które wymagają ich zgody. Zatwierdzający zajmują się również wszelkimi wnioskami 
odesłanymi do nich z prośbą o pomoc. Tego rodzaju odesłanie wniosku jest sposobem na uzyskanie 
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interwencji w przypadku nieporozumień między organami związanych z wymianą informacji. Każda 
instytucja pełniąca funkcję koordynatora musi mieć przynajmniej jednego użytkownika z 
uprawnieniami zatwierdzającego. 

3.2.2. FUNKCJE UŻYTKOWNIKÓW – POWIADOMIENIA I OSTRZEŻENIA  

Obserwatorzy mają wgląd w pełną treść wszystkich powiadomień i ostrzeżeń wysłanych lub otrzymanych przez 

swoją instytucję. Mogą je drukować, lecz nie mogą na przykład ich wysyłać ani reagować na nie. 

Referenci zajmują się powiadomieniami i ostrzeżeniami w imieniu swojej instytucji. Mogą inicjować 
powiadomienia/ostrzeżenia i przedkładać je koordynatorowi do zatwierdzenia. Otrzymują też 
powiadomienia/ostrzeżenia i mogą na nie reagować (dodać uwagi, załadować do systemu 
dokumenty).  

Nie mogą jednak ich rozpowszechniać ani rozsyłać, nawet jeśli ich instytucja pełni funkcję 
koordynatora w danym module. 

Funkcję zatwierdzającego mogą pełnić wyłącznie użytkownicy w instytucji pełniącej funkcję 
koordynatora w odniesieniu do danego modułu. Użytkownicy ci odpowiadają za zatwierdzanie i 
rozpowszechnianie powiadomień lub ostrzeżeń oraz rozsyłanie ich w obrębie swojego kraju. Aby móc 
samemu sporządzać projekty powiadomień lub ostrzeżeń i przedkładać je do zatwierdzenia, 
zatwierdzający musi pełnić równolegle funkcję referenta. 

3.2.3. FUNKCJE UŻYTKOWNIKÓW – REPOZYTORIA (BAZY DANYCH I REJESTRY)  

Obserwatorzy mają wgląd w pełną treść wpisów do repozytoriów, do których ich instytucja ma 
dostęp. Mogą przeglądać i drukować treść wpisów, lecz nie mogą na przykład tworzyć ich ani 
edytować. 

Referenci zajmują się repozytoriami i rejestrami w imieniu swojej instytucji. Mogą tworzyć nowe 
wpisy do repozytoriów i aktywować je (publikować) w systemie IMI. Mogą również edytować wpisy 
lub anulować ich aktywację, w zależności od specyfiki danego repozytorium.  



 

Zarządzanie dostępem do systemu IMI 
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1. KTO MOŻE ZARZĄDZAĆ DOSTĘPEM DO SYSTEMU IMI ? 

Zadaniem krajowych koordynatorów systemu IMI (National IMI Coordinators – koordynatorzy 
NIMIC) jest dopilnowanie, by odpowiednie organy były zarejestrowane w systemie IMI i miały dostęp 
do modułów odpowiadających ich obszarom kompetencji. Koordynatorzy NIMIC mogą przekazać to 
zadanie – w części lub w całości – innym zarejestrowanym organom.  

Organy, które zarządzają dostępem do systemu IMI, noszą nazwę administratorów dostępu. 
Administratorzy dostępu rejestrują nowe organy i użytkowników, udzielają im dostępu do 
konkretnych modułów, a także pilnują, by dane dotyczące organów były aktualne.  

Wiele organów odpowiedzialnych za zarządzanie dostępem zajmuje się również wymianą informacji 
i/lub koordynowaniem wymian informacji w systemie IMI.  

Uprawnienia przyznane użytkownikom w danej instytucji zależą od powierzonych im obowiązków. 
Aby móc rejestrować inne organy i zarządzać nimi, użytkownik w instytucji pełniącej funkcję 
administratora dostępu sam musi mieć uprawnienia administratora. 

 

2. REJESTRACJA ORGANÓW 

Administratorzy dostępu odpowiadają za rejestrację właściwych organów, które potrzebują korzystać 
z systemu IMI. Jako użytkownik o uprawnieniach administratora w instytucji pełniącej funkcję 
administratora dostępu możesz: 

 sam rejestrować organy administracji w systemie IMI 

 lub też wysyłać im zaproszenie do samodzielnej rejestracji.  

 Organ administracji powinien zostać zarejestrowany w systemie IMI tylko raz. Zanim 
zarejestrujesz instytucję, sprawdź, czy nie jest już w nim zarejestrowana. Jeżeli została wcześniej 
zarejestrowana, wystarczy że: 

 przyznasz jej prawa dostępu do dodatkowego modułu (zob. pkt 2.1.2) 

 zarejestrujesz dodatkowych użytkowników 

 i/lub zmienisz funkcje przyznane dotychczasowym użytkownikom (zob. pkt 3.2). 

Jeżeli instytucja nie została jeszcze zarejestrowana, zarejestruj ją sam albo wyślij jej zaproszenie do 
samodzielnej rejestracji. 

2.1. ZAREJESTROWANIE ORGANU W SYSTEMIE IMI  

Jako administrator dostępu możesz zarejestrować nowy organ, wybierając w menu opcję 
„Konfiguracja”. Rejestracja przebiega w dwóch etapach: 

1. Wpisanie danych organu i pierwszego użytkownika. 

2. Przyznanie organowi praw dostępu do odpowiednich modułów. 
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2.1.1. WPISANIE DANYCH ORGANU I PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA  

Podaj następujące dane: 

 oficjalną nazwę instytucji i nazwę nieformalną (która ułatwi innym organom zrozumienie, za 
jakie obszary odpowiada instytucja)  

 dane kontaktowe instytucji (np. numer telefonu, adres, strona internetowa) 

 nazwę użytkownika i dane kontaktowe pierwszego użytkownika z tej instytucji, który zostanie 
zarejestrowany w systemie IMI. 

Wybierz odpowiednie pozycje z listy w zakładce „Klasyfikacja”, aby pokazać innym organom, jaki jest 
zakres odpowiedzialności instytucji. 

 Pierwszy użytkownik automatycznie otrzyma pocztą elektroniczną hasło tymczasowe. Przekazanie 
mu nazwy użytkownika jest natomiast Twoim zadaniem. Ze względów bezpieczeństwa NIE możesz 
do tego celu użyć poczty elektronicznej.  

Pierwszym użytkownikom przyznawane są uprawnienia administratora, które umożliwiają im: 

 aktualizację danych swojej instytucji w systemie IMI 

 rejestrację i usuwanie użytkowników oraz aktualizację ich danych 

 generowanie haseł.  

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dla administratorów: „Konfiguracja danych mojej 
instytucji i zarządzanie użytkownikami”. 

Kiedy już zarejestrujesz instytucję i pierwszego użytkownika w systemie IMI, Twoim następnym 
zadaniem będzie przyznanie jej praw dostępu do odpowiedniego modułu lub modułów. 

2.1.2. PRZYZNANIE DOSTĘPU DO ODPOWIEDNIEGO MODUŁU  

Wybierz zakładkę „Moduły” i przyznaj instytucji prawa dostępu do odpowiedniego modułu (lub 
modułów). W zależności od wybranego modułu konieczne może być: 

 wskazanie, czy instytucja ma pełnić funkcję koordynatora czy też tylko organu 

 wybranie odpowiednich pozycji z listy klasyfikacji wyświetlającej się dla tego modułu 

 wprowadzenie ustawień dotyczących zatwierdzania i przydzielania wniosków oraz prawa do 
odmowy (dotyczy tylko modułów, w których używa się wniosków o informacje) 

 wybranie koordynatora powiązanego (tylko wówczas, gdy instytucji nie została powierzona 
funkcja koordynatora dla tego modułu). 

Użytkownik, którego już zarejestrowałeś, otrzymał automatycznie wszystkie uprawnienia 
użytkownika w odniesieniu do wybranego modułu (modułów). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_pl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_pl.pdf


4 

2.2. WYSŁANIE ORGANOM ADMINISTRACJI ZAPROSZEŃ DO SAMODZIELNEJ REJESTRACJI  

Wysłanie organom administracji zaproszeń do samodzielnej rejestracji pozwoli Ci zmniejszyć swoje 
obciążenie pracą i jednocześnie utrzymać kontrolę nad procesem rejestracji. Instytucja może sama 
zarejestrować się w systemie IMI wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia od administratora dostępu. 

Rejestracja taka przebiega w czterech etapach: 

1. Jako administrator dostępu możesz utworzyć i wysłać w systemie zaproszenie do rejestracji. 

Wybierz w menu opcję „Konfiguracja”  „Zaproszenia do rejestracji”. 

2. Właściwy organ otrzyma zaproszenie i będzie mógł wpisać swoje dane w systemie. 

3. Jako administrator dostępu zostaniesz automatycznie powiadomiony e-mailem za każdym 
razem, gdy organ administracji dokona rejestracji. Musisz wtedy zatwierdzić dane wpisane 

przez ten organ. Wybierz w menu opcję „Moje zadania”  „Do zatwierdzenia”, aby mieć 
dostęp do danych podanych przy rejestracji.  

