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1. WPROWADZENIE 

1.1. Informacje o systemie IMI 

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) to skomputeryzowana sieć 
informacyjna, która umożliwia organom krajowym, regionalnym i lokalnym w 
państwach członkowskich (jak również w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie)1 szybkie i 
łatwe porozumiewanie się z ich odpowiednikami w innych państwach. Sieć ta utworzona 
została przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.  

System IMI obejmuje w szczególności:  

•  funkcję wyszukiwania wielojęzycznego, dzięki której właściwe organy 
mogą identyfikować swoich odpowiedników w innym państwie;  

•  wstępnie przetłumaczone pytania i odpowiedzi we wszystkich 
przypadkach, w których dane organy mogą ewentualnie wymagać informacji 
z zagranicy, jak również tłumaczenie maszynowe w zakresie kilku par 
językowych2 oraz 

•  mechanizm monitorowania, który pozwala użytkownikom sprawdzać, na 
jakim etapie postępowania znajduje się ich wniosek o informacje i który 
umożliwia koordynatorom systemu IMI na szczeblu krajowym i regionalnym 
podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia problemów. 

Obecnie system IMI jest wykorzystywany na potrzeby współpracy administracyjnej w 
kontekście dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych3 i dyrektywy 
usługowej4. 

Należy zauważyć, że w obecnym stanie rzeczy z systemu IMI nie mogą korzystać 
konsumenci i przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie służące wyłącznie organom 
odpowiedzialnym za konkretną politykę, którą ten system obsługuje. 

1.2. Cel sprawozdania 

Niniejszy dokument jest pierwszym sprawozdaniem rocznym dotyczącym systemu IMI. 
Zawiera on opis najważniejszych dokonań w roku 2010, związanych z 
wykorzystywaniem i dalszym rozwojem tego systemu, jak również z kwestiami 
prawnymi, ze szkoleniem i z promocją.  

                                                 
1 Do celów niniejszego dokumentu określenie „państwa członkowskie” stosowane będzie w 

odniesieniu do państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli wszystkich 
państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. 

2 W wykonaniu (niepublikowanego) orzeczenia Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-19/07 
Systran przeciwko Komisji Komisja postanowiła zawiesić funkcjonowanie narzędzia ECMT 
służącego do tłumaczenia maszynowego, wykorzystywanego w ramach systemu IMI. Służby 
Komisji prowadzą prace mające na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.  

3 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).  

4 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).  
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W zaleceniach sformułowanych na końcu niniejszego sprawozdania wskazano działania, 
które powinny podjąć służby Komisji, państwa członkowskie i koordynatorzy systemu 
IMI w państwach członkowskich w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
systemu IMI i zagwarantowania dalszego rozwoju jego potencjału.  

Niniejsze sprawozdanie należy postrzegać w kontekście szerszych informacji 
przekazywanych przez służby Komisji wspólnie z państwami członkowskimi, na temat 
postępów w poprawie praktycznego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Taki apel 
znajduje się w konkluzjach Rady ds. Konkurencyjności z dnia 24 września 2009 r. 
Sprawozdanie to wiąże się również z działaniami Komisji na rzecz poprawy 
funkcjonowania i skuteczności transgranicznych infrastruktur administracji 
elektronicznej5 i z innymi działaniami wspierającymi lepsze funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, np. SOLVIT6.  

1.3. Najważniejsze wydarzenia 

Dla systemu IMI rok 2010 był rokiem konsolidacji. Po zakończeniu etapu, na którym w 
krótkich odstępach czasu przetestowano i opracowano rozwiązania w zakresie nowej 
funkcji zaspokajającej potrzeby w dwóch dziedzinach polityki, obecnie system IMI jest 
w pełni zdolny do obsługi obu tych dziedzin. Dlatego w roku 2010 działania 
koncentrowały się głównie na wspieraniu i monitorowaniu wykorzystania systemu, na 
poprawie jego funkcjonalności w oparciu o opinie użytkowników oraz na przygotowaniu 
strategii dotyczącej rozwoju systemu IMI w przyszłości.  

W roku 2010 sieć IMI nadal szybko się rozwijała. Pod koniec grudnia 2010 r. w systemie 
IMI zarejestrowanych było 5 737 właściwych organów, w porównaniu z 4 508 organami 
na początku roku, co oznacza wzrost o 27 %. Liczba wymian informacji w obu obszarach 
polityki, w których wykorzystywany jest system IMI, również nadal rosła, w 
szczególności w obszarze kwalifikacji zawodowych, gdzie po czterokrotnym wzroście w 
roku 2009, liczba ta zwiększyła się o kolejne 31 % (zob. rozdział 2).  

W roku 2010 wydane zostały wersje systemu IMI 2.0, 2.1 i 2.2 wraz z pełnym opisem 
przepływu pracy w celu wspierania mechanizmu ostrzegania przewidzianego w 
dyrektywie usługowej (rozdział 3). Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące 
ochrony danych w systemie IMI (rozdział 4) i, w wyniku ścisłej współpracy z krajowymi 
koordynatorami systemu IMI, zaproponowała nową formę szkolenia dla użytkowników 
tego systemu („szkolenie w ramach klastrów”, rozdział 5).  

W czerwcu 2010 r. komitet ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich 
administracji publicznych (ISA) zatwierdził środki finansowe w kwocie 1 000 000 euro 
na dalszy rozwój i stałą obsługę systemu IMI do czerwca 2011 r. (rozdział 3). 

1.4. Sieć IMI  

Współpraca z siecią koordynatorów nadal była ożywiona i konstruktywna. W roku 2010 
odbyły się trzy posiedzenia grupy roboczej IMAC IMI w celu omówienia takich kwestii 
jak priorytety w zakresie opracowania przyszłego oprogramowania, rozszerzenie systemu 

                                                 
5 Zob. zwłaszcza: „Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej” opublikowany w 

dniu 15 grudnia 2010 r.: COM(2010) 743 wersja ostateczna. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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IMI na inne obszary polityki oraz działania mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy 
o tym systemie.  

Bardzo dobrze układała się bieżąca współpraca za pośrednictwem krajowych centrów 
informacyjnych i centrum informacyjnego Komisji (zob. rozdział 5).  

Niektóre państwa członkowskie poinformowały jednak, iż borykają się z trudnościami 
spowodowanymi brakiem wystarczających środków i wynikającymi z dużej rotacji 
pracowników na stanowiskach koordynatorów systemu IMI, co powoduje problemy z 
zachowaniem ciągłości.  

Rysunek 1: Sieć IMI 

2. WYKORZYSTYWANIE SYSTEMU IMI 

2.1. Nadal następuje szybki rozwój sieci  

W roku 2010 miał miejsce dalszy intensywny wzrost liczby właściwych organów 
zarejestrowanych w systemie IMI w całej UE. W marcu 2010 r., po zarejestrowaniu się 
gminy Lloret de Vistalegre na Majorce (Hiszpania), liczba ta doszła do 5 000. 