4. Wybierz zakładkę „Moduły”, aby przyznać organowi prawa dostępu do odpowiednich 
modułów w systemie IMI.  

1. Wyślij instytucji zaproszenie do rejestracji  2. Instytucja sama się zarejestruje  3. Zatwierdź 

rejestrację  4. Przyznaj prawa dostępu do modułów 

 

3. KONFIGURACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH ORGANÓW I ZARZĄDZANIE 

UŻYTKOWNIKAMI  

Kiedy zarejestrujesz organ w systemie IMI, automatycznie staniesz się jego administratorem dostępu 
i pojawisz się w jego zakładce „Dane administracyjne”. Możesz teraz aktualizować dane tego organu 
i jego użytkowników, wybierając w menu „Konfiguracja” opcję „Koordynowane instytucje”. Kryteria 
wyszukiwania organów dostępne w ramach tej opcji umożliwiają jedynie wyszukiwanie wśród 
organów, dla których pełnisz funkcję administratora dostępu. Możesz użyć tej opcji w menu również 
do konfiguracji danych dotyczących innych organów i użytkowników w swoim kraju – w takim 
wypadku zaznacz „Nie” przy kryterium „Tylko podlegające mi organy”. 

3.1. KONFIGURACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH ORGANÓW  

3.1.1. AKTUALIZACJA PODSTAWOWYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH ORGANÓW  

Dane organów muszą być regularnie aktualizowane w systemie IMI, tak aby innym organom ułatwić 
znalezienie instytucji o podobnych kompetencjach. Aby zaktualizować podstawowe dane organu: 

1. Wybierz w menu opcję „Koordynowane instytucje” i znajdź odpowiedni organ.  

2. Otwórz okno z danymi organu.  

3. W zakładce „Organ” znajdziesz przycisk „Edytuj dane organu”. Pozwoli Ci on również na 
edycję niektórych danych w zakładkach „Klasyfikacja”, „Moduły” i „Dane administracyjne”.  
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3.1.2. AKTUALIZACJA KLASYFIKACJI MODUŁU, USTAWIEŃ I KOORDYNATORÓW 

POWIĄZANYCH  

Aby zmienić informacje dotyczące modułu: 

1. W zakładce „Organ” wybierz „Edytuj dane organu”. 

2. Przejdź do zakładki „Moduły”. 

3. Wybierz moduł. 

4. Zmień klasyfikację, ustawienia i/lub koordynatorów powiązanych. 

3.1.3. DODAWANIE I USUWANIE ADMINISTRATORÓW DOSTĘPU (ZAKŁADKA „DANE 

ADMINISTRACYJNE”)  

W zakładce „Dane administracyjne” wyświetlają się następujące informacje o organie: 

 jego status (aktywny lub zawieszony) 

 jego administratorzy dostępu 

 historia aktualizacji 

 lista użytkowników z uprawnieniami administratora.  

Również w tym przypadku w zakładce „Organ” należy wybrać przycisk „Edytuj dane organu”, co 
pozwoli Ci dodać swoją instytucję jako administratora dostępu. Ułatwi Ci to zarządzanie tą instytucją 
w systemie, gdyż zostanie ona objęta domyślnymi kryteriami wyszukiwania w zakładce 
„Koordynowane instytucje” oraz przy korzystaniu z opcji „Wyślij e-mail”. 

3.1.4. PRZYZNANIE I ZAWIESZENIE DOSTĘPU DO MODUŁÓW  

Aby przyznać lub zawiesić prawa dostępu organu do konkretnego modułu: 

1. Wybierz w menu opcję „Koordynowane instytucje” i znajdź odpowiedni organ. 

2. Otwórz okno z danymi organu. 

3. Wybierz zakładkę „Moduły”.  

Przy przyznawaniu dostępu do poszczególnych modułów musisz również wybrać koordynatora 
powiązanego. Gdy udzielisz organowi dostępu do nowego modułu, system IMI automatycznie 
przyzna wszystkie funkcje użytkownika dla tego modułu wszelkiego rodzaju administratorom w tym 
organie. Być może zaistnieje konieczność przypisania funkcji w tym module innym dotychczasowym 
użytkownikom lub zarejestrowania dla tego modułu nowych użytkowników.   

Aby zmienić funkcję instytucji w danym module z „organu” na „koordynatora” (lub odwrotnie), 
musisz najpierw zawiesić jej dostęp do tego modułu. 
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3.2. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI  

Możesz nie tylko aktualizować dane organów, ale i zarządzać ich użytkownikami. Oznacza to 
możliwość: 

 rejestracji nowych użytkowników  

 zmiany nazw użytkownika nadanych automatycznie (po zakończeniu rejestracji)  

 zmiany uprawnień użytkownika (przypisywanie i usuwanie funkcji w różnych modułach) 

 generowania haseł 

 usuwania użytkowników.  

Aby móc wykonać te czynności: 

1. Wybierz w menu opcję „Konfiguracja”  „Koordynowane instytucje” i znajdź odpowiedni 
organ. 

2. Otwórz okno z danymi organu. 

3. Wybierz zakładkę „Użytkownicy”.  

4. Wyświetli się lista zarejestrowanych użytkowników. Możesz teraz edytować ich dane lub 
generować hasła1. 

 Gdy zarejestrujesz nowego użytkownika, otrzyma on automatycznie e-mailem hasło tymczasowe. 
Przekazanie mu nazwy użytkownika jest natomiast Twoim zadaniem. Ze względów bezpieczeństwa 
NIE możesz do tego celu użyć poczty elektronicznej. 

3.2.1. WYGAŚNIĘCIE HASŁA  

Hasła należy zmieniać co 6 miesięcy. Użytkownicy będą otrzymywać przypomnienia pocztą 
elektroniczną.2  

Jako administrator dostępu możesz sprawdzić:  

 czy użytkownik przynajmniej raz zalogował się do systemu (status: aktywny) 

 czy nigdy nie zalogował się do IMI (status: nowy) 

 czy użytkownik ma hasło tymczasowe, ważne lub zablokowane bądź też czy jego hasło 
wygasło. 

 

                                                                 
1 Gdy wygenerujesz nowe hasło, system wyśle e-mailem użytkownikowi hasło tymczasowe. 
2
 Hasła muszą spełniać następujące wymogi: 

 Nie można ponownie wykorzystać żadnego z pięciu ostatnio używanych haseł. 

 Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków. 

 Musi zawierać co najmniej: jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę. 
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4. PRZYZNANIE DOSTĘPU DO NOWO WPROWADZONEGO MODUŁU  

Gdy do systemu IMI dodany zostanie nowy moduł, do Twoich obowiązków może należeć wskazanie 
organów, które powinny z niego korzystać. Ewentualnie ktoś inny może odpowiadać za wskazanie 
odpowiednich organów administracji, jednak nadal Twoim zadaniem będzie przyznanie im praw 
dostępu w systemie IMI. 

 Kiedy już zostaną określone te organy, sprawdź, czy są już zarejestrowane w systemie IMI. Jeśli 
instytucja została już zarejestrowana w jednym z modułów, wystarczy dodać dostęp do nowego 
modułu w zakładce „Moduły” (zob. pkt 3.1.4). Jeżeli instytucja nie została jeszcze zarejestrowana w 
systemie IMI, zarejestruj ją sam albo wyślij jej zaproszenie do samodzielnej rejestracji (zob. pkt 2.1). 

 

5. USUNIĘCIE ORGANU Z SYSTEMU IMI  

Aby usunąć organ: 

1. Zawieś jego prawa dostępu do wszystkich modułów. 

Dostęp do modułów możesz zawiesić w zakładce „Moduły” (do każdego osobno). Kiedy 
zawiesisz dostęp do danego modułu, organ będzie mógł zakończyć wszelkie trwające 
wymiany informacji w tym module, ale nie będzie mógł rozpoczynać nowych wymian ani 
otrzymywać nowych informacji. Możesz w każdej chwili ponownie przyznać organowi dostęp 
do zawieszonego modułu. 

2. Dezaktywuj organ w systemie za pośrednictwem zakładki „Organ”. Oznacza to, że nie będzie 
mógł otrzymywać żadnych nowych wniosków ani powiadomień od innych instytucji i nie 
będzie się wyświetlał na liście wyników po przeprowadzeniu wyszukiwania (opcja w menu 

„Organy”  „Szukaj”). 

3. Jeśli nie „reaktywujesz” organu, zostanie usunięty z systemu IMI po upływie 6 miesięcy od 
dezaktywacji. 

1. Zawieś dostęp do wszystkich modułów  2. Dezaktywuj organ  3. Organ zostanie 

automatycznie usunięty 

Jeśli chcesz reaktywować organ w systemie przed jego usunięciem, użyj w tym celu zakładki 
„Organ”. Następnie przywrócić mu dostęp do odpowiednich modułów, aby umożliwić mu wymianę 
informacji. 



 



 

Konfiguracja danych swojej instytucji i zarządzanie 
użytkownikami 
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1. KTO MOŻE KONFIGUROWAĆ DANE MOJEJ INSTYTUCJI I ZARZĄDZAĆ 

UŻYTKOWNIKAMI?  

Kiedy już organ administracji zostanie zarejestrowany w systemie IMI, to on odpowiada za 
konfigurację swoich danych. Dbanie o to, by dane kontaktowe, słowa kluczowe i opis kompetencji 
instytucji były aktualne, ma pierwszorzędne znaczenie. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej 
odnaleźć urząd, z którym potrzebują się skontaktować. Każdy organ administracji sam odpowiada 
również za zarządzanie swoimi użytkownikami systemu IMI. 

Osobie, która została zarejestrowana w systemie jako pierwszy użytkownik w swojej instytucji, 
zostają automatycznie przyznane wszystkie uprawnienia użytkownika, w tym także uprawnienia 
administratora. Funkcja administratora może też zostać powierzona innym użytkownikom.  