Rozwój sieci w roku 2010 wynika głównie z rejestracji dokonanych w obszarze usług, w 
szczególności w przypadku gmin, które – w ramach szerokiego zakresu tematycznego 
dyrektywy usługowej – często posiadają kompetencje horyzontalne. 

Znaczna liczba organów jest zarejestrowana w systemie IMI zarówno w kontekście 
dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych, jak i dyrektywy usługowej. Jest to dowód, że 
system IMI ma szerokie możliwości w zakresie tworzenia synergii: organy posiadające 
kompetencje w kilku obszarach polityki muszą nauczyć się korzystać tylko z jednego 
nowego systemu informatycznego, muszą dokonywać aktualizacji swoich danych tylko 
w jednym miejscu i mogą monitorować cały proces wymiany informacji z organami 
zagranicznymi w tym samym miejscu.  
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Rysunek 2: Organy zarejestrowane w systemie IMI według obszarów prawodawstwa 

Państwo 
członkowskie  

W zakresie 
kwalifikacji 

zawodowych 
W zakresie 

usług 

W zakresie 
kwalifikacji 

zawodowych i 
usług 

Łączna liczba 
organów w 

systemie IMI 

AT 4 46 6 56
BE 6 63 14 83
BG 3 9 4 16
CY 6 72 12 90
CZ 4 280 7 291
DE 184 1455 152 1791
DK 9 7 14 30
EE 3 16 5 24
ES 17 757 68 842
FI 3 11 2 16
FR 8 185 94 287
GR 65 119 5 189
HU 4 56 8 68
IE 9 10 9 28
IS 7 1 1 9
IT 1 2 27 30
LI 1 0 6 7
LT 2 67 5 74
LU 2 1 3 6
LV 7 36 4 47
MT 8 23 6 37
NL 5 536 3 544
NO 5 9 3 17
PL 76 346 34 456
PT 8 134 7 149
RO 11 28 4 43
SE 3 35 3 41
SI 3 7 5 15
SK 5 15 1 21
UK 19 408 3 430

Ogółem: 488 4734 515 5737

 

2.2. Opinie użytkowników są na ogół pozytywne 

35 % czynnych użytkowników systemu IMI, którzy w roku 2010 wypełnili ankietę 
badania satysfakcji użytkownika, stwierdziło, że obsługa systemu IMI jest intuicyjna i 
bardzo prosta, 58 % - że jest dość prosta, lecz respondenci w tej grupie uważali, że 
przydatne byłoby pewne przeszkolenie i wskazówki. Zaledwie 7 % uznało, że 
korzystanie z systemu IMI nie jest łatwe.  
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W roku 2010 w witrynie internetowej systemu IMI uruchomiono nową sekcję „Co 
mówią użytkownicy”.7 Znajdują się w niej wpisy świadczące o wysokim stopniu 
zadowolenia użytkowników, adresowane do służb Komisji.  

Wnioski w sprawie udoskonaleń, przekazane służbom Komisji za pośrednictwem 
krajowych koordynatorów systemu IMI, dotyczyły w szczególności: (1) wielojęzycznego 
wyszukiwania właściwego organu (łącznie z możliwością wyszukiwania według 
regionów), (2) dodania funkcji umożliwiającej dzielenie, łączenie i kopiowanie 
wniosków8 oraz (3) funkcji pomocy w trybie online i funkcji zarządzania wnioskami.  

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_en.html. 
8 Funkcja ta będzie wykorzystywana na przykład wówczas, gdy organ może odpowiedzieć jedynie 

na część wniosku i chciałby przekazać pozostałe jego części do innego organu w tym samym 
państwie.  

Lekarka rumuńska, której kwalifikacje zawodowe już zostały 
potwierdzone w sposób automatyczny, przedłożyła zaświadczenie o 
nieposzlakowanej opinii, wydane przez okręgową izbę lekarską w 
Bukareszcie. Według posiadanych przez nas informacji 
zaświadczenie tego rodzaju powinno być wydane przez krajową 
izbę lekarską. Jednakże lekarka wyjaśniła, iż krajowa izba lekarska 
skierowała ją do organu okręgowego. 
Lekarka miała wkrótce rozpocząć pracę w Austrii, a pozostałe jej 
dokumenty miały stracić ważność w niedługim czasie. 
Skontaktowaliśmy się więc z rumuńską izbą lekarską za 
pośrednictwem systemu IMI. Byliśmy bardzo pozytywnie 
zaskoczeni, że wszystkie potrzebne informacje otrzymaliśmy w 
ciągu tygodnia. Dzięki szybkiej odpowiedzi z Rumunii lekarka 
mogła rozpocząć pracę zgodnie z planem. 
 
Izba Lekarska, Austria 
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2.3. Lepsze monitorowanie spraw oczekujących na załatwienie przyniosło 
pozytywne rezultaty  

Mimo że nie ma ustalonego terminu na udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone w 
systemie IMI, z danych statystycznych wynika, że wnioski o informacje są załatwiane 
bardzo szybko. W przypadku 43 % wszystkich wniosków przedłożonych w roku 2010, 
zarówno w obszarze kwalifikacji zawodowych, jak i usług, odpowiedzi udzielono w 
ciągu tygodnia, a w przypadku dalszych 16 % - w ciągu dwóch tygodni. Jednakże 9 % 
wniosków pozostawało bez odpowiedzi nawet po ośmiu tygodniach.  

W roku 2010 służby Komisji, we współpracy z krajowymi koordynatorami systemu IMI, 
rozpoczęły dokładniejsze monitorowanie wniosków, które od dłuższego czasu 
pozostawały do załatwienia w systemie IMI i oczekiwały na działania ze strony organu 
wysyłającego wniosek lub organu udzielającego odpowiedzi. W ciągu całego roku do 
krajowych koordynatorów systemu IMI cztery razy wysłano zestawienia zawierające 
wykaz wszystkich spraw w toku, których status nie zmienił się w czasie dłuższym niż 30 
dni. Dzięki skutecznym wysiłkom podejmowanym w wielu państwach członkowskich 
liczba spraw w toku została znacznie zmniejszona. Konieczne jednak są dalsze działania 
w celu likwidacji zaległości i przeciwdziałania powstawaniu kolejnych opóźnień.  

Rysunek 3: Sprawy w toku od ponad 30 dni - według działania, które należy podjąć 
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2.4. Kwalifikacje zawodowe 

2.4.1. Niektóre organy właściwe dla nowych zawodów nadal nie są zarejestrowane  

W obszarze kwalifikacji zawodowych (PQ) system IMI został entuzjastycznie przyjęty 
przez właściwe organy. Po rozszerzeniu systemu IMI w listopadzie 2009 r. i objęciu nim 
20 zawodów rzemieślniczych, takich jak hydraulik i elektryk (wszystkie zawody są 
wymienione w załączniku IV do dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych), w 
październiku 2010 r. włączono do tego systemu 4 dodatkowe zawody (przewodnik 
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turystyczny, psycholog, inżynier i pracownik socjalny) i w rezultacie łączna liczba 
zawodów w module PQ systemu IMI wzrosła do 35.  

W większości państw członkowskich rejestracja nowych zawodów przebiega szybko. 
Jednakże kilka państw członkowskich nadal nie ma zarejestrowanych organów w 
odniesieniu do wszystkich zawodów figurujących w systemie. Należy podkreślić, że 
każde państwo członkowskie musi zarejestrować co najmniej jeden właściwy organ w 
odniesieniu do każdego zawodu, aby umożliwić organom z innych państw znalezienie 
partnera do rozmów nawet wówczas, gdy dany zawód nie należy do zawodów 
regulowanych w tym państwie członkowskim.  

Rysunek 4: Zawody, w przypadku których brak jest zarejestrowanych organów w systemie IMI  

Państwo członkowskie 

Liczba zawodów, w 
przypadku których brak 
jest właściwych organów 
w systemie IMI 

Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Islandia, Litwa, 
Łotwa Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone 
Królestwo  0 

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Lichtenstein, 
Luksemburg, Malta, Polska, Słowenia 1 do 10 

Belgia, Włochy 11 do 20 

Słowacja 24 

Bułgaria, Węgry, Irlandia, Niderlandy, Norwegia, 
Portugalia 

Wymienione państwa 
członkowskie zarejestrowały 

koordynatora systemu IMI 
ds. obszaru prawodawstwa 

(LIMIC), który odpowiada za 
obszar PQ obejmujący 

wszystkie zawody  

 
2.4.2. Intensywniejsza wymiana informacji w systemie IMI, zwłaszcza dotyczących 

zawodów medycznych i nauczycieli  

Po czterokrotnym wzroście w roku 2009 liczby wymian informacji w obszarze PQ w 
roku 2009 nastąpił jej wzrost o kolejne 31 %. Dowodzi to, że wiedza na temat systemu 
IMI jest coraz większa i że wysyłanie wniosków za pośrednictwem systemu IMI w coraz 
szerszym zakresie zastępuje tradycyjne sposoby wymiany informacji.  
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Rysunek 5: Liczba wniosków na podstawie dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych w latach 
2008 - 2010 
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Większość wniosków w module PQ dotyczyło lekarzy, a następnie – nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych, pielęgniarek i stomatologów.  

Rysunek 6: Liczba wniosków w roku 2010 w podziale na zawody  

Zawód 2010 –  
I kwartał  

2010 –  
II kwartał  

2010 –  
III kwartał 

2010 – IV 
kwartał  Razem

Lekarz 150 144 208 182 684
Nauczyciel 101 118 158 153 530
Pielęgniarka 46 75 59 48 228
Stomatolog 40 43 39 27 149
Farmaceuta 16 14 12 16 58
Lekarz weterynarii 10 17 8 17 52
Fizjoterapeuta 20 14 6 3 43
Architekt 8 11 7 4 30
Położna 6 3 3 4 16
Księgowy 6 3 3 4 16
Fryzjer damski / Fryzjer męski / 
Perukarz 1 4 1 5 11

Wykonawca / naprawiacz / 
instalator wyposażenia / sprzętu 
elektrycznego 

0 1 3 5 9

Specjalista w dziedzinie kosmetyki 2 1 0 1 4
Inne 0 1 2 6 6

Ogółem: 406 449 509 472 1836
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2.4.3. Czas reakcji jest na ogół bardzo dobry  

Odpowiedź na 58 % wniosków o informacje została udzielona w ciągu dwóch tygodni. 
W sumie jest to dobry wynik, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, że na 11 % 
wniosków udzielono odpowiedzi w tym samym dniu, a na 26 % - w ciągu trzech dni.  

Rysunek 7: Czas, w jakim w roku 2010 udzielono odpowiedzi na wnioski złożone na podstawie 
dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych 9 
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42 %
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16 %

295 
18 % 

392 
24 %  

 w ciągu 1 tygodnia w ciągu 2  tygodni  w ciągu 4 tygodni  po ponad 4 tygodn iach  
 

Występują jednak znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi. O ile w 10 państwach członkowskich 60 % lub więcej wszystkich 
wniosków załatwiono w ciągu tygodnia, o tyle w sześciu państwach, między innymi w 
Polsce i Rumunii, czyli w dwóch państwach, które są głównymi odbiorcami wniosków, 
odsetek ten wynosi około 20 % lub mniej.  

                                                 
9 Zmiana ze statusu „wniosek wysłany” na status „wniosek zrealizowany” 

Dzięki systemowi IMI mogłam rozwiązać kwestię, 
która była zablokowana przez 8 miesięcy, a 
dotyczyła specjalisty z innego państwa 
członkowskiego. Skorzystałam z systemu i 
wysłałam wszystkie informacje i dokumenty w 
ciągu 10 dni. 
 
Ministerstwo Mieszkalnictwa, Hiszpania 



PL 13  PL 

Rysunek 8: Czas, w jakim w roku 2010 udzielono odpowiedzi na wnioski złożone na 
podstawie dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych, w podziale na państwa 
członkowskie10 
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2.5. Usługi 

2.5.1. Państwa członkowskie zrealizowały swoje cele w zakresie rejestracji 

Moduł systemu IMI dla obszaru usług funkcjonuje od dnia 28 grudnia 2009 r., czyli od 
zakończenia okresu wdrażania dyrektywy usługowej. Znaczna liczba organów 
zarejestrowała się w systemie IMI dla obszaru usług już w czasie trwania projektu 
pilotażowego, który rozpoczął się w lutym 2009 r. Przy uwzględnieniu, że krajowe 
przepisy wykonawcze przeważnie już istnieją, należy uznać, że obecnie w większości 
państw członkowskich ich cele w zakresie rejestracji zostały zrealizowane lub nawet 
przekroczone (zob. rys. 2 powyżej).  