Użytkownik z uprawnieniami administratora może: 

 aktualizować zamieszczone w systemie IMI dane na temat swojej instytucji (dane 
kontaktowe, opis kompetencji itp.) 

 rejestrować nowych użytkowników 

 zarządzać wszystkimi użytkownikami systemu IMI w swojej instytucji (m.in. usuwać 
użytkowników, edytować ich dane, zmieniać ich uprawnienia i generować dla nich nowe 
hasła). 

Chociaż instytucja sama odpowiada za aktualizację swoich danych, w razie konieczności zastąpić ją w 
tym mogą organy pełniące funkcję administratorów dostępu1 (zobacz instrukcje dotyczące 
zarządzania dostępem do systemu IMI). 

 

2. AKTUALIZACJA DANYCH MOJEJ INSTYTUCJI (DANE PODSTAWOWE I DOTYCZĄCE 

POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW) 

Aby zaktualizować dane swojej instytucji w systemie IMI: 

1. Wybierz w menu opcję „Konfiguracja”  „Moja instytucja”. 

2. W zakładce „Organ” kliknij na „Edytuj dane organu”.  

3. Edytuj treść odpowiednich zakładek („Organ”, „Klasyfikacja” lub „Moduły”).  

4. Zapisz zmiany. 

Jeśli jesteś administratorem w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie dostępem do systemu IMI 
(funkcja administratora dostępu), możesz również zmienić status dostępu swojej instytucji do 
poszczególnych modułów i inne ustawienia (zobacz instrukcje dotyczące zarządzania dostępem do 
systemu IMI). 

                                                                 
1
 Administrator dostępu rejestruje organy administracji w systemie IMI i przyznaje im dostęp do modułów. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_access_pl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_access_pl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_access_pl.pdf
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Zakładka „Organ”: 

 Jeśli wprowadzisz poważne zmiany w nazwie nieformalnej, zaznacz pole poniżej (pole 
wyświetla się tylko podczas edycji danych). Dzięki temu Komisja Europejska zostanie 
poinformowana, że konieczne jest poprawienie nazwy nieformalnej w innych językach. 

 Musisz pilnować, by podany adres e-mail był zawsze aktualny. System wysyła na adres 
instytucji i na adresy użytkowników powiadomienia o wszelkich działaniach, które dotyczą 
instytucji. 

Zakładka „Klasyfikacja”: 

 Sprawdź, czy zostały wybrane wszystkie słowa kluczowe dające ogólny obraz kompetencji 
Twojej instytucji. 

Zakładka „Moduły”: 

 Możesz edytować zestawy słów kluczowych odpowiadających każdemu modułowi i/lub 
dodawać bądź usuwać w ramach danego modułu koordynatorów powiązanych. 

 

3. ZAREJESTROWANIE WSPÓŁPRACOWNIKA JAKO  NOWEGO UŻYTKOWNIKA  

Jako administrator możesz rejestrować nowych użytkowników. Jeśli jesteś administratorem w nowo 
zarejestrowanej instytucji, jednym z Twoich pierwszych zadań jest zarejestrowanie w systemie 
współpracownika i przyznanie mu uprawnień administratora, aby mógł Cię w razie potrzeby 
zastąpić.  

Aby zarejestrować nowego użytkownika: 

1. Wybierz w menu opcję „Konfiguracja”  „Moja instytucja”. 

2. Wybierz zakładkę „Użytkownicy”, a w niej przycisk „Dodaj użytkownika”. 

3. Wpisz następujące dane:  

 imię i nazwisko  

 preferowany język roboczy (w języku tym będą przychodzić wiadomości z systemu IMI)  

 adres e-mail — na który będą wysyłane wszystkie generowane przez system wiadomości 
do tego użytkownika. Każdy użytkownik musi mieć inny adres e-mail. Nie możesz 
zarejestrować nowego użytkownika IMI z takim samym adresem e-mail, jakiego używa 
wcześniej zarejestrowany użytkownik. 

 numer telefonu (opcjonalnie)  

 funkcje użytkownika — wskaż uprawnienia, jakie mają zostać przyznane nowemu 
użytkownikowi w odniesieniu do każdego modułu.  

Wszystkie te informacje można zmienić w dowolnym momencie, w tym również uprawnienia 
użytkownika w ramach każdego modułu.  
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 Na końcu musisz podać nowemu użytkownikowi jego nazwę użytkownika, nie robiąc tego przez 
e-mail (ze względów bezpieczeństwa). Jeśli chcesz, możesz zastąpić nazwę użytkownika 
wygenerowaną przez system inną nazwą. System nie zaakceptuje nazw użytkownika, które 
wcześniej zostały już komuś przypisane w IMI. 

 

4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWN IKAMI W MOJEJ INSTYTUCJI 

Jako administrator możesz edytować dane i uprawnienia użytkowników w swojej instytucji oraz 
generować nowe hasła. W tym celu: 

1. Wybierz w menu opcję „Konfiguracja”  „Moja instytucja”.  

2. Przejdź do zakładki „Użytkownicy”, gdzie znajdziesz listę zarejestrowanych użytkowników. 

3. Edytuj ich dane lub wygeneruj nowe hasła. 

4.1. ZMIANA DANYCH KONTAKTOWYCH I UPRAWNIEŃ  

Wszystkie dane użytkowników muszą być na bieżąco aktualizowane. Jako administrator możesz 
zmieniać lub aktualizować uprawnienia użytkowników w swojej instytucji. Jest to zwłaszcza 
przydatne, gdy Twoja instytucja uzyskała dostęp do nowego modułu. Niektóre funkcje użytkowników 
muszą zostać powierzone co najmniej jednemu użytkownikowi w instytucji. 

 Uprawnienia przyznane użytkownikowi muszą mieć bezpośredni związek z jego obowiązkami. 
Wyłącznie użytkownicy pełniący pewną funkcję w danym module powinni mieć do niego dostęp. Gdy 
zarejestrowani współpracownicy odejdą z Twojej instytucji, usuń ich z systemu IMI. Jest to 
absolutnie koniecznie ze względów ochrony danych. 

4.2. GENEROWANIE NOWYCH HASEŁ  

Jako administrator możesz generować nowe hasła dla użytkowników w swojej instytucji. Gdy 
wygenerujesz nowe hasło, system wyśle użytkownikowi e-mailem hasło tymczasowe. 

 Hasła należy zmieniać co 6 miesięcy. Użytkownicy będą otrzymywać przypomnienia pocztą 
elektroniczną.  

Hasła muszą spełniać następujące wymogi: 

 Nie można ponownie wykorzystać żadnego z pięciu ostatnio używanych haseł. 

 Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków. 

 Musi zawierać co najmniej: 

 jedną małą literę 

 jedną dużą literę 

 jedną cyfrę. 

Jako administrator możesz sprawdzić, czy użytkownik: 

 przynajmniej raz zalogował się do systemu (status: aktywny) 
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 nigdy nie zalogował się do IMI (status: nowy) 

 ma hasło tymczasowe, ważne lub zablokowane bądź też czy jego hasło wygasło. 



 



System IMI – informacje ogólne

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

2 Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2



3 Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

Czym jest IMI?

Bezpieczna aplikacja internetowa
Dla instytucji administracji ka dego szczebla
System przeznaczony do wymiany informacji mi dzy 
instytucjami w ró nych pa stwach cz onkowskich
(czasem z udzia em KE)
System dost pny we wszystkich j zykach UE
Elastyczne narz dzie do wsparcia wdra ania i 
wykonywania przepisów prawa UE
Udost pniany bezp atnie przez administruj c  
systemem Komisj  Europejsk  wszystkim pa stwom 
cz onkowskim od 2008 r.

4

…potrzebuj  informacji od zagranicznych
urz dów, lecz nie wiedz  do kogo zwróci  si  

z pytaniem…

…wiedz  do kogo zwróci  si  z pytaniem, ale 
nie znaj  adnego z j zyków, którymi 
pos uguje si  zagraniczny partner…

…zastanawiaj  si , kiedy nadejdzie 
odpowied  na wys any wniosek…

…potrzebuj  dost pu do informacji zawartych
w zagranicznym rejestrze…

IMI pomaga nawi za  kontakt z odpowiedni  
instytucj .

IMI zapewnia gotowe zestawy 
przet umaczonych pyta  i odpowiedzi.

Istnieje mo liwo  t umaczenia 
maszynowego dopisanych uwag.

IMI ledzi przebieg wymiany informacji. 
W systemie mo na sprawdzi  na jakim aktualnie 
etapie znajduje si  wniosek. Mo na te  zwróci  

si  o pomoc do koordynatora.

IMI oferuje wykaz rejestrów prowadzonych 
przez urz dy w ca ej Europie (np. handlowych 

czy prawników).

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI

Jak i kiedy pomaga IMI?