Utworzenie sieci organów zajmujących się usługami było wielkim wyzwaniem, 
ponieważ bardzo często kompetencje w tym obszarze należą do organów działających na 
poziomie regionalnym lub nawet lokalnym, zwłaszcza do gmin. W większości państw 
członkowskich potencjalnie bardzo duża liczba organów odpowiada za regulacje i nadzór 
w obszarze działalności usługowej (w państwach dużych/o strukturze federacyjnej może 
występować kilkaset lub nawet kilka tysięcy organów). W związku z taką sytuacją w 
państwach członkowskich, mających możliwość swobodnego decydowania o tym, które 
organy – i w jakiej liczbie – rejestrowane są w systemie IMI, przyjęto różne sposoby 
podejścia: w niektórych państwach (np. w Niderlandach) zdecydowano się na 
zarejestrowanie w systemie IMI wszystkich gmin, w części państw (np. w Szwecji) 
postanowiono dokonywać rejestracji doraźnie, tj. w czasie, gdy wpływa wniosek, który 
dotyczy ich zakresu odpowiedzialności, w jeszcze innych państwach (np. w Austrii) 

                                                 
10 Nie uwzględniono Lichtensteinu, ponieważ w roku 2010 nie wpłynął tam żaden wniosek. 
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podjęto decyzję o zarejestrowaniu pewnych organów jako punktów łącznikowych, które 
wysyłają i przyjmują wnioski w imieniu gmin.  

Ze względu na ograniczone doświadczenie w zakresie współpracy administracyjnej na 
poziomie zdecentralizowanym wszystkie wymienione sposoby podejścia są właściwe. 
Obowiązek współpracy to obowiązek osiągania wyników: państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, by (1) wszystkie napływające wnioski były załatwiane niezwłocznie w 
ramach systemu IMI i żeby (2) wszystkie organy, które posiadają kompetencje na 
podstawie dyrektywy usługowej, wiedziały o istnieniu IMI i o tym, z kim należy się 
kontaktować w razie potrzeby wymiany informacji z organem zagranicznym.  

2.5.2. Zakres korzystania z systemu zwiększa się powoli 

Korzystanie z systemu IMI jest obowiązkowe w przypadku współpracy administracyjnej 
podejmowanej na podstawie dyrektywy usługowej. Już ze względu na samą liczbę 
organów, które potencjalnie muszą podejmować współpracę administracyjną, państwa 
członkowskie musiały włożyć wiele wysiłku w proces rejestracji odpowiednich organów 
i w przeszkolenie ich pracowników. Ponadto jest oczywiste, że obowiązek współpracy – 
inaczej niż w obszarze kwalifikacji zawodowych – jest nowością w podstawowych 
procedurach związanych ze świadczeniem usług (takich jak zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej, wpisy do ewidencji przedsiębiorstw, uprawnienia wymagane 
w poszczególnych sektorach, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach itd.). 
Oczywiste jest również, że dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie, 
ponieważ obowiązek korzystania w systemu IMI został wprowadzony dopiero od 
stycznia 2010 r.  

Wymienione czynniki mogą w znacznym stopniu tłumaczyć stosunkowo powolny „start” 
systemu IMI w obszarze usług. Należy uznać, że przy tak dużej liczbie organów 
zarejestrowanych w obszarze usług w systemie IMI, liczba wymian informacji w tej 
dziedzinie jest wciąż stosunkowo niewielka.  

Rysunek 9: Liczba wymian informacji na podstawie dyrektywy usługowej (SD) w roku 2010 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Liczba wniosków  SD 42 33 49 57

Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010

 



PL 15  PL 

Z opinii zebranych od części koordynatorów krajowych i użytkowników 
zarejestrowanych w systemie wynika, że do tak powolnego „startu” systemu IMI w 
obszarze usług mogło przyczynić się kilka innych czynników, a mianowicie: brak 
dostatecznego przeszkolenia i brak działań zwiększających świadomość, stosunkowo 
niewielka styczność wielu zarejestrowanych organów ze sprawami o zasięgu 
transgranicznym, trudności związane ze zmianą tradycyjnych metod pracy, czas 
konieczny na zapoznanie się z nowymi obowiązkami prawnymi i przyzwyczajenie się do 
nich oraz trudności związane z wykorzystywaniem systemu IMI.  

Jak dotąd czas, w jakim właściwe organy udzielały odpowiedzi na wnioski, jest średnio 
krótszy niż w przypadku modułu dla obszaru kwalifikacji zawodowych. Na 66 % 
wniosków udzielono odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni. Jednakże również w tym 
obszarze 9 % wniosków wciąż jeszcze czekało na załatwienie po upływie ośmiu tygodni.  

Rysunek 10: Czas, w jakim w roku 2010 udzielono odpowiedzi na wnioski złożone na 
podstawie dyrektywy usługowej11 

   

31 
21 % 

19   
13 %   

24 
16 % 

76 
50 % 

w ciągu  1  
tygodnia   w ciągu  2  

tygodni  w ciągu  4  
tygodni  po ponad  4 

tygodn iach
  

 

 

W niniejszym sprawozdaniu nie zostały uwzględnione dane statystyczne dotyczące 
wniosków uporządkowanych według sektorów usług lub czasu reakcji, w podziale na 
państwa członkowskie, ponieważ na tym etapie liczby przypadków są zbyt małe, aby na 
ich podstawie można było wyciągać miarodajne wnioski. Tego rodzaju dane statystyczne 
znajdą się w następnym sprawozdaniu rocznym dotyczącym systemu IMI.  

2.5.3. Mechanizm ostrzegania działa w pełni 

Artykuł 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy usługowej, oprócz obowiązku standardowej 
wymiany informacji, nakłada na państwa członkowskie także obowiązek informowania 
innych państw członkowskich i Komisji o wszelkiej działalności usługowej, która może 
spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska 

                                                 
11 Zmiana ze statusu „wniosek wysłany” na status „wniosek zrealizowany” 
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naturalnego. System IMI służy do praktycznego wdrażania tego „mechanizmu 
ostrzegania”. 

Mechanizm ostrzegania ma być wykorzystywany w bardzo wyjątkowych przypadkach, 
jeżeli występuje znaczne zagrożenie transgraniczne. Dlatego powinien on być stosowany 
z rozwagą przez zarejestrowane organy. Dotychczas ostrzeżenie za pośrednictwem 
systemu IMI przekazane było tylko jeden raz.  