Pracownicy instytucji szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego…



5 Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

Obszary objęte IMI (moduły)

1. Kwalifikacje zawodowe (Dyrektywa 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz Dyrektywa 2013/55/UE) – koordynator MNiSW

2. Us ugi (Dyrektywa 2006/123/WE dotycz ca us ug na rynku wewn trznym) –
koordynator MG

3. Delegowanie pracowników (Dyrektywa 96/71/WE dot. delegowania pracowników 
ramach wiadczenia us ug oraz Dyrektywa 2014/67/UE) – koordynator GIP

4. Transport gotówki euro (Rozporz dzenie (UE) nr 1214/2011 ws. zawodowego 
transgranicznego transportu drogowego gotówki euro mi dzy pa stwami strefy euro) –
PL nie uczestniczy

5. SOLVIT (Zalecenie Komisji 2013/461/UE) – koordynator MG
6. Prawa pacjentów (Dyrektywa 2011/24/WE ws. stosowania praw pacjentów w 

transgranicznej opiece zdrowotnej  – koordynator MZ
7. Handel elektroniczny (Dyrektywa 2001/31/WE o handlu elektronicznym) –

koordynator MAiC
8. Licencje maszynistów kolejowych (Decyzja wykonawcza Komisji 2014/89/UE 

ws. projektu pilta owego dla dyrektywy 2007/59/WE) – koordynator UTK

6 20122008 2009 2011 2013 2014

WNIOSKI WNIOSKI WNIOSKI

OSTRZE ENIA

REPOZYTORIUM

REPOZYTORIUM NOTYFIKACJE

WNIOSKI

WNIOSKI

NOTYFIKACJE

WNIOSKI

NOTYFIKACJE

NOTYFIKACJE

SPRAWY

system IMI w latach 2008-2014
(modu y i procedury wymiany informacji)



7 Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI7

Rozporz dzenie (UE) w sprawie IMI

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1024/2012 z dnia 25 pa dziernika 2012 r.
w sprawie wspó pracy administracyjnej

za po rednictwem systemu wymiany informacji 
na rynku wewn trznym

i uchylaj ce decyzj  Komisji 2008/49/WE

30 artyku ów
1 za cznik (przepisy z aktów UE)
akty wykonawcze KE (dla nowych projektów pilota owych i 
procedur wspó pracy administracyjnej)

8 Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI8

IMI - fakty i liczby

8 modu ów / obszarów aktualnie obj tych IMI (PL uczestniczy w 7)
baza danych zarejestrowanych instytucji
baza informacji na temat rejestrów

4 nowe obszary rozszerzenia IMI w przysz o ci (prace trwaj ) + dodatkowe 
funkcjonalno ci w ramach aktualnych modu ów

28 państw UE + 3 kraje EOG

ponad 7000 zarejestrowanych instytucji

PL na 3. miejscu pod wzgl dem liczby zarejestrowanych organów (prawie 500)

ponad 23 000 wniosków w systemie od 2008 r. PL prawie 3000

rednio ok. 290 wniosków o informacje miesięcznie (od 2008 r.)

w 2014 r. rednio 625 wniosków miesi cznie
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Ministerstwo Gospodarki

Dzi kuj  za uwag .

MARTYNA PEREK

Departament Spraw Europejskich



 



System IMI w wersji 7.0

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2

IMI wersja 7.0 – najwa niejsze zmiany

1) uproszczona struktura i zarz dzanie instytucjami
2) modyfikacja wygl du i funkcjonalno ci zak adki „Konfiguracja” 

oraz mo liwo ci edycyjnych
3) zmiany w procesie przyznawania i zawieszania dost pu do modu ów 

oraz usuwania instytucji z systemu
4) dodatkowe mo liwo ci w wyszukiwaniu zarejestrowanych instytucji 
5) zmiany wygl du i obs ugi modu u „Rejestry” 
6) uproszczenie funkcjonalno ci wysy ania i odbierania ostrze e  w 

dziedzinie „Us ugi” 
7) udost pnienie 1 nowego modu u „Licencje maszynistów 

kolejowych” (powiadomienia / notyfikacje oraz wnioski o informacje) 
i nowych procedur w module „Kwalifikacje zawodowe”
(powiadomienia / notyfikacje dla zawodu architekta oraz dla zawodów 
medycznych) 



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

IMI – wygl d i funkcjonalno ci

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI4

IMI wersja 7.0 – o czym warto pami ta  
(koordynatorzy)

1) Instytucje w roli koordynatora dost pu mog  zarz dza  ka d  
krajow  instytucj  zarejestrowan  w IMI (zak adka „Konfiguracja” 
„Koordynowane instytucje” – kryterium „Tylko podlegaj ce mi organy” 
na „Nie”) 

2) Edycja danych organu nast puje niezale nie od edycji danych 
u ytkowników

3) Instytucje nie powinny by  ponownie rejestrowane dla nowych 
modu ów – nale y u y  funkcji „Przyznaj dost p”

4) Po rejestracji nowego organu w IMI trzeba przyzna  mu dost p do 
okre lonego modu u

5) Mo na zmieni  funkcj  organu w module w trybie zawieszenia 
dost pu

6) Nowododane rejestry musz  by  aktywowane, po ich zapisaniu w 
trybie projektu



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

IMI wersja 8.0 – planowane zmiany

• zmiany w procedurze wymiany informacji w formie 
wniosków (m.in. lepsze wyszukiwanie, zarz dzanie 
terminami, mo liwo ci komentowania dla koordynatorów)

• czytelna strona g ówna z list  zada

• mo liwo  wyszukiwania we wszystkich 
powiadomieniach / notyfikacjach, ostrze eniach, 
repozytoriach (nie tylko dla poszczególnych grup)

• …

stycze  2015 r. ?

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI6

IMI wersja 7.0 w praktyce 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 
lub
https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI7

IMI – wygl d i funkcjonalno ci

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI8

IMI – wygl d i funkcjonalno ci
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System IMI – nowe rozszerzenia

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2

Rozszerzanie systemu – nowe modu y 
(2015 r. – 2016 r.)



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

Nowe modu y w IMI (rozszerzenia)

1. Zamówienia publiczne – pilota  (Dyrektywa 2014/24/UE ws. zamówie  
publicznych oraz Dyrektywa 2014/25/UE ws. udzielania zamówie  przez 
podmioty dzia aj ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
us ug pocztowych ) – koordynator UZP

2. Zwrot dóbr kultury (Dyrektywa 2014/60/UE w sprawie zwrotu dóbr kultury 
wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium pa stwa 
cz onkowskiego) – koordynator NIMOZ

3. Kwalifikacje zawodowe (Dyrektywa 2013/55/UE zmieniaj ca dyrektyw  
2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych + akt wykonawczy KE) 
– koordynator MG

4. Delegowanie pracowników (Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotycz cej delegowania pracowników w 
ramach wiadczenia us ug – w tym rozdzia  VI: Transgraniczne 
egzekwowanie kar i grzywien administracyjnych) – koordynator GIP / 
MPiPS / MF?

5. …

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI4

Nowe modu y w IMI (rozszerzenia) c.d.

5. Dokumenty urz dowe (projekt Rozporz dzenia UE ws. 
promowania swobodnego przep ywu obywateli i 
przedsi biorstw poprzez uproszczenie przyjmowania 
okre lonych dokumentów urz dowych w Unii Europejskiej) –
koordynator MSW



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

Rozszerzanie systemu – nowe modu y 
(2015 r. – 2016 r.)

2015 r. (I. kw.)
Zamówienia 

publiczne (pilotaż)

2015 r. (III. kw.)
Handel elektroniczny

(ocena pilotażu)

2015 r. (IV. kw.)
Zwrot dóbr kultury

2016 r.?
Dokumenty 
urzędowe

2016 r. (I. kw.)
Kwalifikacje zawodowe 
(Europejska Legitymacja 
Zawodowa; ostrze enia)

2016 r. (II kw.)
Delegowanie 
pracowników

(transgraniczne 
egzekwowanie kar) 

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI6

IMI w dalszej perspektywie
(rozszerzenia)

1. Statut fundacji europejskiej
(projekt rozporz dzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej) –
Ministerstwo Sprawiedliwo ci

2. Jednoosobowe spó ki z o.o.
(projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
jednoosobowych spó ek z ograniczon  odpowiedzialno ci ) –
Ministerstwo Sprawiedliwo ci
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System IMI 
w raporcie Single Market Scoreboard

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2

Raport Single Market Scoreboard

Coroczny raport przygotowywany przez Komisj  Europejsk

Jest to tzw. tabela wyników jednolitego rynku – on line
(http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm)

Ocenia funkcjonowanie narz dzi rynku wewn trznego w 
ka dym pa stwie cz onkowskim (m.in. IMI, transpozycja prawa 
UE, SOLVIT, Twoja Europa, Pojedyncze Punkty Kontaktowe, 
EURES, Europejskie Centra Konsumenckie)



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

Raport Single Market Scoreboard –
w kontek cie systemu IMI 

Kryteria oceny:
1. redni czas udzielania odpowiedzi [dni].

2. Pr dko  przyjmowania wniosków [%].

3. Terminowo  udzielania odpowiedzi na wnioski (odsetek 
wniosków, na które udzielono odpowiedzi we wspólnie 
uzgodnionym terminie) [%].

4. Terminowo  odpowiedzi oceniana przez uczestników 
wymiany informacji.

5. Zaanga owanie w udzielanie odpowiedzi oceniane przez 
uczestników wymiany informacji.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI4

Raport Single Market Scoreboard – ocena pa stw w IMI

OCENY:
Zielony – dobrze

ó ty – przeci tnie
Czerwony – niedobrze



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

Raport Single Market Scoreboard –
ocena Polski w kontek cie IMI (za 2013 r.)

W ocenie Komisji Europejskiej Polska poprawi a swoje wyniki, 
cho  ocena przeci tna. 

1. redni czas udzielania odpowiedzi: 35 dni (UE: 24 dni)

2. Pr dko  przyjmowania wniosków: 65% (UE: 79%)

3. Terminowo  udzielania odpowiedzi na wnioski (odsetek wniosków, na które 

udzielono odpowiedzi we wspólnie uzgodnionym terminie): 56% (UE: 66%)

4. Terminowo  odpowiedzi oceniana przez uczestników wymiany 
informacji: 82% (UE: 88%)

5. Zaanga owanie w udzielanie odpowiedzi oceniane przez uczestników 
wymiany informacji: 88% (UE: 90%)

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI6

Funkcjonowanie IMI w I po . 2014 r.



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI7

Funkcjonowanie IMI w I po . 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI8

Funkcjonowanie IMI w I po . 2014 r.



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI9

Funkcjonowanie IMI w I po . 2014 r.

Z roku na rok liczba wniosków w IMI wzrasta (2010 r. - ok. 2000; 2013 r. 
– prawie 6000; pierwsza po owa 2014 r. – 3750 wniosków).

Najwi cej wniosków dot. uznawania kwalifikacji zawodowych (w I. po . 
2014 r.: 2873 wniosków, tj. prawie 77% wszystkich wniosków wys anych w IMI w tym 
okresie).

PL jest drugim po RO krajem pod względem liczby wszystkich otrzymanych w IMI 
wniosków o informacje.

Moduł Usługi – 240 wniosków (najwięcej DE).

Moduł Delegowanie pracowników – 500 wniosków (BE i FR najwięcej wysłały; RO, 
PT, PL – najwięcej otrzymały).

Moduł Prawa pacjentów – 140 wniosków (najwięcej od SE do DE).

Moduł Handel elektroniczny – 1 wniosek (z ES do FR).
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System IMI – ochrona danych

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2

Bezpieczeństwo – gwarancja prawna

Rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 ws. IMI

Dyrektywa 95/46/WE

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

Bezpieczeństwo danych - zasady

Dostęp do danych tylko dla właściwych organów 
zaangażowanych w wymianę informacji. 

Przetwarzanie tylko do określonych celów. 

Blokowanie danych po upływie 6 miesięcy od 
zamknięcia procedury administracyjnej / wniosku.

Usuwanie danych po 3 latach od zakończenia procedury 
administracyjnej / wniosku.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI4

Bezpieczeństwo danych - terminy

6 miesi cy 3 lata0

Formalne zamknięcie 
procedury / wniosku Po 3 latach – usunięcie danych osobowych

0 - 6 miesięcy – dane osobowe widoczne

Po 6 miesiącach – blokowanie danych

Po 3 latach – dane osobowe 
automatycznie usuwane

6 m-cy - 3 lata – dane osobowe 
niewidoczne, ale mo liwe do uzyskania



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

Poufność informacji

Rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 ws. IMI

Zasady tajemnicy s u bowej

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI6

Odpowiedzialność

Zapewnienie przejrzystości oraz 
informacji wobec podmiotów, których 
dane są przetwarzane poprzez 
odpowiedni  adnotacj  na stronie 
internetowej, formularzu, w 
korespondencji lub o wiadczeniach dot. 
zachowania prywatno ci. 

Wyj tki / wy czenia – w ustawie o 
ochronie danych osobowych:
• art. 24 
• art. 25 
• art. 32 ust. 4
• art. 34



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI7

Monitorowanie i sprawozdawczo

• corocznie – sprawozdanie KE dla PE i Rady z 
funkcjonowania IMI

• do 5 grudnia 2017 r. (a nast pnie raz na 5 lat) –
sprawozdanie KE dla EDPS dot. ochrony i 
bezpiecze stwa danych

• cyklicznie – informacje od pa stw cz onkowskich 
nt. stosowania rozporz dzenia ws. IMI, w tym 
stosowania w praktyce wymogów w zakresie 
ochrony danych

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI8

Monitorowanie i sprawozdawczo  –
wspó praca MG – GIODO – EDPS

Analiza wyników ankiety MG (lipiec-sierpie  2014 r.; ok. 150 ankiet):

1. Ró ne s  metody i sposoby realizacji przez w a ciwe organy praw 
osób, których dane s  lub mog  by  w IMI przetwarzane.

2. Instytucje polskie wyst puj  przewa nie w charakterze strony
odpowiadaj cej na wnioski o informacje w IMI.

3. Przetwarzane w IMI dane osobowe polskie instytucje uzyskuj  cz sto 
nie bezpo rednio od osoby, której te dane dotycz , lecz z 
dost pnych im rejestrów centralnych.

4. W wielu przypadkach instytucje przetwarzaj ce dane osobowe w IMI 
jako podstaw  prawn , cel i zasady przetwarzania przywo uj  przepisy 
sektorowe.

5. Gdy instytucje polskie s  nadawcami wniosków w systemie IMI, 
czasem przetwarzaj  one dane niesklasyfikowane jako dane osobowe.



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI9

Monitorowanie i sprawozdawczo  –
wspó praca MG – GIODO – EDPS

Analiza wyników ankiety MG (lipiec-sierpie  2014 r.; ok. 150 ankiet)

Realizowane lub planowane sposoby informowania osób w zwi zku z 
przetwarzaniem danych osobowych:

• w sposób zwyczajowo w a ciwy, opisany w przyj tej w danej instytucji 
polityce ochrony danych, w procedurach dot. bezpiecze stwa 
informacji, stosownie do sposobu pozyskania danych lub wskazanego 
przez dan  osob  jako preferowany / dalszy sposób komunikacji (np. 
korespondencyjnie / pisemnie, w formie elektronicznej, za po rednictwem 
platformy ePUAP b d  ustnie / osobi cie);

• umieszczenie na swoich stronach internetowych ogólnej informacji 
dotycz cej mo liwo ci przetwarzania danych osobowych w systemie 
IMI;

• aktualizacja wewn trznej polityki ochrony danych o adnotacj dot. 
systemu IMI;

• uzupe nienie formularzy wniosków, które s  stosowane przez dan  
instytucj  do pozyskiwania danych

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI10

Informacje dodatkowe

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

– zakładka „Ochrona danych”

http://www.imi.mg.gov.pl

– zakładka „Ochrona danych osobowych”
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System IMI – wyzwania, potrzeby, problemy, 
dobre praktyki…

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2

Zadania organów w a ciwych

Pe ne i terminowe odpowiedzi na wnioski oraz 

aktualne dane kontaktowe instytucji i u ytkowników

Stosowanie zasad ochrony danych osobowych

Zapewnienie poufno ci informacji



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

Zadania koordynatorów

Identyfikacja i rejestracja / zatwierdzanie w a ciwych 
organów

Szkolenia, wsparcie, informacja

Zapewnianie sprawnego funkcjonowania IMI (m. in. 
poprzez monitoring terminowo ci wniosków oraz 
aktualne dane kontaktowe instytucji i u ytkowników)

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI4

Doświadczenia, wyzwania i zagrożenia

• rosn ca liczba organów i u ytkowników

• wzrost obciążenia pracą (trudne pytania we wnioskach)

• zmieniające się kompetencje instytucji

• właściwa i terminowa informacja

• …



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

Potrzeby

Koordynacja resortowa dla nowych modu ów
Identyfikacja instytucji właściwych 

Współpraca i koordynacja działań

Wsparcie merytoryczne

Informacja zwrotna

Zaangażowanie

Stały kontakt

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI6

Pytania, problemy, pomoc

Krajowe centrum pomocy dla 
użytkowników systemu IMI –
HELPDESK

imi@mg.gov.pl

tel.: 22 693 51 38

www.imi.mg.gov.pl 
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System IMI – informacja, promocja, szkolenia

Warsztaty IMI, 13-14 listopada 2014 r.

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI2

Komisja Europejska

Centralny Helpdesk IMI (imi-helpdesk@ec.europa.eu) 

Kontakt g ównie z krajowymi koordynatorami IMI

Materia y promocyjne oraz informacja nt. zmian

Strona internetowa (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm) 

Szkolenia centralne



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI3

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI4

Koordynator krajowy - MG

Sta a, bie ca wspó praca z KE

Kontakt z instytucjami krajowymi 
(jako koordynator i jako helpdesk)

Spotkania szkoleniowe, warsztaty

Wspó praca przy szkoleniach innych instytucji

Materia y promocyjne od KE (dystrybucja)

Szkolenie w formule e-learning



Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI5

Warsztaty szkoleniowe nt. funkcjonowania systemu IMI6

Pytania, problemy, pomoc

Krajowy koordynator systemu IMI

Martyna Perek
Martyna.Perek@mg.gov.pl 
imi@mg.gov.pl

tel.: 22 693 51 38

www.imi.mg.gov.pl 
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INSTRUMENTY ZWIĄZANE Z JEDNOLITYM RYNKIEM UE 
 

 
 

PORTAL TWOJA EUROPA  (ang.  ‐ Your Europe, YE)1  ‐  jest  jednym  z  instrumentów Komisji 
Europejskiej,  skierowanym  przede  wszystkim  do  osób  migrujących  w  obrębie  Unii 
Europejskiej.  Podzielony  jest  na  dwie  sekcje  tematyczne:  „Obywatele”  i  „Przedsiębiorcy”. 
Każda z nich składa się z zakładek uszczegóławiających wybrane  tematy. YE ma za zadanie 
spełniać funkcję praktycznego przewodnika, z prostym, zrozumiałym językiem, zawierającym 
informacje  istotne  dla  użytkowników,  podkreślającym  obowiązki  i  przysługujące  im  prawa 
oraz  zawierającym  ostrzeżenia  i  wskazówki.  Komisja  tłumaczy  zawartość  strony  na 
wszystkie  oficjalne  języki  UE.  Koordynatorem  działań  PL  związanych  z  Portalem  YE  jest 
Departament Spraw Europejskich MG. Osoba pragnąca otworzyć firmę w innym PCz znajdzie 
na  stronie  YE  informacje  dotyczące  m.in.  procedur,  które  należy  wypełnić,  obowiązków 
podatkowych czy wynikających z prawa pracy, źródeł ewentualnego wsparcia finansowego, 
wymogów odnośnie do produktów itp.  