 

 

 

 

3. OPRACOWANIE I FINANSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

3.1. Trzy główne wydania oprogramowania 
W lutym 2010 r. wyszła wersja 2.0 systemu IMI. Wprowadzono w niej nowy przepływ 
pracy w celu spełnienia wymogów „mechanizmu ostrzegania” w obszarze usług (zob. 
rozdział 2.5.3). Przepływ pracy w ramach tego mechanizmu daje użytkownikom 
możliwość jednoczesnego ostrzegania organów w kilku innych państwach o 
niebezpiecznej działalności dostawców usług funkcjonujących w wymiarze 
transgranicznym. Na drugim etapie wszystkie organy, które otrzymały takie ostrzeżenie, 
wymieniają informacje między sobą w celu doprowadzenia w możliwie krótkim czasie 
do przerwania tej niebezpiecznej działalności.  
W wersji 2.0 uwzględniono również ogólne udoskonalenia systemu IMI, np. lepsze 
rozwiązania w przypadku ekranów wyszukiwania, dzięki którym ekrany te zawierają 
mniejszą ilość tekstu, a wyszukiwanie jest bardziej intuicyjne.  
Po wprowadzeniu wersji 2.0 system IMI jest obecnie hostowany na wydzielonych 
serwerach, dzięki czemu działa on znacznie szybciej.12 
Wydana w czerwcu 2010 r. wersja 2.1 systemu IMI zawierała głównie poprawki błędów 
i pewne udoskonalenia dokonane na podstawie opinii użytkowników. Co więcej, w 
wersji 2.1 wprowadzono pierwszy zestaw tzw. „infopunktów”, czyli ikon umieszczonych 
obok pól, które mogą sprawiać trudności użytkownikom; po kliknięciu na taką ikonę 
wyświetla się tekst wyjaśniający. Tam, gdzie wystarczą krótsze wyjaśnienia, 
zastosowano funkcję pomocy (tzw. hover help), dzięki której wyświetlane są krótkie 
dodatkowe informacje pojawiające się w momencie zawieszenia kursora myszki nad 
danym polem.13 

Rysunek 11: „Infopunkty” i „hover help" 

                                                 
12 Więcej bardziej szczegółowych informacji o wersji 2.0 znajduje się w uwagach dotyczących jej 

wydania: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf.  
13 Zob.: informacje o wersji 2.1 w uwagach dotyczących jej wydania: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 

Usługodawca, mający siedzibę w sąsiednim państwie, oferował w Szwecji 
zajęcia w zakresie sportów ekstremalnych. Po poważnym wypadku, który miał 
miejsce podczas świadczenia tych usług, organy szwedzkie przeprowadziły 
kontrole i stwierdziły, że wymogi bezpieczeństwa nie zostały spełnione. 
Usługodawca mimo to nadal oferował te usługi w Szwecji i w innych państwach 
europejskich. Dlatego właściwy organ szwedzki wysłał za pośrednictwem 
systemu IMI ostrzeżenie do zainteresowanych państw.  
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W wydanej 12 października 2010 r. wersji 2.2 systemu IMI uwzględniono między 
innymi kolejne „infopunkty”, jak również wprowadzono nowy rodzaj koordynatora 
systemu IMI, który w pełni odpowiada za jeden obszar prawodawstwa w 13 państwach 
członkowskich (LIMIC).14 

3.2. Prace w toku 

Obecnie trwają prace koncepcyjne w trzech głównych obszarach: (1) utworzenie 
katalogu rejestrów, (2) dodanie funkcji w celu umożliwienia podziału i łączenia 
wniosków (na przykład w sytuacjach, w których dany organ ma pytania odnośnie do tego 
samego usługodawcy, dotyczące z jednej strony jego kwalifikacji zawodowych, a z 
drugiej strony innych aspektów świadczenia przez niego usług, np. ochrony 
ubezpieczeniowej. W takim przypadku dany organ musiałby skorzystać zarówno z 
modułu systemu IMI dla obszaru kwalifikacji zawodowych, jak i z modułu dla obszaru 
usług, ale mógłby w prosty sposób „połączyć” takie dwa wnioski) i (3) ulepszenia w 
zakresie wyszukiwania organów.  

Katalog rejestrów ma ułatwić państwom członkowskim wypełnianie ich obowiązków 
wynikających z art. 28 ust. 7 dyrektywy usługowej, polegających na zapewnianiu 
właściwym organom z innych państw członkowskich dostępu do katalogu rejestrów, 
które zawierają informacje o usługodawcach. Państwa członkowskie, które są 
właścicielami rejestru, będą miały możliwość dodawania wpisów i dokonywania 
aktualizacji. Metadane odnoszące się do każdego rejestru, które zostaną przetłumaczone 
na wszystkie języki, będą zawierały opis charakteru i zawartości danego rejestru, a także 
warunków dostępu do takiego rejestru. Funkcja wyszukiwania strukturalnego pozwoli 
użytkownikom ustalić rejestr, z którego muszą skorzystać.  

 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 
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3.3. Finansowanie 

W dniu 31 grudnia 2009 r. zakończyło się finansowanie w ramach programu IDABC, z 
którego zostały pokryte koszty prac związanych z początkowym opracowaniem systemu 
IMI. W pierwszym półroczu roku 2010, kiedy to powstał program ISA (program na rzecz 
rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych)15 będący 
następcą programu IDABC, wszystkie koszty związane z systemem IMI, łącznie z 
kosztami opracowania, konserwacji, hostingu i promocji oraz szkolenia poniosła DG ds. 
Rynku Wewnętrznego i Usług. W czerwcu 2010 r. komitet ds. ISA zatwierdził 
finansowanie w wysokości 1 000 000 euro przeznaczone na dalszy rozwój i bieżące 
utrzymanie systemu IMI do czerwca 2011 r. Na prace związane z rozwojem i 
utrzymaniem systemu w roku 2010 przeznaczono 500 000 euro.  

Koszty opracowania bazy danych rejestrów w ramach systemu IMI, w celu wykonania 
art. 28 ust. 7 dyrektywy usługowej, zostały pokryte ze środków programu IDABC, lecz 
w związku ze znacznym nawarstwieniem prac w roku 2009, zadania związane z bazą 
danych zostały przesunięte na rok 2010.  

Rysunek 12: Struktura budżetu systemu IMI na rok 2010 

Źródło Kwota Cel 

IDABC 350 000 Opracowanie rejestrów 

MARKT 488 000

ISA 500 000

Ogólne prace koncepcyjne, 
konserwacja i druga linia 
wsparcia  

MARKT 237 000 Hosting 

MARKT 200 000 Promocja i szkolenia 

Ogółem 1 775 000  

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

Ogromną zaletą systemu IMI jest jego zdolność pokonywania 
barier językowych. A w razie konkretnych pytań system IMI 
ułatwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z odpowiednikiem 
danego organu za granicą. Korzyści odnoszą również 
wnioskodawcy: ich wnioski są załatwianie szybciej i nie ma 
kosztów tłumaczenia. 