Informacje  o  Polsce  stały  się  integralną  częścią  portalu,  dzięki  czemu  obywatele  innych 
państw  członkowskich  przed  podjęciem  decyzji  o  ewentualnej  przeprowadzce  do  Polski 
otrzymali  możliwość  uzyskania  rzetelnej,  rzeczowej  i  aktualnej  wiedzy  dotyczącej 
praktycznych aspektów życia w naszym kraju. Na tej samej zasadzie portal YE jest przydatny 
i użyteczny  dla  Polaków,  którzy  planują  wyjazd  do  innego  państwa  członkowskiego  UE, 
niezależnie  od  tego  czy  będzie  to  wyjazd  w  celu  turystycznym,  podjęcia  pracy/studiów, 
założenia  przedsiębiorstwa,  odbycia  stażu/badań  naukowych  czy  przeniesienia  się  na 
emeryturę do innego państwa.  

Według  statystyk KE dotyczących odwiedzin portalu YE w 2013  stronę odwiedziło prawie 
6,5 miliona internautów. Liczba odwiedzin portalu stale wykazuje tendencję rosnącą.  
 

 
 
EUGO2 ‐ sieć działających w każdym PCz UE tzw. Pojedynczych Punktów Kontaktowych (PPK) 
powstała  przede wszystkim  dla  osób  prowadzących  lub  planujących  rozpocząć  działalność 
gospodarczą,  a  zatem  dla  obecnych  oraz  przyszłych  przedsiębiorców.  Za  pośrednictwem 
strony  internetowej  PPK  przedsiębiorca  może  znaleźć  szczegółowe  informacje 
o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, 
                                                 
1 http://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm 
2 http://www.eu‐go.gov.pl/ 
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kontakty  do  organów  realizujących  procedurę,  szczegółowe  instrukcje  dalszego 
postępowania,  sposoby  i  warunki  dostępu  do  rejestrów  publicznych  i  publicznych  baz 
danych  dotyczących  działalności  gospodarczej  i  przedsiębiorców  czy  środków  prawnych 
przysługujących  w  przypadku  sporu.  PPK  oferują  pomoc  przedsiębiorcom  także  poprzez 
„Help  Desk”.  Centrum  Pomocy  udziela  informacji  m.in.  na  temat  interpretacji 
obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz 
eksperci  z właściwych  urzędów  administracji  publicznej  oraz  instytucji  otoczenia  biznesu. 
W najbliższych  latach  we  wszystkich  PPK  stopniowo  będzie  wprowadzana  możliwość 
załatwienia  i  przeprowadzenia  wszystkich  procedur  on‐line  bez  konieczności 
stawiennictwa w danym urzędzie. Obsługę polskiego Pojedynczego Punktu Kontaktowego 
zapewnia Departament Gospodarki Elektronicznej MG. 
 

 
 
SOLVIT3 ‐ jest siecią rozwiązywania problemów, w ramach której PCz UE współpracują dążąc 
do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa 
UE  z  zakresu  jednolitego  rynku przez organy administracji publicznej. System  funkcjonuje 
w oparciu  o  sieć  Centrów  SOLVIT  utworzonych  przez  PCz  (oraz  Norwegię,  Islandię 
i Lichtenstein)  w  strukturach  administracji  krajowej.  Centra  SOLVIT  zajmują  się  skargami 
pochodzącymi  zarówno  od  obywateli,  jak  i  przedsiębiorców  i  zobowiązane  są  znaleźć 
rozwiązanie zaistniałego problemu w terminie ustalonym na dziesięć tygodni. SOLVIT działa 
bezpłatnie,  jest  zintegrowany  technicznie  z  systemem  IMI.  Centrum  SOLVIT  Polska  działa 
w Departamencie Spraw Europejskich MG. 

Zazwyczaj SOLVIT zajmuje się problemami w następujących obszarach: 
  zabezpieczenie społeczne,  
  zezwolenia na pobyt,  
  uznawanie kwalifikacji zawodowych,  
  dostęp do edukacji,  
  prawo do głosowania,  
  prawo jazdy,  
  rejestracja pojazdów silnikowych,  
  kontrole graniczne,  
  dostęp produktów do rynku,  
  dostęp do rynku usług,  
  podjęcie działalności na własny rachunek,  
  podatek VAT, akcyza,  
  swobodny przepływ kapitału lub płatności. 

 
 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm 
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EUROPEJSKA  SIEĆ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  (ang.‐  Enterprise  Europe  Network,  EEN)4  ‐  łączy 
w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MŚP sieci: Euro Info 
Centres  i Innovation  Relay  Centres.  Sieć  oferuje  małym  i  średnim  przedsiębiorstwom 
kompleksowe  usługi,  które mają  im  pomóc w  pełni  rozwinąć  ich  potencjał  i  zdolności 
innowacyjne.  Sieć  EEN  jest  także  pośrednikiem  umożliwiającym  instytucjom  Unii 
Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych  i  średnich przedsiębiorstw. Ośrodki 
sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich 
jak  izby  przemysłowo‐handlowe,  agencje  rozwoju  regionalnego,  centra  wspierania 
przedsiębiorczości  itp.  Działają  one  na  zasadzie  non‐profit.  Finansowanie  działalności 
ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Ośrodki EEN 
świadczą usługi w takich zakresach tematycznych  jak: usługi  informacyjne z zakresu prawa 
i polityk  UE,  pomoc w  znalezieniu  partnerów  biznesowych,  usługi w  zakresie  transferu 
technologii. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci EEN w Europie.  
 

 
 
Serwis „TWOJA EUROPA – PORADY” (ang. Your Europe Advise, YEA)5 ‐ to unijne biuro porad 
dla obywateli, w skład którego aktualnie wchodzą eksperci prawni European Citizen Action 
Service (ECAS) W skład zespołu oferującego porady we wszystkich językach urzędowych UE 
wchodzą  prawnicy  specjalizujący  się  w  prawie  UE  oraz  przepisach  prawnych  państw 
członkowskich.  Serwis  udziela  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  rzeczywistej  (a  nie 
hipotetycznej)  sytuacji  ‐  nawet  jeżeli  np.  chodzi  tylko  o  zamiar  przeprowadzenia  się  do 
innego  kraju  UE,  dotyczące  praw  przysługujących  obywatelom  w  jednym  lub  większej 
liczbie  krajów  UE  na mocy  unijnego  prawa.  YEA  nie  udziela  natomiast  odpowiedzi  na: 
proste  pytania,  na  które  odpowiedź można  z  łatwością  znaleźć w  Internecie  lub  pytania 
o działalność UE;  pytania  nieposiadające wymiaru międzynarodowego;  pytania wchodzące 
w całości w zakres prawa krajowego (a nie prawa UE), pytania o dotacje  i środki finansowe 
z programów  UE;  zapytania  nastawionych  na  zysk  organizacji  komercyjnych,  jak  np. 
kancelarii prawnych działających w imieniu swoich klientów. Serwis „Twoja Europa ‐ Porady” 
ściśle współpracuje z siecią SOLVIT. 
 

                                                 
4 http://een.ec.europa.eu/ 
5 http://europa.eu/youreurope/advice/index_pl.htm 
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e‐PUNKT6 ‐ portal Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e‐PUNKT” powstał 
na podstawie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym w celu świadczenia pomocy 
informacyjnej usługodawcom i usługobiorcom w zakresie praw i obowiązków umownych, jak 
również na  temat procedur  reklamacyjnych oraz naprawiania  szkody w przypadku  sporów, 
łącznie z  informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych 
procedur. 

Punkt kontaktowy pełni funkcję informacyjną dla swoich beneficjentów oraz popularyzuje 
wykorzystywanie  e‐umiejętności  w  obrocie  gospodarczym,  w  którym  biorą  udział mali 
i średni przedsiębiorcy oraz usługobiorcy ‐ prywatni użytkownicy Internetu. 

Punkt  kontaktowy  dla  przedsiębiorców  i  konsumentów  działających  Internecie  prowadzi 
w imieniu Ministra Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast Punkt 
kontaktowy dla administracji jest prowadzony przez Departament Gospodarki Elektronicznej 
MG. 

 

EURES ‐ EUROPEJSKI PORTAL MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ7 ‐ Europejskie Służby Zatrudnienia 
(EURES) są siecią współpracy, której celem  jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się 
w  ramach EOG; Szwajcaria  jest  również częścią programu. Partnerami w  sieci  są publiczne 
służby  ds.  zatrudnienia,  związki  zawodowe  i  organizacje  pracodawców.  Sieć  jest 
koordynowana przez Komisję Europejską.  

Główne cele sieci EURES to: 
‐ informowanie,  ukierunkowanie  i  doradzanie  potencjalnie  mobilnym  pracownikom 

w zakresie istniejących ofert pracy oraz warunków życia i pracy w EOG, 
‐ udzielanie pomocy pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników z innych krajów, 
‐ ukierunkowanie  i  doradzanie  pracownikom  i  pracodawcom  w  regionach 

transgranicznych. Docelowo EURES ma posiadać funkcjonalność dopasowywania ofert 
pracodawców  i  poszukujących  pracy.  Dzięki  temu  instrumentowi  informatycznemu 
("Match and map”) oraz projektom ukierunkowanym na wzmocnienie mobilności tych 
grup  zawodowych,  na  które  jest  szczególne  zapotrzebowanie, wzmocniona  zostanie 
mobilność,  co  w  efekcie  ma  doprowadzić  do  obsadzenia  nieobsadzonych,  często 
specjalistycznych miejsc pracy.  

 

                                                 
6 https://www.web.gov.pl/e‐punkt/ 
7 https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl 



 5

 

EURAXESS8 ‐ portal mobilnych naukowców. Głównym celem EURAXESS jest wspomaganie 
międzynarodowej  mobilności  naukowców  poprzez  bezpłatne  udzielanie  kompletnych 
i praktycznych  informacji  oraz  zapewnienie  niezbędnej  pomocy  w  trakcie  pobytu  za 
granicą. 