 
Regierungspräsidium Darmstadt, Niemcy 
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4. KWESTIE PRAWNE I ZWIĄZANE Z POLITYKĄ 

4.1. Ochrona danych 

W przyjętym w kwietniu 2010 r. sprawozdaniu dotyczącym stanu ochrony danych w 
systemie IMI16 służby Komisji przedstawiły sposób zabezpieczenia w systemie IMI 
podstawowych praw i swobód odnoszących się do danych osobowych. Uznaje się, że 
wdrażanie zalecenia w sprawie wytycznych dotyczących danych osobowych w systemie 
IMI przebiega w sposób zadowalający.  
Ustosunkowując się do tego sprawozdania, Europejski Inspektor Ochrony Danych 
(EIOD) w swoim piśmie z dnia 27 lipca 2010 r.17 wyraził zadowolenie z postępu, jaki 
osiągnięto dzięki etapowej realizacji uzgodnionych metodycznych działań, a 
jednocześnie wezwał do dalszej pracy, między innymi nad niezałatwionymi sprawami 
oraz nad wnioskami dotyczącymi sprostowań. Ponownie zwrócił również uwagę na 
potrzebę – jego zdaniem – wprowadzenia nowego instrumentu prawnego, najlepiej 
rozporządzenia Rady i Parlamentu, które jest konieczne w celu utworzenia pełniejszych 
ram dla funkcjonowania systemu IMI oraz dla zagwarantowania pewności prawnej i 
wyższego poziomu ochrony danych. 
Zgodnie z zapowiedzią znajdującą się w komunikacie Komisji „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku”, w pierwszym półroczu 2011 r. Komisja opublikuje wniosek w 
sprawie horyzontalnego instrumentu prawnego, w którym ustosunkuje się do tych 
problematycznych kwestii (zob. rozdział 6.2).18 

4.2. Trwa ocena dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych 

Na początku 2010 r. służby Komisji przystąpiły do kompleksowej oceny dyrektywy o 
kwalifikacjach zawodowych, obejmującej między innymi konsultacje z właściwymi 
organami, organizacjami branżowymi i z obywatelami. W dniu 21 października 2010 r. 
służby Komisji opublikowały pierwsze sprawozdanie z transpozycji dyrektywy, a także 
sprawozdania na temat dotychczasowych doświadczeń; konsultacje społeczne są 
planowane na początek roku 2011. Zgodnie z zapowiedzią podaną w komunikacie 
Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”, końcowe sprawozdanie z oceny i 
odpowiednia zielona księga mają ukazać się w roku 2011, a ewentualna nowelizacja 
dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych przewidywana jest w roku 201219; zostanie 
również dokonana ocena potrzeby aktualizacji systemu IMI pod kątem samej dyrektywy, 
na przykład poprzez wprowadzenie aktywnego mechanizmu ostrzegania w sytuacjach, w 
których nie ma zastosowania obecny mechanizm (w obszarze usług), zwłaszcza w 
przypadku zawodów medycznych.  

4.3. Konsolidacja sieci IMI dla obszaru usług  

W nadchodzących miesiącach ważnym priorytetem będzie konsolidacja sieci IMI w 
części dotyczącej usług. Służby Komisji nadal będą monitorowały wykorzystanie tej 

                                                 
16 COM(2010)170 wersja ostateczna  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Komunikat Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym rynku" z dnia 11 listopada 2010 r., 

COM(2010) 608 wersja ostateczna, wniosek nr 45. 
19 Zob. wyżej: wniosek nr 33. 
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sieci i przeprowadzą w tym celu ukierunkowane badanie opinii i podejmą działania 
mające na celu zwiększenie świadomości. Początek tym przedsięwzięciom dała 
konferencja wysokiego szczebla, zorganizowana w styczniu 2011 r., w której wzięli 
udział przedstawiciele właściwych organów i podmiotów zajmujących się systemem IMI 
ze wszystkich państw członkowskich.  

4.4. Rozszerzenie na inne obszary polityki 

Służby Komisji i państwa członkowskie badały, dla których jeszcze obszarów 
prawodawstwa mogłyby wyniknąć korzyści z wykorzystywania systemu IMI i jakie 
nowe funkcje należałoby opracować w celu spełnienia różnorodnych wymogów tych 
obszarów. Na podstawie tych badań w roku 2011 zostanie przedstawiony dokument 
strategiczny w sprawie dalszego rozwoju systemu IMI i wniosek w sprawie ogólnego 
dokumentu prawnego dotyczącego tego systemu, zgodnie z zapowiedzią w komunikacie 
dotyczącym Aktu o jednolitym rynku (zob. przypis 18). 

Ponadto oczekuje się, że na początku 2011 r. w ramach projektu pilotażowego zostanie 
sprawdzona w praktyce interoperacyjność i przydatność systemu IMI we współpracy 
administracyjnej w kontekście dyrektywy o delegowaniu pracowników (dyrektywa 
96/71/WE). 

5. PROMOCJA, SZKOLENIE I WSPARCIE DLA UŻYTKOWNIKÓW  

5.1. Promocja 

W 2010 r. członkowie zespołu ds. IMI w Dyrekcji Generalnej KE ds. Rynku 
Wewnętrznego i Usług uczestniczyli w kilku wydarzeniach służących zwiększeniu 
świadomości na temat systemu IMI i propagowaniu jego stosowania. W szczególności 
prezentowali system IMI podczas kilku konferencji i seminariów dotyczących wdrażania 
dyrektywy usługowej, a w dniu 6 października 2010 r. zorganizowali w Brukseli warsztat 
w ramach Dni Otwartych dla Gmin i Regionów.  

Wielu koordynatorów systemu IMI wykonywało zadania w zakresie propagowania sieci 
IMI w swoich państwach w sposób bardzo aktywny, prezentując ją na konferencjach, 
organizując wydarzenia dla określonych odbiorców oraz rozprowadzając biuletyny i 
materiały promocyjne. Do najbardziej aktywnych państw członkowskich należały 
Niderlandy, Węgry i Niemcy.  

Dotychczasowe logo systemu IMI zostało 
zmienione i w obecnej, uaktualnionej wersji, ma 
wywoływać bardziej przyjazny i wyrazisty obraz 
systemu IMI. 

Rysunek 13: Aktualne logo 
systemu IMI  
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W roku 2010 wykonano również serię rysunków w celu zilustrowania zalet IMI w 
publikacjach, na materiałach promocyjnych i w trakcie wydarzeń poświęconych 
systemowi IMI.  

Z okazji zarejestrowania w systemie IMI 5-tysięcznego organu, czyli gminy Lloret de 
Vistalegre na Majorce (Hiszpania), w tej gminie wyprodukowany został film wideo. 
Przedstawia typową sytuację, w której można skorzystać z systemu IMI i stanowi 
ilustrację funkcjonowania tego systemu, jak również działań szkoleniowych 
realizowanych w państwach członkowskich. Film wideo dostępny jest na stronie 
internetowej systemu IMI: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Inne nowe funkcje w witrynie internetowej systemu IMI: nowa sekcja „Co mówią 
użytkownicy” zawierająca informacje zwrotne od jego użytkowników w oryginalnej 
wersji językowej, a także nowy dział dotyczący postępowania z ostrzeżeniami, 
znajdujący się w sekcji „Szkolenie IMI”.  