Głównymi  grupami  odbiorców,  do  których  adresowany  jest  portal  są  instytucje  naukowe, 
jednostki  badawcze,  uczelnie  goszczące  naukowców  zagranicznych  i  uczestniczące 
w programach wymiany w krajach UE i EOG.  
 

 

PUNKT  KONTAKTOWY  DS.  PRODUKTÓW  (ang.  Product  Contact  Point  ‐  PCP)  ‐  w  celu 
ułatwienia swobodnego przepływ towarów w obszarze niezharmonizowanym (np. odnośnie 
do  produktów  nieobjętych  szczegółowym  sektorowym  prawodawstwem  UE  ‐  tj.  meble, 
rowery, wyroby papiernicze, drobne produkty użytkowe,  itp.), ustanowiono  sieć Punktów 
Kontaktowych ds. Produktów, działających bezpłatnie na terenie każdego państwa UE. Rolą 
PCP  jest  pomoc  krajowym  i  zagranicznym  osobom  fizycznym  prowadzącym  działalność 
gospodarczą,  spółkom,  a  także  instytucjom  w  uzyskaniu  informacji  nt.  uwarunkowań 
prawnych dotyczących wprowadzania na dany rynek produktów nieobjętych wymaganiami 
prawnymi zharmonizowanymi na poziomie UE, a pochodzących z innych państw Unii. Punkty 
przekazują  również dane  kontaktowe  instytucji odpowiedzialnych  za wdrożenie przepisów 
technicznych  dla  danej  grupy  produktów  oraz  informacje  dotyczące  stosowania  zasady 
wzajemnego  uznawania.  W  Polsce  Punkt  Kontaktowy  działa  w  Departamencie  Spraw 
Europejskich MG9.  

                                                 
8 http://ec.europa.eu/euraxess/ 
9http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Punkt+Kontaktowy
+do+spraw+Produktow 



 6

 
 
PUNKT  KONTAKTOWY  DS.  WYROBÓW  BUDOWLANYCH10  ‐  zgodnie  z  rozporządzeniem 
Nr 305/2011, w  celu ułatwienia  swobodnego przepływu  towarów, punkty kontaktowe ds. 
wyrobów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim  bezpłatnie  dostarczać  informacje 
o przepisach  dotyczących  zamierzonego  zastosowania  każdego wyrobu  budowlanego  na 
terytorium każdego państwa członkowskiego. W Polsce Punkt Kontaktowy działa w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowlanego. 

Do obowiązków punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należy:  
1. dostarczanie  przejrzystych  i  łatwych  do  zrozumienia  informacji  o  przepisach 

obowiązujących  na  terytorium  Polski  odnośnie  wymagań  dotyczących  obiektów 
i produktów budowlanych;  

2. przekazywanie(na  wniosek  m.in.  podmiotu  gospodarczego  lub  właściwego  organu 
innego państwa członkowskiego): 
‐ przepisów technicznych mających zastosowanie do konkretnego rodzaju produktu 

na terytorium Polski, 
‐ informacji  o  tym,  czy  produkt  ten  podlega  wymogowi  uprzedniego  wydania 

zezwolenia na mocy prawa polskiego, wraz z informacjami o zasadzie wzajemnego 
uznawania i stosowaniu rozporządzenia Nr 764/2008 na terytorium Polski, 

‐ danych  kontaktowych  właściwych  organów  w  Polsce  i  w  innych  państwach 
członkowskich, 

‐ informacji  o  ogólnie  dostępnych  na  terytorium  Polski  środkach  odwoławczych 
w przypadku  wystąpienia  sporu  między  właściwymi  organami  a  podmiotami 
gospodarczymi. 

 

 

SIEĆ  EUROPEJSKICH  CENTRÓW  KONSUMENCKICH W  EUROPIE  (ECC‐Net)11  ‐  Europejskie 
Centrum Konsumenckie w Polsce  (ECK) zostało powołane do  życia na mocy porozumienia 
Komisji  Europejskiej  z  Urzędem  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  (UOKiK).  Projekt 
finansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  i  Urzędu  Ochrony  Konkurencji 
i Konsumentów. ECK Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC‐
Net). 

                                                 
10 http://www.gunb.gov.pl/punkt_kontaktowy/index_pp.php 
11 http://www.konsument.gov.pl/pl/home.html 
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ECK jest odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji o systemie ochrony konsumentów 
na  wspólnym  rynku  europejskim  oraz  pomaga  w  polubownym  rozwiązywaniu  sporów 
ponadgranicznych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. 

ECK ściśle współpracuje z europejskimi i krajowymi władzami oraz organizacjami w sektorze 
ochrony  konsumentów.  ECK  stanowi  zarazem  łącznik  pomiędzy  indywidualnymi 
konsumentami  mieszkającymi  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  a  różnymi 
organizacjami  i  władzami  rozwiązującymi  problemy  konsumentów  w  wymiarze 
indywidualnym i publicznym. 

Zadania sieci ECK 
‐ informowanie konsumentów o możliwościach jakie stwarza Jednolity Rynek UE, 
‐ pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów/skarg konsumenckich związanych 

z transakcjami ponadgranicznymi, 
‐ pomoc  konsumentom w  korzystaniu  z pozasądowych procedur  rozstrzygania  sporów 

o zasięgu pan‐Europejskim, 
‐ pomoc  w  łatwym  i  świadomym  korzystaniu  z  tych  procedur  w  kontekście 

ponadgranicznym, 
‐ współpraca wewnątrz sieci a także z  innymi europejskimi sieciami takimi  jak: FIN‐NET 

(Financial  Network),  SOLVIT  oraz  Europejska  Sieć  Sądownicza  (EJN)  w  sprawach 
cywilnych i handlowych, 

‐ dostarczanie  informacji  na  temat  krajowego  i  unijnego  prawodawstwa  oraz 
orzecznictwa, 

‐ dostarczanie analiz porównawczych w zakresie cen, legislacji i innych kwestii istotnych 
dla konsumentów, 

‐ dostarczanie  Komisji  Europejskiej  informacji  na  temat  problemów  konsumenckich 
w UE. 

Zadania ECK w Polsce 
‐ budowanie  wiedzy  konsumentów  poprzez  przekazywanie  informacji  o  dostępnych 

środkach prawnych w kraju oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
Norwegii i Islandii, 

‐ polubowne rozwiązywanie skarg transgranicznych (cross‐border cases), 
‐ popularyzacja pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów (ADR); 
‐ prowadzenie wspólnych z mediami akcji o tematyce konsumenckiej, 
‐ wspieranie kampanii informacyjnych na szczeblu unijnym, 
‐ gromadzenie  szczegółowych  informacji  o  instytucjach  Unii  Europejskiej 

i poszczególnych  systemach  prawnych  państw  członkowskich  oraz  o  historii  prawa 
konsumenckiego, 

‐ informowanie  przedsiębiorców  i  innych  środowisk  opiniotwórczych  o  prawach  oraz 
obowiązkach konsumentów, 

‐ prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych. 
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EUROPE DIRECT12  to centralny serwis  informacyjny  telefoniczny  i  internetowy oraz  lokalny 
serwis informacyjny. 

W centralnym serwisie informacyjnym można uzyskać w dowolnym języku urzędowym UE: 
‐ natychmiastową odpowiedź na pytania ogólne związane z UE, 
‐ wskazówki,  do  kogo  się  zwrócić,  i  dane  kontaktowe  (na  poziomie UE,  krajowym  lub 

lokalnym), 
‐ informacje  o  swoich  prawach  jako  obywatela  UE  i  sposobach  ich  dochodzenia 

(zezwolenie  na  pobyt,  uznanie  kwalifikacji  w  innym  kraju  UE,  jak  zgłosić  produkt 
niebezpieczny itp.), 

‐ w razie potrzeby informacje specjalistyczne, 
‐ bezpłatną przesyłkę z publikacjami UE. 

Jeżeli masz trudności z przeglądaniem strony Unii Europejskiej, czat pomoże Ci znaleźć: 
‐ konkretne dokumenty UE (prawo, publikacje, komunikaty prasowe itp.), 
‐ zestawienia,  raporty,  statystyki,  dokumenty  robocze  itp.  dotyczące  konkretnych 

dziedzin, 
‐ informacje na temat integracji europejskiej, historii, symboli, instytucji UE itp. 

Czego nie oferuje Europe Direct: 
‐ rozwiązywania problemów,  
‐ zajmowania stanowiska na temat konkretnych kwestii związanych z działalnością UE, 
‐ udzielania porad prawnych (interpretowania przepisów UE). 

Z lokalnymi centrami informacyjnymi Europe Direct można się skontaktować aby : 
‐ uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praw obywateli UE, finansowania itp., 
‐ otrzymać zaproszenie na lokalne wydarzenia związane z UE, 
‐ otrzymać dokumenty i publikacje UE, 
‐ uzyskać dostęp do innych źródeł informacji, 
‐ otrzymać dane kontaktowe odpowiednich organizacji. 

 

 
EUROPEJSKI  PORTAL  E‐SPRAWIEDLIWOŚĆ13  ma  w  przyszłości  stać  się  uniwersalnym 
elektronicznym  punktem  kontaktowym  w  dziedzinie  sprawiedliwości.  Jego  celem  jest 
zapewnienie  użytkownikom  informacji  na  temat  systemów  sądowniczych  oraz  ułatwienie 

                                                 
12 http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm 
13 https://e‐justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl 
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dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. Ponadto można tam znaleźć informacje nt. 
systemów prawnych w poszczególnych PCz, orzecznictwa,  rejestrów, dostępu do zawodów 
prawniczych,  szkoleń dla przedstawicieli wymiaru  sprawiedliwości  itp. Portal dostępny  jest 
w 23 językach.  