5.2. Działalność szkoleniowa w Brukseli i w państwach członkowskich  

Podobnie jak w latach poprzednich służby Komisji w różny sposób wspierały państwa 
członkowskie w ich działalności szkoleniowej i służącej zwiększaniu świadomości, 
poprzez: 

• organizowanie sesji szkoleniowych dla koordynatorów systemu IMI w 
Brukseli, w oparciu o koncepcję „szkolenia instruktorów”;  

• zapewnianie pomocy w organizowaniu krajowych szkoleń i wydarzeń 
służących zwiększaniu świadomości;  

• udostępnianie systemu szkolenia w zakresie systemu IMI, jako narzędzia 
służącego zaznajamianiu użytkowników końcowych z systemem IMI;  

• udostępnianie wielojęzycznych materiałów szkoleniowych, takich jak 
podręczniki i moduły do e-learningu (pakiet narzędzi „Captivate”): 

(1) Wiele państw członkowskich również organizowało sesje szkoleniowe 
dla użytkowników systemu IMI - bez wsparcia ze strony służb Komisji - 
które często były przeznaczone dla konkretnego regionu lub związane z 
konkretnym tematem (np. przepływem pracy w mechanizmie ostrzegania 
w kontekście dyrektywy usługowej).  

(2) Niektóre państwa członkowskie, np. Hiszpania i Niemcy, systematycznie 
organizowały szkolenia w zakresie systemu IMI i to na dużą skalę, z 
udziałem kilkuset użytkowników. Niektóre małe państwa, np. Cypr i 
Malta, z powodzeniem realizowały przedsięwzięcia oparte na podejściu 
zindywidualizowanym, polegającym na szkoleniu nowych 
użytkowników tego systemu w ich miejscu pracy przez koordynatorów 
systemu IMI.  

W ankiecie przeprowadzonej w czerwcu 2010 r. wśród wszystkich organów 
zarejestrowanych w module systemu IMI związanym z dyrektywą usługową, zdaniem 
53 % respondentów szkolenie w zakresie korzystania z systemu IMI było wystarczające, 
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według 22 % szkolenie było niewystarczające, a 24 % osób stwierdziło, że w ogóle nie 
zostało przeszkolonych. Biorąc pod uwagę, iż ankietę przeprowadzono w niedługim 
czasie po terminie wdrożenia tej dyrektywy, należy uznać ten wynik za bardzo 
zachęcający.  
Jednakże jest jeszcze kilka państw członkowskich, w których nie zorganizowano 
żadnych szkoleń – lub takie szkolenia zorganizowano jedynie w niewielkim zakresie – 
dla użytkowników systemu IMI, a po wejściu w życie krajowych przepisów 
wykonawczych w niektórych państwach członkowskich działania szkoleniowe 
podejmuje się na mniejszą skalę, niekiedy z uwagi na cięcia kadrowe i finansowe. 
Konieczne jest w tym przypadku stałe zaangażowanie ze strony krajowych 
koordynatorów systemu IMI i ich przełożonych w celu zapewnienia nowym 
użytkownikom odpowiedniego szkolenia i aktywnej kontynuacji szkolenia 
początkowego.  

5.3. Możliwość uruchomienia wieloletniego programu szkoleniowego należy 
rozważyć na późniejszym etapie  

W dniu 9 kwietnia 2010 r. Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące szkolenia i 
wymiany urzędników odpowiedzialnych za wdrożenie pomocy wzajemnej na podstawie 
dyrektywy usługowej.20 Sprawozdanie to sporządzono w oparciu o art. 34 ust. 3 
dyrektywy usługowej, stanowiący, że Komisja ocenia potrzebę ustanowienia 
wieloletniego programu w celu organizacji odpowiedniej wymiany urzędników i 
szkolenia. 
Z danych zgromadzonych z rozmaitych źródeł, między innymi z ankiet 
przeprowadzanych wśród wszystkich użytkowników i koordynatorów systemu IMI, jak 
również z opinii przedstawionych przez instruktorów prowadzących szkolenie w zakresie 
systemu IMI, wynikało, że nie ma dostatecznego uzasadnienia dla przyjęcia 
wieloletniego programu szkolenia i wymiany urzędników. Tego rodzaju program byłby 
przedwczesny w czasie, gdy dopiero zaczęła funkcjonować współpraca na podstawie 
dyrektywy usługowej. Jednakże Komisja zaproponowała elastyczne dostosowywanie i 
rozszerzanie swoich działań w zakresie szkolenia i zwiększania świadomości w 
zależności od tego, czy i kiedy otrzyma odpowiednie wnioski ze strony państw 
członkowskich.  
Komisja zapowiedziała również, że będzie nadal dokładnie monitorować sytuację w 
państwach członkowskich i że dokona ponownej oceny potrzeby przyjęcia wieloletniego 
programu, w oparciu o doświadczenia zdobyte w ciągu pierwszego roku obowiązkowego 
korzystania z modułu systemu IMI dla obszaru usług.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 COM(2010)134 wersja ostateczna 
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5.4. Dalsze szkolenia wymagają dokonania oceny – nowe formy szkoleń 

Na pierwszym etapie działań zmierzających do rozszerzania istniejących ram szkolenia 
w zakresie systemu IMI, służby Komisji wprowadziły nową formę szkolenia dla 
użytkowników końcowych systemu IMI. W sesjach „szkolenia w ramach klastrów” w 
zakresie systemu IMI biorą udział użytkownicy z pewnej grupy państw członkowskich, 
którzy pracują w takich samych sektorach i którzy tym samym przypuszczalnie będą 
uczestniczyć we wzajemnej wymianie informacji. Dotychczas w Brukseli odbyły się 
dwie takie sesje, a następne są planowane w roku 2011.  

• Służby Komisji zaproponowały również swoje wsparcie tym państwom 
członkowskim, które zamierzają organizować wymianę urzędników. 
Dotychczas nie wpłynął jednak żaden wniosek w tej sprawie.  

• W związku z ograniczoną liczbą spraw w obszarze usług w roku 2010 -
przyczyny tego stanu rzeczy wymagają dalszego zbadania (zob. rozdział 2.5) 
- wydaje się, że jest wciąż za wcześnie, aby podejmować decyzję w sprawie 
przyjmowania bądź nieprzyjmowania wieloletniego programu szkolenia. 
Służby Komisji, w ścisłej współpracy z krajowymi koordynatorami systemu 
IMI, będą jednak wypróbowywać nowe formy zdecentralizowanego 
szkolenia ukierunkowanego w szczególności na (1) sektory usług o dużej 
aktywności transgranicznej i (2) regiony przygraniczne. Działania te będą 
najpierw prowadzone na niewielką skalę i starannie oceniane. Jeżeli okaże 
się, że prowadzenie niektórych działań na znacznie szerszą skalę będzie 
przydatne i kosztowo efektywne, przyjęcie wieloletniego programu 
obejmującego te działania zostanie zaplanowane. Służby Komisji ocenią tę 
kwestię w sprawozdaniu rocznym za rok 2011.  