 

„TWÓJ GŁOS W  EUROPIE”14  ‐  portal  Komisji  Europejskiej  oferuje  dostęp  do  konsultacji, 
forów  dyskusyjnych  oraz  innych  narzędzi,  które  umożliwiają  każdemu  obywatelowi 
aktywny  udział  w  procesie  kształtowania  polityki  europejskiej.  „Twój  Głos  w  Europie” 
utworzono  w ramach  inicjatywy  interaktywnego  kształtowania  polityki.  Jako  część 
ustanowionych  przez  Komisję minimalnych  standardów  konsultacji  strona  ta ma  na  celu 
usprawnienie  sposobu  sprawowania  rządów w  Europie  i wprowadzenie  lepszych  regulacji 
prawnych. Przedsiębiorcy, obywatele, administracja  i przedstawiciele NGO mają możliwość 
bieżącego śledzenia i partycypacji we wszystkich konsultacjach społecznych, które odbywają 
się w danym okresie na poziomie UE.  
 

 
 
BAZA  TRIS15  ‐  narządzie  to  działa  na  podstawie  dyr.  98/48/WE  w  sprawie  ustanowienia 
procedury wymiany  informacji w dziedzinie norm  i przepisów  technicznych oraz przepisów 
dotyczących  usług  społeczeństwa  informacyjnego,  która  ustanowiła  procedurę 
notyfikacyjną dla aktów prawnych zawierających przepisy techniczne. Zgodnie z dyrektywą 
obowiązkiem  państwom  członkowskich  jest  notyfikowanie  do  Komisji  Europejskiej 
projektów  aktów  prawnych  zawierających  przepisy  techniczne  odnoszące  się  do 
produktów  i  usług  społeczeństwa  informacyjnego.  Państwo  Członkowskie  dokonujące 
notyfikacji  do  KE  zobowiązane  jest  do  przestrzegania  terminu  obowiązkowego 
wstrzymania  procedury  legislacyjnej,  który  minimalnie  wynosi  3  miesiące.  Pozostałe 
państwa  członkowskie  oraz  Komisja  Europejska  w  terminie  tym  mają  możliwość 
wypowiedzenia  się  nt.  potencjalnych  barier  w  swobodzie  zakładania  przedsiębiorstw, 
świadczenia  usług  i  przepływu  towarów,  które  może  wywołać  notyfikowana  regulacja 
prawna.  Przedsiębiorcy  mają  również  możliwość  zapoznania  się  z  projektami  aktów 
prawnych  innych  państw  członkowskich  poprzez  bazę  TRIS.  Każdy ma  również możliwość 
regularnego otrzymywania  informacji na temat nowych notyfikacji w wybranej przez siebie 
dziedzinie poprzez zapisanie się na stronie internetowej TRIS do listy mailingowej.  
 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm 
15 http://ec.europa.eu/enterprise/tris/default.htm?CFID=238224291&CFTOKEN=ae1c0c225058c34a‐E0F20093‐
9E5B‐BB21‐CADA20BCDF885A59 
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SYSTEM  RAPEX16  ‐  utworzono  dla  zapewnienia  wysokiego  poziomu  ochrony  zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumentów na obszarze  Jednolitego Rynku UE. Podstawą prawną  jego 
funkcjonowania  jest  Dyrektywa  2001/95/WE  w  sprawie  ogólnego  bezpieczeństwa 
produktów.  Głównym  i  bezpośrednim  celem  funkcjonowania  systemu  jest  zapewnienie 
szybkiej wymiany  informacji między  państwami  członkowskimi  i  Komisją  Europejską  na 
temat  produktów  stwarzających  zagrożenie  oraz  środków  podjętych w  danym  kraju,  by 
wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytkowanie. 

RAPEX obejmuje wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz 
takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte. Rejestr nie 
zawiera  informacji  na  temat  środków  farmaceutycznych, wyrobów medycznych,  pasz  ani 
żywności ‐ ta ostatnia grupa posiada własny system (RASFF).  
 

 
 
System wczesnego  ostrzegania  o  niebezpiecznej  żywności  i  paszach  RASFF17  (ang.  Rapid 
Alert  System  for  Food  and  Feed)  to  europejski  system  ostrzegania  o  niebezpiecznych 
produktach żywnościowych obowiązujący we wszystkich krajach Unii. System ten obejmuje 
również  Norwegię,  Lichtenstein  i  Islandię.  RASFF  stanowi  narzędzie  powiadamiania 
o niebezpieczeństwach  dla  zdrowia  ludzi,  pochodzących  z  żywności  lub  paszy.  System 
wspiera  działania  państw  członkowskich,  umożliwiając  szybką  wymianę  danych 
o zagrożeniach,  a  także  o  stosownych  działaniach  zapobiegawczych,  które  podjęto,  lub 
należy  podjąć. Działanie  systemu RASFF  polega  na  zbieraniu  i  szybkim  rozpowszechnianiu 
informacji  o  produktach  żywnościowych  i  paszach  oraz  materiałach  i  wyrobach 
przeznaczonych  do  kontaktu  z  żywnością,  stanowiących  zagrożenie  dla  zdrowia  ludzi  lub 
zwierząt.  

   

 

 

TED  (ang.  Tenders  Electronic Daily)18  jest  internetową wersją  "Suplementu  do Dziennika 
Urzędowego Unii  Europejskiej"  poświęconą  europejskim  zamówieniom  publicznym.  TED 

                                                 
16 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search 
17 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 
18 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
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oferuje  bezpłatny  dostęp  bazy  zamówień  publicznych  i  przetargów  w  całej  UE.  Jest 
aktualizowany pięć razy w tygodniu i pojawia się w nim około 1500 ogłoszeń o zamówieniach 
publicznych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spoza nich. TED daje 
możliwość  przeglądania,  wyszukiwania  i  sortowania  ogłoszeń  o  zamówieniach  według 
kraju,  regionu,  branży  i  innych  kryteriów.  Informacje  o  każdym  dokumencie  dotyczącym 
zamówienia  są  publikowane  w  24  językach  urzędowych  Unii  Europejskiej.  Wszystkie 
ogłoszenia pochodzące z instytucji Unii Europejskiej publikuje się w całości w tych językach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EURYPEDIA19 ‐ jest nowym i stale aktualizowanym źródłem informacji na temat systemów 
edukacji  w  Europie  oraz  najnowszych  reform  w  tej  dziedzinie.  Serwis  prowadzi  sieć 
Eurydice,  która  przygotowuje  i  publikuje  opisowe  analizy  systemów  edukacji,  studia 
porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Eurypedia 
zawiera ponad 5000 artykułów  i obejmuje systemy edukacji  (w  tym szkolnictwa wyższego) 
w 33  krajach  biorących  udział  w  programie  "Uczenie  się  przez  całe  życie"  (państwa 
członkowskie  UE  oraz  Chorwacja,  Islandia,  Liechtenstein,  Norwegia,  Szwajcaria  i  Turcja). 
Eurypedia wykorzystuje technologię wiki, dzięki której artykuły sporządzane i publikowane są 
bezpośrednio  przez  krajowe  biura  Eurydice  we  współpracy  z  ministerstwami  edukacji 
i krajowymi ekspertami w obszarze edukacji  i szkoleń. Treść Eurypedii, na którą składają się 
opisy systemów edukacji w poszczególnych krajach, dostępna  jest w  języku angielskim oraz 
w  większości  przypadków  również  w  języku  narodowym  danego  kraju.  Informacje 
wyszukiwać można  tematycznie  lub według  krajów,  co  umożliwia  przyjrzenie  się  zarówno 
rozwiązaniom występującym w jednym kraju, jak i dokonywanie porównań. 
 

 

PRADO20 (ang. Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) ‐ Publiczny 
Rejestr  On‐line  Autentycznych  Dokumentów  Tożsamości  i  Dokumentów  Podróży  ‐  baza 
danych  dotyczących  wzorów  europejskich  dokumentów  tożsamości,  praw  jazdy, 
dokumentów  podróży  itp.  Odwzrorowania  cyfrowe  wszystkich  aktualnych  i  poprzednich 
wersji dokumentów wydawanych przez Państwa Członkowskie UE i inne kraje spoza UE.  

                                                 
19 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page 
20 http://prado.consilium.europa.eu/PL/homeIndex.html 
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PUNKT  KONTAKTOWY  DS.  KULTURY21  ‐  promuje w  Polsce  program  Komisji  Europejskiej 
skierowany  do  sektora  kultury  i  pomaga  publicznym  oraz  prywatnym  organizacjom 
i instytucjom kulturalnym w pozyskaniu  funduszy unijnych na międzynarodowe projekty 
kulturalne. Polski Punkt Kontaktowy działa w ramach struktury Instytutu Adama Mickiewicza 
www.iam.pl. Ponadto:  
‐ prowadzi spotkania informacyjne dla operatorów kulturalnych o zasadach ubiegania się 

o granty w Programie Kultura, 
‐ wydaje publikacje o Programie Kultura i projektach zrealizowanych z udziałem polskich 

operatorów, 
‐ organizuje  konferencje poświęcone  aktualnej  polityce  kulturalnej  oraz możliwościom 

współpracy międzynarodowej, 
‐ pomaga znaleźć partnerów zagranicznych do projektu. 

                                                 
21 http://www.program‐kultura.eu/index.php 
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