Słowackie biuro podróży zamierzało świadczyć transgraniczne usługi na 
Węgrzech. Musieliśmy wiedzieć, czy to biuro prowadziło działalność w 
sposób zgodny z prawem w państwie członkowskim jego siedziby. 
Wysłaliśmy wniosek za pośrednictwem systemu IMI i zapytaliśmy naszych 
słowackich kolegów o przedstawicielstwo tej firmy. Odpowiedź z 
potwierdzeniem otrzymaliśmy jeszcze tego samego dnia. Mieliśmy nieco 
problemów ze zrozumieniem sposobu interpretacji sytuacji finansowej 
firmy, przyjętej przez każdą ze stron, więc dwu- lub trzykrotnie 
kontaktowaliśmy się między sobą w ciągu jednego dnia. Cały czas byliśmy 
zalogowani w systemie!  
Na podstawie własnych doświadczeń możemy potwierdzić, że system IMI 
rzeczywiście zapewnia możliwość szybkie porozumiewania się między 
organami.  
 
Urząd ds. Pozwoleń Handlowych, Węgry 
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5.5. Zapewnienie użytkownikom wysokiej jakości wsparcia przez centrum 
informacyjne  

W roku 2010 centrum informacyjne Komisji, zajmujące się systemem IMI, 
odpowiedziało na ponad 250 wniosków o pomoc.  
Równolegle również państwa członkowskie tworzyły służby wspierające użytkowników 
na szczeblu krajowym (a niekiedy także na szczeblu regionalnym) w celu zapewnienia u 
siebie sprawnego funkcjonowania tego systemu. Na przykład dobre praktyki 
zastosowano w Polsce, Hiszpanii i Niemczech.  

87 % użytkowników, którzy w czerwcu 2010 r. uczestniczyli w ankiecie na temat 
systemu IMI i dyrektywy usługowej, wiedziało, kto jest ich koordynatorem systemu IMI, 
a 30 % - już się z nim kontaktowało. Dowodzi to wyraźnie, że zdecentralizowany system 
wsparcia systemu IMI, uwzględniający krajowych i regionalnych/ związanych z 
konkretnym sektorem koordynatorów systemu IMI, jest modelem udanym.  

6. WNIOSKI 

6.1. Zalecenia 

W konkluzjach z dnia 24 września 2009 r. Rada wezwała Komisję do monitorowania 
praktycznego funkcjonowania rynku wewnętrznego i do przedstawiania sprawozdań w 
tym zakresie oraz zachęcała Komisję i państwa członkowskie do podejmowania w tym 
celu partnerskiej współpracy. W związku z powyższym, a także w celu zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania systemu IMI i stałego rozwoju jego potencjału, służby 
Komisji, państwa członkowskie i koordynatorzy systemu IMI muszą podjąć następujące 
działania:  

•  koordynatorzy systemu IMI: muszą dopilnować, by wyeliminowano 
pozostałe zaległości i podjąć kroki w celu przeciwdziałania powstawaniu 
nowych  

•  państwa członkowskie: muszą zagwarantować, by zostały zarejestrowane 
właściwe organy dla wszystkich zawodów objętych systemem IMI (ma to 
również zastosowanie, jeżeli dany zawód nie jest zawodem regulowanym w 
danym państwie)  

•  państwa członkowskie: muszą w razie potrzeby podjąć działania mające 
na celu skrócenie czasu udzielania odpowiedzi na wnioski przez właściwe 
organy  

•  służby Komisji: muszą w dalszym ciągu wprowadzać większe ułatwienia 
w obsłudze systemu przez użytkownika, na podstawie opinii państw 
członkowskich  

•  służby Komisji i koordynatorzy systemu IMI: muszą kontynuować 
badanie przyczyn występowania niewielkiej liczby spraw w module systemu 
IMI dla usług oraz podjąć odpowiednie działania w celu poprawy sytuacji  
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•  Komisja i krajowi koordynatorzy systemu IMI: muszą wypróbować i 
ocenić nowe formy zdecentralizowanego szkolenia dla użytkowników 
systemu IMI w obszarze usług, ukierunkowując działania w szczególności na 
(1) sektory usług o dużej aktywności transgranicznej i (2) regiony 
przygraniczne 

•  państwa członkowskie: muszą zapewnić trwałe zaangażowanie w 
promocję systemu IMI i w szkolenia dla użytkowników tego systemu, jak 
również zagwarantować na to odpowiednie środki  

•  państwa członkowskie: muszą planować i prowadzić systematyczne 
działania szkoleniowe i służące zwiększaniu świadomości, a w sprawozdaniu 
rocznym za rok 2011 dotyczącym systemu IMI przedstawić informacje na 
temat postępu osiągniętego w tej dziedzinie  

•  państwa członkowskie: powinny korzystać ze wsparcia w zakresie szkoleń 
i wymiany urzędników, oferowanego przez służby Komisji  

•  służby Komisji: muszą przeanalizować zakres wykorzystania nowych, 
efektywnych pod względem kosztów form szkolenia, takich jak seminaria 
przeprowadzane za pośrednictwem Internetu (tzw. webinars) 

•  służby Komisji i państwa członkowskie: muszą podejmować wzmożone 
wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości, między innymi poprzez 
zwiększanie udziału w wydarzeniach  

6.2. Perspektywy 

Zapowiada się, że rok 2011 będzie kolejnym pracowitym i pełnym wyzwań okresem dla 
systemu IMI. Szczególną uwagę zwracać się będzie na (1) dalszą konsolidację 
funkcjonowania sieci w obszarach kwalifikacji zawodowych i usług oraz na (2) 
planowanie rozszerzenia systemu IMI na inne obszary polityki.  

W dniu 27 stycznia 2011 r. w Brukseli odbyła się duża konferencja na temat systemu IMI 
i dyrektywy usługowej, o nazwie „System IMI i dyrektywa usługowa – uwalnianie 
pełnego potencjału”. 

Oczekuje się, że na początku roku rozpocznie się projekt pilotażowy poświęcony kwestii 
wykorzystania systemu IMI do celów współpracy administracyjnej na podstawie 
dyrektywy o delegowaniu pracowników (dyrektywa 96/71/WE). 

W pierwszym półroczu 2011 r. Komisja opublikuje dokument strategiczny na temat 
przyszłego rozszerzenia systemu IMI i wniosek w sprawie horyzontalnego dokumentu 
prawnego, zgodnie z zapowiedzią podaną w komunikacie Komisji „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku"21. 

                                                 
21 Zob. przypis 18, wniosek nr 45. 


